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У СВОЄМУ ВИСТУПІ МИ З'ЯСУЄМО:

 чи потрібні знання математики у професії
зварника?

 які саме математичні знання, вміння та
навички потрібні зварнику під час виконання
практичних завдань?

 розглянемо можливості вирішення
виробничих завдань з використанням
математичного апарату.



МЕТА:
 формувати в учнів системність мислення,

здатність здійснювати оптимальний вибір,
уміння розв'язувати задачі раціональним
способом, здійснювати порівняння,
узагальнення;

 розвивати старанність, кмітливість,
працьовитість, відповідальність, наполегливість
в досягненні поставленої мети;

 розкривати значимість математичних моделей
для застосування в практичній діяльності;

 довести необхідність математичних знань для
оволодіння професії «Зварник».



Зварник
Зварник - це фахівець, який займається з'єднанням

металевих деталей, вузлів, інших конструкцій за
допомогою сплавлення та тиску. Від майстерності
зварників залежить якість виробу. Будь-які помилки,
недбалість, допущені в роботі, можуть привести до
катастрофічних наслідків. Стати кваліфікованим
затребуваним фахівцем своєї справи неможливо без
певних знань з інших наук.

У наші дні до професії зварника пред'являються
вимоги знання математичної символіки для вираження
кількісних і якісних властивостей об'єктів; вміння
застосування математичних методів для вирішення
певних виробничих завдань.



НАВІЩО ЗВАРНИКУ МАТЕМАТИКА?
Створення зварної конструкції повинно

повністю відповідати своєму призначенню,
бути надійним в експлуатації.

Це є комплексним завданням, яке
включає проектування, розрахунок,
раціональну побудову технології
виготовлення і вимагає певних математичних
знань - обчислювальних навичок, знання
правил пропорції, вміння знаходження
невідомого та чимало знань з області
геометрії.



Геометричне проектування зварної
конструкції допомагає зменшити час, що
витрачається на створення виробів, дозволяє
практично виключити помилки і поліпшити
якість виробу.

Розглянемо різні виробничі завдання,
що призводять до необхідності застосування
математичного апарату.

НАВІЩО ЗВАРНИКУ МАТЕМАТИКА?



Прикладна задача — це задача,
що виникла поза математикою,
але яку можна розв'язати
математичними засобами.



Прикладна задача повинна задовольняти
таким умовам:
 питання задачі формулюють так, як його

зазвичай формулюють у житті;
 розв'язок задачі має практичну значимість;
 дані та шукані величини задачі мають

бути реальними, взятими з життя.



ЗАДАЧА № 1
Для виконання зварних робіт одному робітникові
потрібно на 5 днів менше, ніж другому. Роботу вони
розпочали разом та за 4 дні виконали 2/3 усієї
роботи. Визначити, за який час кожний з них окремо
може виконати такий обсяг роботи.



ЗАДАЧА № 2
Зварник виконав 20 стикових швів під час
монтажу системи водопостачання труб
діаметром 60 мм. Який заробіток отримав
робітник, якщо плата за виконання 1 п/м
стикового шву становить 42,1 грн.?



ЗАДАЧА № 3
Яким повинен бути радіус основи

циліндричного бачка висотою 6 м, якщо його вміст
50 т бензину (густина бензину 0,7 т/м3)



ЗАДАЧА № 4

Зварнику необхідно виготовити бак, який
має форму паралелепіпеда з основою
1,4 * 2,2 м, щоб він вміщав 2 т води.
Яка повинна бути висота бака?

Щільність води 1000 кг/м3



Задача № 5

Скільки квадратних метрів металу піде на
виготовлення гаража з підлогою, якщо висота
його 2,5 м, довжина гаража 6 м, а ширина 3 м?

Дано: а = 6 м, в = 3 м, h = 2,5 м
Знайти: S.

Рішення:
1) Sповн = Sбік + 2 Sосн.
2) Sбік= Росн * h
3) Sбік= 2 (6 + 3) * 2,5 = 45 (м²)
4) 2 Sосн = 2 * 6 * 3 = 36 (м²)
5) Sповн = 45+ 36 = 81 (м²)
Відповідь: 81 м² металу піде на виготовлення гаража з
підлогою.



ЗВАРНИК
Багато виробів, що привертають наш

погляд, створені руками зварника. Це ковані
вироби, різні ліхтарики, кручені труби,
вигадливі ажурні завитки. Часом такі вироби
вражають своєю красою, і, здається, що людські
руки не можуть зробити такого.



Щоб такі вироби 
користувалися попитом, 
вони повинні відповідати 
вимогам якості, 
функціональності і 
технологічності. 
Моделювання зовнішнього 
вигляду виробу засобами 
геометрії на початковому 
етапі роботи є важливою 
частиною роботи сучасного 
зварника. 



ЗВАРНИК
Розробка ескізу та креслення

неможливі без знання певних понять
геометрії:

- відстань між точками;
- довжина відрізка;
- паралельність і 

перпендикулярність прямих; 
- радіус, діаметр, довжина кола



ВИГОТОВЛЕННЯ ГОЙДАЛОК
Це не така вже й проста

задача, потрібно погортати
підручник геометрії, згадати
можливі випадки взаємного
розташування прямих у
просторі.



ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧІ ДЛЯ ЛАЗНІ



ВИГОТОВЛЕННЯ ФІГУРНОЇ РЕШІТКИ

.



Виготовлення фігурної решітки
Фрагмент 1

Фрагмент 2



ГРА - ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, НАВЧАННЯ,
НАКОПИЧЕННЯ ЗНАНЬ ТА ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ!

У процесі гри:
 розглядаються можливості вирішення реальних
ситуацій у мініатюрі;
 здобуваються навички спільної комунікативної
діяльності, необхідні для досягнення поставлених ігрових
цілей;
 засвоюються правила поведінки та запропоновані ролі
(міні-моделі суспільства), що переносяться потім у
реальне життя;
 відбувається самореалізація учнів під час гри;
 розвивається культура спілкування, мовлення,
самостійність в обробці інформації та прийнятті рішень.



Ігрові методи

 ігри-вправи;
 ігрові дискусії;
 ігрові ситуації;
 ділові навчальні ігри.



ІГРИ-ВПРАВИ ”1=Р
Кросворди, ребуси, 
вікторини –
елементи ігрових 
уроків,  домашніх 
завдань, 
позакласних занять. 



Ігри-вправи
Вправа на 
відповідність 
https://learningapps.org/
display?v=pathas6g518

https://learningapps.org/display?v=pathas6g518


Вправа на відповідність



Вправа на відповідність



ІГРОВА ДИСКУСІЯ
Передбачає колективне обговорення

проблемного питання, обмін думками,
ідеями між учнями. Основним призначенням
цього методу є виявлення відмінностей у
тлумаченні проблеми і встановлення істини в
процесі суперечки.



ІГРОВА ДИСКУСІЯ

Цей метод дає змогу проаналізувавши
суть явища чи процесу, з існуючих варіантів
рішень вибрати оптимальний. Досягнення
поставленої мети зумовлює розвиток
пізнання.



ІГРОВА СИТУАЦІЯ

Основою цього методу є проблемна ситуація.
Ігрова ситуація активізує пізнавальний інтерес
учнів, спрямовує їх розумову діяльність.

Зорієнтована ігрова ситуація на встановлення:
 зв'язку теорії і практики;
 вміння аналізувати, робити висновки;
 приймати рішення у нестандартних ситуаціях.



Ігрова ситуація
Завдання:
Виконати розрахунки та креслення при
виготовленні резервуару, що має форму
фігури обертання:
 1 підгрупа - точний розрахунок розмірів зварних швів;
 2 підгрупа – розрахунок витрати електродного матеріалу; 
 3 підгрупа – розрахунок кількості витраченого матеріалу;
 4 підгрупа – виконання креслення та розгортки фігури.



ДІЛОВА НАВЧАЛЬНА ГРА

Це заняття, яке передбачає моделювання
діяльності щодо розв'язання складного
завдання, прийняття певного рішення. Ділова
навчальна гра поєднує в собі ознаки
навчальної і майбутньої професійної діяльності
і є діяльністю колективною.



ДІЛОВА НАВЧАЛЬНА ГРА

Гра проводиться в декілька турів.
В ній приймають участь дві команди
та група експертів.
І тур: команди відповідають на
питання один одного;
ІІ тур: команди, вислухавши пояснення
нового учбового матеріалу, повинні
самостійно виконати завдання;
ІІІ тур: всі члени команди виконують
самостійні роботи;
IV тур: перевірка знань з охорони
праці;
V тур: приймання, перевірка та оцінка
виконаних робіт.



Анімаційна задача

За допомогою сервісу «Sparkol VideoScribe» можливо
створювати відеоролики. В анімаційному вигляді складати
задачі та пояснювати процеси роботи.



Ігрові методи
Ігрові методи дуже актуальні:

o навчання в колективі;
o одержання бажаного результату;
o розвиток пізнавальної та розумової
діяльності.
Ігрові методи виховують:

o комунікативність;
o лідерські якості;
o вміння орієнтуватися в складній ситуації;
o вміння програвати стресові і критичні
ситуації.



Ігрові методи: результати
 гра дає змогу позбутися шаблонів і

стереотипів;
змінює ставлення учнів до будь-якого явища,

факту, проблеми
 стимулює інтелектуальну діяльність учнів;
 виховує культуру спілкування, формує вміння

працювати в колективі та з колективом;
підвищує інтелектуальну активність,

пізнавальну самостійність та ініціативність
учнів;
 дає змогу учням подолати страх говоріння;
 формує здатність приймати самостійні

рішення, оцінювати свої дії та дії інших.



ІГРОВІ МЕТОДИ: РЕЗУЛЬТАТИ
 зв'язок математики та спецпредметів видно
при вирішенні завдань практичного характеру;
 виконується один з основних принципів
навчання - ЗВ'ЯЗОК МАТЕМАТИКИ З
РЕАЛЬНИМ ЖИТТЯМ.
 недостатність завдань практичного змісту в
підручниках з математики дозволяє вчителю і
учням самостійно підбирати матеріал
відповідно до профілю навчання та потреб
учнів.



ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

.
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Якщо ви хочете брати
участь у великому житті,
то наповнюйте свою голову
математикою, поки є до
того можливість. Вона
надасть вам потім величезну
допомогу у всій вашій роботі.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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