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Комплексны падыход да выкладання спецдысиыпл1ны 

ПЛ. Ваяцяховм, дои., к.т.н. 
Беларусю дзяржауны аграрны тзхт'нны ушверЫтут 

Дь1сцьшл1на "Мехашчпае абеталяванне гашны" з'яуляецца завяршальнай а* 
устм комплексе падрыхтоум 1нжынерау-механ1кау па спецыялиапьп "Машывы 
i абеталяванне прадпрыемствау будаушчых иатэрыялау" Згодна з вучэбньш 
планам у склад дысцышины уваходзяць усе В1ды заняткау: лекцьп, практычныя, 
лабараторныя. 

Комплексны падыход пачыяаецца перш за усе з дэгалевага планавання yen 
в)дау заняткау i форм каятролю. Гзта планаванне ажыццну'ляецца у пачаткт 
семестра i даводзщца да ведама студэнтау з указанием кннкрэтных тэрн!нау 
каятрольных мерапрыемствау. Увесь лекцыйны курсразб1ты на восем разделку 
Паоля кожнага раздела праводзяцца практычныя занят кi i калокыум Акрамх 
таго студэнтам выдаецца тндывцгуальнае задание, якое эаключаецца у разлшу 
канкрэгнай мяшьшы. Бягучы кантроль ведау ажыццяуляецца з выкарыстаннем 
рэйтынгавай стстэмы 

Сутнасць рэйтынгавай астэмы заключаецца у тым, што за кожны »|Д 
заняткау студэнт можа атрымаць адпаведную колькасць балау. Пры 
своечасовын праходжанш кантрольных мерапрыемствау тэта колькасць балау 
памнажаецца на павышальны каэфщыент. За пропуск кантрольных 
мерапрыемствау без важктх прычын прадутледжяны штрафныя санкцъп 
Агульная колькасць балау дзелщца на некштькт узроуняу. кожнаму з яки 
вдпявядае адзнака, якую студэнт можа атрымаць на экзамене 

Асноуная мэга такой вргатзацьн вучэбвага працэсу — 1нтэнс1ф1кацы* 
выкладання дысцыплшы i павьгшэнне актыунааи самгх студэнтау Для 
дасягнення гэтай мэты унесены карэктывы ва усе в.ды заняткау 

Лекцьп. Пры чытанш лекцьгй увесь фафтны матэрыял падаецца праз 
тэлев131йны комплекс альбо праектар, што дае магчымасць значна 

1нгэнс1<|мкаваш) працэс выкладання, павяшчьщь аб'ем лекцыйнага матэрыялу 
Акрамя таго, выкарыстоуваюцца розныя педагапчкыя прыемы, яыя ставяць 

студэнта ва умовыактыунага засваення матэрыялу Да такие прыемау адносяцаа 
пытан Hi па ходу лекцьп, у ямх высвятляецца думка студэнтау паканкрэ1най 

праблеме, спасылии нараней птрыманыя веды, зяпланаваныя иаиыг.ы. Частка 
матэрыялу наотул не даецца, ясаблтва па канструкцьик машын Разам з тым -
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перад студэнтам1 ставища самастойнв дадуыаць асобныя каясгрукшгвньш 
рашэннг Асноуны нактунак лекцый таы што пасля кожнай з ix у студэнтау 
павтнны заставацца невырашаныя пыталн1. 

Практьгчнь1я заняла. Методыка правядзення гэтага В1ду заняткау зыенена 
больш 1стотна Мы адмовтлтся ад рашэняя тыповых задач па разлуку машьгн, а 
перайтшп да саабоднай дыскусп па ix канструкцьшх Прычым, спачатку 
студэнты nicbMOBa адказваюць на адно пытанне, атрымЛ1ваюць (щ не) за гэта 
некальы балау, а ужо пасля гэтага пачынаецца творчая работа Мы сумесна 
высвятляем недахопы у канструкцьых машыя, i студэнты спрабуюць даць 
прапановы па ix прадухшенню. Праблема, якую трэба рашыць узшкае яшчэ на 
лекцьн, а можа з'явщца па ходу абмеркавання, з-за памылак, дапушчаных пры 
п1сьмовых адказах. Актыунасць студэнтау пры гэтьш ацэньваецца дадагковьш 
балам 

PaaniK ыашьга студэнты засвойвяюць пры выкананш 1ндьш1дуал1.нага 
задания Задание выконваецца самастойпа з выкарыстаннем навуковв-
тэхшчнай, даведчай штаратуры Практыкуецца выдача задания па пробных 
машынах (толыи з розным1 данымо на двух студэнтау Гэга прьгыушае ix 
ращца пам1Ж сабой, удакладняць свае дзеянш, а гэта такеамя творчы працэс. 

Лнбараторныя заняты Асноуная задача гэтых заняткау - вывучэнне машьгн 
у дэеянш. Але i у гэтьш выпадку метадычныя дапаможнш складзены так, што 
студенту трэба абавязкова нешта дадумаць самаму Канешне, поле творчая 
дэёйнасщ на лабараторных занятках значка вузейшае. Таму, на ншп погляд, 
такхя заняты для студэнтау-мехашкау павшны быць зведзены да мштмуму. 

Вытковым занягкам па кожнаму разделу лекцый нага курсу з'яуляецца 
калоыпум. Праводзщца ен у шсьмовай форме У кожным битеце звычайна па 
пяць пытанняу, на яюя студент павшей адказаць на працягу двух гадзш Пасля 
прнверы адказы абавязкова абняркоуваюцца са студентам^ i тольы пасля гэтага 
выстауляецца канчагковая адзнака. 

Таы истэмны пядьгход правядзення заняткау значив мабишуе студэнтау, 
павышае ix творчую актыунасць, здымае пшатлшя праблемы затковага 
перыяду i экзпменацыйнай cecii. Перавага такой методыы падцвярджаецца 
дадатным! водтукамт самтх студэнтау. Ре
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