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Анотація: У статті розглянуто проблему використання прикладних 

програм при викладанні інженерної графіки. Використання комп'ютерних 

технологій надає наочність новому матеріалу, сприяє розвитку просторового 

мислення.  
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Abstract: The article covers the issue of applied programs using at the studies of 

the engineering graphics. The application of computers technologies promotes a new 

material teaching and developing of mental thinking   
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Вступ. Інженерна графіка є однією з базових дисциплін в інженерній 

підготовці студентів. Викладання її , звичайно, ведеться на основі традиційних 



методів і програм, які засновані на використанні лінійки та  олівця, тоді як 

практика проектування на виробництві та в фірмах повністю орієнтована на 

комп'ютерні методи побудови креслення. Тому впровадження нових методів 

навчання, які засновані на використанні комп'ютерних технологій є актуальним 

завданням. 

Покращення якості графічної підготовки та формуванню практичних 

навиків конструкторської діяльності у студентів у великій ступені сприяє чітка 

цілеспрямована методично продумана система викладання знань. Підвищення 

ефективності викладання креслення, розвиток просторового мислення у 

студентів, придбання ними навичок  конструювання залежить від використання 

на заняттях сучасних комп'ютерних технологій. 

     Використання комп'ютерних технологій при вивченні інженерної 

графіки: 

- активізує процес навчання; 

- формує навички роботи з комп'ютером; 

- заощаджує час уроку; 

- надає наочність новому матеріалу; 

- розвиває просторове мислення; 

- дає можливість викладання більшого обсягу нового матеріалу. 

Інженерна графіка сьогодні – дисципліна, яка має багато функцій, 

основними з яких є: професійно орієнтована спрямованість дисципліни, яка 

розкриває застосування графічних знань у науці, техніці, виробництві, дизайні, 

яка показує значення графічних знань та вмінь в інформаційному світі; 

проблемно-орієнтовна спрямованість, яка дозволяє ознайомити студентів з 

елементами проектування, конструювання, моделювання; розвиваюча 

спрямованість міститься у загальному розвиненні особистості, розумових 

процесів, творчого початку. 

Застосування комп'ютерних технологій на уроках з інженерної графіки 

відбувається, в основному за двома напрямками: презентаціями та тестовими 

контролями знань. Комп'ютерні презентації, як наочні посібники допомагають 



викладачу надавати навчальний матеріал, розвивають навики спостереження та 

аналіз форми предметів, забезпечують  засвоєння  знань студентами. Також 

безпосереднє використання прикладної графічної програми у процесі навчання, 

наприклад, Компас -3D, значно підвищують інтерес до дисципліни, розвиває 

просторове мислення, увагу та спостережливість, тому що всі побудови 

проходять на очах у студентів.  

Презентації при викладанні інженерної графіки служать замість плакатів 

при вивченні нового матеріалу (рис.1), або показують послідовність виконання 

та оформлення практичної роботи на практичних заняттях. Їх підготовка 

забирає багато часу, використання довідкової літератури, підручників, 

фрагментів креслень, прикладних програм та ін.., що робить презентації 

яскравими, але не живими. Вони не надають легкого розуміння форми деталі, 

не дають змогу оглянути її з усіх боків. також на наступному  занятті  слайди 

можна використовувати для того, щоб перевірити ступінь засвоєння матеріалу. 

Викладач послідовно демонструє слайди та задає контрольні питання. Відповіді 

можуть бути як усними так і письмовими. 

 
           Рис.1 Фрагменти презентації теми «Розрізи та перерізи» 



Робота з прикладними програмами під час учбового заняття потребує 

відповідної підготовки викладача, розробки домашніх заготовок, та вона займає 

менш часу, ніж підготовка презентацій та має свої переваги у більшій наочності 

викладаємого матеріалу. Використання прикладної програми Компас -3D під 

час вивчення теми «Розрізи та перерізи» розглянемо на прикладі побудови 

складного ступінчастого  розрізу 

Домашня заготовка (нескладна деталь), яка потребує виконання складного 

розрізу надана на рисунку 2. Вона має декілька отворів, глибину яких не можна 

побачити. 

 
       Рис. 2 Робоче вікно програми Компас -3Д із зображенням моделі 

Для показу форми моделі та внутрішньої її будови використовується 

команда «Повернути», яка дозволяє оглянути модель з усіх боків (рис.3) 

Далі визначається та утворюється лінія складного розрізу, яка необхідна 

щоб показати внутрішню будову деталі (рис.4). 

Можливості прикладної програми дозволяють видалити частину деталі 

за зробленим ескізом та показати внутрішню будову деталі при утворенні 

складного розрізу (рис. 5). 

Прикладна програма дозволяє легко перетворити модель деталі у 

креслення з складним ступінчастим розрізом, оформлене згідно вимог  

 



 
Рис.3 Використання команди «Повернути» для огляду моделі 

 

Рис.4 Утворення складного ступінчастого розрізу 

 

стандартів, яке показує не тільки зображення, а й позначення розрізу , що 

полегшує виконання практичної роботи з цієї теми. (рис.6). 

Використання на заняттях прикладних програм дозволяє наочно 

продемонструвати  правильні  та швидкі прийоми роботи, їх послідовність, що 

важко зробити при індивідуальному поясненні  кожному на робочому місці. 

Студенти усвідомлюють динаміку процесу креслення, особливості виконання 

кожної операції.  



 
Рис.5 Зображення моделі зі ступінчастим розрізом 

 
Рис.6 Зображення розрізу на кресленні  

Можливості тривимірного проектування визивають інтерес, дозволяють 

різноманітити заняття, а можливості прикладної програми дозволяють 

подивитися на зображення з усіх боків, що дає краще засвоєння теми, 

розуміння форми предмета. Об'ємне зображення моделей дозволяє звернути 

увагу на конструктивні елементи  моделі,  поглиблює просторову уяву, 

розвиває навички конструювання.  Також необхідно приділити увагу простоті 

переведення креслень тривимірних моделей у двовимірні креслення, що 



покращує   розвиток просторового мислення, надихає студентів до 

самостійного моделювання. 

Використання комп'ютерних технологій відкриває широкі можливості для 

творчого викладання креслення, забезпечує політехнічний принцип навчання, 

інтенсифікує навчальний процес, підвищує мотивацію навчання та  розумову 

активність студентів, розвиває їх творчі здібності. При використанні 

комп'ютера на заняттях з інженерної графіки у студентів підвищується 

цікавість до дисципліни, пізнавальна та творча активність. 

Висновки.  Головною умовою інформатизації суспільства, підготовки 

людини до повноцінного життя в умовах сучасного суспільства є 

інформатизація освіти. Без  міцного фундаменту, закладеного  в сфері освіти, 

ніякі, навіть видатні наукові відкриття, не зроблять суспільство дійсно 

інформаційним. Нові інформаційні технології, які запроваджуються  в процесі 

освіти, сприяють його підйому на якісно новий рівень. Світовий та 

вітчизняний досвід показує. що використання комп'ютера у викладанні  

інженерної графіки дає великий позитивний ефект. 
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