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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ЗНАНЬ 
ТА ВМІНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

О. В. Володько, к. т. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

Згідно з Національною стратегією розвитку освіти України 
запровадження у навчальний процес поряд з традиційними 
методами та засобами викладання дистанційної форми навчання 
із використанням інформаційно-комунікаційних технологій є 
актуальним завданням для вищої школи.  

Проблемам та перевагам дистанційної освіти присвячені 
роботи ряду провідних вчених, таких як Керичев Л. Н., Пути-
лов Г. П., Фінагіна О. В., Артеменко В. Н. та інших. Але і досі 
невизначеним залишається питання практичного використання 
методики дистанційного навчання для дисциплін графічного 
спрямування, а процес формування у студентів якісних знань та 
вмінь має ряд особливостей. 

По-перше, використання дистанційних технологій у процесі 
вивчення цих дисциплін суттєво відрізняється від загальноприй-
нятих підходів до системи дистанційного навчання. Ця від-
мінність пов’язана з наявністю у навчальній програмі ряду гра-
фічних робіт, курсових проектів, в ході яких студенти повинні 
розробляти та опрацьовувати графічну інформацію, оволодіти 
навичками креслення, як засобом висловлення своєї технічної 
думки. Для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна спра-
ва» це курси «Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господар-
ства», «Громадське будівництво», «Проектування об’єктів го-
тельно-ресторанного господарства» та інші. Але, першою базо-
вою дисципліною, граматикою креслення для всіх курсів з цик-
лом графічних робіт є «Інженерна графіка».  

Важливу роль у формуванні вмінь та знань з цієї дисципліни 
у форматі дистанційної освіти відіграє використання виклада-
чем одного з найважливіших принципів дидактики – принципу 
наочності. Тому, при дистанційному проведенні занять обов’яз-
ково за допомогою сучасних технічних засобів потрібно де-
монструвати поетапність графічного розв’язку завдання, що 
допоможе прослідкувати логіку вирішення поставленої задачі. 
Особливо корисними для візуалізації і уточнення всіх дій викла-
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дача є розробка інтерактивних відео-уроків з коментаріями та 
поясненнями, що значно покращить якість засвоєння тем.  

Актуальним питанням є і сучасне навчально-методичне за-
безпечення цієї дисципліни (звичайна форма видання навчаль-
но-методичної літератури застаріла та неефективна). Специфіка 
курсу потребує розробки електронних навчальних підручників, 
які будуть об’єднувати як теоретичний матеріал, так і норма-
тивно-довідкову інформацію, покликану надати студенту істот-
ну допомогу при виконанні графічних робіт.  

Іншою особливістю цієї дисципліни є індивідуальний підхід 
до самої організації дистанційного навчального процесу. За дію-
чого рівня організації дистанційного спілкування викладача та 
студента, виконані традиційним способом графічні роботи пе-
ред процедурою захисту повинні пройти проміжну перевірку та 
рецензування з метою виявлення помилок і недоробок. У разі 
великої відстані між місцем проживання студента та Вищим на-
вчальним закладом пересилання креслення традиційною пош-
тою значно ускладнює процес спілкування, а електронною пош-
тою у відсканованому вигляді практично виключає можливість 
його коригування та внесення змін. Окрім того, виконані дис-
танційно графічні роботи практично не відображають рівень 
теоретично отриманих знань і навичок креслення студента. До 
того ж, викликає сумніви авторство представлених на дистан-
ційну перевірку робіт. Тому, вважаємо, що вирішити це питання 
можна, використовуючи графічні системи автоматизовано 
проектування (Компас-графік, Автокад та інші). Але, для такого 
проміжного спілкування необхідно організувати обов’язкову 
наявність з обох сторін ідентичного програмного продукту, що 
на сьогоднішній день є питанням проблематичним. 

Накопичений досвід впровадження дистанційного курсу 
«Інженерна графіка» для студентів спеціальності ГРС дозволяє 
зробити висновок, що формування якісних вмінь та знань потре-
бує вдосконалення методології  викладання дисципліни. Під час 
створення курсу необхідно враховувати, з одного боку, загаль-
но-дидактичні принципи створення навчальних курсів, вимоги, 
що диктуються психологічними особливостями сприйняття гра-
фічної інформації, ергономічні вимоги, а з іншого боку, макси-
мально використовуючи можливості, які надають нам програмні 
засоби телекомунікаційної системи та сучасні інформаційні тех-
нології. 
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