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Постановка проблеми. Графічна підготовка студентів є важливою 

складовою технічної освіти [1 - 3]. 
Реформа освіти призвела до перегляду змісту навчальних дисциплін, 

на процес підготовки студентів вплинув розвиток комп'ютерних 
технологій і, як наслідок, інтенсифікація навчального процесу. 

При навчанні студентів дисциплінам графічного циклу подання  
учбової інформації в наочній формі є звичайним [1]. Використання 
технічних засобів підвищило ефективність навчання, однак традиційні 
форми організації учбового процесу, що використовують ілюстративний 
метод, одним з інструментів якого є плакат, не втратили свого значення. 

Аналіз останніх результатів.  При проведенні практичних занять з 
курсу «Інженерна графіка» одним з засобів підвищення ефективності 
навчання, без сумніву, були і залишаються плакати, які знайомлять 
студентів зі змістом відповідних стандартів в зручній наочній формі. В 
зв’язку зі змінами навчальних програм та відповідних стандартів навчальні 
плакати потребують періодичного оновлення. 

Постановка завдання.  Метою розробки нових плакатів з деяких 
тем курсу «Інженерна графіка» є підвищення ефективності учбового 
процесу у зв’язку з труднощами, які виникли як наслідок скорочення часу 
на графічну підготовку майбутніх інженерів взагалі, а також скорочення 
часу діалогу викладача зі студентом  на практичному занятті, 
Основна частина. На кафедрі нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки КПІ розроблено 4 плакати з однієї з основних тем 
курсу: «Зображення: види, розрізи, перерізи». Плакати роздруковані на 
форматі А1 і містять 2D та 3D графічні зображення з необхідним текстом 
(рис.1 – рис.4).   



 
 

 
 
 

Рис. 1       Плакат 1 



 
 
 

 
 

 
Рис. 2       Плакат 2 



 
 
 

 
 
 

Рис. 3       Плакат 3 



 
 
 

 
 

Рис. 4       Плакат 4 
 



Інформація по темі «Зображення» подана на плакатах у вигляді 
покрокової інструкції до виконання практичного завдання, яке полягає у 
виконанні креслеників «Розрізи прості» та «Розрізи складні».  

Покрокові інструкції мають вигляд послідовності рисунків 
запропонованої навчальної моделі, як просторових, так і плоских, та 
лаконічних текстових підписів.  

Застосована на плакатах послідовність рисунків дозволяє студентам 
набути навичок вибору головного виду, кількості зображень моделі на 
кресленику, раціонального їх розміщення, навичок виконання та 
зображення  на кресленику розрізів, а також навичок оформлення 
креслеників відповідно до чинних стандартів. 

Порівняння креслеників учбової моделі, зображених на рис.15 та 
рис.18, дозволяє наочно показати  перевагу застосування  складних 
розрізів в порівнянні з простими. 

Вільний доступ до електронних плакатів і до плакатів в аудиторії 
дозволяє підвищити ефективність аудиторної та самостійної роботи 
студентів в учбовому процесі. 

Висновки. Використання плакатів в процесі інженерно-графічної 
підготовки студентів технічного вузу підвищує ефективність навчання.  

Вважаємо доцільною подальшу розробку навчальних матеріалів 
курсу «Інженерна графіка» у вигляді плакатів. 
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