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Вступ.  Стрімкий  розвиток  нових  інформаційних  технологій  відкриває 
серйозні можливості для вдосконалення навчального процесу  та  системи 
освіти в цілому. Нові інформаційні технології, що впроваджуються в освіту, 
сприяють його підйому на якісно новий рівень [1]. 

До дисциплін базової  графічної підготовки в  технічному університеті, 
відносяться: нарисна геометрія, інженерна графіка та комп'ютерна графіка. 
Нарисна геометрія, як теорія геометричного моделювання, є теоретичною 
основою цих дисциплін. Інженерна графіка ‐ практична, прикладна дисцип‐
ліна. Комп'ютерну графіку прийнято розглядати, як інформаційну технологі‐
чну дисципліну.  

У  даний  час  інформатизації,  формоутворення  цілком  перекладається 
на системи автоматизованого проектування з їх широкими можливостями 
візуалізації.  Тому на окрему увагу  заслуговує використання різноманітних 
пакетів САПР у графічній підготовці студентів вишів. [2] 

Для  проектування  нових  або  модернізації  агрегатів  техніки  витрача‐
ється колосальний час. Виконання розрахунків, побудова креслень, розро‐
бка дослідного зразка і його випробування тривають до декількох років. Для 
прискорення проектування необхідно використовувати системи автомати‐
зованого проектування  (САПР).  САПР  ‐  це  організаційно‐технічна  система, 
що входить в структуру проектної організації і здійснює проектування за до‐
помогою комплексу засобів автоматизованого проектування. Основна мета 
створення САПР ‐ підвищення ефективності праці в плані: скорочення трудо‐
місткості  проектування  і  планування;  скорочення  термінів  проектування; 
скорочення собівартості проектування і виготовлення, зменшення витрат на 
експлуатацію;  підвищення  якості  і  техніко‐економічного  рівня  результатів 
проектування;  скорочення  витрат  на  натурне  моделювання  та  випробу‐
вання [3]. 

Мета роботи. Показати можливості та переваги використання сучасних 
технологій графічного проектування у навчальному процесі при підготовці 
студентів інженерно‐технічних спеціальностей з метою підвищення якості їх 
як майбутніх фахівців. 

Матеріал та результати досліджень. Історія розвитку САПР починалася 
отримання окремих результатів, які показали, що область проектування під‐
дається комп'ютеризації, тому в цей період основна увага приділялася сис‐
темам автоматизованого креслення. Багато програмних продуктів того часу 
називалися системами автоматизованого креслення ‐ САК. Далі активне за‐
стосуванням комп'ютерів  і мікрокомп’ютерів,  призвело до появи масових 
систем та базових програмних продуктів для них. Перші системи двовимір‐
ного моделювання з'явилися ще в 1970‐х, коли були розроблені засоби для 
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зображення ліній, кіл та кривих на екрані монітора за допомогою макроко‐
манд  та  інтерфейсів прикладного програмування.  У ці ж роки поряд з 2D 
кресленням  з'явилися  системи 3D‐моделювання.  Крім  того,  з'явилося  по‐
няття твердотільне моделювання. Далі стали з'являтися фірми ‐ розробники 
ПЗ для конвертації даних з системи в систему. Пізніше великі системи самі 
стали надавати можливість  імпорту та експорту даних. Зараз  існує більше 
200 САПР різного рівня і виробників. [4] 

Машинобудівні САПР застосовуються в автомобілебудуванні, суднобу‐
дуванні, авіакосмічної промисловості, виробництві товарів народного спо‐
живання, включають в себе розробку деталей і зборок (механізмів) з вико‐
ристанням параметричного проектування на основі конструктивних елеме‐
нтів,  технологій  поверхневого  і  об'ємного  моделювання  (SolidWorks, 
Autodesk Inventor, Autodesk AutoCAD, КОМПАС та ін.). [5] 

Переробка великих обсягів інформації в даний час неможлива без ви‐
користання ЕОМ. Створення нової техніки в машинобудуванні відбувається 
на основі аналізу продукції, що випускається. Наступним етапом є проекту‐
вання нової продукції, що володіє більш високими експлуатаційними або ін‐
шими властивостями, потім виробляються інженерні розрахунки і моделю‐
вання, технологічна підготовка виробництва, виготовлення і збут виробів. 

Використання  САПР  скорочує  час  проектування  в  кілька  разів.  Ство‐
рення реального зразка техніки вимагає значних матеріальних засобів, тому 
актуальним є застосування засобів комп'ютерного моделювання. 

Підготовка фахівців, які володіють інструментарієм САПР і вміють вирі‐
шувати конкретні  завдання сучасного виробництва, дозволяє  інтенсифіку‐
вати навчальний процес, який, особливо в останні роки, все більше зближу‐
ється і переплітається з виробництвом. Нові інформаційні технології дають 
можливість розвиватися зовсім новому напрямку конструкторської діяльно‐
сті  ‐  геометричного моделювання, в основі, якого лежить не креслення, а 
просторова геометрична модель виробу. 

Завдання переходу на нову технологію конструювання вимагає сучас‐
ного навчання конструкторів, в яких важливе місце займають методи ком‐
п'ютерної графіки як нового інструменту конструювання. 

Інноваційні  умови  навчання  студентів  до  професійної  росту  склада‐
ються в активізації інженерно‐конструкторської підготовки за рахунок засто‐
сування комп'ютерних технологій в викладанні інженерної та комп'ютерної 
графіки. Послідовність викладання графічних дисциплін відповідає послідо‐
вності проектування і виготовлення механізмів на виробництві. При вигото‐
вленні  тієї  чи  іншої деталі  (складальної одиниці або конструкції),  в першу 
чергу, слід  її ретельно проаналізувати  і здійснити  її ескізування  (технічний 
рисунок),  створити  конструкторську  документацію  (креслення  загального 
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вигляду,  робочі  креслення  деталей,  габаритний  креслення,  електричні 
схеми, складальне креслення, специфікацію, технологічні карти і т.д.) і мо‐
жна приступити до виготовлення дослідного зразка або прототипу за допо‐
могою інноваційних технологій, використовуючи 3D‐друк. 

В НТУ «Дніпровська політехніка» на кафедрі «Конструювання, технічної 
естетики и дизайну» реалізований процес навчання студентів графічним ди‐
сциплінам, який починається з вивчення функціоналу САПР, включає в себе 
нарисну геометрію, як теорію геометричного моделювання та закінчується 
виконанням електронних моделей механічних деталей і складальних оди‐
ниць, і електронних складальних креслень зі специфікацією. 

За  основу  пакета  САПР  прийняті  комп'ютерні  програми  Autodesk 
AutoCAD, Autodesk Inventor. 

Використання сучасних технологій графічного проектування з застосу‐
ванням комп'ютерної графіки та програмних продуктів як інструментів конс‐
труювання виробів високої якості повинно бути пов'язано із спеціальними 
дисциплінами. 

Отримані на першому курсі графічні компетенції студенти використову‐
ють в наступних дисциплінах загальнопрофесійного циклу ‐ теорія механіз‐
мів і машин, деталі машин; в курсовому проектуванні; при виконанні дип‐
ломної роботи або дипломного проекту. 

Програмний функціонал таких додатків дозволяє студентам робити бі‐
льше, ніж просто вивчати і коментувати модель. Він дозволяє імітувати різні 
розбірно‐складальні операції на 3D‐моделях уявляти виріб, який в подаль‐
шому з'явитися у «залізі». Це дозволяє проводити апробацію конструктив‐
них рішень на ранніх етапах розробки. 

За  допомогою  3D‐моделювання  вирішується  і  таке  завдання  як  уяв‐
лення майбутньої більш складної деталі. Також завдяки тривимірному мо‐
делюванню відбувається скорочення кількості паперових конструкторських 
документів. 

Крім того, використання новітніх технічних, комп'ютерних та інших ін‐
терактивних методів взаємодії в освітньому середовищі, покращує телеко‐
мунікації, до яких долучаються всі учасники освітнього процесу. Все це, ра‐
зом узяте, дозволяє вирішувати певне коло завдань, куди входять такі по‐
няття, як сприяння самостійної і творчої роботи студента, розвиток глобаль‐
ного і критичного мислення, швидко адаптуватися до змін в інформаційно‐
комунікаційних технологіях. 

Основним завданням вищих навчальних закладів є підготовка компе‐
тентних фахівців, здатних вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному 



  

150 

Прикладна геометрія, ІГ, ергономіка і БЖД 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2021 

просторі і готових постійно вдосконалювати свої професійні навички. З поя‐
вою нових програмних засобів вивчення графічних дисциплін стає особливо 
цікавим і актуальним, так як змінюється їх зміст і методи навчання. 

На окрему увагу заслуговує використання пакетів САПР в організації на‐
вчального процесу. Це і створення інтерактивних лекцій, посібників,  мето‐
дичного  і  інформаційного  забезпечення  занять,  електронні  засоби    конт‐
ролю знань. 

Необхідність застосування нових інформаційних технологій в навчаль‐
ному процесі пов'язана з тим, що за допомогою традиційних методів викла‐
дання вже неможливо підготувати сучасних високопрофесійних фахівців. До 
того ж комп'ютерні технології навчання сприяють підвищеному інтересу мо‐
лоді до інженерної праці та творчості. Все це вимагає нових методів і спосо‐
бів навчання фахівців сучасним прийомам інженерної праці, а висока кон‐
курентоспроможність  інженерних кадрів в ринкових умовах можлива при 
кваліфікованій графічній підготовці та вільному спілкуванні з комп'ютером. 

Висновок. Таким чином, інформаційні технології можна вважати новим 
засобом передачі знань, який відповідає якісно новому змісту навчання.  

Системи автоматизованого проектування  в даний  час  є  основним  ін‐
струментом фахівця. Використання САПР в графічній підготовці студентів на‐
дає навички практичного використання прикладних графічних програм мо‐
лодому  фахівцю,  що  підвищує  його  конкурентоспроможність  на  ринку 
праці.  
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