
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НАРИСНА 
ГЕОМЕТРІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ АРХІТЕКТУРНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна «Нарисна геометрія», яку студенти ступеня бакалавра 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» вивчають на протязі 
першого і другого семестрів, лежить в основі зображальної діяльності 
архітекторів і проектувальників. Вона включає читання лекцій, проведення 
практичних занять, виконання самостійної роботи.

Науково-методична робота викладачів кафедри спрямована на 
впровадження дистанційних освітніх технологій в навчальний процес  і 
включає розробку і створення науково-методичного забезпечення 
навчального процесу з дисципліни «Нарисна геометрія» в умовах онлайн 
навчання студентів, що проводиться в корпоративному хмарному 
середовищі MS Office 365.



Для вивчення теоретичного матеріалу в лекторії в розділі «Файли» розміщені друковані тексти 
лекцій з ілюстраціями.



Для наочної демонстрації теоретичного матеріалу з дисципліни «Нарисна геометрія», викладачі 
якісно та переконливо надали інформацію в презентаціях лекцій, що розробили в програмі 
PowerPoint.



Також підготовлені декілька відео, де лектор в аудиторії читає лекції, які студенти в зручний час 
можуть переглянути за посиланнями на каналі ПДАБА в YouTube.



На практичних заняттях студенти опрацьовують теоретичний матеріал, розв’язуючи практичні 
задачі за темою лекцій. Для роботи студентів в умовах онлайн навчання розроблені аудиторні 
бланки. Використання цих бланків економить час для побудови вихідних умов на креслениках, 
дозволяє при однакових друкованих вихідних умовах задач в результаті побудов отримати 
правильні відповіді. 



Послідовність поетапного виконання побудов при розв'язанні задач на кожному бланку 
представлена в вигляді презентації або відео практичного заняття з посиланням на перегляд 
на каналі ПДАБА в YouTube.









За відсутністю презентації порядок виконання 
побудов може бути представлений рядом фото, на 
яких показане розв’язання задач.



Фото аудиторного бланку після виконаних побудов (результат) разом з іншими матеріалами 
студенти можуть використовувати неодноразово, в любий час.



Самостійна робота 
студентів передбачає 
виконання індивідуальних 
графічних робіт (ІГР) за 
варіантами. До кожного з 
завдань самостійної 
роботи розроблені 
методичні вказівки,які 
містять варіантну частину 
завдань, теоретичні 
викладки, етапи 
послідовного виконання 
графічних побудов з 
описом та приклади їх 
оформлення.



З метою перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу, який не використовується при 
виконанні індивідуальних графічних робіт або винесений на самостійне вивчення, розроблені і 
створені контрольні тести, складені залікові та екзаменаційні тести з нарисної геометрії в розділі 
FORMS корпоративного хмарного середовища MS Office 365.



Розглянутий досвід викладання даної дисципліни показує, що 
система освіти знаходиться на новій траєкторії розвитку, яка буде 
вдосконалюватись навіть після завершення війни, оскільки дана 
ситуація сприяла застосуванню нових технологій у навчальному 
процесі.


