
Ти можеш!» - повинен нагадувати вчитель учневі. 

«Він може!» - повинен нагадувати колектив. 

«Я можу!» - повинен повірити в себе учень. 
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Володимировичем було  проведено  відкрите заняття з нарисної геометрії на  

тему «Взаємний перетин тіл обертання. 

Циліндри».  

На занятті набуття нових знань метою 

було ознайомлення студентів із технікою 

виконання способів зображення 

геометричних тіл, які перетинаються. 

Визначати положення їх у просторі та 

визначати лінію перетину між ними. 

Формування вмінь виконувати проекційні та 

просторові зображення.  

Навчальний процес був спрямований на формування у студентів 

готовності ефективно організовувати внутрішні (знання, уміння,) і зовнішні 

(інформаційні,  матеріальні) ресурси для досягнення поставленої цілі. 

Для розвязання  цього завдання було проведено бліцопитування з метою 

виявлення готовності студентів до заняття, володіння ними технологічною 

термінологією елементів 

геометричних тіл та послідовності 

проектування, перевірено, чи всі 

мають належні креслярські 

обладнання, без яких неможливий 

навчальний процес із креслення. 

Заняття було проведено 

пояснювально-ілюстративним 

методом.  Під час пояснення студенти засвоїли алгоритм проектування 



циліндрів, що перетинаються, на три площини проекцій; визначати положення 

очевидних точок на поверхні геометричних тіл та лінію перетину між ними. 

Для якісного засвоєння матеріалу  використовувалися методи демонстрації 

послідовності виконання 

зображень на дошці із 

складанням алгоритму. За 

допомогою мультимедійного 

проектора викладач мав 

можливість при необхідності повертатися на початкові фази проектування для 

кращого засвоєння студентами матеріалу.  

У ході пояснення, студенти активно включалися до створення алгоритму, 

що показує про свідомі, систематичні 

знання. Викладач, створюючи  

проблемні ситуації, давав можливість 

студентам самостійно виконати 

елементи побудов зображення, що 

покращувало якість засвоювання 

матеріалу.  

Для закріплення теми була проведена практична робота, яка показала, що в 

цілому мету заняття було досягнуто. Студенти самостійно вирішували 

поставлені завдання і в достатній мірі оволоділи навиками створювати 

проекційні та просторові моделі 

геометричних тіл.  Під  час освітньої 

діяльності вирішувалася  низка 

різнорівневих дидактичних і 

виховних  завдань: розвиток 

пізнавальних навичок студентів, 

формування  вміння самостійно 

здійснювати зображення геометричних тіл в необхідній кількості, 

орієнтуватися в технологічних найменуваннях.  

 


