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ВНВЧЕННЯ РОЗДІЛУ “ВЕКТОРНА ГРАФІКА ЗАСОБАМН 
ПАКЕТУ СОКЕЬ ОКАУУ ” У КУРСІДНСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ „КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”

Ковбашнн В.І., к.х.н.,
Пік А.І., к.т.н., 
Скнба О.П., к.т.н.
Тернопільськый націоналышй технічніій універсшпет 
імені Івана Пулюя (Украіна)

Запропонована методыка дгістанційного вквчення розділу 
векторна графіка засобаміі пакету Согеі Пга\\> у курсі „Комп ’ютерна 
графіка”. Методнка грунтуеться на базі снстемы дыстанційного 
навчання АТІІТОК. В роботі подано поетапне вгівчення розділу 
векторна графіка в режамі веб-конференціі. Продемонстровано 
послідовність віівчення та освоення основтіх інструментів курсу, а 
саме: створення конференціі, назва, опнс для якііх груп створена, 
інструмент „Календар”, де вказано час проведення веб-конференціі. 
Інструментм „Скріінька завдань”, „Тестіі”, „Електронннй журнал” 
дозволяють вш<ладачу діістанційно перевіршпп правнльність 
внконання графічннх робіт в режіімі діалогу із студентом, оцініітіі 
рівень знань студентів, сформувата семестрову оцінку та іі 
выставшті у електронннй журнал. „Електронніш журнал” 
доступнші студенту в режіімі перегляду, іцо дозволяе йому 
слідкувата за формуванням модульннх та семестровііх оцінок, а 
вш<ладачу спроіцуе роботу пра обраховуванні підсумковнх балів та 
дозволяе вндруковуватіі відомості. Веб-конференція дозволяе 
віікладачу спілкувапшся із студентом в режымі онлайн чат або скайп. 
Доступна також пошта. Наведені ілюстровані прілкладіі подання 
віівчаемого матеріалу. Діістанційнай курс „Комп’ютерна графіка” 
дозволяе паралельно з веб-конференціею корыстуватііся лекційніім 
матеріалом, а також матеріаламы практмчннх та лабораторнііх 
занять, які відображені у відповідннх меню та розділах курсу. € 
можлывість постійно підтрнмувапш контакт із ауднторіею, зокрема 
віікоріістовуючіі інструмент “Отітування ” під час веб-семінару 
Відзначено перевагіл проведення занять в режымі веб-конференціі 
перед траднційніімн методамы навчання, іцо дае змогу спілкуватнсь 
зі студентамы в прямому ефірі, зокрема і прн вывченні розділу 
векторна графіка засобама пакету Согеі Огаюукурсі „Комп ’ютерна 
графіка ”.

Ключові слова: веб-конференція, дастанційне навчання,



векторна графіка, согеі Агах\>, комп ’ютерна графіка, програма Аініск

Постановка проблемч. Дана стаття е продовженням робоі 
авторів над розробкою методнк днстанційного внвчення графічнз 
днсцнплін, оскількн на сьогодніпшій день вага дастанційноі освітн 
разн зросла, набула популярності та стала займатн значну роль 
вніцнй піколі [1,2,3]. Днстанційне навчання дае можлнвість навп 
зрілнм людям здобуватн вніцу освіту, відзначаеться гнучкістя 
дозволяе задовільннтн зростаючі внмогн вдодо компетентносі 
фахівців та забезпечнтн іх конкурентоспроможність на рннку праці 
умовах загрозлпвого ,скорочення фактнчного бюджетного час 
внділеного на внвчення фундаментальнпх графічннх дпсцпплін і 
ннзькою підготовкою вступннків з цнх днсцнплін, а також в умова 
становлення кредатно-модульноі снстемп організаціі навчальноі 
процесу набувае особлпвого значення впровадження новз 
комп’ютерннх технологій прн внвченні графічннх днсцпплін, п 
забезпечуе належну якість вніцоі освітн фахівців та Тхн: 
конкурентноспроможность на европейському та світовому рннка 
Зокрема, це стосуеться дасцнплінн “Ком’ютерна графіка”. Тоя 
одннм із новітніх методів навчання е розробка та впровадження 
навчальннй процес відповідного електронного дастанційного курс 
іцо дозволяюе внкладачу якісно подаватн значннй об’ем навчальні 
інформаціі, надаватн допомогу прн реалізаціі самостійноі роботп. 
також оператпвно здійснюватн контроль знань студентів. У межз 
даного курсу студентн освоюють растрову, векторну графіку і 
трнмірне моделювання. Навчально-методнчне забезпечення курс 
передбачае днстанційне навчання студентів в режнмі веб-конференп 
іцо е важлнвпм інструментом особлнво для студентів заочноі і 
екстернатноі форм навчання. Оптпмальне застосування навчання 
режнмі онлайн дозволяе економнтн значні матеріальні ресурс 
особлнво в осінньо-зпмовнй період, іцо успішно реалізуються 
нашому універснтеті, зокрема на кафедрі будівельннх конструкцій [4 
Так, розділ “Векторна графіка засобамн пакету Согеі Огаху” кур< 
електронного дастанційного навчання „Комп’ютерна графікз 
успішно внкорнстовуються нашнмн студентамн в режнмі веі 
конференціі прн внвченні ціеі днсцнплінн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прп створен 
електронного днстанційного курсу „Комп’ютерна графіка” в режпі 
веб-конференціі мн внкорнстовувалн програму АТціог, яі 
розробляеться та підтрпмуеться з 2001 року Сігец Оау, Іоеі КгопепЬе 
і Неісіі Нахеііоп із Аііарііуе ТесЬпоІоцу Кезоцгсе Сепіге, Ыпіуегзііу і 
Тогопіо [5].

Формулювання цілей статті. Дана праця прнсв’ячеі



розробці та впровадженню в навчальннй процес методнкн внвчення 
розділу “Векторна графіка засобамн пакету Согеі Огаху” курсу 
електронного днстанційного навчання „Комп’ютерна графіка” в 
режнмі веб-конференціі з внкорнстанням програмн АПйог.

Основна частііна. Внвчення курсу даного курсу в режнмі веб- 
конференціі передбачае спочатку створення конференціі, де подаеться 
назва та опмс зустрічі, вказуеться запланованнй початок та кінець 
зустрічі, а також Гі статус. На рнс. 1 відображена сторінка курсу 
„Комп’ютерна графіка” „Веб конференці’Гі та семінарн”.

Рнс. 2. Календар



Попередньо за допомогою інструменту „Календар” вказуетьсі 
назва конференціі, Гі опнс, для якнх груп прнзначена, початок тз 
кінець, повторюваність. На рпс. 2 відображена сторінка курс 
„Комп’ютерна графіка” „Календар”.

Проведення занятгя в режнмі веб-конференцііі дозволяе швндк: 
загружатн відповідні матеріалн і корнстуючнсь відповіднеме 
інструментамп, масштабуватн, обводнтн, змінюватн кольорн та фор.'-г 
контурів обводкн зображень, іцо значно спроіцуе поясненн» 
внвчаемого матеріалу.

На рнс. 3 наведеннй прнклад подання внвчаемого матеріалу пр< 
проведенні практнчного заняття.

Проведення занять в режнмі веб-конференціі дозволяе 
спілкуватнсь зі студентамп в прямому ефірі. Студентп можуть 
задаватм запнтання і отрпмуватн відповіді на нпх в прямому ефірі. 
корнстуючнсь веб-камерамн, або ж в текстовому режнмі спілкування 
Смстема дозволяе впкладачу включатн і відключатп студентак 
мікрофонн та веб-камерн і надаватн слово конкретному студенту, а 
також робнтн студента своім аснстентом. Також е можлнвість 
проводнтн опнтування під час вебінару та контролюватн такнм чпном 
актнвність студентів. Це наблнжае проведення заняття до 
макснмально реального.

Рнс. 3. Прнклад подання внвчаемого матеріалу

Графічні роботн, внконані у програмі Согеі Г)га\у, студентн 
завантажують у “Скрнньку завдань”, це дае можлпвість внкладачу 
днстанційно оціннтн іх (Рнс. 4). Внкладач може багаторазово



перевірятн правнлыгість внконання графічннх робіт також в режнмі 
онлайн скайп. Паралельно працюе онлайн чат.

Для об’ектнвного оцінування рівня знань студентів розроблені 
тестові завдання а підсумкові оцінкн внставляються у електронннй 
журнал іцо дае можлнвість сформуватн на основі ннх відомість та 
внрахуватн семестрову оцінку.

Внсновкіі. Внвчення розділу „Векторна графіка засобамн пакету 
Согеі ІЭгалу” курсу „Комп’ютерна графіка” в режнмі веб-конференціі в 
снстемі Агігіог дозволяе проводнтн заняття макснмально в реальному 
режнмі, знаходячнсь поза межамн ауднторіі, іцо спроіцуе та полегшуе 
роботу як внкладача так і студента.
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ПЗУЧЕНПЯ РАЗДЕЛА "ВЕКТОРНАЯ ГРАФНКА СРЕДСТВАМВ 
ПАКЕТА СОКЕЬ ІЖАМ'" В КУРСЕ ДНСТАНЦЙОННОГО 

ОБУЧЕННЯ "КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФНКА"
Ковбашнн В.І., Пнк А.П., Скнба О.П.

Предложена методілка дыстанцпонного обученіля раздех. 
векторная графыка прн помогца пакета Согеі Огахм в курсг 
„Компьютерная графілка”. Метод основан на базе састе'ь 
дыстанцгюнного обучення АТПТОК. В работе представле- 
поэтапное ызученіле раздела векторная графілка в режыме веб- 
конференцшл. Продемонстрііровано последовательность гізучення 
усвоеныя основных тструментов курса, а ііменно: созданшг 
конференцшл, названне, отісаніле, для какііх груп создана, тструменг. 
„Календарь", где указано время проведеная веб-конференцшл 
Пнструменты „Сундук заданілй”, „Тесты”, „Элекронный журнал 
позволяют преподавателю днстанціюнно провершпь правіільность 
вілполненіля графаческых работ в режыме дгіалога со студентом 
оценнть уровень знаніій студентов, сформнровать семестровую 
оценку п выставшпь ее у электронный журнал. „Электронный 
журнал”доступен студенту в режыме просмотра, н позволяет ему 
следілть за формнрованяем модульных н семестровых оценок, а 
преподавателю упрогцает работу пргі обчілсленшл ытоговых баллов іл 
позволяет напечатать ведомостіл. Веб-конференцгія позволяет 
преподавателю обгцаться со студентом в режыме онлайн чат ылы 
скайп. Доступна также почта. Прііведены іілюстріірованные 
пргімеры гізучаемого матерыала. Діістанцыонный курс „Компютерная 
графілка” позволяет паралельно с веб-конференцгіей пользоваться 
лекцгюнным матерілалом, а также матерііаламн практнчесюлх іл 
лабораторных работ, которые отображены в соответствуюшнх 
меню іл разделах курса. Есть возможность постоянно поддержнвать 
контакт с аудііторней, нспользуя ынструмент „Опрос” во время 
семіінара. Отмечены преіімуіцества проведеніія занятый в режіміе 
веб-конференцші в сравненіш с традііцгюннымы методамы обученіля, 
что дает возможность обгцаться со студентаміл в прямом эфііре, в



том чысле ы прн ызучешш раздела векторная графгіка пріл помогцы 
пакета Согеі Огст в курсе „Компьютерная графгіка

Юночевые слова - веб-конференцая, дыстанцііонное обученые, 
векторная графпка, согеі сігаю, компютерная графілка, программа 
АШог.

8ТІЛ>УШС ОЕ ТНЕ УЕСТОК СКАРНІС8 8ЕСТІОЛ ВУ М ЕА\8 
ОГ ТНЕ СОКЕЬ ІЖАУУ РАСКАСЕ О1\ ТНЕ 1)І8 І А\СЕ 

ГКЛІ\І\С СОЦК8Е "СОМРІГТЕК СКАРНІС8"
КоуЬазЬуп V., Рік А., 8куЬа О.

Тке іескпіцые о/сіізіапсе Іеагпіп§ іке “Уесіог ргаркісз ” зесііоп Ьу 
тестз о/ іке Согеі Бга^ раска§е іп іке соілгве "Сотраіег Сгаркісз" І8 
ргорозесі. Тке іескпісрле І8 Ьазесі оп іке АТТГГОК сіівіапсе Іеагпіп§ 
зузіет. Тке рарег ргоуісіев а 8іер-Ьу-8іер теікосі о/8іш1уіп§ іке “Уесіог 
§гаркіс8 ” зесііоп іп іке м>еЬ соп/егепсе тосіе. Тке вецілепсе о/ зішіуіпр 
апсі та8іегіп§ іке таіп іооіз о/ іке соілгзе І8 детоп8ігаіес1, патеіу: іке 
сгеаііоп о/ а соп/егепсе, іке пате, сіезсгірііоп /ог §гоілр8, апсі іке 
Саіепсіаг іооі, угіііск зресі/іез іке ііте о/ іке м>еЬ соп/егепсе. Тке Тавк 
Вох Тооів, Тезіз, апсі Еіесігопіс Лпгпаі іооіз а11ом> іке іеаскег іо скеск 
сіізіапііу іке соггесіпезз о/ іке §гаркіс8 уногк іп а <ііаІо§ііе чгіік іке 
зішіепі, еуаіілаіе іке Іечеі о/ 8ііісІепі8 ’ кпом>1есі§е, /огт а зетезіег зсоге 
апсі ріасе іі іп ап еіесігопіс іоытаі. Тке "еіесігопіс іоілгпаГ' І8 ачаіІаЫе 
іо іке зіілсіепі іп іке г/ен’ тосіе, м>кіск а11о\\'8 кіт іо/о11ом> іке/огтаііоп о/ 
тоскліаг апсі зетезіег §га<1е8. Іі аІ8о аііот іке іеаскег іо 8ІтрІі/> іке 
мюгк м>кеп саІспІаііп§ іке /іпаі зсогез апсі іо ргіпі іке іп/огтаііоп. іГеЬ 
соп/егепсе а11ом>8 іке іеаскег іо сотттісаіе чгіік іке зіасіепі іп ап опііпе 
скаі ог Зкуре. Е-таіІ й аізо агаіІаЫе. Тке ехатріез о/ ргезепііп§ іке 
8іілс1іес1 таіегіаі аге сіетопзігаіесі. Тке сіізіапсе соілгзе "Сотрніег 
Огаркісз" а11ом>8, іп рагаііеі угіік іке м>еЬ соп/егепсе, іо ііае іке Іесіілге 
таіегіаі, аз м>еІІ аз іке таіегіаіз о/ ргасіісаі апсі ІаЬогаіогу сіаззез, 
хскіск аге ге/іесіесі іп іке арргоргіаіе тетлз апсі зесііопз о/іке соілгзе. Іі 
із роззіЫе іо сопзіапііу таіпіаіп сопіасі м>іік іке аілсііепсе, іп рагіісіліаг 
іл8Іп§ іке "^шг" іооі склгіп§ іке м>еЬіпаг. Тке асЫапіа§е8 о/ сопсіілсііп§ 
сіаззез іп а ч>еЬ соп/егепсе то<іе Ье/оге ігабіііопаі ігаіпіп§, умкіск аііот 
8ішіепі8 іо соттітісаіе Ііуе, іпсіілсііп§ іке 8Ш<Іу о/іке зесііоп о/ “Уесіог 
§гаркіс8” Ьу теапз о/ іке раска§е Согеі Огахо іп Сотрпіег Сгаркісз 
Соілгзе, аге ргоуесі.

Кеумюгсіз: меЬ соп/егепсіп§, Ызіапсе Іеагпіп§, хесіог §гаркіс8, 
Согеі сігст, сотріліег §гаркіс8, рго§гат АТТГГОК


