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Анотація. В статті  розглядається один з дієвих  способів підготовки студентів до 
предметної олімпіади з комп'ютерної графіки, який спонукає розвитку критичного 
мислення. Такий тип мислення потрібен для вирішення неординарних практичних завдань, 
розв'язування конкретних задач, формулювання висновків та прийняття рішень. 

Ключові слова: критичне мислення, олімпіада, підготовка, комп'ютерна графіка. 
Annotation. In the article one of effective methods of preparation of students is examined to 

the subject olympiad from computer graphics, that induces to development of the critical thinking. 
Such type of thinking is needed for the decision of eccentric practical tasks, uniting of concrete 
tasks, formulation of conclusions and making decision. 
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Вступ. Завжди існують ситуації, які вимагають швидкого та 

неординарного вирішення. Здібність обробляти  та оцінювати інформацію, 

прораховувати всі можливі варіанти  вирішення проблем та приймати 

обґрунтоване рішення – це критичне мислення.  Поняття "критичне мислення" 

вміщуює в себе аналітичне мислення, логічне мислення, творче мислення, 

мислення «без шаблонів». 

Особливістю цього типу мислення є нестандартний процес міркування, 

виникнення питань, які допомагають  обіграти усі способи розв'язання задачі, 

зробити власні висновки.  Саме це важливо при відборі студентів до предметної 

олімпіади з  комп'ютерної графіки. 

Основний текст. Підготовку студентів до предметної олімпіади можна 

поділити на декілька етапів: 

 Етап перший – підготовчий. На даному етапі студенту пропонується 

виконати  3D модель деталі середньої складності  (рис.1) по інструкції  



(фрагмент інструкції  надано у таблиці 1), не даючи можливості самостійних 

дій.  

 
Рис.1 – Деталь для підготовчгого етапу 

Таблиця 1 

Фрагмент інструкції для побудови 3 D моделі поршня 

Дія Результат 

1 Вибираємо площину ZХ, натискаємо 

кнопку ескіз, виконуємо побудову 

Виконуємо операцію обертання 

  
2 Обираємо площину ZХ, натискаємо 

кнопку ескіз, виконуємо побудову 

Вирізаємо  видавлюванням  в обидва 

боки на 25 мм 

  



Продовження таблиці 1 

Дія Результат 

 3 Обираємо площину ZУ, будуємо 

ескіз 

Виконуємо операцію обертання 

  

4 Команда Дзеркальним массив → 

Операція обертання → Площина 

відносно якої будуємо масив -  ZХ 

 
 

У студента немає часу на роздуми, він працює автоматично, хоча в нього і 

виникають питання в процесі побудови.  

Етап другий – самостійна творчість. Студент отримує в руки деталь, 

практично таку ж як він будував, зі зміною деяких елементів в конструкції 

(рис.2). Завдання залишається тим же – побудувати 3 D - модель. 

  
        а) перша деталь                                                 б) друга деталь 

                Рис. 2 - Відміна конструкцій першої та другої деталі 



Принцип та послідовність побудови студенту відома, але перше, що від 

намагається зробити – це не дотримуватись її, а створити деталь по своєму. Від 

проробляє декілька варіантів побудови, ставлячи під сумнів той варіант, який 

він робив на підготовчому етапі. Дуже рідко, але трапляється, що від знаходить 

більш раціональний варіант. Звичайно, студент повертається до варіанту, 

запропонованого викладачем. Зміна конструкції деталі (інші елементи та інший 

спосіб їх побудови) – а це вже проблемна ситуація, яка є пусковим механізмом 

критичного розміркування, змушує  шукати нові рішення, спираючись на 

попередній досвід.  

Третій етап – підсумковий (або завершальний). Надається типова деталь 

підвищеної складності ( рис.3) , яку студент повинен зробити. При даній роботі 

студент, аналізуючи конструкцію, повинен прийти до правильного рішення 

самостійно. 

 
Рис. 3 – Деталь для підсумкового етапу 

Після проведення усіх трьох етапів необхідно провести детальний аналіз 

дій студента, для виявлення помилок в побудові. 

Інколи, студент важко сприймає етапи підготовки, тому краще готувати 

декілька студентів. Процес роботи в парі надає можливість робочого 

спілкування, вирішення суперечливих питань. В процесі роботи в парі є 

можливість  обсудити декілька або всі варіанти та послідовність побудови, 

приймати активну участь, розкрити творчий потенціал. Спільний пошук  

дозволяє провести обмін думками, відстояти свою точку зору, знайти 

правильне рішення задачі. 



Висновки. Актуальність проблеми формування критичного мислення 

зумовлена тим, що технологічний і соціальний прогрес вимагає умінь швидко 

адаптуватися до сучасних вимог суспільства, змінюватися і вдосконалюватися 

на основі самостійно набутих знань, знаходити шляхи розв’язання професійних 

і соціальних завдань у будь-яких нестандартних ситуаціях. Робота зі 

студентами, які мають критичне мислення, вимагає від викладача, зокрема 

комп'ютерної графіки, використання інтерактивних методів навчання, 

утворення проблемних та ігрових ситуацій на заняттях, які розширюють 

кругозір, спонукають до практичного вирішення  завдань. 
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