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Аннотация. Рассмотрена актуальность проблемы формирования и обеспечения функционирования качественной системной подготовки специалистов через активное внедрение инновационных и информационнокоммуникационных технологий в учебный процесс.
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Вступ. В умовах революційних змін системи навчання необхідно творчо удосконалювати методику захисту дипломних проектів, застосовуючи комп’ютерні технології на
базі прикладних програм для розрахунків. У
Новокаховському політехнічному коледжі
Одеського національного політехнічного
університету шляхом використання інноваційних технологій створюються спільні дипломні проекти у вигляді програмного забезпечення для розрахунків технології виробництва електричних машин. Цей процес організовується цикловою методичною комісією коледжу. Метою циклової комісії є поглиблення знань, умінь і навичок студентів
шляхом урізноманітнення форм і методів
роботи на заняттях, моделювання виробничих ситуацій, активного впровадження інноваційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в
навчально-виховний процес.
© Якімець А.М., Шпакович Г.В.,

Коваленко Н М., 2015
Для досягнення цієї мети проводиться
комплексна робота викладачів і студентів
відділень «Електротехніка» і «Програмування» щодо виконання індивідуальних завдань
дипломних робіт. Це вимагає від викладачів
уміння направляти, координувати; від студентів – уміння збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати науково-технічну інформацію, обирати кращі варіанти при проектуванні.
Дипломне проектування є комплексним
засобом підвищення та контролю фахової
компетенції студентів у процесі підготовки
до майбутньої професійної діяльності. Тематика курсових проектів є основою для виконання дипломних робіт, бо дає більше інструментів пізнання і вивчення актуальності
теми та поставленого індивідуального завдання.
Методика розрахунку і аналізу отриманих результатів за допомогою ІКТ. За-
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хист дипломного проекту є заключною фор-
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мою атестації студента, перевіркою його

Рис. 1. Вікно прикладної програми для розрахунку проектованого типу виробництва
підготовленості до фахової електротехнічної
діяльності. У минулому навчальному році у
Новокаховському політехнічному коледжі
Одеського національного політехнічного
університету був проведений експеримент
щодо використання прикладної програми
розрахунків з технології та устаткування виробництва електричних машин дільниці
складання асинхронного двигуна на спеціальності «Виробництво електричних машин і
апаратів». Після свого дослідження студент
групи 2101 Бойко Артем проводив усний захист дипломного проекту за допомогою прикладної програми WEB-технології, використовуючи для пояснення матеріалу комп’ютер, проектор, мультимедійний екран (рис.1).
Для спрощення розрахунків нормування технологічних операцій, визначення технікоекономічного вибору устаткування і пристосування, розрахунку кількості транспортних
засобів, розрахунку устаткування на дільниці
використовувалися комп’ютерні програми
Mathcad, електронні таблиці Exсel. Графічна
частина висвітлювалась в прикладній програмі з функцією збільшення та зменшення
креслень. Планування дільниць складання
двигунів, а також всі креслення дипломного
проекту виконувалися студентами за допо-

могою комп’ютерних
Компас-3 (рис. 2).
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Рис. 2. Вікно програми AutoCad
У ході експерименту було помітно, що
нетрадиційна методика більш прогресивна
для захисту дипломів електротехнічних спеціальностей. Захист з використанням прикладної програми зацікавив і підвищив мотивацію своєю новизною як студентів, так і
викладачів. Члени комісії відзначили підготовку сумісного дипломного проектування з
теми «Спроектувати дільницю цеху загального складання двигунів змінного струму» з
використанням ІКТ, що вносило в процес
захисту нові якості, а саме індивідуальність,
урізноманітнення моделювання виробничих
ситуацій, формування практичних навичок.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на захисті дипломного проекту
дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та
диференціації навчання, що є основним завданням сучасної системи освіти України.
Висновок. В результаті було доведено,
що використання комп’ютерних технологій
при підготовці ДП спонукає студента до пошуку додаткової інформації в системі Інтернет, розширює його кругозір, збагачує обсяг
професійної лексики, вчить умінню брати на
себе відповідальність за обране рішення,
аналізувати результати діяльності, активізує
пізнавальну діяльність, дозволяє реально показати результати роботи переддипломної
практики на виробництві. Саме залучення
студентів до активної творчої роботи з використанням ІКТ, створення умов для всебічної реалізації їх у навчальному процесі здатні забезпечити формування у майбутніх фахівців важливих якостей, які стануть основою професійного становлення.
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Результати дослідження показали, що
використання інформаційно-комунікаційних
технологій не тільки має позитивний вплив
на процес розробки дипломного проекту, а й
сприяє зацікавленості в закріпленні професійних умінь і навичок щодо вирішення завдань, максимально наближених до умов виробництва. Виконуючи випускну кваліфікаційну роботу, студент набуває вміння користуватися інноваційними комп’ютерними технологіями, оволодіває навичками аналізу,
узагальнення і оформлення одержаних результатів з теми проекту.
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