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Кафедра:
Лектор:
Обсяг дисципліни:

Результати навчання:

Короткий зміст навчальної
програми:

Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):
Методи і критерії
оцінювання:

Комп’ютерне моделювання технічних обєктів
Управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій
к.т.н. , доцент Малець Ігор Остапович
4,5 кредити /135 академічних годин, з них:
лекцій – 32 годин,
лабораторних занять – 32 годин,
самостійної роботи – 71 година
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
знатиме наступне:
 види комп’ютерної графіки, принципи формування
зображень та послідовність
створення графічних
документів
 терміни та визначення в галузі комп’ютерного
моделювання технічних об’єктів;
 особливості побудови блок-схем алгоритмів та
будівельного креслення (плани поверхів та генеральні
плани території);
 особливості побудови графічних схем;
 правила оформлення звітної графічної інформації.
А також отримає вміння:
 розробляти, аналізувати та вносити зміни у нові та
існуючі документи графічного проектування при
розв’язанні практичних задач;
 застосовувати сучасні пакети графічних прикладних
програм для автоматизованого проектування ділових
документів,
візуалізації
наукової
та
технічної
документації, створення схем транспортних розв’язок,
розташування сил та засобів, а також елементи
будівельного креслення та блок-схеми алгоритмів.
Об’єкт, предмет і методи комп’ютерного моделювання
технічних об’єктів. Види комп’ютерної графіки.
Застосування
геометричного
моделювання
у
транспортних технологіях. Підготовка до процесу
моделювання у програмі VISIO. Види фігур. Операції з
стандартними фігурами. Аналіз фігур як геометричних
моделей дво– і трипараметричних залежностей.
Створення блок–схем алгоритмів. Основи побудови
будівельного креслення засобами комп’ютерної графіки.
Засоби конструювання плану будівлі та генерального
плану території. Засоби нанесення розмірів на
будівельних кресленнях. Конструювання основних
написів для машинобудівних та будівельних креслень.
Основи графічного відтворення транспортних систем.
Робота з категоріями фігур, створення нових фігур.
Наповнення
бібліотеки
графічних
редакторів.
Конструювання фігур. Побудова схем транспортних
розв’язок.
• Інженерна та комп’ютерна графіка,
• Інформатика та комп’ютерна техніка
Протягом курсу здобувачам вищої освіти необхідно
виконати 8 лабораторних робіт, які оцінюються за
шкалою від 0 до 10 балів.

Рекомендована література:

Допуском до підсумкового контрою вважається
отримання за результатами проходження курсу не менше
50 балів.
Підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна
форма.
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