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Компетентності,
Вивчення дисципліни спрямоване на формування у
формування яких
студентів наступних компетентностей:
забезпечує
- здібность здійснювати пошук, зберігання, обробку та
навчальна
аналіз інформації з різних джерел і баз даних(ЗК5),
дисципліна
представляти її в необхідному форматі з використанням
інформаційних, комп'ютерних та мережевих технологій
(ЗК1);
-здатність застосовувати основні прийоми і закони
створення і читання креслень,
документації по
аппаратним і програмним компонентам інформаційних
систем (ФКН1).
Програмні
результати
навчання

Завдання вивчення дисципліни:
- теоретичне освоєння студентами сучасних засобів
побудови креслення;
-вивчення методів створення і обробки зображень;
-придбання навичок роботи з сучасними графічними
засобами, в тому числі 3D-редакторами;

-вивчення прийомів створення 3D-зображень c
допомогою сучасних 3D-редакторів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
-елементи геометричного моделювання, інструментальні
та програмні засоби комп'ютерної інженерної графіки;
- категорії комп'ютерної графіки, специфіки графічної
інформації;
- термінологію, основні поняття і визначення, пов'язані з
дисципліною.
вміти:
-уявляти технічні рішення засобами комп'ютерної
графіки;
-набути навичок роботи з сучасними пакетами
комп'ютерної графіки.
.володіти:
- стандартними пакетами програм комп'ютерної графіки і
моделювання.
Зміст навчальної
дисципліни

Заходи та методи
оцінювання

Модуль 1. Створення, редагування та оформлення
графічних об`єктів у програмі AutoCAD
Модуль 2. Двомірні креслення простих геометричних
фігур та їх візуалізація.
Модуль 3. Побудова 3D моделей фізичних об`єктів у
графічних редакторах.
Модуль 4. Перетворення креслення у трьохвимірний
об`єкт.
Оцінювання модулів здійснюється за результатами
індівідуальних робіт у формі тестування за 12-бальною
шкалою.
Результуюче оцінювання - діф.залік здійснюється за 12бальною шкалою

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах
Усього
Усього годин за навчальним планом, у тому
числі:
Аудиторні заняття, з них:
-лекції
-лабораторні роботи
-практичні заняття
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-семінарські заняття
Самостійна робота
у тому числі при :-підготовці до аудиторних
занять
підготовці до заходів модульного контролю
-виконанні курсових проектів (робіт)
-виконанні індивідуальних завдань
опрацюванні розділів програми, які не
викладаються на лекціях
Семестровий контроль

Специфічні
засоби навчання
Навчальнометодичне
забезпечення
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підсумкова
оцінка,
семестрова
(діф.залік)

Навчальний процес передбачає використання
мультимедійного комплексу, комп’ютерних робочих місць
зі стандартним програмним забезпеченням
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