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ВСТУП 

 

Програма діяльності наукового гуртка складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 274 – «Автомобіль-

ний транспорт» освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» 

Матеріали, що розглядаються, можуть використовуватися під час студентсь-

кої науково-дослідницької діяльності, курсового та дипломного проектування, 

виконання завдань з дисциплін предметної області. 

 

1. Мета та завдання діяльності наукового гуртка 

 

1.1. Мета діяльності наукового гуртка полягає у тому, щоб ознайомити сту-

дентів з інформаційними технологіями, які використовуються або можуть бути 

застосованими на автомобільному транспорті (АТ)  у різних аспектах його функ-

ціонування.  

1.2. Завдання наукового гуртка полягає в формуванні у студентів умінь ав-

томатизації задач без їх безпосереднього програмування, а використовувати існу-

юче програмне забезпечення призначене для вирішення задач аналізу, проекту-

вання, експлуатації, ремонту АТ. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: сучасні методи й особливості роботи з програмним забезпеченням, 

яке використовується; 

 вміти: сформулювати задачу та визначити послідовність дій для досягнен-

ня поставленої задачі з використанням програмного забезпечення.  
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2. Інформаційний обсяг діяльності наукового гуртка 

 

Тема 1. Основи 3D моделювання засобами Сreo Parametric. 

1.1 Особливості Сreo Parametric, відмінність від інших програм.  

1.2 Основні принципи побудови 3D моделей. 

1.3 Складальні одиниці в Сreo Parametric. 

1.4 Створення різних видів креслень. 

1.5 Моделювання механізмів. 

1.6 Таблиці сімейств, одно рівневі та багаторівневі. 

1.7 Основи моделювання поверхонь. 

1.8 Практичне використання програми для створення конструкцій облад-

нання для ремонту чи обслуговування рухомого складу АТ. 

Тема 2. Інженерний аналіз, вбудований модуль Creo Simulate, проведення 

різних видів аналізів. 

Тема 3. Безпаперові технології створення макетів деталей, збірок чи робо-

чих вузлів. Робота з 3D принтером. 
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