
Із досвіду проведення олімпіад

з інженерної та комп'ютерної графіки

на базі Херсонського політехнічного коледжу

Одеського національного політехнічного університету



Організатором олімпіади "Інженерна та комп’ютерна

графіка» є Рада директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Херсонської області та методичне об'єднання

викладачів креслення, інженерної та комп’ютерної графіки

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2009-2017р.р.)



Мета проведення олімпіади: підвищення фахового

рівня студентів та якісної різнобічної підготовки

до майбутньої професійної діяльності в області

конструкторської та інженерної підготовки



Організація олімпіади

Олімпіада проходить в два етапи:

I етап - Внутрішній, проводиться у навчальних закладах

до 1 березня. Переможець олімпіади I етапу

рекомендується для участі в обласній олімпіаді. 

II етап – Обласний, проводиться у березні-квітні

на базі Херсонського політехнічного коледжу

Одеського національного політехнічного університету



Умови проведення олімпіади
Олімпіада проводиться на добровільних засадах. 

Олімпіада проводиться за двома напрямками:

- Машинобудівний 2D і 3D САПР; 

- Дизайн проекти. 

До участі в олімпіаді залучаються студенти, 

які володіють конструкторськими САПР та Adobe Photoshop CS 5 

незалежно від курсу, на якому вони навчаються. 

Від кожного навчального закладу у ІІ етапі олімпіади

приймають участь лише ті студенти, 

які посіли І місце у першому етапі, 

тобто не більше одного студента за кожним напрямком роботи.

Учасники ІІ етапу олімпіади повинні обов’язково мати

при собі студентський квиток.

Час, відведений на проведення

олімпіади – 3 академічні години.



Заявки на участь в олімпіаді надсилаються: 

до 15 березня за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Небесної Сотні, 23,

або електронною поштою:

college@public.kherson.ua,

pason@ukr.net. 

Телефон для довідок: (0552)  225538, факс: (0552)  222743

або: (050)-90-90-608 (Носов Павло Сергійович)

Заявки на участь





Завдання до олімпіади формуються на підставі завдань І етапу, 

направлених навчальними закладами. Вибір завдання по

жеребкуванню. Завдання направляються до 1 березня за

адресою: 73000 м. Херсон, вул. Небесної Сотні, 23,

або електронною поштою:

college@public.kherson.ua,

pason@ukr.net.

Телефон для довідок: (0552)  225538, факс: (0552)  222743

або: (050)-90-90-608

Завдання передбачає: 

1. Машинобудівний 2D і 3D САПР

Натуральна деталь, критерії оцінювання 3D моделі та креслень.

2. Дизайн проекти

Одне завдання до виконання за допомогою редактору Adobe 

Photoshop та критерії оцінювання.

У разі не отримання завдань оргкомітет залишає за собою

право самостійно формувати варіанти завдань до олімпіади.

Завдання до олімпіади



Журі олімпіади

Члени журі обираються шляхом жеребкування

в день проведення олімпіади серед представників ВНЗ

Перевірка робіт з секції

Дизайн - проекти

Перевірка робіт з секції

Машинобудівний 2D і 3D САПР



У завдання входять

питання, які

відображають основні

конструкторські операції

при побудові складних

графічних об’єктів та

малюнків

Умови виконання

завдань олімпіади



Результат

генерації сітки

Машинобудівний 2D і 3D САПР: 

1. Відкрити програму

Послідовність виконання роботи



Результат

генерации сетки

2. Побудувати 3D модель за наглядним зразком (деталлю)

Використовуючи деталь

створюється просторова 3D модель, 

виконавець використовує власний

арсенал набутих вмінь та знань

Застосовуючи вимірювальні

інструменти, відображаються, 

геометричні форми

з високою точністю



3. Побудувати машинобудівне креслення по 3D моделі



Дизайн проекти:

1. Відкрити програму Adobe Photoshop



2. Побудувати малюнок за виданим завданням

Кінцевий результат
Вхідні елементи



За роботу виконану в повному

обсязі, студент одержує ту

кількість балів, що передбачено

критеріями його виконання. В

різних завданнях максимальна

кількість набраних балів може

бути не однакова. Але для всіх

учасників олімпіади обирається

лише один варіант завдань.

Визначена кількість балів за

рейтингом є підставою для

визначення призових місць для

учасників олімпіади.

Критерії оцінювання

результатів олімпіади



Нагородження переможців



Дякую за увагу!


