
 
 
 
 

 

Шановні викладачі та студенти! 

Компанія АСКОН-КР – платиновий партнер групи компаній АСКОН в Україні та 

Чернігівський державний технологічний університет з 27 по 30 листопада проводитимуть 

IV Міжнародний студентський конкурс із комп’ютерного моделювання серед користувачів 
програмних продуктів АСКОН. 

Метою Конкурсу є узагальнення та вдосконалення досвіду використання системи 
КОМПАС-3D у навчальному процесі, підвищення творчої активності та рівня професійного 
володіння системою, а також визначення найкращих студентів та навчальних закладів, у яких 
ефективно використовують програмні продукти АСКОН. 

Участь у Конкурсі організовано у двох очних номінаціях: особиста та командна (одна 
команда від кожного навчального закладу). До участі допускаються не більше 2 студентів 
(будь-якого курсу) від навчального закладу. 

В першій номінації студенти повинні за креслеником побудувати тривимірну модель. В 
другій номінації команди за схемою повинні змоделювати складальну одиницю та забезпечити 
її ефективне представлення. Тривалість виконання конкурсних завдань у кожній із номінацій – 
4 астрономічних години. Правильність та якість виконання конкурсних завдань у першій 
номінації визначає журі у складі викладачів та спеціалістів АСКОН, у другій номінації – 
спеціалісти АСКОН. 

Програма конкурсу: 
27 листопада 

Заїзд, розселення та реєстрація учасників.  
28 листопада 

9:00 – 9:30 Урочисте відкриття конкурсу. 
10:00 – 14:00 Перша номінація. Особиста першість у моделюванні. 

Сертифікація викладачів з КОМПАС-3D (за бажанням) 
14:00 – 15:00 Обід. 
15:00 – 18:00 Перевірка завдань представниками журі. 

29 листопада 
9:00 – 13:00 Друга номінація. Командна робота зі складальною одиницею. 
13:00 – 14:00 Обід. 
14:00 – 18:00 Екскурсійна програма. 

30 листопада 
9:00 – 12:00 Семінар «Нові можливості програмних продуктів АСКОН» 
12:00 – 13:30 Підведення підсумків Конкурсу, нагородження переможців. Урочисте 

відкриття Авторизованого центру АСКОН-ЧДТУ. 
після 13:30 Від’їзд учасників конкурсу. 

Для участі в Конкурсі необхідно до 22 листопада 2012 року подати заявку на 
edu@ascon.kiev.ua або факсом (044) 503 95 34. У заявці вказати назву навчального закладу, 
ПІБ студентів із зазначенням курсу навчання, ПІБ керівника, контактні телефони, e-mail. 

Запрошуємо до участі у конкурсі! Перевірте якість своїх знань! 
 
Потурбуйтесь заздалегідь про проїзні документи. Поселення пропонується в одному із найближчих 

до університету готелів, орієнтовна вартість проживання становить близько 160 грн./добу. 

Питання щодо проведення та організації конкурсу можна поставити координатору освітньої 
програми АСКОН-КР Інні Хоменко: edu@ascon.kiev.ua, (066) 179 62 58 

 
 

Із щирою повагою, 
генеральний директор АСКОН-КР     Лисенко О.М. 
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