
 

 

 
 

 
 

Шановні колеги! 

Група компаній АСКОН запрошує Вас взяти участь у семінарі "Сучасні технології САПР та PDM для 
освіти". 

Захід відбудеться 23 лютого 2017 року за адресою м. Київ, вул. Івана Огієнка, 19, Державний економіко-
технологічний університет транспорту, Актовий зал (аудиторія 301). 

На семінарі будуть представлені рішення АСКОН, що застосовуються в навчальному процесі для 
підготовки майбутніх інженерів та широко використовуються в конструкторських та проектних відділах 
промислових підприємств і організацій. 

Програма і час роботи семінару: 

10:30 Реєстрація. 

11:00 Комплекс рішень АСКОН для промислових підприємств і проектних організацій. 

11:20 Освітня програма АСКОН "Будь інженером!". 

11:30 КОМПАС-3D - моделювання для 3D-друку. 

11:40 17 новинок весни! 

12:00 Головне про новий КОМПАС-3D v17! 

12:30 Перерва на каву (аудиторія 305). 

Секція "Машинобудування" 

(аудиторія 301) 

Секція "Архітектура та будівництво" 

(аудиторія 403) 
13:00 Від задуму до виготовлення. Технологія наскрізного 

3D-проектування виробів. 
13:00 Інтелектуальне проектування в КОМПАС-3D з 

технологією MinD. 

13:30 Ефектне представлення курсових та дипломних 
проектів з Artisan Rendering. 

13:30 Renga - нова BIM-система АСКОН для архітекторів 
та інженерів-будівельників. 

13:40 Розрахунки в КОМПАС-3D і за його межами. 

14:00 Прикладні додатки до КОМПАС-3D. 14:10 Ефектне представлення курсових та дипломних 
проектів з Artisan Rendering. 

14:20 САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ - проектування технологічних 
процесів 

14:20 Pilot-ICE. Інструменти колективної роботи над 
проектами. 

14:40 Віртуальне виробництво в рамках навчального 
процесу на основі систем ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ, 
КОМПАС-3D і корпоративних довідників. 

14:50 Відповіді на запитання. 14:50 Відповіді на запитання. 

Участь в семінарі безкоштовна. 

Учасники семінару забезпечуються комплектом інформаційних матеріалів. 

Заяви для участі у семінарі приймаються на електронну пошту seminar@ascon.kiev.ua до 21 лютого 2017 р. 
 

 

 
 

З щирою повагою та побажанням успіхів, 
Генеральний директор ТОВ АСКОН-КР                                                                             Олег Лисенко 

 
 
 
 

ЗАЯВА на участь у семінарі.  
"Сучасні технології САПР та PDM для освіти", м. Київ, 23 лютого 2017 року. 

ПІБ:  

Назва навчального закладу:   

Факультет / кафедра:  

Телефон, e-mail:  

Участь у секції:  "Машинобудування"  "Архітектура та будівництво" 
 

Керівнику навчального закладу, 
Деканам технічних/будівельних факультетів, 

Завідувачам профільних кафедр, 
Завідувачу Кафедри інженерної графіки, 

Вчителям інформатики та креслення 

"АСКОН-Комплексні Рішення" 
03179, Київ, просп. Перемоги, 123, оф. 309 
тел. 044 503-95-34 
ascon@ascon.kiev.ua 
www.ascon.kiev.ua 

№ 002/П-17 від 17 січня 2017 р. 
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