
         
 
 

Täienduskoolituse õppekava 
Inventor baaskoolitus (vene keeles) 

 
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: AruCAD Süsteemid OÜ 

 
2. Õppekava nimetus: Inventor baaskoolitus / Базовый курс Inventor 

 
3. Õppekavarühm: Arvutikasutus 

 
4. Koolituse õppekeel: vene keel 

 
5. Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on vajalikud Windows’i baasteadmised 

ja arvuti praktiline kasutamise kogemus. 
 

6. Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud tööstus- ja tootmisvaldkonna projekteerijatele/konstruktoritele, 
tootedisaineritele ja tootearendajatele, kes soovivad muuta oma igapäevast projekteerimistööd 
efektiivsemaks Autodesk Inventor Professional tarkvara abil. 
 

7. Õpiväljundid  
Koolituse läbinu: 
 

 oskab kasutada tarkvara kasutajaliidest ja põhitöövahendeid; 
 loob lihtsaid 3D detaile ja redigeerib neid; 
 ühendab detailid koostudesse; 
 kasutab vabavormi tööriistu; 
 loob vaateid, lõikeid; 
 loob tabeleid ja spetsifikatsioone; 
 trükib välja loodud joonised. 

 
8. Õppe kogumaht: 16 ak/h, kogumahus auditoorne õpe, praktiline osa vähemalt 90%, iseseisev töö 

puudub. Koolitus on üldjuhul jagatud kahele õppepäevale mahuga 8 ak/h päev. 
 

9. Õppe sisu/teemad:  

 Sissejuhatus: 
o Inventori tutvustus 
o Parameetrilise süsteemi tutvustus 
o Kasutajaliides 
o Navigeerimise abivahendid (ViewCube, Navigation Bar) 
o Töö Inventor-i šabloonidega 

 Detaili osade loomine (Parts): 
o Parameetrilised detailid 
o Parameetrilise visandi loomine (Sketch) 
o Piirangute kasutamine (Constraints) 
o Create paneeli tööriistad (Extrude, Revolve, Loft) 



         
 

o Modify paneeli tööriistad (Hole, Fillet, Cut) 
o Materjalide lisamine detailile 

 Vabavormi mudelite loomine 
o Vabavormi mudeli loomise tööriistad 
o Vabavormi keskkonnas mudeli redigeerimine 

 iParts loomine ja kasutamine 
 Detaili koostete loomine (Assembly): 

o Detaili lisamine koostu 
o Detailide ühendamine piirangute (Constraints) abil 
o Koostu sisene detaili muutmine 

 Jooniste vormistamine (Drawing): 
o Vaadete ja lõigete loomine 
o Spetsifikatsioonide ja tabelite loomine 
o Dokumentatsiooni haldamine 
o Joonise ettevalmistus väljatrükkimiseks 

 Keevisliidete loomine detailis 
 Lehtmetall elementide loomine 

10. Õppekeskkonna kirjeldus: 
Koolitust viiakse läbi aadressil Lõõtsa 4 Tallinn, AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklassis. Koolitusruumi 
valmisoleku koolituseks, õppeks vajalikud vahendid ja kaasaegse tehnoloogia tagab koolituse korraldaja. 
Igale osalejale on koolituse ajal kasutada sülearvuti, mis sisaldab praktiliseks õppeks vajalikku Autodesk 
Inventor Professional tarkvaraprogrammi. Koolitusel saab iga osaleja vastava koolituse jaoks loodud 
eestikeelse õppematerjali paberkandjal. 
 

11. Koolituse lõpetamise tingimused: 
 Koolituse lõpetamise eelduseks on täies mahus ja aktiivne osalemine koolituspäeva õppetöös 

ning praktilistes harjutustes. 
 Täienduskoolitusel osalenutele väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta. 

 
12. Koolitaja kvalifikatsioon:  

Inventor baaskoolitust vene keeles viib läbi Valentin Degterjov, kes on Autodesk ATC-koolituskeskuse 
(Authorized Training Center) sertifitseeritud koolitusinstruktor Autodesk Certified Professional 
staatusega. Valentin on Autodesk tarkvara PDM lahenduste konsultant (Inventor Professional, 
FeatureCAM, ArtCAM). 
 


