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Предметом навчальної дисципліни є вивчення принципів тривимірного 

моделювання та рендерингу. 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх педагогів 

умінь та компетентностей необхідних для виконання креслень та 

оформлення технічної документації за допомогою систем 

автоматичного проектування, а також моделювання 3-D об’єктів.

Матеріал курсу базується на знаннях курсів «Інформатика», 

«Креслення», «Технічна механіка». Він підібраний таким чином, щоб 

при обмеженому об’ємі часу дати студентам знання основ роботи з 

інженерними комп’ютерними програмами та програм 3-Д моделювання, 

які б дозволили подальше самостійне їх опанування на професійному 

рівні. 

Анотація до дисципліни



Компетентності, які будуть сформовані у результатами вивчення:

загальні:

- готовність до застосування сучасних методик та технологій  (інформаційних) для 

забезпечення якості  навчально-виховного процесу в освітніх закладах;

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

спеціальні:

- здатність застосовувати сучасні програмні засоби для розробки та редагування 

технічної документації;

- готовність застосовувати програмні засоби моделювання поверхонь, технічних 

об’єктів та моделей.

Очікувані результати навчання: студент повинен знати та уміти:

- створювати, редагувати 3-Д моделі деталей машин і механізмів;

- створювати, редагувати 3-Д моделі з використанням технології полігонального 

моделювання;

- створювати робочі креслення за допомогою графічних комп’ютерних програм 

«Autocad», «Solid Works», «Компас»

- виконувати рендеринг 3-д моделей;

- створювати анімацію;

- налаштовувати та друкувати моделі на 3-Д принтері.



Тема 1. Створення 3-д моделей. 

Тема  2. Автоматичне створення конструкторської 

документації з 3-д моделей.

Тема 3. Рендеринг моделей.

Тема 4. Друк моделей на 3-д принтері

Зміст дисципліни


