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1. Коротка анотація до курсу.  

Даний курс формує практичну підготовку студентів є важливою складовою системи 

підготовки фахівців як інженерних так і економічних спеціальностей. Концепція 

практичної підготовки повинна передбачати, що крім ознайомлення з сучасними 

технологіями та обладнанням, повинен також отримати навички в обраній галузі, 

навчитись приймати рішення пов’язані з технологічними та виробничими процесами і 

нести персональну відповідальність.  

Тобто основною метою навчальної практики є набуття студентами практичних навичок 

та поглиблення знань з обраної спеціальності. Навчальна практика забезпечує закріплення 

теоретичних знань, а також передбачає в період практики виконання студентами креслень 

деталей з подальшим створенням їхніх тривимірних моделей, складальних креслень із 

створених 3D моделей у сучасній CAD системі, ознайомлення з принципом роботи 3D 

принтера та покроковим процесом підготовки 3D моделей до друку.  

Важливо зазначити, що курс «3D моделювання» - це базовий курс у підготовці 

сучасного фахівця в галузі інформаційних технологій.  

2. Пререквізити.  
Раніше вивчені дисципліни необхідні для освоєння курсу: шкільний курс 

«Інформатика», «Сучасні інформаційні технології».  

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 

курсу: «Моделювання економіки», «Дослідження операцій», «Проектування 

інформаційних систем», написання курсових та дипломних проектів.  

3. Мета та цілі курсу.  
Метою курсу «3D моделювання» формування системних відомостей та 

удосконалення практичних навичок побудови на високому технічному рівні складних 

тривимірних графічних об’єктів для подальшого ефективного використання у професійній 

діяльності; - оволодіння сучасними технологіями візуалізації сцен тривимірних моделей 

для використання у подальшій практичній діяльності студентів.  

Результати навчання:  
- Особливості використання різних технік комп’ютерного моделювання складних 

тривимірних графічних об’єктів;  

- Програмні засоби тривимірного моделювання об’єктів для розв’язання практичних 

задач;  

- Основи комп’ютерного дизайн-проектування інтер'єру;  
- Особливості використання існуючих технологій візуалізації сцен;  

- Технологічні принципи підготовки тривимірних об’єктів до друку та налаштування 

параметрів 3-D принтера в залежності від фізичних характеристик витратного матеріалу; 2  

 



- Аналізувати складні графічні образи;  

- Використовувати програмні засоби тривимірного моделювання;  

- Використовувати технології візуалізації сцен;  

- Використовуючи сучасні програмні засоби, створювати фотореалістичні проекти 

приміщень та об’єктів. 

4. Загальна інформація про дисципліну 

Ступінь вищої освіти Бакалавр  

Спеціальність  124 «Системний аналіз»  

Курс (рік навчання)  3 

Семестр  6 

Рік викладання  2021 

Формат курсу  Очний (offline)  

Нормативна \ вибіркова  Нормативна  

Загальна кількість год/ кредитів  150/5  

Лекції, год.  30 

Лабораторні, год  30 

Самостійна робота, год.  110 

 

5. Перелік тем  
Тема 1. Використання різних технологій моделювання при створенні об’єктів складної 

форми  

Тема 2. Використання різних технологій моделювання при створенні предметів 

інтер’єру.  

Тема 3. Освітлення, матеріали та текстури в інтер’єрі.  

Тема 4. Візуалізатори.  

Тема 5. Історія розвитку, технології та матеріали 3D-друку  

 

6. Рекомендовані джерела інформації  
1. Харьковський О. В. 3ds Max 2013. Лучший самоучитель / А.В. Харьковский. — вид. 

4_е, доп. и переопр. — Москва: Астрель, 2013. — 480 с.  

2. Шишанов А. В. Создание дизайна интерьеров в 3ds Max. — СПб.: Питер, 2010. — 

272 с.  

3. Епов Д.А. V-ray – методичний посібник. - Центр комп’ютерного навчання 

«Спеціаліст» при МГТУ ім. Н.Е.Баумана.  

4. Тимофеєв С. М. 3ds Max 2011. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 512 с.  

5. Стиренко А. С. 3ds Max 2009/3ds Max Design 2009. Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 

2008 - 544с.  

6. Пекарев Л. Д. П25 3ds Max для архитекторов и дизайнеров интерьера и ландшафта. 

— СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 240 с.  

7. 3-D моделювання, 8.04030203 «Соціальна інформатика» Інформаційні ресурси 1. 

http://ebooks-fb2.ru/kompyuternaya-literatura/35-kniga-po-3ds-max-2012-

bibliyapolzovatelya.html  

9. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4095535 – Шишанов А.В. – Дизайн 

интерьеров в 3ds Max 2012. DVD к книге  

10.http://books.google.com.ua/books?id=OgepK5UPykMC&printsec=frontcover&hl=ru#v=o

nepag e&q&f=false – 3ds max 12+ВИДЕОКУРС Тимофеев С. М. БХВ – Петербург, 2012. – 

496 с. 5. http://3dmax-online.ru/selfeducation - Самоучитель 3d max  

11. http://3dmax-online.ru/selfeducation/v-ray-vizualizaciya - V-Ray визуализация  

12. http://3dmax-online.ru/selfeducation/v-ray-osveshchenie - V-Ray освещение  



13. http://3dmax-online.ru/selfeducation/v-ray-materialy - V-Ray материалы  

14. http://bycommer.com/news/vidy-3d-printerov-i-tehnologii-raboty-3d-pechati-video - 

Виды 3D принтеров и технологии работы 3D печати  

7. Система оцінювання та вимоги.  
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “3D моделювання” визначається 

як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:  

Заліковий модуль 1 - 20%  

Заліковий модуль 2 (підсумкова контрольна робота) – 20%  

Заліковий модуль 3 (оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування) - 20%  

Заліковий модуль 4 (іспит) – 40%  

Будь-яке завдання, за яке студент отримав оцінку, яка його не задовольняє, може бути 

повторно перездано протягом наступних двох тижнів.  

 
 

9. Політика курсу.  
Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 

передбачає:  

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);  

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей;  

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Порушенням академічної доброчесності вважається:  
академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства;  

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 4  

 



фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або 

наукових дослідженнях;  

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень;  

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності:  
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);  

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.  

Політика запізнення. За несвоєчасно виконані завдання буде накладено штраф 10 

відсотків від загальної кількості балів за це завдання. Примітка. Виключення можуть бути 

зроблені до невчасно зданих завдань з поважних причин. 

   

   

   

  

   

  

   

  

 


