
КОМП’ЮТЕРНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ 

 

Тип дисципліни  Вибіркова 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр –  

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0  

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання  

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти методами високо-полігонального 

моделювання в об’ємно-просторовому дизайн-проектуванні об’єктів інтер’єру та меблів; застосовувати 

технології вдосконалення, деталізації та корекції об’єктів комп’ютерної графіки; використовувати методи 

оптимізації процесу моделювання та візуалізації елементів сцени в дизайн-проектах інтер’єру та меблів; 

здійснювати  штучне та природнє освітлення з використанням процедурних або текстурних карт та об’єктів 

сцени; застосовувати шейдери для імітації основних реальних матеріалів в елементах інтер’єру та меблів; 

здійснювати налаштування та вибір режимів камери візуалізації сцен в дизайн проектах; розробляти та 

представляти візуальні презентації та портфоліо власних дизайн-проектів інтер’єру та меблів. 

 

Зміст навчальної дисципліни  

Високо-полігональне моделювання в об’ємно-просторовому дизайн-проектуванні об’єктів сцени в дизайн-

проектах інтер’єру та меблів. Ретопологія, як метод вдосконалення якості поверхні об’єктів комп’ютерної 

графіки. Технологія згладжування в полігональному моделюванні. Деталізація та корекція у високо-

полігональному моделюванні. Оптимізація процесу моделювання та візуалізації елементів сцени в дизайн-

проектах інтер’єру та меблів. Створення  штучного та природнього освітлення процедурними або текстурними 

картами та об’єктами сцени. Застосування шейдерів для імітації основних реальних матеріалів в елементах 

інтер’єру та меблів. Налаштування та режими камери візуалізації сцен в дизайн проектах. Методи графічного 

дизайну в презентації дизайн-проектів інтер’єру та меблів. 

 

 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття – 51 год., самостійна робота – 69 год., разом – 120 

год.  

 

Форми (методи) навчання: лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання), 

самостійна робота (індивідуальні завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 

презентація результатів індивідуальних завдань;.  

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Autodesk 3ds Max 2014. Библия пользователя. – М.: Диалектика, 2014. – 1344 с. 

2. И. Н. Чумаченко 3ds Max 2014. Пошаговое руководство для начинающих дизайнеров. – М.: НТ Пресс, 

2014. – 592 с. 

3. Кулагин Б. Ю, Яцюк О. Г. 3ds Max в дизайне среды. 1-е издание. – C.: «БХВ-Петербург», 2008. – 976 с.. 

4. Швембергер С., Щербаков И., Горончаровский В. 3ds Max: художественное моделирование и 

специальные эффекты. – C.: «БХВ-Петербург», 2006. –320 с. 

5. 3ds Max довідник. – Інтернет ресурс. http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-Help. 

6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php 

 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Ковтун І.І. 
 

https://msn.khnu.km.ua/
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

