
ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ 

 

Тип дисципліни  Вибіркова 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр –  

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 8,0  

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання  

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти основними принципами і методами 

роботи професійного програмного забезпечення для тривимірного моделювання та візуалізації при 

проектуванні дизайн об'єктів; здійснювати геометричне моделювання просторових об’єктів на основі методів 

параметричного та полігонального моделювання, моделювання на основі сплайнів, неоднорідних 

раціональних B-сплайнів та дробних поверхонь із застосуванням об’єктних і просторових модифікаторів; 

застосовувати зовнішнє та внутрішнє природнє та штучне освітлення в дизайн проектах; використовувати 

матеріали і текстури у відображенні поверхонь об’єктів моделювання; використовувати камери для візуалізації 

статичних та динамічних об’єктів моделювання; здійснювати візуалізацію з використанням модулів 

високоякісних фото-реалістичних візуалізаторів. 

 

Зміст навчальної дисципліни  

Основні терміни і поняття, принципи і методи роботи професійного програмного забезпечення для 

тривимірного моделювання та візуалізації. Методи геометричного моделювання просторових об’єктів. 

Параметричне моделювання на основі стандартних параметричних об'єктів. Полігональне моделювання для 

створення комплексних та низько-полігональних моделей. Моделювання на основі сплайнів для створення 

об'єктів зі складними змінними формами. Моделювання на основі неоднорідних раціональних B-сплайнів. 

Моделювання на основі поверхонь Безьє для моделювання тіл обертання. Методи освітлення та тіні об’єктів 

моделювання. Застосування матеріалів і текстур у відображенні поверхонь об’єктів моделювання. 

Використання камер для візуалізації статичних та динамічних об’єктів моделювання. Візуалізація, як модуль 

обчислення високоякісного фото-реалістичного зовнішнього вигляду сцени.  

 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття – 90 год., самостійна робота – 150 год., разом – 240 

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

