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 ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Комп'ютерна графіка та 

моделювання у тривимірних середовищах» складена відповідно до освітньої 

програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

магістр за спеціальністю 014. Середня освіта (Трудове навчання, 

технології та креслення). 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Комп'ютерна графіка та 

моделювання у тривимірних середовищах» є вивчення принципів побудови 

комп’ютерних 3-D моделей у тривимірних середовищах з урахуванням 

особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також 

досягнень комп’ютерних технологій. 

Міждисциплінарні зв’язки: матеріал курсу базується на знаннях 

курсів «Інформатика та обчислювальна техніка», «Нарисна геометрія», 

«Технічна механіка», «Креслення та комп’ютерна графіка».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Основи роботи в 3D-САПР Autodesk Inventor 

2. Основи роботи в графічному редакторі Autodesk Maya 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комп'ютерна графіка 

та моделювання у тривимірних середовищах» є засвоєння знань та придбання 

навичок, необхідних для виконання креслень та оформлення технічної 

документації за допомогою систем автоматичного проектування (САПР), а 

також моделювання 3-D об’єктів для проведення в школі практичних занять і 

профорієнтаційної роботи серед учнів школи.  

Курс орієнтовано на роботу з програмним забезпеченням Autodesk 

Maya та САПР «Autodesk Inventor», яку використовують підприємства 



 

 

 

регіону, однак, за її відсутності, матеріал курсу можна відпрацювати з Solid 

Works, або з «КОМПАС». 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп'ютерна 

графіка та моделювання у тривимірних середовищах» є з однієї сторони 

забезпечити знайомство випускників з новітніми інженерними 

комп'ютерними технологіями, а з іншої, зберегти традиції наявних дисциплін 

загальноінженерного циклу, зосередивши в рамках даного курсу найбільш 

сучасні знання. Крім того, важливим є ознайомлення із засобами підготовки 

електронної документації, у тому числі навчального характеру, з убудованої 

інтерактивністю, анімацією й іншими типовими можливостями сучасних 

графічних програм. Навчальний матеріал підібраний таким чином, щоб при 

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

комп’ютерними програмами, які б дозволили подальше самостійне їх 

опанування. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

– готовність до застосовування сучасних методик та технологій 

(інформаційних) для забезпечення якості навчально-виховного процесу в 

освітніх закладах; 

– здатність реалізовувати учбові програми у різних освітніх закладах; 

спеціальні: 

– готовність застосовувати програмні засоби моделювання поверхонь, 

технічних об’єктів та моделей для дослідження їх властивостей та для 

побудови креслень;  

– здатність ефективно використовувати програмні засоби моделювання 

у навчальній, дослідницькій і повсякденній діяльності для вирішення 

професійних задач. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 



 

 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Основи роботи в 3D-САПР Autodesk Inventor 

Тема 1. Огляд історії. Головні тенденції розвитку галузі 

Мета і задачі курсу. Стисла історія розвитку інженерної комп’ютерної 

графіки. Програма AutoCAD та інші електронні кульмани, становлення і 

розвиток технології. Тривимірне інженерне проектування. Задачі 

інженерного моделювання. 

Тема 2. Основні засоби опрацювання графічної інформації. 

Інтерфейс користувача програми «Autodesk Inventor». Команди, меню 

та панелі вікон Autodesk Inventor. Стисла характеристика головних 

інструментів. 

Тема 3. Основи побудови зображень в програмі Autodesk Inventor. 

Інструменти малювання, головні графічні примітиви програми. 

Поняття про елементи. Деякі способи побудови тривимірних моделей. 

Керування відображенням графіки. Панель інструментів «Вигляд». 

Тема 4. Види та призначення ескізів. Практика їх побудови. 

Формування ескізу. Взаємозв’язки. Використання довідкової геометрії. 

Об’єкти ескізу та їх параметри. 

Тема 5. Прив’язки об’єктів ескізу 

Види прив’язок об’єктів ескізу. Вирізання, копіювання та вставка 

ескізів. Похідні ескізи. Вирішення конфліктів ескізів. 

Тема 6. Головні способи побудови моделей. 

Елементи за витягом. Елементи за обертанням. Елементи за перерізами. 

Інші тривимірні операції. 

Тема 7. Створення креслень  



 

 

 

Властивості креслярського аркуша. Наладка графічного середовища 

для розробки креслень. Створення основного напису. Креслярські шаблони. 

Види креслярських документів Autodesk Inventor. 

Тема 8. Створення креслярських видів.  

Стандартні креслярські види, їх створення, використання 

властивостями. Створення розрізів. Розміри на примітки на кресленнях.  

Створення службових позначок (зазначення шорсткості, посадок та ін.) 

Тема 9. Основи роботи зі збірками. 

Поняття про дерево конструювання. Додавання компоненту до збірки. 

Додавання спряжень компонентів. Вирішення конфліктів. Редагування 

деталей в контексті збірки. Використання бібліотек стандартних 

компонентів.  

 

Змістовий модуль 2. 

Основи роботи в графічному редакторі Autodesk Maya 

Тема 1. Загальні відомості, знайомство з інтерфейсом, базові 

налаштування 

Історія розвитку Autodesk Maya і приклади її використання. Системні 

вимоги програми (ОС, процесор, пам’ять ). Облаштування інтерфейсу, базові 

налаштування програми (гарячі кнопки, полки и основи MEL, Menu Sets, 

hotbox, marking-меню, channel box, attribute editor). Створення сцени з 

простих об'єктів. Поняття «Проект», визначення базових властивостей 

проекту Створення директорії проекту з  піддиректоріями для збереження 

певного типу даних які використовуються у сцені. Візуалізація сцени і 

збереження зображення у файл. Створення 3D-зображення. 

Тема 2. Базові примітиви і основні операції з об'єктами 

Створення і редагування простих геометричних об'єктів (куб, піраміда, 

конус).Параметри об'єктів, зміна властивостей об'єктів після створення 

(transform, mesh, polyCylinder, shadingEngine, lambert). Палітра Outliner. 

Угрупування і прив'язки об'єктів. Інструменти трансформації і їх властивості 



 

 

 

(масштабування, переміщення, обертання). Вирівнювання об'єктів. 

Дублювання об'єктів. Управління опорною точкою об'єкту. 

Тема 3. Основні способи моделювання об'єктів, переваги і недоліки 

Огляд основних способів моделювання об'єктів – NURBS, полигоны и 

Subdivision Surfaces. Приклади і типи об'єктів, побудованих різними 

способами моделювання. Комбіновані способи моделювання. Взаємні 

переваги і недоліки. Використання сторонніх програм для моделювання.  

Тема 4. Nurbs моделювання об'єктів 

Nurbs-примітиви. Принципи побудови Nurbs-об’єктів (моделювання 

поверхонь на основі кривих). Nurbs-криві – типи, способи їх створення і 

редагування – метод лофтинга, метод обертання , метод видавлювання. 

Основні команди побудови Nurbs – об’єктів на основі кривих: CV 

Curve Tool (створення кривої по управляючим вершинам), EP Curve Tool 

(створення кривої по редактуючим точкам), Pencil Curve Tool (рисування 

кривої «від руки»). 

Побудова зв'язаних поверхонь – створення переходів, замикань а також 

створення плоских поверхонь. 

Тема 5. Полігональне моделювання об'єктів 

Принцип побудова полігональних об'єктів. Створення і додавання 

полігонів. Основна техніка моделювання полігональних об'єктів – 

видавлювання граней або ребер, видавлювання по дузі, розбивка з 

видавлюванням, видавлювання зі скосом. 

Комбіноване моделювання об'єктів на основі Nurbs – і полі-

моделювання. 

Тема 6. Subdiv – моделювання об'єктів 

Принцип побудови Subdiv – об'єктів. Створення складних об'єктів на 

основі комбінованого моделювання з використанням Sub – і полі-

моделювання. 

Тема 7. Робота з матеріалами. Створення матеріалів з базовими 

властивостями. Налаштування базового світла 



 

 

 

Основні типи матеріалів (Lambert, Blin, Phong, Ramp Shader). Базові 

властивості матеріалів (колір, прозорість, сяйво, розмір та яскравість 

відблиску). Редактор Hypershade. Створення матеріалів зі зміненими 

базовими властивостями (текстура, прозорість, шорсткість). Створення 

ефектів деформації поверхні об'єктів за допомогою текстур. 

Налаштування відображення матеріалів. Текстурування об'єктів за 

допомогою полігональної розгортки. Використання стандартних джерел 

світла для освітлення сцени. Базові налаштування джерел світла і прості 

світлові ефекти. 

Тема 8. Основи анімації 

Анімація об'єктів на основі ключових кадрів. Базові операції з ключами 

анімації (створення, редагування, видалення). Редактор Graph Editor, 

створення ефектів нерівномірного руху об'єктів. Рух об'єктів по траєкторії. 

Рендеринг анімації у файл. 
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комп’ютер з інстальованим графічним редактором Autodesk Maya та  

інженерним САПР Autodesk Inventor. 


