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1. Анотація курсу 

 
Навчальна дисципліна являє собою вступний курс з 3D-моделювання,        

що дає уявлення про базові поняття володіння різними технологіями         
моделювання об’єктів, якісний рендеринг сцени за допомогою технології        
візуалізації. 

 
 
Веб-сайт розміщення курсу 
http://nip.tsatu.edu.ua/ 
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kros-platformne-prohramuvannja/ 
 

2. Мета викладання дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Графічне моделювання та       

інтерактивні системи», це забезпечити 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.  

 
3.  Завдання вивчення дисципліни 

Завдання вивчення дисципліни «Графічне моделювання та      
інтерактивні системи» - формування систематизованого уявлення про       
концепції, принципи методи і технології моделювання складних тривимірних        
графічних об’єктів, вивчення та удосконалення практичних навичок       
використання різних технік моделювання об’єктів складної форми,       
використання професійних графічних пакетів, орієнтованих на використання       
в інформаційних системах та освіті, формування систематизованого уявлення        
та набуття практичних навичок використання технологій візуалізації сцен,        
засвоєння технологічних принципів підготовки тривимірних об’єктів до       
друку та налаштування параметрів 3-D принтера в залежності від фізичних          
характеристик витратного матеріалу 

 
4. Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills) 

 
Інтегральні компетентності: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні       

проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає           
застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується        
комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

 

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1616
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kros-platformne-prohramuvannja/
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Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної        

діяльності.  
Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних         

джерел.  
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
Здатність працювати в команді.  
Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 
Здатність до виявлення статистичних закономірностей     

недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту,      
зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів        
машинного навчання та генетичного програмування тощо.  

Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів        
обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими        
даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в         
процесі розв’язування прикладних задач.  

 
Програмні компетенції. 
Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного       

мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення,         
аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних         
наук. 

 
5. Пререквізити 

Вивчення дисципліни «Графічне моделювання та інтерактивні      
системи» передбачає базові знання у студентів, які вони отримали, вивчаючи          
«Геометрію». 
 

6. Пост реквізити 
Знання і вміння, які отримані під час вивчення дисципліни «Графічне          

моделювання та інтерактивні системи» використовуються при вивченні       
дисципліни «Технології створення програмних продуктів». 

 
7. Інформація про викладача  

Назва курсу. 
Мова 
викладання: 

Прикладне програмне забезпечення (Python).  
Українська 
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Викладач: Мозговенко Андрій Андрійович 
Посада: Асистент  кафедри  комп’ютерних наук ТДАТУ 
Контактна 
інформація: 

e-mail: andrii.mozghovenko@tsatu.edu.ua 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/mozhovenko-andrij-andrijo
vych/ 

Наукові 
інтереси:  

Об’єктно орієнтоване програмування 
Нейронні мережі. 

 
8. Структура курсу та форма контролю знань 
 

Номер 
тижня Вид занять 

Тема заняття 
або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 
годин 

балів 
лк лаб сем. 

(пр.) СРС 

Змістовий модуль 1. Методика проектування експертних системи 

1 

Лекція 1 

Використання різних 
технологій 
моделювання при 
створенні об’єктів 
складної форми  

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 1 NURBS моделювання  - 2 - - 2,5 

Самостійна  
робота 1 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 6 1,5 

 
2 
 

Лекція 2 

Використання різних 
технологій 
моделювання при 
створенні об’єктів 
складної форми  

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 2 

Дослідження 
особливостей 
лоскутного 
моделювання 

- 2 - - 2,5 

Самостійна  
робота 2 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 6 1,5 

3 
Лекція 3  

Використання різних 
технологій 
моделювання при 
створенні предметів 
інтер’єру 

2 - - - - 
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Лабораторна 
робота 3 

Використання різних 
технологій 
моделювання при 
створенні предметів 
інтер’єру 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 
робота 3 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 6 1,5 

 
4 
 

Лекція 4 

Використання різних 
технологій 
моделювання при 
створенні предметів 
інтер’єру 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 4 

Дослідження 
особливостей 
моделювання стін, 
джерел світла, м’якої 
та корпусної мебелі, 
предметів декору 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 
робота 4 Покоління ЕС - - - 6 1,5 

5 

Лекція 5 

Використання різних 
технологій 
моделювання при 
створенні предметів 
інтер’єру. 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 5 

Створення та 
редагування джерел 
світла  

- 2 - - 2,5 

Самостійна  
робота 5 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 6 2 

 

6 
МК-1 

Модульний 
контроль за 
змістовий модуль 1 

- - - - 10 
7 

Всього за змістовий модуль 1 – 35  балів. 10 10 - 66 35 
Змістовий модуль 2. Проектування інтелектуальних систем 

інструментальними засобами 

8 

Лекція 7 
Освітлення, 
матеріали та 
текстури в інтер’єрі 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 1 

Редагування 
матеріалів. 
Текстурні карти 

- 2 - - 3 
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Самостійна  
робота 1 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 8 2 

 
9 

Лекція 8 
Освітлення, 
матеріали та 
текстури в інтер’єрі 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 3 

Рендеринг сцен за 
допомогою 
технології 
візуалізації V-Ray 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 3 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 8 2 

10 

Лекція 9 . Візуалізатори 2 - - - - 

Лабораторна 
робота 4 

Рендеринг сцен за 
допомогою 
технології 
візуалізації Corona 
Renderer 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 4 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 8 2 

 
11 

Лекція 10 Візуалізатори 2 - - - - 

Лабораторна 
робота 5 

Дослідження 
особливостей 
налаштування 
програмних засобів  

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 5 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 8 2 

 

12 

Лекція 11 Пакети модулів. 2 - - - - 

Лабораторна 
робота 6 

Технології друку 
змодельованих 
об’єктів 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 6 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 8 2 

13 

Лекція 12 
 Історія розвитку, 
технології та 
матеріали 3D-друку 

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 6 

Технології друку 
змодельованих 
об’єктів 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 6 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 11 2 

 



8 
Силабус «Графічне моделювання та інтерактивні системи» 2019-2020 н.р. 3 курс КН. 

асистент Мозговенко А.А. 
 

14 

Лекція 13 

Особливості 
налаштування 
програмних засобів. 
Технології друку 
змодельованих 
об’єктів  

2 - - - - 

Лабораторна 
робота 6 

Мережні додатки 
на Python - 2 - - 3 

Самостійна  
робота 6 

Підготовка по 
наступної роботи - - - 11 2 

15 
МК-2 

Модульний 
контроль за 
змістовий модуль 2 

- - - - 10 
16 

Всього за змістовий модуль 2 – 35 балів. 14 14 - 62 35 
Екзамен. 30 
Всього з навчальної дисципліни - 180 год. 100 

 
Поточний контроль успішності здобувачів ВО – проводиться на        

поточних заняттях відповідно до розкладу у вигляді усного контролю,         
тестового контролю або розв’язування проблемних ситуацій тощо.       
Підсумковий модульний контроль здійснюється відповідно до модульної       
освітньої програми, академічного календаря і затверджених навчальних       
програм з дисципліни, розроблених на основі ОПП (ОНП) спеціальності у          
формі тестування.  

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про         
оцінювання знань здобувачів ВО ТДАТУ:  

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_ot
sinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf 
 

9. Методи та форми навчання 
 
Навчальний процес з дисципліни «Графічне моделювання та       

інтерактивні системи» здійснюється в таких формах: 
- навчальні заняття (лекцій, лабораторні роботи); 
- виконання індивідуальних завдань; 
- самостійна робота; 
- контроль знань, умінь та навичок; 

10.  Політика курсу 
 

Вимоги дисципліни: обов'язкове відвідування аудиторних занять,      
попередня підготовка до лекцій і лабораторних занять з        

 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
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навчально-методичному посібнику і основний літературі, якісне і своєчасне        
виконання завдань самостійної роботи, участь у всіх видах контролю         
(поточний контроль, контроль самостійної роботи студента, підсумковий       
контроль). Якщо Ви без запізнень відвідайте всі заняття, будете активно          
працювати на заняттях, виконайте всі завдання якісно і в строк, то наберете            
максимальний бал, зазначений в календарному графіку контрольних заходів.  

Поважні причини пропуску занять не звільняють студента від виконання         
всього комплексу лабораторних і самостійних робіт. В цьому випадку Вам          
надається можливість відпрацювати його по індивідуальним завданням і в         
час, вказаний  викладачем.  

Академічна доброчесність. Роботи студентів повинні бути      
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на       
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу        
інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої        
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності      
в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем,          
незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
 

11. Шкала оцінок 
 
Дисципліна «Графічне моделювання та інтерактивні системи»      

оцінюється за 100-бальною шкалою.  
Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали в національну та        

шкалу ЄКТС здійснюється у наступному порядку: 
 
Шкала  

рейтингу 
ТДАТУ 

Оцінка 
за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 
82-89 B 4 (добре)  75-81 C 
67-74 D 3 (задовільно)  60-66 E 

35-59 FX 2 (незадовільно) 
(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 2 (незадовільно) 
(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 

 
 
12.  Рекомендована література та  інформаційні ресурси 

 
1. Харьковський О. В. 3ds Max 2013. Лучший самоучитель / А.В.           

Харьковский. — вид. 4_е, доп. 
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асистент Мозговенко А.А. 
 

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. 
 
 

 
13. Інформаційний пакет до дисципліни 

 
Інформаційний пакет дисципліни  розміщений на Веб-сайті курсу: 
 
http://nip.tsatu.edu.ua/ 
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kros-platformne-prohramuvannja/ 
 

 

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1616
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kros-platformne-prohramuvannja/

