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1. Мета дисципліни 

Мета викладання дисципліни «Основи 3D моделювання» – ознайомлення 

студентів – майбутніх художників із основними принципами 3D моделювання 

та художньої анімації у контексті архітектури, роль 3D графіки у архітектурних 

об’єктах, а також надбання студентами базових теоретичних знань у 

використанні програмних засобів 3D моделювання та художньої анімації для 

вираження творчого задуму на площині, в об’ємі та просторі. Вивчення 

основних підходів до виконання завдань та структурний підхід до розробки 

концепції від стадії пошукових ескізів до фінальної роботи. 

  

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: «Теоретичні та 

методичні основи образотворчого мистецтва», «Історію світової художньої 

культури», «Історію образотворчого мистецтва», Основи архітектури і синтезу 

мистецтв», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Образотворче мистецтво», 

«Світлокольоровий дизайн комп'ютерне комп. моделювання освітлення», 

«Комп’ютерна графіка та моделювання». 

 

3. Результати навчання 
Програмний 

результат навчання 
Методи навчання Форми оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН2.  

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології 

 

словесні (розповідь-

пояснення); 

наочні (ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні завдання 

усне опитування, 

письмовий 

контроль, графічний 

контроль, захист 

доповіді, 

презентації. 

Підсумковий 

контроль у формі 

екзамену 

ПРН2.1 Мислити, 

аналізувати та 

створювати цілісний 

художній і проектний 

образ.  

ПРН2.2  

Розуміти базові 

теоретичні та практичні 

закономірності 

створення цілісного 

продукту предметно 

просторового та 

візуального середовища.  

ПРН14.  

Створювати 

тривимірні об’єкти 

(скульптура) та 

просторові 

інсталяції (візуальні 

практики, 

сценографія) в 

різних матеріалах. 

наочні (ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні завдання 

усне опитування, 

письмовий 

контроль, графічний 

контроль, 

ПРН14.1 Володіти 

прийомами налаштування 

композиції, частоти 

кадрів, можливостей 

відео та інших 

параметрів. 

ПРН14.2 Володіти 

основними методами 3D 

моделювання.  

ПРН14.3 Володіти 

прийомами роботи з 

різними шарами, 

джерелами освітлення, та 

камерою.  



ПРН17.  

Використовувати 

власну образно-

асоціативну, 

стилістичну та 

пластичну мову, 

інтегрувати смисли 

та засоби їх 

втілення у 

мистецькому творі 

словесні (розповідь-

пояснення); 

наочні (ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні завдання 

усне опитування, 

письмовий 

контроль, графічний 

контроль, 

ПРН17.1 Знати базові 

поняття про принципи 

створення анімації, тайм 

лайн, ключові кадри та 

параметри композиції. 

ПРН17.2 Володіти 

методами творчої роботи, 

розробки концепції, 

ескізування, створення 

сцени, моделювання 

об'єктів, постановки на 

площину, створення 

камери, налаштування 

фінального рендеру. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 

Змістовий модуль 1 Програмні продукти для 3D моделювання 
Програмні продукти для 3D моделювання огляд програм для 

моделювання. Вивчення інтерфейсу програм та базових інструментів. Розбір 

таких понять як полігони, грані та вершини. 

Вивчення основних підходів до виконання завдань та структурний підхід 

до розробки концепції від стадії пошукових ескізів до фінальної роботи.  

 

Змістовий модуль 2 3D анімація об’єктів 

Вивчення інтерфейсу програм та базових інструментів. Налаштування 

композиції, частота кадрів, роздільна здатність відео та інші параметри. 

Розглянути методи імпорту різних типів файлів відео, растрові, векторні, 3D, а 

також форматів. Розглянути базові поняття про принципи створення анімації, 

тайм лайн, ключові кадри та параметри композиції. Основні методи роботи зі 

різними шарами, джерелами освітлення, та камерою. Налаштування траєкторії 

руху камери, а також параметри дистанції, точки зору, ракурсу, обертання, 

глибини, діафрагми, розмиття та інших параметрів. 

 

Змістовий модуль 3 Створення та візуалізація тривимірних локацій 

Вивчення інтерфейсу програм та базових інструментів. Розбір таких 

понять як полігони, грані та вершини та способи роботи з ними. Обрання 

об’єкту проектування та пошуки аналогів для розробки концепції. Визначення 

мети та ідеї творчого задуму, пошукові ескізи. Створення сцени, моделювання 

об'єктів, постановка на площину, створення камери  Налаштування фінального 

рендеру створеної композиції та рендер. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (7 семестр) 90  30  60 



Змістовий модуль 1 15  10  5 

Змістовий модуль 2  30  10  20 

Змістовий модуль 3 30  10  20 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій (не передбачено) 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

1 Програмні продукти 

для 3D моделювання 

Програмні продукти для 3D 

моделювання огляд програм для 

моделювання.  

2 

2 Вивчення 

інтерфейсу програм та 

термінології 

Вивчення інтерфейсу програм та 

базових інструментів. Розбір таких 

понять як полігони, грані та вершини. 

4 

3 Розробка 

концепції 

 

Вивчення основних підходів до 

виконання завдань та структурний 

підхід до розробки концепції від 

стадії пошукових ескізів до фінальної 

роботи. 

4 

Змістовий модуль 2 

4 Налаштування 

композиції для 

створення анімації 

Налаштування композиції, 

частота кадрів, роздільна здатність 

відео та інші параметри. Вивчення 

інтерфейсу програм та базових 

інструментів.  

2 

5 Методи імпорту 

різних типів файлів 

Розглянути методи імпорту різних 

типів файлів відео, растрові, векторні, 

3D, а також форматів. Розглянути 

базові поняття про принципи 

створення анімації, тайм лайн, 

ключові кадри та параметри 

композиції. 

4 

6 Робота зі різними 

шарами та їх 

властивостями 

Основні методи роботи зі різними 

шарами, джерелами освітлення, та 

камерою. Налаштування траєкторії 

руху камери, а також параметри 

дистанції, точки зору, ракурсу, 

обертання, глибини, діафрагми, 

розмиття та інших параметрів. 

4 

 

 



Змістовий модуль 3 

7 Вивчення 

інструментів 

моделювання та 

створення базових 

об'єктів 

Обрання об’єкту проектування 

та пошуки аналогів для розробки 

концепції. Визначення мети та ідеї 

творчого задуму, пошукові ескізи. 

Вивчення інтерфейсу програм та 

базових інструментів. Створення 

базових об'єктів Створення сцени, 

моделювання об'єктів, постановка на 

площину, створення камери   

2 

8 Способи роботи з 

полігонами, 

вершинами, гранями 

Розбір таких понять як полігони, грані 

та вершини та способи роботи з ними. 

Редагування об'єктів у сцені за 

допомогою інструментів та 

модифікаторів. 

4 

9 Вибір матеріалів 

об'єктів та  текстур. 

Налаштування 

фінального рендеру 

створеної композиції. 

Вибір матеріалів та застосування на 

об'єктах, накладання текстур на 

об'єкти. Налаштування камери, 

освітлення, відображення тіні, 

фінального рендеру композиції  

4 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: 

-    перевірка практичного завдання 

- усне опитування,  

- письмовий контроль,  

- графічний контроль,  

- захист доповіді, презентації.  

Підсумковий контроль –  екзамен у формі підсумкового кафедрального 

перегляду. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (2 семестр) 100 50 - 50 

Змістовий модуль 1 20 15 - 5 

Змістовий модуль 2 20 10 - 10 

Змістовий модуль 3 30 15 - 15 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - 30 



 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Модуль   

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1 Підготувати доповідь про програмні 

продукти для 3D моделювання (захист доповіді) 

5 

Практичне завдання №2 Розробка пошукових ескізів, 

визначення мети та ідеї творчого задуму (графічний контроль) 

5 

Практичне завдання №3 Створення 3D об'єкту (перевірка 

практичного завдання) 

5 

Завдання для самостійної роботи. Збір матеріалів за темою 

(графічний контроль) 

5 

Змістовий модуль 2 20 

Практичне завдання №4 Визначення мети та ідеї творчого 

задуму, розробка концепції, структурна таблиця тайм лайну, 

хронометраж композиції та відображення ключових кадрів у 

вигляді ескізів (графічний контроль) 

5 

Практичне завдання №5 Створення анімаційного кліпу 

(перевірка практичного завдання) 

10 

Завдання для самостійної роботи. Збір матеріалів за темою 

(графічний контроль) 

5 

Змістовий модуль 3 30 

Практичне завдання №6 Розробка пошукових ескізів, 

визначення мети та ідеї творчого задуму (графічний контроль) 

5 

Практичне завдання №7 Створення 3D об'єктів у сцені, 

освітлення, камери (перевірка практичного завдання) 

10 

Завдання для самостійної роботи. Збір матеріалів за темою 

(графічний контроль) 

15 

Підсумковий контроль – екзамен у формі підсумкового 

кафедрального перегляду 

30 

Всього за модулем  100 

 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 



35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

1. Електронний ресурс матеріали з 3D моделювання: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ym1lN9mScuoI_T7JAze0rScBHMnjNH

SV?usp=sharing  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Adobe After Effects. URL: https://helpx.adobe.com/ua/support/after-

effects.html?promoid=RBS7NR3C&mv=other 

2. Blender URL:  https://www.blender.org/support/tutorials/ 

3. Adobe Premiere Pro URL:  https://helpx.adobe.com/ua/support/premiere-

pro.html?promoid=6WTV761Q&mv=other 

4. Прахов, А. Blender. 3D-моделирование и анимация. Руководство для 

начинающих / А. Прахов. - М.: БХВ-Петербург, 2009. - 272 c. 

5. Анимация персонажей в 3D Studio MAX / Рис, Стефани. - М.: СПб: Питер, 

1997. - 416 c. 

6. Большаков, В. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, 

Inventor, T-Flex / В. Большаков, А. Бочков, А. Сергеев. - М.: Книга по 

Требованию, 2010. - 336 c. 

7. Петелин, А. Ю. 3D-моделирование в SketchUp 2015 - от простого к 

сложному. Самоучитель / А.Ю. Петелин. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 370 c. 

 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Blender, 3D coat, Adobe After Effects, Element 3D, Adobe Primer, Power 

director, Dragon Bones, Cinema 4D (студентська версія) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ym1lN9mScuoI_T7JAze0rScBHMnjNHSV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ym1lN9mScuoI_T7JAze0rScBHMnjNHSV?usp=sharing
https://helpx.adobe.com/ua/support/after-effects.html?promoid=RBS7NR3C&mv=other
https://helpx.adobe.com/ua/support/after-effects.html?promoid=RBS7NR3C&mv=other
https://www.blender.org/support/tutorials/
https://helpx.adobe.com/ua/support/premiere-pro.html?promoid=6WTV761Q&mv=other
https://helpx.adobe.com/ua/support/premiere-pro.html?promoid=6WTV761Q&mv=other

