
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Комп’ютерний практикум. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: 1-й (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3, 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5, 6, 7, 8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 10,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зданевич В.А., ст. 

викладач; Ромашко О.В., ст. викладач. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним 

знати: 

• основні поняття векторної графіки, специфіку роботи з векторною графікою; 

• теоретичні основи комп'ютерного моделювання; 

• основні засоби створення високоякісних фотозображень проекту віртуальної будівлі, сцени, і 

панорами віртуальної реальності, на прикладі програми для 3D візуалізації -Artlantis; 

• конструктивні елементи та види формування об'ємних моделей складних форм будівель; 

• особливості побудови об’ємних конструктивних та декоративних елементів пам’ятки 

архітектури та благоустрою ділянки навколо неї; 

• основи створення трьохвимірної моделі інтер’єру кімнати за заданим стильовим рішенням з 

використанням програмної системи 3DS Max. 

вміти: 

• створювати зображення за допомогою векторної графіки у програмі CorelDraw, редагувати їх та 

доопрацьовувати; 

• створювати високоякісні фотозображення проекту, сцени, і панорами віртуальної реальності в 

програмі 3D візуалізації Artlantis; 

• створювати складні тривимірні моделі будівель з використанням програмного комплексу 

ArchiCAD, оформляти  прості базові креслення використовуючи створену модель;  

• створювати і редагувати тривимірну графіку і анімацію в повнофункціональній професійній 

програмній системі 3DS MAX; 

• підготувати документацію до друку. 

10. Форми організації занять: практичне заняття, самостійна робота, контрольні заходи – 

залік. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: інформатика та основи 

комп’ютерного моделювання в архітектурі. 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
архітектурне проектування  з використанням ЕОМ. 

12. Зміст курсу: МОДУЛЬ 1. Тема 1.  Вступ у векторну графіку. Інтерфейс програми. Тема 2. 

Створення примітивів. Тема 3.  Перетворення об’єктів. Тема 4.  Створення і редагування кривих. 

Абриси і заливки об’єктів. Тема 5.  Робота з текстом. Тема 6.  Ефекти. Тема 7.  Растрові 

зображення. Тема 8.  Імпорт та експорт графіки. Друк.  Тема 16. Інженерно-технічне обладнання в 

пам’ятках архітектури. МОДУЛЬ 2. Тема 1.  Підготовка до створення нового проекту на основі 

вихідних даних. Тема 2. Поверхи. Тема 3.  Побудова стін. Тема 4.  Створення вікон та дверей. 

Тема 5.  Створення та розміщення колон та балок. Тема 6.  Розміщення стін, колон та балок зі 

складними профілями. Тема 7.  Створення сходів. Тема 8.  Створення перекриття. Тема 9.  

Побудова покрівель та куполів. Тема 10.  Візуалізація об’єкта. Тема 11.  Створення анімації. Тема 

12.  Вивід на друк. Макети. МОДУЛЬ 3. Тема 1. Створення ескізного варіанту. Тема 2. Підбір 

матеріалів. Тема 3. Використання бібліотечних елементів. Тема 4. Заповнення прорізів. Тема 5. 

Розстановка бібліотечних елементів. Тема 6. Налаштування тіней та світла. Тема 7. Влаштування 

точкових джерел світла. Тема 8. Візуалізація інтер’єру. МОДУЛЬ 4. Тема 1. Вступ. Теоретичні 

аспекти роботи. Створення і просте редагування стандартних примітивів. Тема 2. Моделювання 

об'єктів на основі примітивів. Створення розширених примітивів. Тема 3. Основи сіткового 

моделювання. Тема 4. Основи роботи зі сплайнами. Створення сплайнів. Тема 5. Створення 

моделей методом лофтінга. Тема 6. Моделювання з використанням булевих операцій. Тема 7. 

Робота з матеріалами. Тема 8. Нестандартні матеріали. Тема 9. Примінення текстурних карт. Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Основи проекціювання матеріалів. Тема 11. Основи освітлення сцени. Тема 12. Введення в 

анімацію. Базові інструменти керування анімацією. Технологія створення анімації на базі 

ключових кадрів. Тема 13. Камери в сцені. Приклади налаштування камери в статичних сценах. 

Анімація камер. Тема 14. Атмосферні ефекти. Системи часточок. Геометричні просторові 

деформації. Тема 15. Візуалізація в Mental Ray. Тема 16. Використання модуля Video Post. Тема 

17. Використання модуля Hair and Fur. Тема 18. Візуалізація засобами V-Ray. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Ковтанюк Ю. С. Рисуем на компьютере в CorelDraw X3/X4. – М.: ДМКПрес, 2008. – 544 с. 

2. Малова Н. Библиотечные елементы ArchiCAD на примерах. – П.: БХВ-Петербург, 2009. – 

176 с. 

3. Титов С. ArchiCAD 12. Справочник с примерами. – М.: Кудиц-Пресс, 2009. – 632 с. 

4. Ларченко Д., Келле-Пелле А. Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование. 2-е изд. 

(+CD). – СПб.: Питер, 2011. – 480 с. 

5. Верстак В. 3ds Max 2009. Секреты мастерства (+DVD). – СПб.: Питер, 2009. – 784 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
112 год. практичних занять; 203 год. самостійної роботи. Разом – 315 год.  

Методи: використання мультимедійних засобів, поточний контроль після вивчення кожного 

змістового модуля, кінцева залікова робота, що містить результати виконання індивідуальних 

графічних завдань.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру; поточний контроль за індивідуальним завданням 

(100 балів). 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                             Василь Миколайович Ромашко д. т. н., професор.  

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  
2. Title: Computer Workshop. 
3. Type: Compulsory. 

4. Level of higher education: The first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3, 4. 

6. Semester when studying discipline: 5, 6, 7, 8; 

7. Number of established ECTS credits: 10,5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zdanevych V., senior 

lecturer; Romashko O, senior lecturer. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must  
know: 

• the basic concepts of vector graphics, the specifics of working with vector graphics;• Theoretical bases 

of computer modeling; 

• the main means of creating high-quality photographs of a virtual building project, a scene, and 

panoramas of virtual reality, for example, the 3D visualization program -Artlantis; 

• structural elements and types of formation of bulk models of complex forms of buildings; 

• features of construction of three-dimensional structural and decorative elements of architectural 

monuments and landscaping of the area around it; 

• the basis for creating a three-dimensional model of the interior of the room by a given stylistic solution 

using the 3DS Max software system. 

be able to: 

• create images using vector graphics in the CorelDraw program, edit them and refine them; 

• create high-quality project photos, scenes, and panoramas of virtual reality in the 3D visualization 

program Artlantis; 

• create complex three-dimensional models of buildings using the software complex ArchiCAD, draw up 

simple basic drawings using the created model; 

• Create and edit three-dimensional graphics and animation in the full-featured professional 3DS MAX 

software system; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• prepare the documentation for printing. 

10. Forms of organization of classes: practical training, independent work, control measures - test. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: computer Science and Fundamentals of 

Computer Modeling in Architecture. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary):architectural design 

using a computer. 

12. Course contents: list of topics: MODULE 1. Theme 1. Introduction to Vector Graph. Program 

interface. Theme 2. Creation of primitives. Theme 3. Converting Objects. Topic 4. Creating and editing 

curves. Abris and pouring objects. Topic 5. Working with the text. Topic 6. Effects. Topic 7. Raster 

images. Theme 8. Import and export graphics. Printing. Topic 16. Engineering and technical equipment in 

architectural monuments. MODULE 2. Theme 1. Preparation for a new project based on the source data. 

Theme 2. Floors. Theme 3. Building walls. Theme 4. Creation of windows and doors. Topic 5. Creation 

and placement of columns and beams. Theme 6. Placement of walls, columns and beams with complex 

profiles. Topic 7. Creating stairs. Topic 8. Creation of overlap. Theme 9. Construction of roofs and 

domes. Topic 10. Visualization of the object. Topic 11. Creating animations. Topic 12. Print issue. 

Layouts. MODULE 3. Theme 1. Create a sketch option. Topic 2. Selection of materials. Theme 3. Use of 

library elements. Topic 4. Filling the slots. Theme 5. Arrangement of library elements. Topic 6. Shadow 

and light settings. Theme 7. Arrangement of point light sources. Theme 8. Visualization of the interior. 

MODULE 4. Theme 1. Introduction. Theoretical aspects of work. Create and easily edit standard 

primitives. Topic 2. Modeling objects based on primitives. Create advanced primitives. Topic 3. 

Fundamentals of net modeling. Theme 4. Fundamentals of work with splines. Creating splines. Theme 5. 

Creation of models by lefting method. Theme 6. Simulation using Boolean operations. Topic 7. Work 

with materials. Theme 8. Non-standard materials. Theme 9. Addition of textural maps. Theme 10. 

Fundamentals of projection of materials. Topic 11. Basics of lighting the scene. Topic 12. Introduction to 

the animation. Basic animation controls. Creation of animation based on key frames. Topic 13. Cameras 

in the scene. Examples of camera settings in static scenes. Camera animation. Theme 14. Atmospheric 

Effects. Particle systems. Geometric spatial deformations. Theme 15. Visualization in Mental Ray. Topic 

16. Using the Video Post module. Topic 17. Using the Hair and Fur module. Topic 18. Visualization with 

V-Ray. 

13. Recommended editions: 
1. Kovtanyuk Yu. S. We draw on a computer in CorelDraw X3 / X4. – M .: DMK-Press, 2008. – 544 p. 

2. Malova N. Library elements of ArchiCAD on examples. – P.: BHV-Peterburg, 2009. – 176 p. 

3. Titov S. ArchiCAD 12. Reference book with examples. – M .: Kudits-Press, 2009. – 632 p. 

4. Larchenko D., Kelly-Pellet A. Interior: design and computer simulation. 2nd ed. (+ CD). – SPb.: Peter, 

2011. – 480 p. 

5. Workstation B. 3ds Max 2009. The secrets of mastery (+ DVD). – SPb.: Peter, 2009. – 784 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
112 hours practical work, 203 hours. independent work. Together – 315 hours. 

Methods: individual and group research assignments, use of multimedia tools .... 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the semester; current control – individual task (100 points). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

The head of the department                     Vasyl Mykolayovych Romashko, Dr., Professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


