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1. Загальна інформація 

 

Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на 

четвертому курсі у сьомому семестрі. 

Кількість кредитів - 6, годин – 180 

Аудиторні заняття, 

годин: 

всього Лекції лабораторні 

                                  денна 80 40 40 

                                 заочна - - - 

Самостійна робота, 

годин: 

Денна – 100 Заочна -  

Розклад занять 

2. Анотація навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комп'ютерна анімація; основи 

розробки додатків з видаленим доступом з  використанням технології RMI. 

Курс «Технології доступу до загальних об’єктів та комп’ютерна анімація» 

https://www.ced.onaft.edu.ua/about
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


базується на дисциплінах Програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, 

комп’ютерна графіка, комп’ютерний дизайн, Основи мультимедіа та забезпечує 

дисципліни Програмне забезпечення ігрових систем та проектування 

комп’ютерних ігор, Проектування ігрових систем, Дипломне проектування. 

 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни : забезпечення студентів сучасними знаннями, вміннями і 

навичками зі створення анімаційного проекту засобами комп'ютерних технологій, 

сучасного програмного забезпечення (Autodesk 3D Max, Autodesk Maya, Blender, 

Adobe After Effects і т.д.) і творчої палітри; сформувати системне базове уявлення, 

первинні знання, вміння і навички студентів з основ програмування на об'єктно-

орієнтованої мови програмування Java; підготувати студентів до застосування 

знань програмування на мові Java в наступних дисциплінах, в навчанні в 

магістратурі, а також після закінчення навчання у професійній діяльності. 

Завдання курсу: ознайомлення студентів з основними принципами отримання 

анімованих зображень на комп'ютері, засвоєнні можливостей сучасного 

програмного забезпечення для створення візуальних анімованих моделей та 

отриманні навичок створення анімованих моделей; забезпечення студентів 

сучасними знаннями, вміннями і навичками використання сучасних технологій 

доступу до загальних об’єктів (CORBA, DICOM, Java/RMI).  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні принципи комп’ютерної анімації; 

 основні види комп’ютерної анімації; 

 основні вимоги до фізичних и ергономічних характеристик анімаційних 

роликів; 

 основні засоби створення комп’ютерної анімації; 

 основні механізми створення комп’ютерної анімації; 

 основні принципи об’єктно-орiєнтованого програмування для 

використання його засобів; 

 сучасний стан і принципові можливості мови програмування Java і 

використовування систем програмування; 

 

вміти:  

 складати технічне завдання для анімаційного ролику;  

 застосовувати можливості графічних редакторів Autodesk 3D Maya, 

Blender, Adobe After Effects та інших;  

 застосовувати основні механізми створення комп’ютерної анімації; 

 застосовувати мову сценаріїв  Maya MEL для створення анімацій; 

 використовувати отримані знання для створення прикладних програм на 

мові Java в різних предметних областях; 



 використовувати отриманні знання у створенні додатків з відаленим 

доступом, також, у використанні інструментів доступу до відалених 

об’єктів. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

5. Зміст навчальної дисципліни 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси  

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів  

Інформаційні ресурси  

 

7. Політика навчальної дисципліни  

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про 

академічну доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію 

освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ________________ С.Л. Жуковецька, Н.В. Слушна  
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