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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – вибіркова  Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається для здобувачів освіти денної форми навчання на 

третьому курсі у другому семестрі та для здобувачів освіти заочної форми навчання на 

п’ятому курсі у першому семестрі. 

Кількість кредитів – 4,  годин – 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 60 30 30 – 

заочна 12 6 6 – 

Самостійна робота, годин Денна – 60 Заочна – 108 

 

Розклад занять 

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
У дисципліні розглядаються відомості про сучасний графічний дизайн: властивості 

зорового сприйняття, основи кольорознавства, закони і прийоми композиції, основи 

типографіки, особливості дизайну веб-сторінок та користувацького інтерфейсу. На численних 

прикладах розглядаються основні прийоми, що використовуються в графічному дизайні. У 

лабораторному циклі вивчається програма тривимірного моделювання і анімації 3ds Max. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Комп’ютерний дизайн» ґрунтується 

на знаннях та вміннях, які студенти отримали під час вивчення дисциплін «Основи 

мультимедіа» і «Комп’ютерна графіка та цифрова обробка сигналів» та забезпечує вивчення 

дисциплін «Проектування ігрових систем», «Програмне забезпечення ігрових систем», 

«Комп’ютерна анімація», «Технології створення віртуальної реальності», а також дипломне 

проектування. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн» є освоєння студентами 

загальних теоретичних і практичних основ комп’ютерного дизайну та вміння застосовувати їх 

при 3D-моделюванні і анімації у сучасних інструментальних програмних засобах. 

Завдання дисципліни: ґрунтовне ознайомлення студентів з основними принципами і 

прийомами комп’ютерного дизайну, а також навчання їх створенню 3D-моделей, їх 

текстуруванню та анімуванню. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 основи сприйняття людиною кольору; 

 основні принципи побудови композиції; 

 основи комп’ютерної типографіки; 
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 загальні прийоми веб-дизайну; 

 основні принципи дизайну користувацького інтерфейсу; 

 основи побудови 3D-моделей. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

 формувати двовимірні та тривимірні композиції; 

 грамотно підбирати кольори та їх комбінації; 

 підбирати та ефективно застосовувати шрифти; 

 створювати 3D-моделі простого та середнього рівня складності; 

 налаштовувати освітлення; 

 текстурувати 3D-моделі; 

 відтворювати анімацію. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

6. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНТУ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної доброчесності ОНТУ» та 

«Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ________________ Олексій НЄНОВ 
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри ________________ Сергій АРТЕМЕНКО 
    підпис 
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