
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРОЕКТУВАННЯ ІГРОВИХ СИСТЕМ 
 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія 
 

Освітньо-професійна програма: Розробка ігор та інтерактивних 

медіа у  віртуальній реальності 

Викладач: Шестопалов Сергій Вікторович, доцент кафедри 

Комп’ютерної інженерії, кандидат технічних наук, 

доцент 

Кафедра: Комп’ютерної інженерії, т. 712-91-48 

Профайл викладача  Контакт:  

e-mail: sshestopalov1984@gmail.com,  

097-465-3329 

 

1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на 

третьому курсі в другому семестрі та для студентів заочної форми навчання на четвертому 

курсі в другому семестрі. 

Кількість кредитів – 7, годин – 210 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 

денна 74 30 44 

заочна 20 12 8 

Самостійна робота, годин Денна -136 Заочна - 190  

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

  

Проектування та розробка ігрових систем досить складний процес. Все починається з 

виникнення ідеї. Після цього повинен пройти певний час, необхідний для обмірковування 

окремих задумів і аналізу ринку. І лише впевнившись в тому, що ідея є унікальною, ігор зі 

схожою механікою мало, або взагалі немає, можна приступати до роботи. 

Перш за все необхідно розробити  необхідну документацію. Особлива увага приділяється 

наступним проектним документам: технічна пропозиція, ескізний проект, замітки 

проектувальника. Висвітлено їх основні розділи та матеріали, які вони повинні містити. 

«Проваливши проектування та планування гри – проектувальник планує провал». Ця фраза 

досить точно описує важливість процесу проектування ігрової системи. Тому перше і 

найголовніше завдання проектувальника гри створити повну проектну документацію. 

 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування ігрових систем» є освоєння 

студентами основ створення  ігрової проектної документації та розробки гри. 

 

У результаті вивчення курсу студенти повинні  

 

знати: 

• Основні принципи написання концептуального документу та ескізного проекту. 

• Основні принципи написання дизайнерського документу. 

• Можливості ігрового двигуна Unity 3D. 

 

вміти: 

• Створювати документацію проектувальника. 

https://www.ced.ontu.edu.ua/about?lang=uk
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• Створювати префаби анімованих персонажів та навколишнього середовища. 

• Створювати інтерфейс користувача в грі. 

• Додавати звукові ефекти в гру. 

 

 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий – іспит. 

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 Одеського національного технологічного університету» та «Положення про 

організацію освітнього процесу». 
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