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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою дисципліни „Autodesk 3D Max. Основи 3D моделювання” є 

освоєння студентом комплексу теоретичних знань і практичних умінь 

виконання різних операцій моделювання, анімації, візуалізації, вибори 

джерел світла, анімації дійових осіб за допомогою програми Autodesk 3D 

Max.  

Завданням курсу „Autodesk 3D Max. Основи 3D моделювання” є 

набуття студентами знань, умінь та навичок  роботи зі створення моделей 

анімації, візуалізації, а також правильний вибір джерела світла для 

реалістичного зображення в  Autodesk 3D Max.  

Вимоги до знань та вмінь 

Студент повинен знати: 

• Особливості налаштування видових вікон в програмі 

• Правила переміщення об’єктів 

• Масштабування та клонування об’єктів 

• Застосування масивів до об’єктів 

• Бульові операції 

• Особливості застосування модифікаторів. 

• Особливості тривимірної анімації 

• Анімація з врахування законів фізики 

 

Студент повинен вміти: 

• Клонувати об’єкти 

• Створення конструкцій з використанням примітивів  

• Застосовувати модифікатори 

• Виконувати тривимірну анімацію 
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 ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Autodesk 3D 

Max. 3D моделювання» організовуються та здійснюється у формі 

консультацій на кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у 

відповідності до затвердженого графіку консультацій (одна консультація на 

два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«AUTODESK 3D MAX. ОСНОВИ 3D МОДЕЛЮВАННЯ» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Основні поняття 

Тема 1 Інтерфейс програми 

Тема 2 Масиви об’єктів 

Змістовий модуль 2. 
Моделювання 

Тема 4 Створення простих об’єктів 

Тема 5 Одиниці вимірів, прив’язка до сітки, масиви 

Тема 6 Основні команди 
 Конструкції з примітивів, рендерінг 
 Модифікатори 
 Змістовий модуль 3. 

Анімація 
 Тривимірна анімація.  
 Анімація з врахуванням законів фізики. 
 Анімація персонажів  

 Разом годин : 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Основні поняття 

 

Тема 1.  Інтерфейс програми 
 

Файли. Налаштування конфігурації видових вікон. Панель з кнопками 

керування видовими вікнами. Переміщення об’єктів. Масштабування. 

Системи координат. Центр перетворення. Клонування об’єктів. 

Література [1-4] 

Тема 2. Масиви об’єктів. 

Радіальний масив. Зеркальне відображення об’єктів. Групи об’єктів. 

Шари. Одиниці вимірювання. Сітка координат. Вирівнювання об’єктів. 

Командна панель. Переміщення в сцену об’єктів з інших файлів. 

Візуалізація та збереження растрового зображення. Параметри графічного 

інтерфейсу. 

 

Література [1-4] 

 
 

Змістовий модуль 2. Моделювання 

Тема 5. Створення простих об’єктів. 

Зміна масштабу зображення. Встановлення одиниць вимірювання. 

Параметри сітки. Параметри зображення. Встановлення прив’язок.  

Основні команди. Стандартні примітиви. Перегляд сцени в видових 

вікнах. Рендерінг.   

Література [1-4] 
 

Тема 6. Модифікатори 
 

Модифікатори. Сплайни, тіла обертання. Виштовхування, фаски, 

лофтінг. Булева операція віднімання. Булеві операції. Складені об’єкти. 
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Об’єкт типу Scatter. Модифікатор Edit Poly. Editable Poly. Деморфація. 

NURBS криві. Архітектурні об’єкти.  

 

Література [1-4] 
 

Змістовий модуль 3. Анімація 
 

Тема 6. Тривимірна анімація 
 

Проста анімація в автоматичному режимі. Редактор кривих Curvw 

Editor. Контролери анімації. Попередній перегляд анімації. Анімація в 

ручному режимі. RAM Player. Редактор кривих. Звукове супроводження. 

Пряма кінематика. 

 

Література [1-4] 
 

Тема 6. Анімація з врахування законів фізики. 
 

Модуль MassFX. Властивості об’єктів сцени. Анімація сцени. 

Обмеження на взаємне переміщення об’єктів. Розбиття об’єкта на частини.  

 

Література [1-4] 
 

Тема 6. Анімація персонажів 
 

Інверсна кінематика. Joint параметри. Biped Вбудовування системи 

кісток. Анімація Biped в довільній формі. Покрокова анімація  Biped. Кліп з 

декількох bip файлів. Система кісток. Система кісток чотириногого 

персонажа.  

 

Література [1-4] 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Autodesk 3D Max. 3D моделювання» проводяться в 

спеціально обладнаній навчальній аудиторії з використанням комп'ютерного 

устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Створення конструкцій з примітивів. Рендерінг. 

2 Стандартні примітиви. Сніговик 

3 Модифікатори. Пейзаж 

4 Створення системи стін. 

5 Модель електричної лампочки. 

6 Порося з хвостиком. 

7 Створення штор та круглої скатертини. 

8 Побудова будинку. 

9 Проста анімація в автоматичному режимі 

10 Анімація сторінок книги 
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11 Анімація переміщення пера вздовж траєкторії 

12 Анімація вибуху 

13 Пряма кінематика 

14 Кубік Рубіка 

15 Інверсна кінематика 

16 Анімація персонажів 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Масиви об’єктів. 

2. Стандартні примітиви 

3. Рендерінг 

4. Модифікатори 

5. NURBS криві.  

6. Тривимірна анімація 

7. Анімація з врахування законів фізики. 

8. Анімація персонажів
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Autodesk 3D Max. Основи 3D 

моделювання”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. У процесі роботи над проектом стався збій комп'ютера. Як знайти 

резервну копію створюваного проекту? 

2. Як налаштувати конфігурацію видових вікон? 

3. Чим відрізняються режими відображення в видових вікнах Realistic, 

Shaded і Wireframe? 

4.  Чим відрізняються команди Zoom Extents All і Zoom Extents All 

Selected? 

5. Як розкрити видове вікно на весь екран? 

6.  Як викликати вікно Move Transform Type-In? Для чого воно служить? 

7. Чим відрізняються параметри Absolute World від параметрів Offset 

World? 

8. Які системи координат вам відомі? 

9. Що таке глобальна система координат? 

10. Де розташовується локальна система координат? 

11.  Що таке опорна точка об'єкта? Як змінити її положення? 

12. Як впливає центр перетворення на переміщення об'єкта? Які існують 

типи центрів перетворення об'єктів? 

13. Чим відрізняється дія опцій Copy, Instance, Reference в списку 

параметрів вікна Clone Options? 

14.  Як створити двовимірний масив об'єктів? 

15. Що означають опції Copy, Instance, Reference в списку параметрів 

команди Array? 

16. Як створити радіальний масив об'єктів? 

17.  Як створити дзеркальне відображення об'єктів? 

18.  Як приєднати новий об'єкт до існуючої групи об'єктів? 

19. Як встановити метричні одиниці вимірювання? 

20. Як включити (або вимкнути) відображення сітки координат в видових 

вікнах? 
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21.  Як встановити прив'язку курсору до вузлів координатної сітки? 

22.  Які дії виконуються за командами групи Align? 

23. Чим відрізняється група команд Align Position від Align Orientation? 

24. Як виділити об'єкт в сцені з його імені? 

25.  Що відбувається за командою Select Invert? 

26. Як вставити в створювану сцену об'єкти з інших файлів? 

27. Що відбувається за командою Quick Render? 

28. Як зберегти в файлі візуалізоване зображення? 

29. Які об'єкти програми 3ds Max вам відомі? 

30. Назвіть стандартні об'єкти програми 3ds Max. 

31. Як створити модель об'єкта Teapot без верхньої кришки? 

32. Як поміняти параметри об'єкта після його створення? 

33. Як встановити колір об'єкта при його створенні? 

34. Що таке адитивна кольорова модель RGB? 

35.  Що таке колірна модель HSV? 

36. Для чого використовується команда Force 2-Sided? 

37. Як змінити колір фону при візуалізації зображення? 

38.  Які групи модифікаторів вам відомі? 

39.  Які дії над об'єктом виконують модифікатори Stretch, Taper, Noise? 

Які їх параметри? 

40. Як візуалізувати сплайн при виконанні рендеринга? 

41. Як задати товщину лінії сплайна при його візуалізації у вікні проекції? 

42.  Назвіть типи вершин сплайна. Чим вони відрізняються? 

43. Як створити тіло обертання? Як можна змінити положення осі 

обертання? 

44. Як створюють об'єкти методом видавлювання (Extrude)? 

45. Як створити об'єкт за допомогою команди Loft? 

46.  Дайте визначення булевих операцій, що використовуються в 3ds Max. 

47.  Як виконують булеві операції в 3ds Max? 

48.  Як створити полсфери? 
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49. Що відбувається з моделлю об'єкта при конвертації його в Editable 

Poly? 

50.  На що впливає параметр Ignore Backfacing? 

51. Що таке Gizmo? На що впливають його параметри? 

52. Як об'єднати кілька близьких за розташуванням вершин в одну? 

53. Як додати в сплайн нову вершину? 

54. Як створити лінійчату поверхню (Ruled Surface)? 

55. Які вбудовані архітектурні об'єкти містяться в 3ds Max? 

56. Що таке ключові кадри? 

57. Як змінити кількість ключових кадрів в анімації? 

58.  Як змінити швидкість відтворення анімації у вікні проекції? 

59. Що називається ключами і контролерами анімації? 

60. Які настройки виконуються у вікні Time Configuration? 

61. Як зберегти створену анімацію? 

62. Для чого використовується вікно Track View? 

63. Як створюється анімація в автоматичному режимі? 

64. Як створюється анімація в ручному режимі? 

65. Як візуалізувати траєкторію об'єкта? 

66. Як видалити створену анімацію? 

67. Які настройки виконуються у вікні Param Curve Out - of-Range Types? 

68. Які настройки анімації здійснюються у вікні Track View - Curve 

Editor? 

69. Як виконується попередній перегляд анімації? 

70. Як додати звуковий супровід анімації? 

71. Для чого використовуються дотичні і їх маркери на графіках анімації 

у вікні Track View - Curve Editor? 

72. Які системи частинок ви знаєте? 

73.  Як створити ефект дощу, падаючого снігу? 

74. Як змінити колір падаючих частинок? 

75. Як замінити частку фігурою довільної форми? 
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76.  Як створити ефекти сили тяжіння, вітру, вихрових потоків, що діють 

на частинки? 

77.  Як реалізувати імітацію бенгальського вогню? 

78. Як створюється ієрархічна ланцюжок об'єктів? 

79.  У чому полягають правила прямої кінематики? 

80.  Як обмежити переміщення об'єктів в ієрархічному ланцюжку? 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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