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Форма проведення                             комбінована 

Тривалість проведення                      1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

Критерії оцінювання:                        20 балів -  письмова відповідь,  

20 балів – виконання практичного 

завдання    

Перелік допоміжних матеріалів: тека з графічними зображеннями  

для виконання практичного завдання 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. Поясніть способи моделювання стереоскопічних зображень. 

Охарактеризуйте основні етапи побудови тривимірних зображень. 

2. Розкрийте поняття тривимірної графіки та опишіть математичні основи 

створення комп’ютерної графіки. Опишіть апарат отримання проекцій, 

використовуючи відносні системи координат в 3ds Max та зміни центру 

трансформації. 

3. Опишіть та продемонструйте особливості створення моделей методом 

лофтінга.  Деформація моделей, побудованих методом лофтінга. 

4. Опишіть та продемонструйте особливості побудови об’єктів методом 

обертання. 

5. Комп’ютерне моделювання. Розкрийте поняття «моделювання» та 

надайте класифікацію моделей та методів моделювання систем. 

Опишіть та проаналізуйте особливості використання у комп’ютерній 

графіці різних систем координат та їх перетворення.  

6. Опишіть та продемонструйте особливості роботи зі сплайнами.  

7. Опишіть та продемонструйте особливості використання модифікаторів. 

8. Опишіть та продемонструйте особливості побудови об’єктів методом 

обертання. 

9. Опишіть та продемонструйте особливості моделювання об'єктів з 

використанням булевих операцій. 

10. Опишіть та продемонструйте особливості полігонального моделювання. 

11. Поясність існуючі технології 3-D друку. Історію розвитку, технологій та 

витратні матеріали 3D-друку. 



12. Надайте порівняльну характеристику видів 3-D принтерів. Поясніть 

принципи їх роботи, можливості, витратні матеріали.  

13. Опишіть технології друку змодельованих об’єктів. Особливості 

налаштування програмних засобів 3-D друку. Та обґрунтуйте 

можливості використання 3-D моделювання та 3-D друк у проектній 

діяльності учнів та студентів. 

14. Використовуючи програмні засоби тривимірної комп’ютерної графіки, 

змоделюйте об’єкт складної форми, на основі якого продемонструйте: 

a. особливості моделювання об'єктів на основі примітивів;   

b. особливості роботи зі сплайнами;  

c. створення та редагування масивів об’єктів. 

15. Використовуючи програмні засоби тривимірної комп’ютерної графіки, 

змоделюйте об’єкт складної форми, на основі якого продемонструйте: 

a. особливості роботи зі сплайнами;  

b. особливості моделювання об'єктів з використанням 

полігонального моделювання. 

16. Опишіть та продемонструйте особливості створення моделей методом 

лофтінга.  Використовуючи програмні засоби тривимірної комп’ютерної 

графіки, змоделюйте об’єкт «класичний столик» з декоративними 

фігурними ніжками. При створенні об’єкта виконайте деформацію 

деталей моделі методом лофтінга. 

17. Використовуючи програмні засоби тривимірної комп’ютерної графіки, 

змоделюйте об’єкт складної форми, на основі якого продемонструйте: 

a. особливості використання модифікаторів; 

b. особливості моделювання об'єктів з використанням 

полігонального моделювання. 

18. Використовуючи програмні засоби тривимірної комп’ютерної графіки, 

змоделюйте об’єкти складної форми з використанням булевих операцій 

та полігонального моделювання. Розкрийте особливості використання 

булевих операцій. Виконайте налаштування отриманої деталі до друку 

на 3Д принтері. 

19. Використовуючи програмні засоби тривимірної комп’ютерної графіки, 

змоделюйте об’єкт складної форми, на основі якого продемонструйте: 

a. особливості використання модифікаторів; 

b. особливості побудови об’єктів методом обертання. 

20. Використовуючи програмні засоби тривимірної комп’ютерної графіки, 

змоделюйте об’єкт складної форми, на основі якого продемонструйте 

особливості використання полігонального моделювання. Виконайте 

налаштування отриманої деталі до друку на 3Д принтері. 
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