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Брусова І. С., учитель інформатики 

Миколаївської ЗОШ ІІІІ ст. № 36 

Миколаївської міської ради 

 

Тема: Створення шахів та шахівниці в програмі Blender 

Мета: сформувати уміння працювати в редакторі тривимірної графіки Blender, 

використовуючи при цьому «гарячі» клавіші та інструменти виділення, переміщення, 

повороту, надавати текстуру об’єктам. 

Після виконання практичної роботи учень уміє: 

 створювати й редагувати растрові зображення; 

 виділяти області на основі змісту растрового зображення; 

 використовувати базові графічні примітиви; 

 групувати й розгруповувати об’єкти; 

 обертати, відображати й масштабувати об’єкти; 

 зафарбовувати об’єкти, надаючи їм певну текстуру. 

Обладнання: ПК із встановленими ОС і Blender (www.blender.org) 

Хід роботи 

1. Відкрийте середовище  Blender.  

 

2. Виберіть інструмент  «зміни розміру» та зробіть куб плоским. 

3. Додайте модифікатор «Масив» і відносне зміщення вкажіть по осі Х двійку. 

Виберіть на панелі Тип отображаемых и редактируемых активных данных 
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 потім натиснути на кнопку «Добавить модификатор» та встановіть 

кількість квадратиків  4. 

     

      
4. Продублюйте за допомогою комбінації клавіш Shift+D. Виберіть на панелі Тип 

отображаемых и редактируемых активных данных значок  «Матеріал» та 

задайте колір. Перші 4 будуть чорними.  

5. Інші 4 кубики зробіть білими. Виділіть копії (клікнути по кубику), на закладці 

матеріал видаліть чорний і створіть новий  колір буде білий. 

 
 

6. Зробіть дублікат білих, розмістіть їх навпроти чорних кубиків. Зробіть дублікат 

чорних і розмістіть навпроти білих. 
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7. Виділіть білі кубики. Виберіть на панелі Тип отображаемых и редактируемых 

активных данных значок  «Матеріал». Встановіть параметри відносного 

відхилення по Х  0, а по У  2,0. Кількість встановіть 4. Теж саме зробіть із 

чорними кубиками. 

В результаті отримуємо шахівницю. 

 
8. Для зручності розділіть екран на 2 частини (потягніть за трикутничок у 

правому верхньому куті). 
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У правому віконці виберіть «редактор UV зображень», і в ньому ж 

ЗОБРАЖЕННЯ -> ВІДКРИТИ ЗОБРАЖЕННЯ. Відкрийте зображення шахів, 

на яке буде орієнтування. На ньому ми бачимо контур об’єктів і вісь обертання. 

 

 
9. Працюємо в лівій частині екрана. Натисніть сполучення клавіш Schift + C, 

таким чином наш 3D курсор розміститься в центрі екрана. Натисніть 1 (на 

цифровій клавіатурі)  вид спереду. 

Створіть площину (натисніть Schift + А) і вирівняйте по виду (на правій 

панелі встановіть галочку навпроти «вирівняти по виду»).  
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10. Натисніть клавішу Е (англійську) і видавіть або іншими словами  

екструдуйте і перетягніть в потрібне місце. Створіть контур. 

Після створення контура половини фігури вийдіть з режиму редагування 

(TAB). Для контуру додайте модифікатор «Гвинт»  і виберіть на панелі 

вісь У, покажіть, що хочете обертати по осі У. Якщо ви вирішили, що форма 

не зовсім відповідає, то можна поправити. Сховайте модифікатор, натисніть 

клавішу S і вкажіть по якій осі змінити (Х). Відкрийте модифікатор «Гвинт»

. Пішка готова. 
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11. Створіть наступну фігуру за такою ж аналогією.  

12. Після створення основних шахових фігур розмістіть їх на дошці. Ми можемо 

скопіювати відсутні фігури, але краще користуватися масивами. 

Після розстановки перефарбуйте шахи в білі і чорні. Створивши один 

матеріал потім присвойте його іншим фігурам. 

 
 

13. Можна зробити шахи лакованими. Для цього в розділі «Матеріали» і у 

вкладці «Відображення» додайте відображення 0,1. 

14. Збережіть роботу. 
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Мішенін А. О., учитель інформатики 

Новомиколаївської ЗОШ ІІІІ ст. 

Новобузької районної ради 

  

Тема: Створення об’ємної моделі втулки та планки в системі КОМПАС-3D 

Мета: закріпити прийоми роботи твердотільного моделювання в системі 

КОМПАС-3D; навчити будувати моделі та редагувати їх за допомогою команд 

редагування.  

Хід роботи 

Позначення: ЛКМ  ліва кнопка миші; ПКМ  права кнопка миші.  

1. Запустіть програму КОМПАС-3D, виконуючи наступні дії:  

Пуск  Усі програми  АСКОН  КОМПАС-3D V9  Файл  Створити   

Деталь  ОК.  

2. У Робочої області клацанням ПКМ оберіть команду Властивість, за допомогою 

якої вкажіть:  

Властивості: Список властивостей (позначення та найменування моделі деталі) та 

Колір моделі деталі;  

Параметри МЦХ: Матеріал моделі деталі (або вибрати зі списку матеріалів).  

На допомогу: Переривати команду слід через Створити об’єкт.  

3. У Дереві моделі клацанням ЛКМ вкажіть Площина XY, після на панелі 

Інструментів Поточний стан  Ескіз.  

На допомогу: центр деталі слід поєднати з початком осей координат.  

4. Приступіть до виконання роботи, використовуючи команди вкладки «Геометрія» 

для побудови фантома підстави деталі: допоміжні лінії та Редактор, відрізок 

(стиль об’єктів), коло.  

5. На Панелі перемикання оберіть вкладку «Редагування деталі» з режимами 

тривимірного моделювання: Операція видавлювання, Фаска, витримуючи 

параметри деталі згідно креслення (креслення деталей «Втулка» та «Планка» 

представлені у додатках).  

6. На Панелі управління у вкладці «Вид» за допомогою команди Орієнтація виду 

задайте додаванням «Головний вид» і встановити.  

7. Збережіть виконану роботу в свою папку («Прізвище») під ім’ям Пр2.11.1+Назва 

деталі (Файл  Зберегти як  «USB-флеш-накопичувач»  папка «Прізвище»  

Зберегти).  

8. Створіть об’ємну модель наступної складальної деталі знімача, виконуючи 

попередні пункти практичної роботи із врахуванням особливостей форми.  

9. Виконайте звіт з практичної роботи, тобто роздрукуйте виконані моделі деталей 

знімача.  
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Креслення деталі «Втулка» 
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Креслення деталі «Планка» 
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Результат об’ємного твердотільного моделювання «Втулка»  

   
  

 

Результат об'ємного твердотільного моделювання «Планка»  
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Панченко М. С., учитель інформатики 

Дорошівського ЗЗСО ІІІІ ст. 

Дорошівської ОТГ Вознесенського 

району 

 

Тема: Середовище GeoGebra та його застосування. 

Мета: познайомитися з середовищем GeoGebra, вивчити інтерфейс GeoGebra, 

отримати основні навички роботи з основними елементами програми. 

Обладнання: середовище GeoGebra. 

Хід роботи 

Завдання 1 

1. Відкрийте робоче вікно GeoGebra та оберіть 3D графіку.  

 
 

2. Побудуйте піраміду ЕABCD, обравши функцію Піраміда та відмітіть 5 точок на 

координатній осі. 
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3. На ребрах AB, BC і EC піраміди ЕABCD через відзначені точки К, М і S 

побудуйте переріз піраміди площиною KMS. 
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Завдання 2 

1. Відкрийте нове робоче вікно 

2. Вид поверхні другого порядку в тривимірному просторі задається в декартових 

координатах рівнянням: 

x2 /22 +y2/32 –z2/12 =1

 
 

3. Побудуйте : 1222  zyx  i x2/42 +y2-z2/32=1 

 
 

4. Продемонструйте результати вчителю. 

5. Документ збережіть та приведіть до ладу робоче місце. 
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Буровицьких І. О., учитель інформатики 

Новокостянтинівської ЗОШ ІІІІ ст. 

Братської районної ради 

 

Назва: Робота з простими формами у онлайн 3D-графічний редактор 

Мета:   

 Удосконалити знання по роботі з 3D-графіки. 

 Тренувати  навики в 3D редакторі. 

 Розвивати розумові якості. 

Обладнання: програмне середовище tinkercad (https://www.tinkercad.com) 

Хід роботи 

1. Відкрийте браузер та запустіть програму tinkercad на виконання 

(https://www.tinkercad.com).  

Створення ракети: 

2. Виберіть інструмент циліндр, та перенесіть  на робоче поле.  

3. Задайте параметри фігури: діаметр  20 мм, висота  70 мм та підняти на 5 мм. 

 
4. Виберіть інструмент параболоїд. Перенесіть фігуру на поле, виставте параметри: 

діаметр  20, висота  20, підняти на висоту 75 мм.  

5.  Розмістіть фігуру над циліндром, вирівняйте між собою та згрупуйте за 

допомогою інструментів вирівнювання та згрупувати. 

  

згрупуват

и 

вірівняти 

https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
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6. Створіть 4 закрилка. Перенесіть інструмент криша на робоче поле. Виставіть 

параметри: висота  34 мм, товщина  5 мм, ширина  17 мм. 

7. Скопіюйте об’єкт за допомогою функції копіювання та вставте три рази.  

 
8. Поверніть дві фігури на 1350, дві інші  на 1350.  

 
9. Виставте закрилки як показано на малюнку. Використайте функцію вирівнювання.  

 
10. Згрупуйте деталі ракети  

11. Повторіть процедуру з іншими двома трикутниками. 

 
 

встав

ити 
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12.  Збережіть роботу у власній папці під іменем «ракета».  

 

 

 

Додаткове завдання: додати до ракети ілюмінатор. 
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Попова Н. В., учитель інформатики 

Вознесенського професійного ліцею 

 

Тема: Робота з он-лайн редактором Tinkercad. Створення сніговика. 

Мета: навчитися створювати та використовувати матеріали, налагоджувати 

параметри візуалізації сцени. 

Обладнання: он-лайн редактор Tinkercad, відео «Як побудувати сніговика». 

Хід роботи: 

1. Для завантаження он-лайн редактору перейдіть за гіперпосиланням 

https://www.tinkercad.com 

 
 

2. Перемкніть мову сайту.  

 
 

3. Створіть обліковий запис, увівши дані або за допомогою інших облікових записів. 

https://getlink.pro/v/oWikx-HlX80
https://www.tinkercad.com/
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4.  У розділі «Мої останні проекти» натисніть кнопку «Створити новий проект».  

 

 
 

5. У вікні редагування нової моделі знаходиться сцена, на якій можна створювати 

проекти. 

 
6. З меню Основні форми оберіть Сфера та перенесіть на сцену.  
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Встановіть розміри  32 мм.  

 
7. За допомогою клавіші Alt та лівої кнопки мишки продублюйте другу сферу та 

встановіть розміри  25 мм. 

 
8. Аналогічно продублюйте третю сферу з розмірами 20 мм.  

9. Розмістіть сфери одну на одну за допомогою курсорних клавіш та мишки, 

періодично обертаючи робочу сцену. 
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10. Вірівняйте сфери по вертикалі за допомогою кнопки Вирівняти. 

11. Оберіть білий колір для сніговика: ТілоНабориБілий 
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12. Для створення носа сніговика з меню Основні форми оберіть Конус та перенесіть 

на сцену. Встановіть ширину та довжину  3 мм, висоту – 15 мм 

 
13. Переверніть конус на 90о та перефарбуйте у помаранчевий колір. 

 
14. Обертаючи робочу сцену розмістіть конус в місце майбутнього носа за допомогою 

курсорних клавіш та мишки.  

      
15. Із меню Основні форми оберіть Циліндр та перенесіть на сцену. Встановіть 

розміри – 3 мм. Обернувши зменшений циліндр на 90о по вертикалі та по 

горизонталі, додайте його на місце ока. Для створення другого ока продублюйте 

перше.  
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16. Встановивши очі в потрібному місці зафарбуйте їх в чорний колір. 

 
17. За бажанням є можливість одягнути на очі окуляри, 

ФигуриФигуриОкуляри.  

         
18. Для створення посмішки використайте Основну форму Крыша з розмірами 2 мм, 

пофарбувавши у червоний колір.  

 
19. Обертаючи робочу сцену розмістіть форму в місце майбутньої посмішки за 

допомогою курсорних клавіш та мишки. 
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20. Для створення ґудзиків оберіть Основну форму Полусферу та встановіть розміри 

2 мм. 

 
21. Обертаючи робочу сцену, за допомогою курсорних клавіш та мишки розмістіть 

зменшену Полусферу на середній Сфері сніговика. Створений ґудзик 

продублюйте два рази та розмістіть один під одним. 

 
22. Із Основних форм оберіть два Циліндри, для першого циліндру встановіть 

висоту 1 мм, для другого всі розміри по 16 мм. Зберіть капелюх, накладаючи 

другий циліндр на перший, вирівняйте, згрупуйте та перефарбуйте у бажаний 

колір. 

 
23. Обертаючи робочу сцену мишкою, за допомогою курсорних клавіш та мишки 

розмістіть капелюх у потрібному місці.  

 
24. Для створення рук оберіть Основну форму Циліндр, встановіть розміри: 

довжина та ширина – 2 мм, висота – 10 мм. Створіть бічні гілки відповідних 

розмірів, обертаючи на 45о, з’єднайте з головною, згрупуйте та продублюйте. 
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25. Поверніть гілки на 45о відповідно праворуч та ліворуч, обертаючи робочу сцену 

мишкою, за допомогою курсорних клавіш та мишки  приєднайте гілки до 

сніговика.  
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Горєва О. М., учитель інформатики 

Мартинівської ЗОШ ІІІІ ст. 

Вознесенської районної ради 

 

Тема: Створення 3d зображень в програмі Tinkercad. 

Мета:  

 набути практичних навичок створення й редагування 3d зображень в 

програмі Tinkercad;  

 навчити створювати в онлайн редакторі 3d графіки прості об’єкти і 

трансформувати їх в об’ємне зображення;  

 виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;  

 розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації рухів, 

розвивати пам’ять, мислення. 

Обладнання: підручник, комп’ютер зі встановленим браузером, під’єднаний до 

мережі Інтернет.  

Тип уроку: комплексне застосування знань, умінь і навичок. 

Хід роботи 

Tinkercad – це простий веб-інструмент для 3D-проектування і 3D-друку, який 

дозволяє за лічені хвилини створювати 3D-моделі, будь то іграшки чи декор, 

прикраси чи моделі Minecraft. З ним легко працюється дорослим та дітям які тільки 

познайомилися з 3D-проектуванням, та професіонали. 

1. Зайдіть на сайт https://www.tinkercad.com 

2. Натисніть на кнопку Створити новий проект. 

3. Створіть кубок за 1 місце в змаганнях . 

3.1. На вільне місце робочої площини перетягніть об’єкт «Многоугольник», 

встановіть основні параметри: довжину, ширину та висоту. Оберіть колір 

фігури. 

 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tinkercad.com/
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3.2. На Многокутник встановіть другий об’єкт «Звезда». Оберіть основні параметри 

і колір фігури. Зірка повинна бути розташована на 2/3 висоти першої фігури. 

Згрупуйте елементи. 

 

 
 

3.3. Останній об’єкт «Текст» розмістіть на Зірці. В меню об’єкта в полі Текст 

змініть назву на потрібну, оберіть потрібний шрифт та параметри. 
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3.4. Об’єднайте фігури в єдиний елемент. Виділіть всі елементи площини і 

згрупуйте за допомогою кнопки  на панелі інструментів. 

 

 
3.5. При об’єднанні модель буде одного кольору. Натисніть меню «Тела» та 

поставте галочку «Разноцветный». 

4. Продемонструйте результат учителю. 

5. Збережіть файл під потрібним іменем. 

6. Закрийте браузер. Вимкніть комп’ютер. 
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Бойко А. М., учитель інформатики 

Миколаївської ЗОШ ІІІІ ст. № 57 

Миколаївської міської ради 

 

Т

е

м

а

:

Програмні засоби навчального призначення. Побудова перерізу методом сліду. 

Мета:  

Навчальна. Сформувати уявлення про можливості прикладних програмних 

засобів навчального призначення. 

Розвиваюча. Розвивати логічне та образне мислення і практичні навички 

роботи за комп’ютером. 

Виховна. Виховувати увагу, старанність, комп’ютерну грамотність. 

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. 

Обладнання: дошка, комп’ютери, пакет «GeoGebra». 

Хід роботи 

І. Теоретичні відомості: GeoGebra  вільно-поширюване (GPL) динамічне 

геометричне середовище, яке дає можливість створювати «живі креслення» для 

використання в геометрії, алгебрі, планіметрії, зокрема, для побудов за допомогою 

циркуля і лінійки. Крім того, програма володіє багатими можливостями для роботи з 

функціями (побудова графіків, обчислення коренів, екстремумів, інтегралів тощо) за 

рахунок команд вбудованої мови (яка, до речі, дає змогу керувати і геометричними 

побудовами). 

 
ІІ. Робота за комп’ютером: 

1. Запустіть програму GeoGebra Classic 

2. Виберіть пункт «3Д Графіка» 

3. Підготовте робоче поле для роботи. 

 

https://www.geogebra.org/download
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4. Знайдіть у верхньому меню «призма» і побудуйте її за зразком. 

 
5. Нанесіть за зразком три точки на поверхню призми(т.I, K, J). 

6. Побудуйте через відповідні точки прямі IK, AD, IJ, AB. 

 
7. На перетині утворених прямих поставте точки (на малюнку L, M) 

8. Через точки L, M проведіть пряму яка називається «слідом січної» 

9. Через точки D і С проведіть проекцію прямої на площину. 

10. Поставте точку на перетині «сліду січної» і проведеної прямої (на малюнку  

т. N). 
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11. Через точку N і K проведіть пряму, яка дає нам шукану точку (т.О) для побудови 

плоского перерізу . 

12. Через точки I, J, O, K за допомогою команди многокутник по черзі натискаючи 

на дані точки утворіть шуканий переріз (лінія многокутника повинна бути 

замкнена). 

 
13. Взявши вказівник та натиснувши на многокутник справа з’являться його 

властивості. Змініть колір та інше за потребою. 

ІІІ. Самостійне завдання: Виконайте побудову перерізів для фігур методом сліду. 
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Гольтфарб Н. Д., учитель інформатики КЗ 

«ЗОШ-інтернат ІІІІ ст. – центр загальної і 

профільної освіти та комплексної 

реабілітації» Миколаївської міської ради 

 

Тема: Створення шахової фігури в програмі Tinkercad 

Мета:  

 набути практичних навичок створення й редагування 3d зображень в програмі 

Tinkercad;  

 навчити створювати в онлайн редакторі 3d графіки прості об’єкти і 

трансформувати їх в об’ємне зображення; 

 виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна; 

 розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації рухів, розвивати 

пам’ять, мислення. 

Тип уроку: комплексне застосування знань, умінь і навичок. 

Хід роботи 

1. Відкрийте браузер і введіть адресу https://www.tinkercad.com/ 

2. Оберіть Новий проект 

3. Оберіть елемент Циліндр 

 
4. Встановіть діаметр 60 мм та висоту 5 мм 

5. Оберіть довільний колір Форма →Тело 

 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tinkercad.com/
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6. Оберіть Циліндр діаметром 30 мм та висотою 50 мм  

 
 

7. Змініть колір циліндра Форма →Тело та сумістіть дві фігури 

 
 

8. Додайте Конус до верхньої частини фігури та відцентруйте ії 

 
 



 

36 

 

Ретенко Д. О., учитель інформатики 

Южноукраїнської ЗОШ ІІІІ ст. № 3 

Южноукраїнської міської ради 

 

Тема: Створення 3D моделі «Ракета» використовуючи геометричні фігури у програмі 

Tinkercad. 

Мета: Вдосконалити і закріпити навички роботи з 3D редактором. 

Завдання: Створити 3D модель «Ракета». 

Обладнання: Комп’ютери з доступом до інтернету. 

Хід роботи: 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно 

гігієнічних норм. 

1. Відкрийте онлайн 3D-редактор Tinkercad за посиланням tinkercad.com та 

авторизуйтесь. 

2. Створіть новий проект, натиснувши відповідний елемент у вікні програми 

  
3. Оберіть фігури які необхідні для побудови ракети. Для створення основи 

оберіть наступні елементи: дах  2 шт, циліндр.  

4. Для встановлення необхідних розмірів фігур можна використовувати маркери 

на фігурі  
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5. Для створення двох однакових фігур скопіюйте фігуру оригінал. Перед 

копіюванням виділіть фігуру. Для встановлення кольору використайте елемент 

«Тело». 

6. Для симетрії відцентруйте фігури. Для цього розташуйте фігури поряд, виділіть 

їх, натисніть кнопку вирівняти і оберіть необхідний варіант вирівнювання. 

Після кожного вирівнювання групуйте об’єкти, щоб було легше створювати 

модель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Відцентруйте та об’єднайте отримані фігури. 

 
8. Додайте необхідні фігури та встановіть необхідні параметри (колір, розмір). 

9. Робота зберігається автоматично на сайті. При необхідності проект можна 

зберегти і на комп’ютері. 

згрупувати Вирівнювання 

(центрування) 

 

 

ня 
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Гулій О. Ф., учитель інформатики 

Григорівської філії опорного навчального 

закладу «Новомар’ївська ЗОШ ІІІІ ст. 

Братської районної ради» 

 

Тема: Створення 3D елементу пазла в он-лайн редакторі TinkerCAD 

Мета:  

 закріпити практичні навички під час роботи в редакторі TinkerCAD;  

 виховувати інформаційну культуру, культуру праці, дбайливе ставлення до 

комп’ютерної техніки працелюбність, вихованість;  

 розвивати технічне та логічне мислення, креативність, розвивати пам’ять, 

мислення 

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом до мережі Інтернет, аккаунт gmail.com, 

онлайн редактор TinkerCAD 

Тип уроку: застосування вмінь та навичок 

Хід роботи 

І. Виконання практичної роботи 

Увага! Під час роботи за комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та 

санітарно- гігієнічних норм (інструктаж з техніки безпеки) 

1. Відкрийте браузер Google Chrome 

2. В адресний рядок введіть www.tinkercad.com  

3. Зареєструйтеся на сайті. Якщо у вас вже є аккаунт цього сайту, скористатися ним. 

4. Після авторизації на головній сторінці сервісу натисніть кнопку «Створити 

новий проект» 

 

http://www.tinkercad.com/
http://www.tinkercad.com/
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5. Основна зона редактора вміщує в себе робочу площину і безпосередньо самі 3Д-

моделі 

6. За допомогою інструментів в лівій частині редактора можливо масштабувати і 

обертати камеру або затиснувши праву кнопку миші, камеру можна переміщати 

вільно.  

 
7. Для створення пазлу скористуйтеся панеллю, яка розміщена в правій частині 

сторінки. 

 
8. Після вибору потрібного об’єкту клацніть в потрібному для розміщення місці на 

робочій площині. 
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9. Коли модель з’явиться в основному вікні редактора, у неї з’являться додаткові 

інструменти, використовуючи які фігуру можна переміщати або видозмінювати. 

 
10. У блоці «Форма» встановіть основні параметри моделі(колір, форма, розмір). 

 
11.  Оберіть об’єкт «Паралелограм». Встановіть його на вільній поверхні, налаштуйте 

основні параметри: висота, ширина, довжина (для допоміжних об’єктів краще 

брати більшу висоту та інший колір ніж для основного об’єкту) 
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12.  Встановіть фігуру у потрібне місце. І продублюйте потрібну кількість разів. 

 
13. Оберіть об’єкт червоного кольору та оберіть інструмент. Повторіть дії для інших 

елементів. 

 
14. Виділіть всі об’єкти площини (Установіть курсор у початок виділюваної ділянки, 

натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, протягніть до кінця ділянки яку 

потрібно виділити) 
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15.  Для того щоб згрупувати всі об’єкти на площині натисніть CTRL+G або 

відповідну властивість 
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16. Збережіть отриману модель під назвою «ПАЗЛ»  

 
 

17. Для скачування 3Д-моделі натисніть кнопку «Экспорт» (OBJ-кольоровий друк, 

STL-друк білого кольору) 
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Кушнір К. А., учитель інформатики 

Новобузької гімназії Новобузької 

районної ради 

 

Тема: Основи тримірного моделювання в системі КОМПАС-3D  

Мета роботи: ознайомитись з основними принципами та методами побудови 

об’ємних деталей в системі КОМПАС–3D; засвоїти основні прийоми 

створення тримірних моделей простих делатей.  

  

Короткі теоретичні відомості  

 Загальним принципом твердотільного моделювання є виконання над об’єктами 

(деталями, моделями) булевих операцій: об’єднання, віднімання та перетину. 

Система КОМПАС-3D дозволяє створювати такі типи документів як:  

– Текстові:  

• специфікація – документ, що містить інформацію про склад збірки, 

представлену у вигляді таблиці. Специфікація оформлюється рамкою та 

основним написом, може бути багатосторінковою. (*.spw)  

• текстовий документ – документ, що містить переважно текстову 

інформацію. Оформлюється рамкою та основним написом, може бути 

багатосторінковим. Призначений для створення пояснювальних записок, 

технічних умов, інструкцій тощо. (*.kdw).  

– Двомірні графічні документи:  

• Креслення – основний тип графічного документа в KOMPAS-3D, що 

містить графічне зображення виробу на площині, основний напис, рамку, 

та іноді додаткові об’єкти оформлення (позначення невказаної шорсткості, 

технічні вимоги). Креслення молодших версій містили 1 аркуш заданого 

формату, старших версій – декілька, причому формат може бути різний 

(багатосторінкове креслення). В файлі креслення можуть міститися не 

лише власне креслення, а й будь-які інші графічні зображення. (*.cdw)  

• Фрагмент – допоміжний тип графічного документа, що відрізняється від 

креслення відсутністю рамки, основного напису та інших об’єктів 

оформлення конструкторського документа. Він використовується для 

зберігання зображень, які не потрібно оформлювати як окремий аркуш 

(ескізні замальовки, проміжні малюнки, тимчасові малюнки, або заготовки 

з типовими кресленнями для подальшого використання в інших 

документах). (*.frw)  

– Тримірні моделі:  

• Деталь – модель виробу, що виготовляється з однорідного матеріалу без 

застосування складальних операцій. (*.m3d).  
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• Складання («сборка», збірка) – модель виробу, що складається з декількох 

деталей із заданим взаємним розташуванням. До складу зборки можуть 

також входити інші зборки (підзборки) та стандартні вироби. (*.a3d).  

  

Для створення тримірної моделі натисніть Файл – Создать (Ctrl+N), оберіть 

відповідний вид документу «Деталь» та натисніть Ок.  

  

 
Вікно створення нових документів 

Принцип формоутворення об’ємних геометричних елементів визначається 

переміщенням в просторі плоскої фігури, що називається ескізом. Залежно від виду 

переміщення – прямолінійне, обертальне чи криволінійне – утворюються відповідні 

тіла. Так, при прямолінійному переміщенні формуються призми, піраміди, циліндри 

або конуси. При обертанні плоскої фігури утворюються тіла обертання. Криволінійне 

переміщення дозволяє створювати тіла, обмежені складними криволінійними 

поверхнями. Створюючи різні форми ескізів, а також комбінуючи різні переміщення, 

можна створювати об’єкти (моделі) практично будь-якої форми.  

Після побудови 3D-моделі деталі можна отримати її креслення. Для цього 

потрібно вказати необхідні види, провести лінії розрізів та перетинів. Креслення 

створюється у автоматизованому режимі.  

Процес формоутворення тримірної моделі починається з її першого елемента – 

основи. Основа може бути створена одним із чотирьох способів: видавлюванням, 

обертанням, кінематично і за перетинами.  

Створення основи починається з ескізу, який розміщується в одній із 

координатних площин: фронтальній, горизонтальній або профільній. Вибір площини 

залежить від орієнтації деталі у просторі. В процесі побудови, при формуванні інших 

елементів моделі, ескіз може виконуватися також на гранях моделі або допоміжних 

площинах.  

Команда Ескіз призначена для створення плоского зображення, що 

використовується в подальшому при створенні тримірного об'єкту різними 
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способами. Вона доступна, якщо виділений який-небудь ескіз або плоский об'єкт. Для 

виклику команди Ескіз потрібно натиснути відповідну кнопку  на панелі 

інструментів або вибрати її із меню Операції 

  
Пункт меню Операції  

Формотворне переміщення ескізу, в результаті якого утворюється об'ємний 

елемент, називається операцією. В системі КОМПАС використовуються чотири 

типи операцій: видавлювання (выдавливание), обертання (вращение), кінематична 

операція (кинематическая операция) і за перетинами (по сечениям).  

Операція «Выдавливание» дозволяє створити основу деталі, що представляє 

собою тіло видавлювання. Тіло видавлювання утворюється шляхом переміщення 

ескізу в напрямку, перпендикулярному його площині.  

Команда доступна, якщо виділено один ескіз. Для виклику команди необхідно 

натиснути відповідну кнопку . Налаштування даної операції виконується на 

панелі властивостей.  

  
Налаштування операції видавлювання  

  

Ескіз для даної операції може містити один або декілька контурів. Якщо контур 

один, він може бути як замкнутим, так і розімкненим. Якщо контурів декілька, то всі 

вони повинні бути або замкнутими, або розімкнутими. Якщо контури замкнуті, то 

вони можуть бути вкладені один в одного. Контури в ескізі не повинні перетинатися 

або мати спільні точки. Якщо створюється ескіз для основи деталі, його 

рекомендується орієнтувати так, щоб в подальшому можна було максимально 

використовувати конструктивні площині моделі.  

Ескіз видавлюється в напрямку перпендикулярному площині ескізу. Напрям 

видавлювання може бути змінено зазначенням елемента моделі.  

Видавлювання може бути виконано з ухилом граней назовні або всередину.  
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Тіло видавлювання може бути суцільним або з створенням тонкої стінки. У разі 

розімкнутого контуру ескізу тіло може бути тільки з тонкою стінкою.  

На рисунку приведений ескіз основи (а) і результати його видавлювання без 

тонкої стінки (б), з тонкою стінкою (в) і з ухилом (г).  

  

  
  а)    б)           в)     г)  

Результати виконання операції видавлювання 

  

Операція «Вращение» дозволяє створити модель деталі, що представляє собою 

тіло обертання. Операцією обертання зручно моделювати деталі типу валів і втулок.  

В якості перерізу для операції обертання може бути обраний ескіз, грань або 

ребро деталі. Як вісь обертання може бути задана конструктивна вісь, ребро деталі. 

Якщо в ескізі виконана лінія стилем «Осьова» або об’єкт «Осьова лінія», то вісь 

обертання для операції визначається автоматично.  

Вимоги до ескізу практично ті ж, що і для операції видавлювання. Крім того лінії 

контуру ескізу не повинні перетинати вісь обертання.  

Обертання може бути виконано із вказанням напрямку на заданий кут, до 

поверхні або до вершини.  

Якщо контур перерізу не замкнутий, можливий тип побудови: «сфероїд» або 

«тороїд». Сфероїд може бути виконаний як суцільним, так і з тонкою стінкою. Тороїд 

виконується тільки з тонкою стінкою.  

На рис. 6.4. приведений ескіз перетину (а) і результат операції обертання на кут 

360º без тонкої стінки (б).  

  

 

  
 а)             б)  

Результат операції «Обертання» 
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«Кинематическая операция» – ця команда дозволяє створювати модель деталі, 

що представляє результат переміщення ескізу (твірної) вздовж обраної траєкторії.  

При побудові кінематичної поверхні використовуються як мінімум два ескізи: в 

одному з них зображена твірна кінематичного елемента  

(кінематичної поверхні), а в інших – траєкторія руху перерізу.  

На рисунку наведені вихідні ескізи перетину та траєкторії (а) і результат 

кінематичної операції з тонкою стінкою (б).  

  

  
 а)              б)  

Результат виконання кінематичної операції  

  

«Операция по сечениям» дозволяє створити основу деталі, вказавши кілька її 

перетинів, що зображені у різних ескізах, якщо необхідно, можна вказати напрямну – 

контур, що задає напрямок побудови елемента за перетинами. Команда доступна, 

якщо в деталі існує хоча б два ескізи. Вимоги до ескізів елементу за перетинами 

наступні:  

– ескізи можуть бути розташовані в довільно орієнтованих площинах;  

– ескіз початкового (кінцевого) перетину може містити контур або точку;  

– ескіз проміжного перерізу може містити тільки контур;  

– контур в ескізі може бути тільки один;  

– контури в ескізах повинні бути або всі замкнуті, або всі розімкнуті  

  

Вимоги до ескізу осьової лінії наступні:  

– в ескізі може бути тільки один контур;  

– контур може бути розімкнутим або замкнутим;  

– контур повинен перетинати площини всіх ескізів;  

– ескіз повинен лежати в площині, не паралельній площинам ескізів перетинів.  

  

На рисунку наведено вихідні ескізи перетинів (а) і результати операції по 

замовчуванню (б) та зі способом побудови в крайніх перетинах по нормалі (в).  
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         а)         б)          в)  

Результат виконання операції за перетинами  

 

Завдання для практичної роботи  

1. Створіть наступні тримірні моделі:  

 №  Рисунок   Параметри побудови  

1.   

  

Висота – 50 мм 

Радіус – 25 мм  

2.   

  

Висота – 50 мм  

Радіус – 25 мм  

Уклін всередину  

Кут уклону – 15°  

3.   

  

Висота – 50 мм  

Радіус – 25 мм  

Уклін зовні  

Кут уклону – 20°  

4.   

  

Висота – 50 мм Діаметр 

– 50 мм  
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5.   

  

Висота – 50 мм  

Діаметр – 50 мм  

Товщина стінки – 5 мм  

6.   

  

Довжина – 80 мм Діаметр 

– 50 мм  

  

7.   

  

Довжина – 80 мм  

Діаметр – 50 мм  

Кут повороту – 270°  

8.   

  

Довжина – 80 мм  

Діаметр – 50 мм  

Кут повороту – 270°  

Товщина стінки – 5 мм  

9.   

  

Радіус дуги – 10 мм  

Форма траєкторії – довільна  

  

2. Створити тримірну модель валу, креслення якого наведено на рис. 5.7.  
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Руденко П. М., учитель інформатики 

Вознесенської ЗОШ ІІІІ ст. № 8 

Вознесенської міської ради 

 

Тема: Побудова кольорового Кубу в онлайн-середовищі GeoGebra 3D 

Мета: Навчити учнів будувати куб в онлайн-середовищі GeoGebra 3Dта змінювати 

кольори сторін кубу.  

 

Хід роботи 

1. Відкрийте веб-браузер. 

2. В адресному рядку введіть адресу онлайн середовища з яким будемо 

працювати Geogebra.org. 

3. В правому верхньому куті знайдіть піктограму з дев’яти квадратів і натисніть 

на неї. 

 
4. Виберіть з контекстного меню пункт 3D Графіка. 

 
Після здійснення таких операцій Ви отримуєте вікно з онлайн-середовищем 

Geogebra 3D Графіка. 
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5. Оберіть в лівій частині екрану панель інструментів «Інструменти». 

 
6. Оберіть інструмент «Куб». 

 
 

7. Встановіть точку А на значенні 8 осі Абсцис.  

 
8. Встановіть точку Б на значенні 8 осі Ординат. 
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9. Виділіть сторону кубу AEHD (вказано блакитною стрілкою), натисніть на 

коліщатко, що знаходиться в правом верхньому куті.  

 
10. Оберіть «налаштування», далі «колір». 

 
11. На палітрі кольору оберіть блакитний колір, встановіть заповнення близько 

90 %. 
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12. Поверніть робочу область вліво до сторони кубу DHGC(для цього затисніть 

ліву кнопку миші і переміщуйте маніпулятор), встановіть червоний колір, 

заповнення близько 90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Поверніть робочу область вліво до сторони куба CGFB(для цього затисніть 

ліву кнопку миші і переміщуйте маніпулятор), встановіть рожевий колір, 

заповнення близько 90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Поверніть робочу область вліво до сторони куба BFEA(для цього затисніть ліву 

кнопку миші і переміщуйте маніпулятор), встановіть світло-сірий колір, 

заповнення 95 %. 
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15. Поверніть робочу область вверх до сторони куба BFEA(для цього затисніть ліву 

кнопку миші і переміщуйте маніпулятор), встановіть світло-зелений колір, 

заповнення 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Покрутіть та дослідіть утворений куб в просторі робочої області. 

17. Збережіть вашу роботу на комп’ютер, для цього в верхньому куті екрану 

виберіть елемент меню «Зберегти» 

 
18.  У новому вікні введіть назву файлу «Куб» і збережіть його на Ваш комп’ютер. 
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Шевченко Г. В., методист навчально-

методичної лабораторії ІКТ, медіаосвіти 

та системного адміністрування МОІППО 

 

Тема: Створення UV розгортки куба та заповнення текстурою в програмі Blender 3D 

Мета: навчитися створювати найпростішу UV розгортку для куба, накладати на неї 

текстуру та застосовувати до об’єкта.  

Обладнання: Blender 3D v 2.79b, Paint.  

 

Хід роботи 

1. Відкрийте Blender 3D та перемикніть робочий простір в режим UV-editing. 

 
 

2. Перейдіть в режим редагування (куб стане повністю виділеним) і трохи 

поверніть куб так, як показано на рисунку. 

 
3. Зніміть виділення з усіх вершин куба (клавіша A) та увімкніть режим 

виділення ребер. 
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4.  Утримуючи клавішу Shift, правою кнопкою миші виділіть 7 ребер куба. 

 
5. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+E та оберіть пункт меню Mark Seam, 

відмітивши виділені ребра. Зніміть виділення. Ребра підсвічуються червоним 

кольором.  

 
6. Виділіть повністю куб (клавіша А) та натисніть клавішу U, оберіть пункт меню 

Unwrap. На розгортці з’являться всі 6 граней куба. 

 
7. Накладіть текстуру на розгортку. Для цього збережіть файл розгортки. 

Натисніть кнопку New та введіть ім’я, наприклад, uv. Натисніть Ok. 

 
8. З пункту меню UVs оберіть команду Export UV Layout.  
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9. Оберіть Робочий стіл. Дайте файлові назву, наприклад, uv.png та натисніть 

кнопку Export UV Layout. 

 
10. Тимчасово згорніть Blender. Знайдіть на Робочому столі файл розгортки та 

відкрийте його у Paint. 

 
 

11. Зробіть текстуру. Для цього на кожній грані намалюйте геометричну фігуру 

(можна придумати власну текстуру). Збережіть зміни у файлі. 

 

 
 



 

60 

 

12. Поверніться у Blender. З меню Image оберіть команду Open Image. Знайдіть та 

відкрийте файл розгортки.  

 
13. Перемикніть режим робочого простору на Default. Створіть новий матеріал. 

 
14. Створіть нову текстуру. 

 
15. Зі списку Type оберіть пункт Image or Movie. 
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16. У пункті Image натисніть Open та відкрийте файл uv.png. 

17. У пункті Mapping в полі Coordinates оберіть варіант UV. 

 
18. Виконайте рендерінг (клавіша F12). Перегляньте остаточний результат. 

 
19. Збережіть проект під назвою my_uv.blend.  

20.  Експериментуйте! У новому проекті для іншої фігури створіть UV-розгортку і 

текстуру для неї.  
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Салюк С. М., учитель інформатики 

Костувацької ЗОШ ІІІІ ст. Братської 

районної ради 

 

Тема: Створення вантажного автомобіля в 3D графічному процесорі tinkercad 

Мета: Навчити учнів за зразком створювати об’єкти в 3D графічному процесорі, 

розвити просторову уяву, логічне мислення та навички роботи з панелю інструментів 

даного редактора.  

Обладнення: програмне середовище tinkercard https://www.tinkercad.com/ 

 

Хід роботи 

1. Відкрийте 3D графічний процесор tinkercard https://www.tinkercad.com/. Зайдіть 

в свій аккаунт та створіть новий проект. 

2. В меню Основні форми виберіть фігуру паралелепіпед та задайте параметрами: 

а=100, b=40, h =5  

 
3. В меню Основні форми виберіть фігуру паралелепіпед та задайте параметри: 

довжина  20, ширина  40 і висота  20 та згрупуйте з попереднім 

  
4. Згрупуйте з попередньо отриманою фігурою новий паралелепіпед із заданими 

розмірами: довжина  20, ширина  40, висота  35. 

 
 

https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
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5. Вставте паралелепіпед із заданими розмірами а=60, в=10, h=5 на робоче поле. 

Підніміть даний об’єкт на 5 та згрупуйте з фігурою так як вказано на малюнку. 

Попередньо вирівняйте фігуру по середині ширини. 

 
6. Зробіть кузов автомобіля. Вставте паралелепіпед із заданими розмірами а=60, 

в=50, h=20 на робоче поле. 

 
7. Продублюйте паралелепіпед та змініть його розміри на а=56, в=46, h=18. 

Змініть вид форми на отвір. 

. 

8. Підніміть отвір на 2 пункти та згрупуйте з фігурою. Отримайте фігуру, як на 

малюнку. 
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9. Скомпонуйте причіп з основою автомобіля, попередньо підніміть його на 8 

пунктів та отримайте фігуру як на малюнку. 

 
10. Зробіть колеса для автомобіля. В формах виберіть фігуру циліндр та задайте 

розміри R=10, h=10. Змініть його положення на 90 градусів. 

 
11. Продублюйте отримане колесо 3 рази та отримайте фігури як на малюнку. 

 
 

12. Підніміть автомобіль на 10 пунктів та приєднайте колеса так як зображено на 

малюнку 
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13. Згрупуйте всі елементи та збережіть свою роботу в своїй папці під іменем 

вантажний автомобіль. 
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Єльцова Т. О., Миколаївська ЗОШ  

ІІІІ ст. № 48 Миколаївської міської ради 

 

Тема: Побудова об’ємного об’єкта «Табурет» засобами 3D-редактора Tinkercad 

Мета: опанувати навички читання креслення, визначення значень не вказаних 

параметрів, навчитися створювати графічні примітиви та виконувати операції з ними 

(переміщення, копіювання, групування, обертання, дзеркального відображення), 

користуватися лінійкою, зберігати зображення в хмарі та на комп’ютері. 

Обладнання: 3D онлайн-засіб Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) 

Хід роботи: 

1. Розгляньте креслення та визначте, з яких графічних примітивів воно 

складається. 

 
2. Розгляньте умовні позначення на кресленні та зробіть висновок, чи достатньо 

їх для побудови креслення.  

3. Відкрийте встановлений на комп’ютері браузер та вкажіть в адресному рядку 

адресу онлайн-додатку Tinkercad (https://www.tinkercad.com/). 

4.  Якщо працюєте вперше, то натисніть «Зареєструватись» і створіть власний 

аккаунт. Якщо ви вже маєте власний аккаунт на сайті, натисніть кнопку «Вхід 

у систему» і вкажіть адресу електронної пошти чи зареєстроване ім’я та пароль.  

5. Натисніть кнопку «Створити новий проект». 

6. Оберіть інструмент «Паралелепіпед» і розмістіть на робочій площині.  

7. Змініть розміри: ширина  – 30, довжина – 50 за допомогою маркерів зміни 

розміру або вписуючи значення в прямокутники з розмірами, що з’являються 

біля фігури при натисканні на маркерах розмірів.  

8. Розрахуйте значення висоти, яке на кресленні не вказано, для чого від висоти 

усієї деталі (26) відніміть висоту верхнього елемента 18, отримане значення 

задайте для маркера висоти. 

9. Розгляньте призначення кнопок зміни масштабу і вигляду у лівій верхній 

частині екрану та скористайтесь ними за потреби. 

https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
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Також можна використовувати мишу. Для наближення та віддалення 

зображення покрутіть коліщатко вгору чи вниз відповідно, а для зміни кута 

огляду – пересувайте мишу, втримуючи праву кнопку миші. 

10. Створіть поряд ще один паралелепіпед, задайте необхідні розміри (30х30х18). 

11. Розмістіть цей паралелепіпед на паралелепіпеді-основі на відстані 10 від лівого 

краю основи.  

Щоб бачити і контролювати відстані зсуву, натисніть у верхньому кутку на 

інструмент  і сумістіть його з лівим кутом фігури-основи, як на 

скріншоті. 

 
Потім виділіть другий паралелепіпед і змініть значення біля стрілок на 0 та 10 

відповідно для переміщення фігури. 

 
12. Щоб підняти цей паралелепіпед угору на висоту основи, виділіть верхній 

маркер у вигляді конуса і задайте значення 8. 

13.  Продублюйте верхній паралелепіпед, скориставшись комбінацією CTRL+D 

або використавши відповідну кнопку зліва угорі вікна. 

14. Задайте для копії довжину 16 і розмістіть від початку координат на відстані 

10+(30-16):2=17 по осі ОХ. 
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15. Виділіть маленький паралелепіпед і оберіть кнопку з сірим штрихуванням 

.  

16. Згрупуйте цей паралелепіпед з верхнім довшим паралелепіпедом. Для цього 

виділіть їх з затиснутою клавішею Shift та натисніть кнопку групування  

Фігура буде розділена на дві як на малюнку 

 
17. Зробіть поряд з нашим об’єктом «Циліндр», задайте діаметр (8х2) =16, висоту 

не меншу, ніж довжина основи 50. Щоб розмістити вертикальний циліндр 

вздовж основи, змініть кут нахилу (задаємо 90о). 

18. Розмістіть циліндр на підпори: 1)підніміть циліндр вгору на 18, по осі ОХ 

задайте відстань – 0; 2)щоб циліндр розмістився по центру відносно осі ОУ, 

скористайтесь кнопкою вирівнювання попередньо виділивши основу і 

циліндр і оберіть середній круглий маркер по осі ОУ. 

19. Перетворіть циліндр на отвір, для цього виділіть його, оберіть кнопку  та 

згрупуйте з верхнім паралелепіпедом.  

 
20. Згрупуйте всю фігуру, змініть колір фігури на білий , змініть кут огляду як на 

кресленні. 
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21.  Відобразьте дзеркально вгору зображення, скориставшись кнопкою . 

Утворилась дитяча табуретка. 

  

22. Змініть назву документа вгорі вікна ліворуч на  . 

Зображення автоматично зберігатиметься у хмарному сховищі. Якщо 

додатково потрібно зберегти зображення на комп’ютер, натисніть кнопку 

«Експорт» у правому верхньому куті вікна програми і у вікні, що з’явиться, 

оберіть потрібні параметри збереження. 
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Столпакова К. С., учитель інформатики 

Миколаївської СЗОШ ІІІІ ст. № 22 

Миколаївської міської ради 

 

Тема: Створення 3D-моделі кота у середовищі SculptGL 

Мета: ознайомитися з інтерфейсом програми та її основними інструментами; 

навчитися створювати прості 3D-моделі, використовуючи інструменти: 3D пензлик і 

Сила та Розмір, 2D пензлик та палітра, 3D Расплющить, спрей, симетрія, надуть. 

Обладнання: 3D графіка online-середовище SculptGL (stephaneginier.com). 

 

Хід роботи. 

1. Запустіть браузер Google Chrom. 

2. Уведіть в адресний рядок адресу середовища SculptGL (stephaneginier.com ). 

3. У розділі Language оберіть відповідну мову. 

 

 
4. У правому кутку екрана в розділі ІНСТРУМЕНТИ виберіть інструмент 3D 

пензлик 
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5.  Оберіть із розділу Інструменти та встановіть параметри інструментів Сила  25 

та Розмір – 50 і намалюйте котові очі. 

 
6. Виберіть інструмент 3D Расплюшить і застосуйте його для очей.  

7. Змініть колір використавши  2D Пензлик та Палітру 

  
8. Використовуючи Спрей, створіть забарвлення очей.  

9. Зніміть позначку для Симетрії. Намалюйте аналогічним чином брови та інші 

елементи. Щоб створити вигини використовуйте ІНСТРУМЕНТ Надуть 

10. Використайте інструмент Розплющити 

11. За тією ж схемою розфарбуйте інші елементи, прибравши Симетрію. 
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12. Для створення вух використайте інструмент Тянучка. 
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Кіріяков Д. В., учитель інформатики 

Новосілківської ЗОШ ІІІІ ст. 

Вознесенської районної ради 

 

Тема: Створення 3d-валентинки в програмі Tinkercad 

Мета:  

 набути практичних навичок створення й редагування 3d зображень в програмі 

Tinkercad;  

 навчити створювати в онлайн редакторі 3d графіки прості об’єкти і 

трансформувати їх в об’ємне зображення;  

 виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;  

 розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації рухів, розвивати 

пам’ять, мислення. 

Тип уроку: комплексне застосування знань, умінь і навичок. 

 

Хід роботи 

1. Відкрийте браузер і введіть адресу https://www.tinkercad.com/ 

2. Оберіть новий проект 

3. Оберіть елемент Серце 

 
4. Встановіть розміри 90 х 65 мм 

 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tinkercad.com/
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5. Оберіть довільний колір Форма →Тело 

 
6. Створіть надпис, використавши елемент Основні форми →Текст  

 
7. Змініть колір тексту Форма →Тело та встановіть розміри тексту 50 х 20 мм 
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8. Накладіть текст га підставку у вигляді серця 
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Чугрінова Г. М., учитель інформатики 

Миколаївської ЗОШ ІІІІ ст. № 56 

Миколаївської міської ради 

 

Тема: Знайомство з програмою Tirkencad для створення 3D-моделювання 

Мета: Вивчити інтерфейс програми, отримати основні навички для створення 

простих зображень 

Хід роботи 

1. Завантажте браузер 

2. У вікні для пошуку введіть Tirkencad 

3. Запустіть програму і натисніть Розпочати роботу 

4. Оберіть країну та місяць, день, рік народження 

5. Введіть логін і пароль для створення аккаунта (на Gmail) і створиіть аккаунт 

 
6. Оберіть «Створити новий проект».  

7. Роздивіться структуру вікна: зправа знаходиться вікно основних фігур для 

створення зображень, посередині – робоча область для створення зображень, 

зліва – кнопка для перегляду зображення зверху чи зпереду та значки щоб 

повернутися на початок, збільшити або зменшити зображення, перейти в 

кінець. 
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Завдання. Створити зображення Гриб 

 
1. Ніжка для гриба – циліндр. Перетягніть на робоче поле. 

2. Шапочка для гриба – півкуля. Фігуру перемістіть і покладіть на ніжку.  

3. Змініть розміри ніжки і шапки. Для цього скористуйтеся маркерами 

змінення розміру фігури. 

4. Відцентруйте фігури. Для цього виділіть обидві фігури і оберіть на панелі 

інструментів центрувати 

5. Згрупуйте шапочку і ніжку гриба.  

6. Змініть колір 

7. Щоб зберегти роботу натисніть в лівому верхньому куті на TIRKENCAD 

 


