
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми_«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»_ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   _________Бакалавр______________________ 

Спеціальності        _121 Інженерія програмного забезпечення_ 

Галузь знань          ___12 Інформаційні технології____________ 

 

1. Назва освітньої компоненти                   __________Розробка ігор________________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 18  18 18 96 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1.Об’єктно орієнтовне програмування С# 

2. Алгоритми і структури даних 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1.Дисципліна є базовою для професійної діяльності 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Здатність ідентифікувати, класифікувати та 

формулювати вимоги до програмного забезпечення. 

1. Працювати з різними інформаційними моделями 

даних, створювати програмне забезпечення 

для зберігання, видобування та опрацювання даних. 

2. Здатність розробляти архітектури, модулі та 

компоненти програмних систем. 

2. Реалізовувати фази та ітерації 

життєвого циклу програмних систем та інформаційних 

технологій на основі відповідних моделей і підходів 
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розробки програмного забезпечення. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Особливості створення 2D ігор за допомогою ігрового двигуна Unity  1. Створювати 2D ігри за допомогою ігрового двигуна Unity 

1. Особливості створення 3D ігор за допомогою ігрового двигуна Unity 1. Створювати 3D ігри за допомогою ігрового двигуна Unity 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення. 

2. Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення програмного забезпечення. 

3. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

 

 

 

 

 

Лекція 1 
Тема: Знайомство з 

двигуном Unity 

1. Особливості використання 

ігрового двигуна Unity. 

2. Імпорт файлів та 

особливості різних версій 

Unity. 

1. Встановлювати ігровий 

двигуна Unity та 

імпортувати в проект 

потрібні файли. 

 

  

Лекція 2 

Тема: Знайомство з 

компонентами та 

елементами ігрової сцени 

1. Особливості роботи з 

основними компонентами 

ігрового двигуна Unity, 

їхніми елементами та 

пріоритетом компонент, а 

також особливості роботи з 

об’єктами на ігровій сцені.  

1. Задати початкову 

конфігурацію ігрової 

сцени. 

  

Лекція 3 

Тема: Скриптування 

простих 

внутрішньоігрових 

взаємодій 

 

1. Особливості скриптування 

простих внутрішньо ігрових 

взаємодій, серіалізації 

об’єктів та доступу до 

компонент через скрипти. 

 

1. Прописувати прості 

ігрові взаємодії. 

 

 
 

 

Лекція 4 
Тема: Знайомство з 

принципами Анімації 

1. Особливості створення 

анімаційних кліпів для 

ігрових сцен, з 

використанням двох 

1. Створювати анімаційні 

кліпи та контролювати їх 

через скрипт. 
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основних підходів ігрової 

анімації 

Лекція 5 

Тема: Робота з UI 

елементами 

 

1. Особливості побудови UI 

всередині ігрового двигуна 

Unity 

1. Реалізувати простий UI  

всередині ігрового двигуна 

Unity 

 

  

Лекція 6 

Тема: Особливості 

розробки під мобільні 

пристрої 

1. Особливості розробки гри 

під мобільні пристрої на базі 

Android 

1. Побудувати ігрову сцену 

та отримати робочий .apk 

файл для встановлення на 

мобільний пристрій на 

платформі Android 

  

Лекція 7 
Тема . Інтеграція ADS & 

IAP 

1. Особливості інтеграції 

бібліотек реклами та оплати 

в ігрові проекти. 

 

1. Інтегрувати сервіси 

реклами та внутрішньо 

ігрових покупок в 

мобільних іграх 

 

  

Лекція 8. 

Тема: Особливості 

розробки ігор під Google 

Play 

1. Особливості розробки гри 

для платформи Google play 

1. Створити сторінку та 

версію додатку для 

публікації на платформі 

Google play  

 

  

Практичне 

заняття 1 

Тема: Знайомство з 

двигуном Unity 

1. Особливості використання 

ігрового двигуна Unity. 

2. Імпорт файлів та 

особливості різних версій 

Unity. 

1. Встановлювати ігровий 

двигуна Unity та 

імпортувати в проект 

потрібні файли. 

 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема: Знайомство з 

компонентами та 

елементами ігрової сцени 

1. Особливості роботи з 

основними компонентами 

ігрового двигуна Unity, 

їхніми елементами та 

пріоритетом компонент, а 

також особливості роботи з 

об’єктами на ігровій сцені.  

1. Задати початкову 

конфігурацію ігрової 

сцени. 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема: Скриптування 

простих 

внутрішньоігрових 

1. Особливості скриптування 

простих внутрішньо ігрових 

взаємодій, серіалізації 

1. Прописувати прості 

ігрові взаємодії. 
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взаємодій 

 

об’єктів та доступу до 

компонент через скрипти. 

 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Знайомство з 

принципами Анімації 

1. Особливості створення 

анімаційних кліпів для 

ігрових сцен, з 

використанням двох 

основних підходів ігрової 

анімації 

1. Створювати анімаційні 

кліпи та контролювати їх 

через скрипт. 

 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема: Робота з UI 

елементами 

 

1. Особливості побудови UI 

всередині ігрового двигуна 

Unity 

1. Реалізувати простий UI  

всередині ігрового двигуна 

Unity 

 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема: Особливості 

розробки під мобільні 

пристрої 

1. Особливості розробки гри 

під мобільні пристрої на базі 

Android 

1. Побудувати ігрову сцену 

та отримати робочий .apk 

файл для встановлення на 

мобільний пристрій на 

платформі Android 

  

Практичне 

заняття 7 

Тема . Інтеграція ADS & 

IAP 

1. Особливості інтеграції 

бібліотек реклами та оплати 

в ігрові проекти. 

 

1. Інтегрувати сервіси 

реклами та внутрішньо 

ігрових покупок в 

мобільних іграх 

 

  

Практичне 

заняття 8 

Тема: Особливості 

розробки ігор під Google 

Play 

1. Особливості розробки гри 

для платформи Google play 

1. Створити сторінку та 

версію додатку для 

публікації на платформі 

Google play  

 

  

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Знайомство з 

двигуном Unity 

1. Особливості використання 

ігрового двигуна Unity. 

2. Імпорт файлів та 

особливості різних версій 

Unity. 

1. Встановлювати ігровий 

двигуна Unity та 

імпортувати в проект 

потрібні файли. 

 

  

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Знайомство з 

компонентами та 

елементами ігрової сцени 

1. Особливості роботи з 

основними компонентами 

ігрового двигуна Unity, 

1. Задати початкову 

конфігурацію ігрової 

сцени. 
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їхніми елементами та 

пріоритетом компонент, а 

також особливості роботи з 

об’єктами на ігровій сцені.  

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Скриптування 

простих 

внутрішньоігрових 

взаємодій 

 

1. Особливості скриптування 

простих внутрішньо ігрових 

взаємодій, серіалізації 

об’єктів та доступу до 

компонент через скрипти. 

 

1. Прописувати прості 

ігрові взаємодії. 

 

  

Лабораторне 

заняття 4 

Тема: Знайомство з 

принципами Анімації 

1. Особливості створення 

анімаційних кліпів для 

ігрових сцен, з 

використанням двох 

основних підходів ігрової 

анімації 

1. Створювати анімаційні 

кліпи та контролювати їх 

через скрипт. 

 

  

Лабораторне 

заняття 5 

Тема: Робота з UI 

елементами 

 

1. Особливості побудови UI 

всередині ігрового двигуна 

Unity 

1. Реалізувати простий UI  

всередині ігрового двигуна 

Unity 

 

  

Лабораторне 

заняття 6 

Тема: Особливості 

розробки під мобільні 

пристрої 

1. Особливості розробки гри 

під мобільні пристрої на базі 

Android 

1. Побудувати ігрову сцену 

та отримати робочий .apk 

файл для встановлення на 

мобільний пристрій на 

платформі Android 

  

Лабораторне 

заняття 7 

Тема . Інтеграція ADS & 

IAP 

1. Особливості інтеграції 

бібліотек реклами та оплати 

в ігрові проекти. 

 

1. Інтегрувати сервіси 

реклами та внутрішньо 

ігрових покупок в 

мобільних іграх 

 

  

Лабораторне 

заняття 8 

Тема: Особливості 

розробки ігор під Google 

Play 

1. Особливості розробки гри 

для платформи Google play 

1. Створити сторінку та 

версію додатку для 

публікації на платформі 

Google play  

 

  

Самостійна Тема 1: Способи 1. Способи кешування 1. Кешувати компоненти   
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робота кешування компонент  

Тема 2: Особливості 

використання 2д спрайтів 

Тема 3: Скелетна 

анімація 

Тема 4: Unity ECS 

Тема 5: Unity DOT 

Тема 6: Particle system 

Тема 7: Nav-mesh system 

Тема 8: Portrait and 

landscape orientation 

Тема 9: Asset Bundle 

Тема 10: Unity Physics    

… 

компонент 

2. Особливості використання 

2д спрайтів 

3. Особливості використання 

Anima 2D 

4. Особливості використання 

Unity ECS 

5.Особливості використання 

Unity DOT 

6. Особливості використання 

Particle system 

7. Особливості використання 

Nav-mesh system 

8. Особливості використання 

Portrait and landscape 

orientation 

9. Особливості використання 

Asset Bundle 

10. Особливості 

використання Unity Physics    

2. Використовувати 2д 

спрайти  

3. Використовувати Anima 

2D 

4. Використовувати Unity 

ECS 

5. Використовувати Unity 

DOT 

6. Використовувати Particle 

system 

7. Використовувати Nav-

mesh system 

8. Використовувати Portrait 

and landscape orientation 

9. Використовувати Asset 

Bundle 

10. Використовувати Unity 

Physics    

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська – основна мова.  

Англійською:  

Тема 3. Scripting of in-game relations (Скриптування простих внутрішньоігрових взаємодій). 

Тема 7. ADS & IAP  integration (Інтеграція ADS & IAP) 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Платформа для розробки компьютерних ігор на основі двигуна Unity 3D. Режим доступу: https://unity3d.com 

2. Free tutorials and online courses on game development. Режим доступу: https://gamedevelopment.tutsplus.com/ 

3. Мережа розробників Microsoft “MSDN-the microsoft developer network” – Режим доступу: https://msdn.microsoft.com 

4. C# 5.0 и платформа .NET 4.5  – Режим доступу: ProfessorWeb.ru 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія 326, 20 ПК HP, можливість підключення персональних ноутбуків 

Visual studio 2017, Unity 2019 

https://gamedevelopment.tutsplus.com/
https://gamedevelopment.tutsplus.com/
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