
Cinemer Meediakooli “3D graafika alustõed algajatele. Autodesk Maya”
õppekava 

1. Täienduskoolitusasutuse nimi:

Cinemer  OÜ Cinemer Meediakool

2. Õppekava nimetus:

3D graafika alustõed algajatele. Autodesk Maya

3. Õppekavarühm: Arvutikasutus.

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

90 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on kontaktõpet ja 30 tundi iseseisvat tööd. Üks 
akadeemiline tund on 45 minutit.

5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpilase huvi ja vajadus antud teadmisi saada. Õpilane võetakse Kooli vastu sooviavalduse 
alusel. Vajalik oma arvuti olemasolu ja programmi Autodesk Maya installimine.

6. Õppe eesmärk: 

Õppida töötama kolmemõõtmelise graafikaga, looma lihtsaid 3D-videoid, modelleerima 
mänge, interjööre, tegelaste ja objektide animatsiooni, looma modelleerimis- ja 
deformatsioonivahendite abil lihtsaid stseene ja objekte. Saada teada, kuidas 3D-graafikat 
mängude, filmide ja arhitektuuri jaoks luuakse.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

● saada teadmisi kolmemõõtmelise graafikaga töötamiseks;
● saab rakendada oma teadmisi lihtsate 3D-videote, mängumudelite, interjööride, tegelaste ja 
esemete animatsiooni loomiseks;
● saab modelleerimis- ja deformatsioonivahendite abil iseseisvalt luua lihtsaid stseene ja 
objekte;
● saab luua ja kohandada lihtsaid animatsioone isikutest ja objektidest;
● õpib, kuidas luua 3D-graafikat mängude, filmitööstuse ja arhitektuuri jaoks;
● oskab luua lihtsa video

8. Õppesisu:



Kursuse sissejuhatus

- mis on 3D-graafika, kus ja kuidas seda saab kasutada

- programmi installimine

- liidese põhitõed

- liidese seaded

- kiirklahvid

- objektide haldamine

- objektide kuvamise režiimid

Hulknurkne modelleerimine

-objektide hulknurkne modelleerimine ja struktuur

-objektide loomine primitiivide abil

-puude ja hoonete loomine

NURBS kõverad

-objektide loomine kõverate abil

-maastiku loomine

Sümmeetrilised objektid

- lihtsa inimlaadse tegelase loomine

Mõisted rigging ja skinning

-tegelase olemus

-liikumismanipulaatorid

Keyframe animatsioon

-tsükliline animatsioon



-lineaarne animatsioon

-tegelase animeerimine

Valgustus

- valgusallikate tüübid

-valgustuse loomine

Materjalid

-materjalide tüübid

- varjude seadistamine materjalide kuvamiseks

-objektide seadistamine materjalide õigeks kuvamiseks

-stseeni objektide UV-kaartide loomine

Render

- kaamera ja renderdamise seaded

-animeeritud videote esitamine

  -staatiliste stseenide render

Kursuse kokkuvõte

- õpilaste lõpu- ja kodutööde näitamine

-tagasiside 

9. Õppemeetodid:

Loengud, arutelud, videote vaatamine ja analüüsimine, video ja animatsiooni loomine.

10. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe 
vahelisel ajal. Tunnis omandatud teadmiste põhjal esemete ja animatsioonide loomine.



11. Õppekeskkonna kirjeldus:

Täienduskoolitusasutuse õppekeskkond on sobiv täienduskoolituse läbiviimiseks ning 
õppekava eesmärkide ja õppeväljundite saavutamiseks. Õppetöö toimub nii loenguruumis kui 
ka arvutiklassis. Õpetajatel on juurdepääs paljundusmasinale ja printerile. Õppevahendite 
maksumus on lisatud õppemaksule ning Õppija ei pea ise midagi juurde ostma. Kasutuses 
olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

13. Õppematerjalide loend:

Teoreetiline materjal õppetööks ja allikad, mille põhjal on kursus loodud:

1. Autodesk Maya -  An Introduction  to  3D Modeling 2nd Edition  by 3dExtrude

Tutorials | Publication date : June 9, 2016

2. Autodesk Maya 2019: A Comprehensive Guide by Prof.  Sham Tickoo Purdue

Univ. | Publisher : CADCIM Technologies; 11th edition (May 31, 2019)

3. Palamar,  T:  Mastering  Autodesk  Maya  2016:  Autodesk  Official  |  Publisher  :

Sybex Inc.,U.S.; Illustrated edition (22 Sept. 2015)

4. Autodesk  Maya  2018:  A  Comprehensive  Guide  |  Publisher  :  CADCIM

Technologies; 10th edition (11 Aug. 2017)

Õpetaja poolt koostatud õppematerjal

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud 
vähemalt 80% tundides ja täitnud kodused ülesanded. Väiksema osalemisprotsendi korral 
väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta 
keskel, tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale 
tõendikursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse 
lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil.

15. Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

Õpilane mõistab saadud õppematerjal ja oskab selle baasil ise tegutseda. Oskab küsida abi ja 
nõu. Orienteerub õpitud sõnavaras. Kursuse lõpuks on ise loonud video pikkusega 5 - 10 
sekundit.

16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st, et õppija on osalenud 
vähemalt 80% kontakttundides. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht 
ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Meediakooli Cinemer registrikood ja 
registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Kooli 



juhataja poolt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, 
kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Meediakooli Cinemer 
direktor.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud 
õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja tagab õppe 
eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab nõutavat pädevust. 

18. Õppekava kinnitamise aeg: 02.02.2021 a, käskkirjaga nr 1


