
Опис окремої одиниці освітньої програми  

 

Комп’ютерна графіка 

Тип дисципліни: 

вибіркова. 

Семестр: 

перший, другий. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 56. 

Лектор: 

Сидор М.Б., канд. мистецтвознавства, доцент  

Результати навчання:  

– знання: можливостей, засобів, технології і сфери застосування комп’ютерної графіки; принципів побудови 

растрових і векторних графічних зображень; основних параметрів комп’ютерних зображень; принципів 

організації та типів колірних моделей;  

– володіння: поняттями про формати графічних файлів, їхні основні характеристики та перетворення; 

методами обробки зображень у растрових і векторних графічних редакторах;  

– уміння застосовувати зображення в офісних і гіпертекстових документах, поліграфічних виданнях та 

мультимедійних продуктах; сканувати графічні зображення з твердих носіїв та їх векторизація (трасування);  

конструювати та реалізовувати графічні алгоритми інструмента льними засобами графічних редакторів;  

– набуття навичок створювати растрові та векторні зображення з графічних примітивів; редагувати растрові 

зображення; обробляти цифрові фотографії; форматувати векторні рисунки, налаштовувати їх параметри та 

растеризацію; використовувати середовища графічних редакторів CorelDraw та PhotoShop; перетворювати 

формати графічних файлів; створювати анімаційні зображення . 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

Теорія і практика рисунку. Теорія і практика живопису . Сучасне образотворче мистецтво України. Сучасне 

декоративно-прикладне мистецтво. Сакральне мистецтво.  

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ до комп’ютерної графіки. Апаратне забезпечення комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. 

Найвідоміші графічні редактори. Графічні файлові формати. Моделі кольорів у комп’ютерній графіці. 

Особливості роботи в програмах Paint та CorelDraw. Особливості роботи в програмі PhotoShop. 

Рекомендована література:  

основна: 

1. Бабенко Л. В.,Ю Фурсикова Т. В. Комп’ютерна графіка. Навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів. 

– Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 250 с. 

2. Веселовська Г. В., Ходаков В. Є., Веселовський В. М. Комп’ютерна графіка. – Х. : ОЛДІ-плюс, 2004. – 

584 с. 

3. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов С. М. Інженерна та комп’ютерна графіка. – К. : Каравела, 2004. 

– 344 с. 

4. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Комп’ютерні технології для розвитку  учнів та вчителів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em1/content/06mnvtpd.html 

додаткова: 

5. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного  

навчання : теоретичний і методичний аспекти : монографія / наук. ред. І. А. Зязюн. – Чернівці : Зелена 

Буковина, 2009. – 752 с. 

6. Покровщук Л. М. Комп’ютерні технології у творчому розвитку майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва. – Херсон : Айлант, 2005. – 92 с. 

7. Ткаченко В. Ф. Компьютерные графические системы. – Х. : ХТУРЭ, 1996. – 299 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота.  

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: перегляд аудиторних практичних робіт та індивідуальних практичних завдань як 

самостійної роботи.  

– підсумковий контроль: співбесіда з лектором за питаннями самостійного опрацювання матеріалів курсу; 

заліки  (1, 2 семестри). 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

культурології та мистецької освіти.  

http://www.ime.edu-ua.net/em1/content/06mnvtpd.html

