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 ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни самостійного вибору “Комп’ютерна графіка та 

дизайн ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _бакалаврів_ з галузі 

знань 01  –  Освіта/Педагогіка,  спеціальності  014 – Середня освіта (Інформатика). 

Предметом вивчення  є базові поняття, методи, засоби створення та обробки зображень, а 

також алгоритми, які застосовуються при створенні зображень за допомогою комп’ютерної графіки. 

Міждисциплінарні зв’язки: аналітична геометрія, лінійна алгебра, математичний аналіз, 

програмування та ін. 

Матерiал курсу використовується під час вивчення дисциплін: прикладне програмування в 

комп’ютерних мережах, сучасні технології програмування та ін. Дисципліна забезпечує подальше 

виконання курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Основи комп’ютерної графіки та геометричного моделювання. 

2. Растрова графіка.  

3. Методи та засоби створення 3D графіки.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерна графіка та дизайн” є 

формування у студентів базових теоретичних понять, які лежать в основі дисципліни та 

ознайомлення зі структурою програмного забезпечення та реалізацією алгоритмів комп'ютерної 

графіки. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Комп’ютерна графіка та дизайн” є надання 

студентам знань щодо основних методів геометричного моделювання об'єктів та відображення 

графічної інформації.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: математичні основи комп'ютерної графіки та геометричного моделювання; основні 

правила дизайну; методи і форми візуального представлення інформації;  особливості сприйняття 

зображень, операції над кольором зображення; взаємозв’язок смислових і образно-графічних 

складових проекту; базові прийоми композиції; особливості растрової  графіки та геометричні 

перетворення; 

вміти: на практиці створювати геометричні моделі об'єктів; створювати мультимедійні 

інформаційні проекти, які об’єднують текст, графіку, відео, анімацію, звук; використовувати технічні 

та програмні засоби для створення комп'ютерної графіки. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __165___ годин /__5,5__ кредитів ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 Основи комп’ютерної графіки та геометричного моделювання. 

Основні поняття комп’ютерної графіки та дизайну. Афінні перетворення  і моделювання 

об’єктів.   

Тема 1. Поняття  комп'ютерної графіки та дизайну. Базові поняття комп’ютерної графіки. 

Геометричне, математичне та інформаційне визначення. Елементи дизайну та їх використання з 

точки зору сприйняття людиною. Методи представлення графічних зображень. Принципи растрової 

та векторної графіки. Базові типи об’єктів. Операції над базовими типами. Представлення об’єктів в 

афінному просторі. 

Тема 2. Пристрої виведення зображення. Конвеєрна архітектура. Графічні підсистеми ПК. 

Формати растрового зображення. Графічні контролери. Графічні процесори. 

 

Змістовий модуль 2 Растрова графіка. 

Поняття і визначення растру,  растеризація зображення для виведення його на графічних 

пристроях. 
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Тема 3. Особливості сприйняття растрових зображень. Пікселі та буфер кадру. Визначення 

растру. Колір у комп’ютерній графіці. Кольорові моделі. Робота з растровими зображеннями. Техніка 

виділення областей зображення. Створення та робота з багатошаровим зображенням. Виконання 

складного монтажу. 

Тема 4. Колір та шрифт – як засіб для створення проекту дизайну. Колористика. 

Сприйняття і значення кольору. Категорії шрифту. Кернінг, трекінг, лідінг.   Особливості 

використання та обмеженості у використанні різновидів шрифтів. Організація палітр. Використання 

техніки малювання та ретушування. Оформлення тексту. Робота з кольором, групами, текстом, 

растровою графікою. Способи трансформації об'єктів. 

 

Змістовий модуль 3. Методи та засоби створення 3D графіки. 

Методи зображення на екрані тривимірних об’єктів. Комп’ютерний дизайн з використанням 

3D графіки 

Тема 5. Моделювання тривимірних об’єктів. Тривимірні примітиви. Просторові моделі. 

Поверхні вільних форм. Системи координат та фрейми.  Афінні перетворення тривимірних об’єктів. 

Інструменти для створення сцен. Створення тривимірних об’єктів. Створення  і перетворення 

об'єктів і груп об'єктів. Модифікатори об'єктів. Тривимірне редагування об'єктів за допомогою 

модифікаторів. Створення складних об'єктів. 

Тема 6. Графічні стандарти і середовища. Знайомство з графічними стандартами та 

середовищами. Робота з графічною бібліотекою.  Конструювання об’єктів та моделювання сцени у 

середовищі комп’ютерної 3D графіки. Сплайни. Редагування і модифікація сплайнів. Каркасні 

об’єкти. Редагування сітчастих оболонок. Лофтінгове моделювання каркасних об’єктів. 

Тема 7. Деформація моделей та їх фарбування. Деформація моделей. Деформація моделей, 

побудованих методом лофтінга. Деформація довільних об'єктів. Об'ємна деформація. Моделі 

освітлення та фарбування тривимірних об’єктів. Редактор матеріалів. Створення різних типів 

матеріалів. Імітація зовнішнього середовища. 

Тема 8. Використання анімації, як елемента дизайну. Анімація сцен. Моделювання 

динаміки. Деформація. Зв'язані конструкції. Методи створення анімації. Складна анімація. Практичні 

прийоми. Використання звуку. Створення кнопок. Рендерінг. 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Глушаков С. В. Компьютерная графика: Учебный курс. – М. : Фолио:АСТ, 2001. – 500 с. 

2. Порев В.Н. Компьютерная графика: Учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 432 с. 

3. Баяковский Ю.М., Игнатенко А.В., Фролов А.И. Графическая библиотека OpenGL. Методическое 

пособие. – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 2002.–120 с. 

4. Дональд Херн, М. Паулин Бейкер Компьютерная графика и стандарт OpenGL: Пер. с англ. –

К.:Издательский дом «Вильямс», 2005.–1168 с. 

5. Эдвард Эйнджел Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базу OpenGL: Пер. с 

англ. – К.:Издательский дом «Вильямс», 2005.–592 c. 

6. Ласло М. М. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++ : Пер. с англ. – М.: 

БИНОМ, 1997.– 301 с. 

7. Петров М. Н. Компьютерная графика: Учебное пособие.  – СПб.: Питер, 2002.– 735 с. 

 

Допоміжна 

1. Шикин Е. В. Компьютерная графика. Динамика, реалистические изображения. – М.: Диалог-

МИФИ, 1997.–288 с. 

2. Шикин Е. В. Кривые и поверхности на экране компьютера: Руководство по сплайнам для 

пользователей. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. – 237 с. 

3. Томпсон Н. Н. Секреты программирования трехмерной графики для Windows 95 : Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 1997.– 352 с. 

4. Янг М. М. Программирование графики в Windows 95 : Векторная графика на языке С++: Пер. с 

англ. – М.: БИНОМ, 1997.– 366 с. 
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5. Коцюбинский А. О. Компьютерная графика: Практ. пособие. – М.: ТЕХНОЛОДЖИ-3000, 

2001.– 750 с. 

6. Пономаренко С. И. Пиксел и вектор. Принципы цифровой графики. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2002.– 477 с. 

 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Комп’ютерна графіка та дизайн” є такі: 
 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом вивчення всього 

курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:   іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КПФ, опитування. 

 


