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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –

5,5 

 

Галузь знань: 

01 – Освіта/Педагогіка 

 

Вибіркова 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

014  –  Середня освіта 

(Інформатика) 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 4-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

_______________ 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 165 

7-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6,16 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

26 год.  — 

Практичні, 

семінарські 

— — 

Лабораторні 

28 год. — 

Самостійна робота 

111 год.  — 

Індивідуальні 

завдання 

— — 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 54/111 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування у студентів базових теоретичних понять, які лежать в 

основі дисципліни та ознайомлення зі структурою програмного забезпечення та 

реалізацією алгоритмів комп'ютерної графіки. 

Завдання: надання студентам знань щодо основних методів геометричного 

моделювання об'єктів та відображення графічної інформації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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. 

 

3. Програма 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. 

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, 
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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. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб  інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семестр 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи комп’ютерної графіки та геометричного 

моделювання. 

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. 

14 4    10       

Тема 2. Пристрої виведення 

зображення. Конвеєрна архітектура. 

Графічні підсистеми ПК. Формати 

растрового зображення. Графічні 

контролери. Графічні процесори. 

12 2    10       

Разом за змістовим модулем 1 26 6    20       

Змістовий модуль 2. Растрова графіка  

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. 

23 4  4  15       

Тема 4. Колір та шрифт – як засіб 

для створення проекту дизайну. 

Колористика. Сприйняття і 

19 2  2  15       
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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. 

Разом за змістовим модулем 2 42 6  6  30       

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Методи та засоби створення 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. 

23 4  4  15       

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. 

25 4  6  15       

Тема 7. Деформація моделей та їх 

фарбування. Деформація моделей. 

Деформація моделей, побудованих 

методом лофтінга. Деформація 

довільних об'єктів. Об'ємна 

23 2  6  15       
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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. 

26 4  6  16       

Разом за змістовим модулем 3 97 14  22  61       

Усього годин  165 26  28  111       

 

 

5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1.  Техніка виділення областей зображення. Створення та робота з 

багатошаровим зображенням. Виконання складного монтажу. 
4 

2.  Використання техніки малювання та ретушування. Оформлення 

тексту. Робота з кольором, групами, текстом, растровою графікою. 

Способи трансформації об'єктів. 

2 

3. 3 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. 

4 

4.  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. 

6 

5. 5 Деформація довільних об'єктів. Об'ємна деформація. Редактор 

матеріалів. Створення різних типів матеріалів. Імітація 

зовнішнього середовища 

6 

6. 6 Моделювання динаміки. Деформація. Складна анімація. Практичні 

прийоми. Використання звуку. Створення кнопок. Рендерінг. 
6 

Усього 28 
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6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

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. 

10 

2.  Пристрої виведення зображення. Конвеєрна архітектура. Графічні 

підсистеми ПК. Формати растрового зображення. Графічні 

контролери. Графічні процесори. 

10 

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. 

15 

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. 

15 

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. 

15 

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. 

15 

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 

15 
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7. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни  “Комп’ютерна 

графіка та дизайн” є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Лабораторні заняття, на яких відбувається ґрунтовне опрацювання та 

засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 
8. Методи контролю 

 

Основні види контролю засвоєння змісту навчальної 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 після вивчення курсу 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумк

овий 

тест 

(іспит) 

Сума 

Змістовий 

модуль №1 

 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий модуль № 3 

T1 T2 T3 

 

T4 T5 T6 T7 T8 

5 5 10 10 10 10 15 15 20 100 
 

Т1, Т2, ..., Т8 – теми змістових модулів. 

 

 

 

різних типів матеріалів. Імітація зовнішнього середовища. 

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. 

16 

 Разом  111 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. 

 

11. 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. 
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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. 

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. 

 


