
Конспект лекції №1 

 

Тема1. Основи комп’ютерної графіки 

 

Міжпредметні зв’язки: Дисципліна “Комп’ютерна графіка” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Інформаційні та комунікаційні технології”, 

“Технології Інтернет”, “Алгоритмізація та програмування” та ін. 

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів теоретичних знань з питань 

сутності та основних понять комп’ютерної графіки. 

 

План лекції 

1. Зміст та завдання курсу. 
2. Різновиди комп’ютерної графіки: двохмірна графіка, поліграфія, web-дизайн, 

комп’ютерна анімація та 3D-графіка, мультимедіа, ділова графіка, відео 

монтаж. 

3. Методи створення графічних зображень. 

 

Опорні поняття: комп’ютерна графіка, цифрове зображення, 3D-графіка, 

поліграфія, web-дизайн, відео монтаж. 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор. 
 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

Зміст та завдання курсу. Основу комп’ютерної графіки складає робота з 

цифровими зображеннями,  більшість з яких створюється, виправляється,  

редагується і розмальовується з використанням комп’ютерної техніки. Цифрові 

зображення легше зберігати, розмножувати, покращувати і компонувати з текстом 

чи іншими інформаційними елементами. Сучасний світ не можливий без 

комп'ютерної обробки графічної інформації. Обкладинки журналів, рекламна 

друкована продукція, газети, книжкові ілюстрації, рекламні ролики по телебаченні, 

мультфільми та спец ефекти в фільмах, комп’ютерні ігри, корпоративні 

презентації, мережа Інтернет - все це сфери використання комп’ютерної графіки.  

 Вивчення основ обробки графічної інформації, принципів й особливостей 

створення графічних зображень в графічних редакторах, особливостей роботи в 

різних графічних програмах, обміну графічною інформацією є важливим 

елементом комп’ютерної грамотності. 

Завданням курсу “Комп’ютерна графіка” є вивчення основ обробки графічної 

інформації, принципів й особливостей створення графічних зображень в графічних 

редакторах, особливостей роботи в різних графічних програмах, обміну графічною 

інформацією. 

 Різновиди комп’ютерної графіки: двохмірна графіка, поліграфія, web-

дизайн, комп’ютерна анімація та 3D-графіка, мультимедіа, ділова графіка, 

відео монтаж. Якщо просто подумати про сфери застосування комп’ютерної 

графіки, стає зрозуміло, що  поняття комп'ютерної  графіки досить широке -  від 

алгоритмів, що використовуються при малюванні на екрані візерунків, до 

потужних пакетів 3D-графіки і програм, що імітують класичні інструменти 

художника. Іншими словами, комп'ютерна графіка  не є  малюванням  за 

допомогою комп'ютера, а  представляє собою  досить складний  комплекс, який 

можна розділити на декілька основних напрямків: 

 двовимірна графіка; 

 поліграфія; 

 web - дизайн;                                                                                                                            

 3D - графіка і комп'ютерна анімація; 

 відео монтаж; 

 ділова графіка. 
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 Двовимірна графіка, чи 2D-графіка,  - це основа всієї комп’ютерної графіки, 

поняття якої пов’язується з програмами для редагування двовимірних цифрових 

зображень. Вона включає три групи: 

 растрову графіку; 

 векторну графіку; 

 фрактальну графіку. 

Комп’ютерна графіка почала свій розвиток з поліграфії. Поліграфія є досить 

складним напрямком, що потребує від працівника цієї сфери широкого кола знань; 

робота в поліграфії є дуже різноманітною: створення візиток, бланків, рекламних 

листівок, буклетів і плакатів, робота в періодичних виданнях... Для реалізації цих 

завдань потрібно знати програми верстки та графічні редактори 2D-графіки. Окрім 

цього спеціаліст в сфері поліграфії повинен знати основи друку, додрукові процеси 

(сканування, кольороподіл, калібрування моніторів і т. д.). 

Мультимедіа - це сфера комп’ютерної графіки, пов’язана із створенням 

інтерактивних енциклопедій, довідкових систем, навчальних програм та 

інтерфейсів до них. Дизайнер-мультимедійник  співпрацює з програмістами і окрім 

графічних редакторів повинен знати програми створення мультимедіа. 

Web-дизайн - це галузь застосування комп  ُ ютерної графіки, яка дуже 

швидко розвивається в даний час. Дуже багато людей зараз мають домашню Web-

сторінку. При створенні зображень для Інтернету потрібно враховувати якість 

зображень, що передаються по мережі, та розміри графічних файлів, що 

визначають швидкість передавання зображень. Тому необхідно знати які формати 

використовувати для збереження зображень для Інтернету. 

3D-графіка - це створення штучних предметів та персонажів, їх анімація і 

поєднання з реальними предметами та інтер’єрами. В даний час визначилось кілька 

найбільш перспективних напрямків її використання. 

1) Широке застосування 3D-графіка має в індустрії коп’ютерних ігор. Анімаційні 

заставки, інтерфейси і персонажі коп'ютерних ігор створюються в програмах 

3D-графіки. 

2) Інша сфера застосування 3D-графіки – телевізійна реклама та оформлення 

телевізійних каналів. 

3) Багато дизайнерів та архітекторів використовують 3D-графіку для створення 

макетів будівель і трьохмірних пам’ятників, яких ще не існує в природі. 

Програми САПР (ділової графіки) є векторними програмами, які 

застосовуються в різних сферах діяльності. 

1) Основним напрямком застосування є їх використання в різних сферах 
інженерної та конструкторської діяльності - від проектування мікросхем до 

створення літаків. 

2) Інша важлива сфера застосування САПР - це архітектура: архітектурний дизайн, 
планування приміщень, проектування обладнання в будівлях. 

3) САПР використовуються в медицині. Наприклад, автоматизоване проектування 
імплантантів, особливо для костей і суглобів, дозволяє мінімізувати 

необхідність внесення змін в процесі операції, що зменшує час перебування на 

операційному столі. 



 Особливістю САПР програм  є їх предметна спрямованість, тому їх 

застосування потребує також знання самого предмету проектування. Такі 

програми є досить складними для засвоєння та використання. 

 Відеомонтаж можна умовно поділити на два види: 

 спецефекти в кіно; 

 підготовка телевізійних передач. 

 Спецефекти в кіно - це дуже широка сфера застосування комп'ютерної 

графіки від допоміжних елементів в трюкових кадрах до поєднання віртуальних 

пейзажів та живих акторів. 

 Підготовка телевізійних передач – це сфера схожа до спецефектів в кіно, 

але вона обмежена більш стислими часовими термінами. Прикладом може бути 

будь-який музичний канал. 

 Як бачимо, сфери використання комп'ютерної графіки надзвичайно 

різноманітні. Кожен її розділ має свої відмінні особливості і витончену „техніку 

виробництва”. Для кожного з них створено своє  програмне  забезпечення,  яке 

включає  різноманітні  спеціальні  програми  (графічні редактори).        

 Методи створення графічних зображень. Графічним  може бути  назване  

зображення, створене з використанням  комп'ютерної  програми - графічного 

редактора. Це може бути слайд, малюнок, текстура, трьохвимірна сцена, 

фотографія чи інше зображення, збережене в електронному вигляді. 

Графічне зображення можна створити за допомогою цифрового фотоапарата 

чи сканера, а потім відредагувати в програмі для комп’ютерної обробки зображень. 

Отримавши зображення в електронному вигляді, дизайнер може змінювати  його 

колір, розміри,  повертати,  змінювати форму, згинати та виконувати інші операції 

з ним. 

Існують також спеціальні  програми,  такі  як  Fractal  Design  Painter,  які  

дають  можливість створювати малюнки від початку,  вибиравши для цього 

потрібний електронний  пензлик та  фарбу. Електронне перо (чи графічна миша) 

малює в програмі Painter так само, як кольорові олівці на звичайному аркуші. 

Електронна технологія дозволяє  імітувати кольорові фарби і змішувати різні 

кольори.  
 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення поняття комп’ютерна графіка. 

2. Що представляє собою графічне зображення? 

3. Які напрямки комп’ютернрої графіки ви знаєте? 

4. У яких сферах життєдіяльності застосовується 3D грвфіка? 

5. Які основні напрямки двовимірної графіки ви знаєте? 

6. Назвіть можливі методи створення графічних зображень?  


