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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вміння працювати з електронною графічною інформацією є невід’ємним 

елементом комп’ютерної грамотності. Для обробки різних типів цифрових 

графічних даних розроблені та застосовуються комп’ютерні графічні редактори: 

растрові, векторні, фрактальні, редактори ЗD графіки та інші. Навики роботи в 

різних типах комп’ютерних графічних програм здобуваються в процесі вивчення 

дисципліни „Комп’ютерна графіка”. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни "Комп'ютерна графіка" є основи організації та 

обробки графічної інформації, принципи побудови й особливості використання 

прикладних графічних програм, виконання графічних проектів засобами 

комп'ютерного програмного забезпечення. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни — формування в студентів фундаментальних 

теоретичних знань і практичних навичок застосування комп'ютерних засобів при 

виконанні завдань, що включають створення графічних об'єктів різних типів. 

 

Основні завдання 

Завдання дисципліни: навчити студентів технологій обробки графічної 

інформації та  практичного використання поширених графічних ППП. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Дисципліна “Комп’ютерна графіка” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як  “Інформатика”, “Технології Інтернет”, “Алгоритмізація та 

програмування” та ін. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 особливості побудови графічних зображень засобами ПК; 

 кольорові режими, що застосовуються в графічних редакторах; 

 основні принципи формування графічних зображень в різних типах 

графічних програм; 

 особливості використання графічних форматів для зберігання графічних 

зображень; 

б) уміти 

 працювати в середовищі растрових і векторних графічних редакторів; 

 створювати графічні об’єкти засобами комп’ютерних графічних програм; 

 застосовувати знання з комп’ютерної графіки в практичній діяльності. 



 

  Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені 

даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і 

використовувати знання для розв’язання 

нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Робоча програма складена на 4 кредитів.  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.  

  



 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Комп’ютерна графіка» 

(назва навчальної дисципліни) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки» 

Цикл дисциплін за навчальним 

планом: 

дисципліни вільного вибору 

студента 

Шифр та назва спеціальності - 051 

«Економіка» 

 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Спеціалізація: 

«Інформаційні технології в бізнесі» 
 

Курс: 3 

Семестр: 6 

Методи навчання: 

Лекції, лабораторні заняття, 

самостійна робота студентів 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторн

их годин 

Лекції 

Семінари

, 

практ., 

лаборато

рні 

Заліки по 

модулях 

(контроль

ні 

роботи) 

Самостій

на робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуа

-льна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 64 32 32 2 30 26 

Кількість 

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних 

робіт 

Вид 

контролю 

4 6 1 

Поточний 

контроль, 

залік 

 



 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Основи комп’ютерної графіки. 
Тема 2. Огляд поширених графічних програм. Формати графічних 

зображень. 

Тема 3. Основи роботи з кольором в комп’ютерних графічних 

програмах. 
Тема 4. Роздільна здатність графічних зображень. 

Тема 5. Програма векторної графіки Corel Draw. 

Тема 6. Програма растрової графіки PhotoShop. 

 

 

 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Вступ. Основи комп’ютерної графіки. 
Зміст та завдання курсу. Види графічних зображень і методи їх 

створення. Різновиди комп’ютерної графіки: двохмірна графіка, поліграфія, 

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

графіка, відео монтаж. 

 

Тема 2. Огляд поширених графічних програм. Формати 

графічних зображень. 

Програми для роботи з векторною та растровою графікою: Corel Draw, 

Corel Photo-Paint, PhotoShop, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Art 

Dabbler та ін. Формати графічних зображень: растрові формати, векторні та 

універсальні формати. 

 

Тема 3. Основи роботи з кольором в комп’ютерних графічних 

програмах. 
Принципи побудови кольору. Основні та складені кольори. 

Характеристики кольору. Кольорові моделі та режими. Адитивні моделі, 

субтрактивні, перцепційні. Моделі RGB, CMY, HSB. Системи відповідності 

кольорів та палітри. Кодування кольорів. 
 

Тема 4. Роздільна здатність графічних зображень. 

Просторова та якісна роздільна здатність. Зв’язок розміру файлу 

зображення та роздільної здатності. Вхідна роздільна здатність. Зміна 



 

розмірів зображення з фіксованою роздільною здатністю та змінною 

роздільною здатністю. Вихідна роздільна здатність. 

 

Тема 5. Програма векторної графіки Corel Draw. 

Характеристика векторних зображень. Переваги та недоліки векторної 

графіки. Структура векторних зображень. Комплект Сorel Draw. Інтерфейс 

програми: стрічка меню, вікно документа, робоча сторінка. Панелі 

інструментів: стандартна та панель графіки. Панель властивостей, 

навігатор, екранна палітра кольорів, приєднувані вікна. 

 

Тема 6.  Програма растрової графіки PhotoShop. 

Характеристика растрових зображень. Методи отримання растрових 

зображень. Можливості, переваги та недоліки програми PhotoShop. 

Інтерфейс програми: головне меню, панель інструментів, панель атрибутів, 

панель навігатора, кольорів, шарів, історії та інші.  

 

 
4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна: 

1. Петров М. Н., Молочков В. П. Компьютерная графика.- СПб.: 

Питер,2003.- 736с. 

2. Комп'ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х кн. Кн. 1. / 

Укладачі: Тотосько О. В., Микитишин А. Г., Стухляк П. Д. Тернопіль: 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017. 304 с 

3. Комп’ютерна графіка : конспект лекцій / Укладач: Скиба О.П. – 

Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана 

Пулюя, 2019. – 88 с. 
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9. Порев В. Компьютерная графика - СПб.: БХВ-Петербург, 2002,-432с. 

 



 

5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ  

ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

РОБОТИ  

 

№ 

розділу 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість годин 

заОПП 

 

Розподіл аудиторних годин 

 
 

 

В Т.Ч 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всьо 

го 

 

СРС 

 

Ауд 

 

Лекції 

 

Семі 

нари 

 

Лабора

торні 
роб. 

 

Кон 

тр. / 

Залік 

по 

мод. 

  2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

  Заліковий модуль №1  

Тема 1 
Вступ. Основи 

комп’ютерної графіки. 
14 10 

 

4 4    

Тема 2 

Огляд поширених 

графічних програм. 

Формати графічних 

зображень. 

14 

 

10 

 

4 4    

 

Тема З 

Основи роботи з кольором в 

комп’ютерних графічних 

програмах. 

16 

 

8 

 

8 8    

 

Тема 4 
Роздільна здатність 

графічних зображень. 
18 

 

10 

 

8 8    

 

Тема 5 
Програма векторної 

графіки Corel Draw. 
29 

 

10 

 

19 4  15  

Тема  6 Програма растрової графіки 

PhotoShop. 
29 

 

8 

 

21 

 

4  

 

15 2 

 Разом 120 56 64 32  30 2 

 



 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

6.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

занят

тя 

ТЕМА ТА КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

К-ТЬ  

ГОД

ИН 

1 2 3 

 Заліковий модуль №1  

 Тема 1. Вступ. Основи комп’ютерної графіки.  4 

1 
Зміст та завдання курсу. Види графічних зображень і методи 

їх створення.  

2 

2 
Різновиди комп’ютерної графіки: двохмірна графіка, 

поліграфія, web-дизайн, комп’ютерна анімація та 3D графіка, 

мультимедіа, ділова графіка, відео монтаж. 

2 

 
Тема 2. Огляд поширених графічних програм. 

Формати графічних зображень. 

4 

3 
Програми для роботи з векторною та растровою графікою: 

Corel Draw, Corel Photo-Paint, PhotoShop, Adobe Illustrator, 

Macromedia Freehand, Art Dabbler та ін.  

2 

4 
Формати графічних зображень: растрові формати, векторні та 

універсальні формати. 

2 

 
Тема 3. Основи роботи з кольором в комп’ютерних 

графічних програмах. 

8 

5 
Принципи побудови кольору. Основні та складені кольори. 

Характеристики кольору. Кольорові моделі та режими. 

4 

6,7 

Адитивні моделі, субтрактивні, перцепційні. Моделі RGB, 

CMY, HSB. Системи відповідності кольорів та палітри. 

Кодування кольорів. 

4 

 Тема 4. Роздільна здатність графічних зображень. 8 

8,9 
Просторова та яркісна роздільна здатність. Зв’язок розміру 

файлу зображення та роздільної здатності.  

4 

10,11 

8 

Вхідна роздільна здатність. Зміна розмірів зображення з 

фіксованою роздільною здатністю та змінною роздільною 

здатністю. Вихідна роздільна здатність. 

4 

 Тема 5. Програма векторної графіки Corel Draw. 4 



 

12 

Характеристика векторних зображень. Переваги та недоліки 

векторної графіки. Структура векторних зображень. Комплект 

Сorel Draw. Інтерфейс програми: стрічка меню, вікно 

документа, робоча сторінка. Панелі інструментів: стандартна 

та панель графіки. Панель властивостей, навігатор, екранна 

палітра кольорів, приєднувані вікна. 

2 

2 

 Тема 6.  Програма растрової графіки PhotoShop. 4 

8

14,15 

Характеристика растрових зображень. Методи отримання 

растрових зображень. Можливості, переваги та недоліки 

програми PhotoShop.  

2 

16 

Інтерфейс програми: головне меню, панель інструментів, 

панель атрибутів, панель навігатора, кольорів, шарів, історії 

та інші. 

2 

 Разом 32 

 



 

6.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

№  ТЕМА ЗАНЯТТЯ 
К-ТЬ  

ГОДИН 

1 2 3 

 Заліковий модуль №1  

 Тема 5. Програма векторної графіки Corel Draw. 15 

1 Лабораторна робота №1, 2, 3. 3 

2 Лабораторна робота № 4, 5, 6. 3 

3 Лабораторна робота №7, 8 3 

4 Лабораторна робота №9, 10, 11. 3 

5 Лабораторна робота №12, 13, 14. 3 

 Тема 6.  Програма растрової графіки PhotoShop. 15 

6 Лабораторна робота №15, 16. 3 

7 Лабораторна робота № 17, 18. 3 

8 Лабораторна робота № 19, 20. 2 

9 Лабораторна робота № 20, 21. 2 

10 Лабораторна робота № 23, 24. 2 

12 Лабораторна робота № 25, 26, 27. 3 

12 Контрольна робота 2 

 Разом 32 

 



 

6.3. ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

 

№ 

п/п 
Назва розділу, зміст консультації 

Кількість 

годин 

1 Вступ. Основи комп’ютерної графіки. 1 

2 Огляд поширених графічних програм. 

Формати графічних зображень. 
1 

3 Основи роботи з кольором в комп’ютерних 

графічних програмах. 
1 

4 Роздільна здатність графічних зображень. 1 

5 Програма векторної графіки Corel Draw. 1 

6 Програма растрової графіки PhotoShop. 2 

 

 



 

 

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

. 

 

1. Зміст та завдання курсу.  

2. Види графічних зображень і методи їх створення.  

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

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

графіка, відео монтаж.  

4. Програми для роботи з векторною та растровою графікою: Corel Draw, 

Corel Photo-Paint, PhotoShop, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, 

Art Dabbler та ін.  

5. Формати графічних зображень: растрові формати, векторні та 

універсальні формати.  

6. Принципи побудови кольору.  

7. Основні та складені кольори. 

8. Характеристики кольору.  

9. Кольорові моделі та режими. 

10. Адитивні моделі, субтрактивні, перцепційні.  

11. Системи відповідності кольорів та палітри. 

12.  Моделі RGB, CMY, HSB.   

13. Кодування кольорів. 

14.  Просторова та якісна роздільна здатність.  

15. Зв’язок розміру файлу зображення та роздільної здатності.  

16. Вхідна роздільна здатність.  

17. Зміна розмірів зображення з фіксованою роздільною здатністю та 

змінною роздільною здатністю. 

18. Вихідна роздільна здатність. 

19. Характеристика векторних зображень.  

20. Переваги та недоліки векторної графіки. 

21.  Структура векторних зображень. 

22.  Комплект Сorel Draw. 

23.  Інтерфейс програми: стрічка меню, вікно документа, робоча сторінка.  

24. Панелі інструментів: стандартна та панель графіки.  

25. Панель властивостей, навігатор, екранна палітра кольорів, приєднувані 

вікна. 

26.  Характеристика растрових зображень. 

27.  Методи отримання растрових зображень. 

28.  Можливості, переваги та недоліки програми PhotoShop. 



 

29. Інтерфейс програми: головне меню, панель інструментів, панель 

атрибутів, панель навігатора, кольорів, шарів, історії та інші. 

30. Графічні характеристики растрової і векторної графіки. 

31. Принципи побудови фрактальних зображень. 

32. Програми створення трьохвимірних графічних зображень. 

33. Формати файлів для зберігання растрових збражень. 

34. Кольорові моделі HLS, СІЕ, Lab та інші. 

35. Способи представлення кольору в Photoshop. 

36. Стандартні палітри кольорів. 

37. Задання роздільної здатності на етапі вводу. 

38. Вихідна роздільна здатність поліграфічної машини.  

39. Імпорт файлів Corel Draw. 

40. Експорт файлів Corel Draw. 

41. Додаткові можливості для роботи з текстом. 

42. Стилі, шаблони і альбоми. 

43. Формати шрифтів і управління шрифтами. 

44. Corel Draw і Інтернет. 

45. Настроювання робочого простору Photoshop. 

46. Особливості фотодизайну, художня обробка фотографій. 

47. Використання можливостей Photoshop в графічному дизайні для WEB. 



 

8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою).  

Методами  оцінювання знань студентів з дисципліни “Комп’ютерна 

графіка” є: лабораторні роботи, контрольна робота, індивідуальна робота.  

Освітня діяльність студентів на семінарських та практичних заняттях, 

контрольних робіт, самостійної та індивідуальної роботи оцінюється за 5-ти 

бальною шкалою (від 1 до 5 балів). 

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за 

семестр визначається як середня арифметична з поточних балів за 5-ти 

бальною шкалою, відображених у журналі обліку відвідування та 

успішності студентів, помножена на встановлений коефіцієнт: 

  

К
контролю об`єктів Кількість

контролю поточного мирезультата за балів Сума
РПК  х 










 

, де К=20. 

 

Кількість об’єктів контролю  – 29. 

 



 

8.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ) 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Поточний контроль 
ІНДЗ ЗМ 

Сума балів за 

семестр 

розраховується як 

середньосеместров

ий бал помножений 

на 20 

27 лабораторних робіт 

по 5 балів за кожну роботу 
5 5 

 

 

8.2. CИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

№  

п/п 
Види робіт Бали рейтингу 

1 2 3 

1. Лабораторні роботи. 

Критерії оцінки лабораторних робіт 

0-5 балів 

(за кожну 

лабораторну)  лабораторна робота виконана у зазначений 
термін, у повному обсязі, без помилок і 
зарахована 

5 

 лабораторна робота виконана у зазначений 
термін, у повному обсязі, зарахована, але є 
помилки 

4 

 лабораторна робота виконана у  неповному 
обсязі, або (та) з порушенням терміну її 
виконання, або (та) при наявності значних 
помилок, і зарахована при умові її 
доопрацювання 

3 

 виконання пропущеної без поважних причин 
лабораторної роботи або повторне виконання 
незарахованої лабораторної роботи 

1-2 

 лабораторна робота не виконана або не 
зарахована 

0 

2. Контрольна робота (залікова). Контрольна 

робота передбачає виконання тестових 

завдань та завдань з короткою відповідю 

0-5 балів 

 



 

 Тестові завдання або завдання з вибором 

відповіді на теоретичне питання вважається 

виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь. 

Передбачено 10 тестових завдань 

10*0,2=2 

 Завдання з короткою відповіддю вважається 

виконаним правильно, якщо студент дав 

вірні визначення, посилання, тлумачення, 

короткі коментарі. Передбачено 2 таких 

завдання 

2*1,5=3 

3.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 0-5 балів 

 завдання виконане у зазначений термін, у 

повному обсязі і без помилок 
5 

 завдання виконане у зазначений термін, у 

повному обсязі, але є незначні помилки 
4 

 завдання виконане у неповному обсязі, або 

(та) з порушенням терміну  виконання, або 

(та) при наявності значних помилок 

3 

 завдання виконане із суттєвими помилками 2 

 завдання не виконане або тільки розпочато 

процес побудови коду програми. 

0-1 

 

 

8.3. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ  

Оцінка 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Залік 

А 90 – 100 

зараховано 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

Е 51-60 

FX 21-50 не зараховано 

F 0-20 не зараховано (без права перездачі) 

 

Студенти, що отримали сумарний бал, нижчий за 51 за національною 

шкалою, отримують оцінку FX за шкалою ECTS та скеровуються на 

повторне складання заліку. 



 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне забезпечення організації навчального процесу 

з навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка» включає: 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 навчальну програму; 

 робочу програму; 

 плани лабораторних робіт та методичні матеріали з їх проведення;  

 індивідуальні завдання;  

 завдання для підсумкового модульного контролю; 

 підручники і навчальні посібники. 

 

 

10.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення сту-

дентів. Коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими 

моментами. При читанні лекцій студентам даються питання для 

самостійного обмірковування. Студенти здійснюють коментарі самостійно 

або за участю викладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати лабораторні заняття 

за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду спілкування. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 

обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію 

Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань тощо. 

Банки візуального супроводження – сприяють активізації творчого 

сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності: 

– Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни. 

– Інтерактивні посібники, підручники . 



 

– Лабораторний практикум “Комп’ютерна графіка”. 

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Вступ. Основи комп’ютерної графіки. 

Презентації Презентація різновидів та можливостей 

комп’ютеної графіки 

Тема 2. Огляд поширених графічних програм. Формати 

графічних зображень. 

Кейс-метод Аналіз програм для роботи з векторною та 

растровою графікою: Corel Draw, Corel Photo-

Paint, PhotoShop, Adobe Illustrator, Macromedia 

Freehand, Art Dabbler та ін. 

Тема 3. Основи роботи з кольором в комп’ютерних графічних 

програмах 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Основні та складені кольори. 

2. Адитивні моделі, субтрактивні, перцепційні 

кольорові моделі 

Тема 4. Роздільна здатність графічних зображень. 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Зв’язок розміру файлу зображення та 

роздільної здатності. 

Кейс-метод Аналіз зміни розмірів зображення з фіксованою 

роздільною здатністю та змінною роздільною 

здатністю. 

Тема 5. Програма векторної графіки Corel Draw. 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Структура векторних зображень.  

Тема 6. Програма растрової графіки PhotoShop. 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Характеристика растрових зображень. 

Кейс-метод Особливості налаштування інтерфейсу програми 

PhotoShop 

 



 

 

11. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

1. Власій О.О Комп’ютерна графіка. Обробка 

растрових зображень: Навчально-методичний 

посібник -

http://personal.pu.if.ua/depart/olesia.vlasii/resour

ce/file/Vlasii_Dudka_Graph.pdf 

2. Комп’ютерна графіка : конспект лекцій -

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27541/1/%

D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F

%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9B%D

0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%99%2

0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%

D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%

D0%BA%D0%B0.pdf 

3. Тотосько О.В., Микитишин А.Г., Стухляк 

П.Д. Комп’ютерна графіка : навчальний 

посібник -  

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22337/1/Ko

mp_graf_knyga_1.pdf. 

4. Навчальний курс "Комп'ютерна графіка" - 

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%9D%

D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%

BA%D1%83%D1%80%D1%81_%22%D0%9A

%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D

1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%

D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%

D0%BA%D0%B0%22 

 

−  Навчальна програма з 

навчальної дисципліни 

„Комп’ютерна графіка " 

− Робоча програма з 

навчальної дисципліни 

„Комп’ютерна графіка "  

− Підручники 

− Методичні   рекомендації   з 

виконання самостійної роботи  

− Методичні рекомендації та 

ІНДЗ 

− Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної 

дисципліни 

– Практикум для проведення  

лабораторних занять 

дисципліни 

 

 

http://personal.pu.if.ua/depart/olesia.vlasii/resource/file/Vlasii_Dudka_Graph.pdf
http://personal.pu.if.ua/depart/olesia.vlasii/resource/file/Vlasii_Dudka_Graph.pdf
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12. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 

Навчальний 

рік 

Підпис завідувача 

кафедри 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


