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Дисципліна вільного вибору студента 

 

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 підготовки бакалаврів 

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

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

 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

бакалавра, за якого він повинен: 

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. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

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. 

 

Кафедра: кафедра економічної кібернетики  

Мова викладання: українська 

Форми організації навчального процесу: лекції, лабораторні заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Стадник Ю.А. 
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Internet-сайти 

1. craftimage.com.ua – інформація про основні поняття комп’ютерної графіки 

2. сorel.demiart.ru – матеріали по виконанню практичних завдань в Corel Draw 

3. cdrpro.ru/lessons – уроки Corel Draw 

4. photoshop.demiart.ru - матеріали по виконанню практичних завдань в PhotoShop 

5. www.photoshop-master.ru – уроки PhotoShop 

 

 

 




