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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни “Комп’ютерна графіка” є процес, методи та 

програмне забезпечення для створення та обробки графічних зображень. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є 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 

Основні завдання дисципліни: навчити студентів технологій обробки графічної 

інформації та  практичного використання поширених графічних пакетів прикладлих 

програм. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

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

“Інформатика”, “Вступ до фаху”, “Технології Інтернет”, “Алгоритмізація та 

програмування” та ін. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

Вивчення навчальної дисципліни “Комп’ютерна графіка” 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: цифрової економіки та бізнес-аналітики. 

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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Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 88 с. 

4. Стив Бейн. Согеl Draw, СПб - 2012.- 784с.  
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Широких. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 120 с. - 
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584 с. 

9. 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 
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Додаткова література: 

1. http://personal.pu.if.ua/depart/olesia.vlasii/resource/file/Vlasii_Dudka_Graph.pdf 

2. 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%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D

0%99%20%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. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22337/1/Komp_graf_knyga_1.pdf. 

4.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%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0

%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%22 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики.  
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