1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям підготовки,
освітньо-кваліфікаційний рівень

Кількість кредитів Модулів - 2
Змістовних модулів - 2

Характеристика
навчальної дисципліни
(денна форма навчання)
Вибіркова

загальноніверситетська вибіркова
дисципліна

Загальна кількість годин – 90

Рік підготовки:
2-ий
Семестр : 1-ий
Лекції
16 год.

Тижневих годин для денної форми
навчання:

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

аудиторних – 2

Бакалавр

Лабораторні
16 год.
Самостійна робота
58 год.
Вид контролю: залік

2. Мета і завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка і візуалізація» є ознайомлення із
теоретичними основами комп’ютерної графіки та візуалізацією, із сучасним програмним
забезпеченням та професійним інструментарієм для роботи з комп’ютерною графікою. Дисципліна
допомагає студентам набути необхідних знань і практичних навичок використання існуючих
засобів комп’ютерної графіки для створення демонстарційної графіки.
Головні цілі: сформувати знання теоретичних основ комп’ютерної графіки, навчити студентів
працювати з сучасним інструментарієм комп’ютерної графіки, візуалізації та вміти представити
наукову інформацію в графічному вигляді та способи виведення на друк різних видів графічної
інформації.
У результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
– принципи, методи і алгоритми комп’ютерної графіки, застосовувати їх під час
розробки графічних зображень;
– види комп’ютерної графіки, переваги та недоліки;
– особливості побудови комбінованих зображень програмними пакетами;
– різновиди сучасного програмного забезпечення для редагування та створення різних
видів комп’ютерної графіки
уміти:
– працювати в популярних графічних редакторах растрової та векторної графіки,
вирішувати завдання по створенню та опрацюванню цифрових зображень в
найпопулярніших графічних редакторах (CorelDraw, Corel PHOTO PAINT, Adobe
Photoshop)
– створювати та редагувати расторове та векторне зображення;
– будувати комбіновані цифрові зображення;
– добирати програмні засоби для створення графічних конструкцій, які візуалізують
інформаційні об’єкти різного типу та представляти їх засобами мультимедійних
презентацій та в мережі Інтернет;
– виводити на друк графічну інформації, а також публікувати у мережі Інтернет та
розміщувати у вигляді демонстраційної графіки
Програма навчальної дисципліни
№ теми
Назва теми
Поняття комп’ютерної графіки та візуалізації. Історія виникнення та розвитку
1
комп’ютерної графіки. Мета, завдання та застосування комп’ютерної графіки у різних
галузях науки
Види комп’ютерної графіки, їхні основні властивості. Переваги та недоліки
2
використання певних типів зображення.
Введення та виведення графічної інформації.
3
Засоби введення графічної інформації.
Засоби перегляду графічних зображень.
Засоби виведення графічних зображень на папір
Колiрнi системи. Модель кольорів RGB, CMYK. Особливості їх використання при
4
створенні різних видів графіки.
Векторні редактори комп’ютерної графіки для Windows. Формати векторних графічних
5
файлів.
Особливості застосування пограмного пакету CorelDraw Graphic Suite для створення та
6
редагування різних видів графіки.
Редактори растрової комп’ютерної графіки для Windows. Формати растрових графічних
7
файлів. Програмний пакет Adobe Photoshop для редагування растрової графіки.
Векторизація та трасування зображень. Засоби перетворення різних видів графіки.
8
Рекомендації для створення демонстраційної фахової графіки

3. Структура навчальної дисципліни

Назва теми

1

2
3

4
5
6
7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

Форма заняття
(лекція, лабораторна)
Лекційний курс
Поняття комп’ютерної графіки та візуалізації.
Лекція
Історія виникнення та розвитку комп’ютерної
графіки. Мета, завдання та застосування
комп’ютерної графіки у різних галузях науки
Види комп’ютерної графіки, їхні основні
Лекція
властивості. Переваги та недоліки використання
певних типів зображення.
Введення та виведення графічної інформації.
Лекція
Засоби введення графічної інформації.
Засоби перегляду графічних зображень.
Засоби виведення графічних зображень на папір

Кількість годин

Колiрнi системи. Модель кольорів RGB, CMYK.
Лекція
Особливості їх використання при створенні
різних видів графіки.
Векторні редактори комп’ютерної графіки для
Лекція
Windows. Формати векторних графічних файлів.
Особливості застосування пограмного пакету
Лекція
CorelDraw Graphic Suite для створення та
редагування різних видів графіки.
Редактори растрової комп’ютерної графіки для
Лекція
Windows. Формати растрових графічних файлів.
Програмний пакет Adobe Photoshop для
редагування растрової графіки.
Векторизація та трасування зображень. Засоби
Лекція
перетворення різних видів графіки.
Рекомендації для створення демонстраційної
фахової графіки
Лабораторні роботи
Програмний пакет CorelDraw Graphic Suite.
Лабораторна робота
Побудова простих фігур, ліній та набір тексту
Створення
та
редагування
векторного
Лабораторна робота
зображення засобами CorelDraw.
Створення власної палітри кольорів RGB із
Лабораторна робота
заданого зображення
Векторизація та трасування зображення у
Лабораторна робота
CorelDraw
Створення
комбінованого
зображення
за
Лабораторна робота
допомогою CorelDraw.
Виведення на друк векторного зображення у
Лабораторна робота
програмі CorelDraw.
Програмний пакет Adobe Photoshop. Інструменти
Лабораторна робота
для редагування графіки та набору тексту
Коректування та зміна растрового зображення в
Лабораторна робота
Adobe Photoshop та Corel PHOTO-PAINT
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2

2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2

4. Самостійна робота
Назва роботи
1
2
3
4
5
6
7
8

Побудова текстурної заливки засобами CorelDraw з певного сканованого зображення
Створення векторного зображення з ідентичного сканованого з використанням
власної палітри кольорів CMYK, RGB або стандарів
Побудова таблиць, схем з текстом та фотографіями для демонстраційної графіки
Створення власної візитки за допомогою CorelDraw
Оцифрування певного фрагменту зображення у програмі CorelDraw
Редагування растрового зображення засобами Corel PHOTO PAINT
Комбіноване зображення засобами CorelDraw та Corel PHOTO PAINT
Створення комбінованого зображення в Adobe Photoshop
Разом

Кількість
годин
7
7
7
7
7
7
8
8
58

Результатом самостійної роботи студента слугуватиме виконання студентом восьми самостійних
робіт. Усі самостійні роботи мають бути виконані студентом, перевірені та відповідно оцінені (2
бали за роботу)
5. Методи навчання
Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: словесний,
пояснювально-демонстраційний, інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладання.
Під час лекційних занять використовується мультимедійний ресурс
6. Метод контролю
Підсумкова максимальна кількість балів 100 нараховується таким чином:
• лабораторні роботи: 64% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 64 (8 завдань по 8
балів);
• контрольні заміри (тести) з лекційного курсу: 20% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 20;
• 16% семестрової оцінки за виконання індивідуальних самостійних робіт; максимальна
кількість балів 16 (8 завдань по 2 бали)
7. Розподіл балів, які отримують студенти
Тест
Лабораторні роботи
Самостійна робота
(з лекційного курсу)
8 лабораторних робіт 8
лабораторних
по 8 балів кожна –
самостійних робіт
Разом - 64 бали
Разом – 16 балів
Разом – 20 балів

Сума

100 балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за
Оцінка за
шкалою ЛНУ
шкалою
для
іспиту,
курсового
для заліку
(в балах)
ECTS
проекту (роботи), практики
90–100
А
відмінно
81–89
В
добре
71–80
С
зараховано
61–70
D
задовільно
51–60
Е
FX
0-50
незадовільно
не зараховано
F

8. Методичне забезпечення
1. конспект лекцій у вигляді презентацій до лекційоного курсу
2. тестові завдання з лекційного курсу
3. тематика самостійної роботи (додаткові завдання для самостійного опрацювання у
використанням програмного забезпечення)
9. Рекомендована література
Основна література:
1. Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у науках про Землю: навчальний посібник / Ю.М. Віхоть,
І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 104 с.
2. Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у геології та науках про Землю: електронний навчальний
посібник [Електронний ресурс] / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – 2019.
Режим доступу: http://comp-graphics.jimdosite.com/
3. Дудка О.М. Комп’ютерна графіка : навчальний посібник. 7-ме вид. – ІваноФранківськ:
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: ЦІТ, 2010. – 55 с. Режим
доступу: http://194.44.152.155/elib/local/274.pdf
4. Василюк А. С. Комп’ютерна графіка : навчальний посібник / А. С. Василюк, Н. І. Мельникова.
– Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2016. – 308 с.

