
Інформація про дисципліну вільного вибору студента 

Назва дисципліни  Комп’ютерна графіка 
Кафедра  Інженерії програмного забезпечення 
Факультет  Інформаційно-комп’ютерних технологій 
Короткий опис 
дисципліни 

Метою курсу «Комп’ютерна графіка» є формування професійних 
компетенцій майбутніх спеціалістів у галузі створення, опрацювання 
зображень для корпоративних сайтів, інтернет-торгівлі, іміджево-
рекламної поліграфічної продукції тощо. 
Завдання курсу: вивчення функціоналу програмного забезпечення 
Adobe Photoshop для створення малюнків, анімаційних ефектів, 
опрацювання фотографій. 
Предмет: створення та опрацювання зображень. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
• основні поняття комп’ютерної графіки, методи подання кольорів, 
кольорові моделі; 
• правила подання кольорів в електронних рисунках; 
• різницю між векторною і растровою графікою; 
• призначення основних інструментів опрацювання растрової графіки і 
методи їх застосування на прикладі програми Adobe Photoshop; 
• палітри редактора Adobe Photoshop та їх застосування; 
• прийоми редагування зображень, ретушування і корекції кольорів в 
Adobe Photoshop. 
вміти: 
• перетворювати графічні файли з одного формату в інший та 
здійснювати експорт-імпорт зображень між різними програмами; 
• працювати в середовищі програми Adobe Photoshop; 
• виконувати обробку растрових зображень (фотографії, web-графіка, 
рекламні плакати); 
• створювати художні ефекти, використовуючи маски, фільтри, шари; 
• розробляти буклети, листівки, ілюстрації для веб-сторінок, 
ретушувати і відновлювати фотографії, створювати колажі; 
• сканувати фотознімки і модифікувати їх для потреб певного проекту; 
• підготувити графіку до розміщення в інтернет; 
• виводити зображення на друк. 

Перелік тем Тема 1. Растрова і векторна графіка. Основні визначення. 
Зображення як основний об’єкт комп’ютерної графіки. Растрові та 
векторні зображення. Пікселі, роздільна здатність, формати файлів, 
моделі подання кольору. 
Тема 2. Растровий графічний редактор Adobe Photoshop. Інтерфейс 
програми. 
Визначення графічного редактора. Призначення Adobe Photoshop. 
Робоче вікно Adobe Photoshop: меню, панелі параметрів, панелі 
інструментів, палітра кольорів та інші палітри, кнопки режимів роботи, 
стрічка стану, файловий браузер, координатна лінійка, інструменти 
управління масштабом, основні керуючі комбінації клавіш. 
Тема 3. Виділення фрагментів зображення. Переміщення, 
дублювання і редагування виділених зображень. 
Виділення областей правильної та довільної форми. Інструмент 
переміщення виділеної області та його параметри. Види перерізу 
виділених областей. Інструменти виділення «Чарівна паличка» та 
«Магнітне ласо». 
Тема 4. Сканування, корекція, ретушування і відновлення 



фотозображень. 
Динамічний діапазон і тонова корекція зображення. Гістограма 
розподілу рівнів яскравості зображення. Заміна кольору у зображенні. 
Інструменти «Штамп клонування» та «Лікувальний пензлик». 
Відновлення елементів зображення за допомогою інструмента 
«Заплатка». Кадрування зображення. Формати, у яких можна зберегти 
зображення. 
Тема 5. Робота з шарами зображення. 
Шари в Adobe Photoshop. Особливості фонового шару. Палітра «Шари». 
Налаштування шарів. Властивості шарів. Способи створення, 
копіювання та знищення шару. Об’єднання шарів. Набір шарів. Формат 
файлів із шарами. 
Тема 6. Налаштовуючі шари. Маски шарів. 
Призначення налаштовуючих шарів. Створення налаштовуючих шарів і 
порядок їх застосування. Шари-заливки. Маска шару. Обрізаюча маска. 
Стилі шарів. 
Тема 7. Фільтри в Adobe Photoshop. 
Призначення фільтрів. Область застосування фільтра. Меню «Фільтр». 
Корегувальні та деструктивні фільтри. Фільтри-плагіни. Фільтри 
«Пластика» та «Екстракція». 
Тема 8. Робота з текстом. 
Фігурний та простий текст. Текстовий шар. Текст-маска. Згладжування 
та растрування тексту. Атрибути символів тексту: кегль, кернінг, 
інтерліньяж, ширина і висота символів. Регістр, лінії і особливі набірні 
символи. Атрибути символів для вертикального тексту. Атрибути 
абзацу. Параметри переносів. 
Тема 9. Малювання в Adobe Photoshop. 
Інструменти «Пензлик», «Олівець», «Архівний пензель», «Перо», 
«Заливка», «Градієнт». Корегування малюнка «Гумкою». Режими 
накладання фрагментів зображення. 
Тема 10. Фотоефекти в Adobe Photoshop. 
Розфарбування чорно-білих фотографій засобами коректуючих шарів 
заливки. Фотоефекти: матова поверхня, посилення темних тонів, 
активізація світлих тонів, пастель, стиль кіноплівки. Корегування 
зображення кривими, вібрацією, коректувальним шаром заливки, 
регулюванням насиченості кольору. 
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