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Силабус навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ» 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Курс «Основи комп’ютерної графіки» спрямований на 

оволодіння необхідними базовими поняттями та методиками для 

роботи із різноманітними видами графіки, ознайомлення та 

набування навичок роботи із графічними програмами, набуття 

навичок по побудові, редагуванні та форматуванні зображень. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Завдання курсу – опанувати алгоритми і сучасні програмні засоби 

обробки графічних зображень. Предмет курсу становлять засоби 

подання графічних зображень, програмні системи їх обробки, 

використання сучасних інформаційних технологій для роботи із 

графікою, створення графічних проектів за допомогою професійних 

графічних пакетів програм. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної 

графіки» 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. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності 

для вирішення професійних завдань. 

Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

http://college-chnu.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=23
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Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1.ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 

Тема 1. Основи комп’ютерної графіки. 

Тема 2. Огляд поширених програмних продуктів для графічної. 

обробки різних типів зображень. Формати графічних зображень 

Тема 3. Растрова графіка. 

Тема 4. Основи роботи з кольором в програних продуктах  

призначених для графічної обробки. 

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ТРЬОХВИМІРНОЇ ГРАФІКИ 

Тема 5. Роздільна здатність графічних зображень. 

Тема 6. Векторна графіка. 

Тема 7. Тривимірна графіка. 

Тема 8. Інтерактивна комп’ютерна графіка. 

 

Пререквізити 
Дисципліна «Основи комп’ютерної графіки» може вивчатись 

студентами разом з набуттям окремих компетентностей при 

вивченні дисципліни «Інформатика». 

Постреквізити 
Знання з дисципліни «Основи комп’ютерної графіки» можуть 

бути використанні при написанні курсової роботи, а також у 

майбутній професійній діяльності. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Роуз,К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop CS за 24 часа: 

Пер. с англ. -М.: Издательский дом "Вильямс", 2016. – 512 с.  

2. Келби С., Нельсон Ф. Photoshop CS советы знатоков.: - М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2015. – 256 с.  

3. Келби С. Работа с каналами в Photoshop.: М.: – Издательский 

дом "Вильямс", 2018. – 288 с.  

4. Айсман К. Photoshop маски и композиция: – М.: – 

Издательский дом "Вильямс", 2017. – 560 с.  

5.  Adobe Photoshop: Офиц. учеб, курс: – М. : Изд-во ТРИУМФ, 

2007 - 576 с. 
Допоміжна 

1. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2016, – 

272 с.  

2. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии 

дизайна. – М.: МЗ-Пресс , 2013. – 252 с.  

3. Иванов А. Видеомонтаж на компьютере. Adobe After Effects , 

Adobe Premiere Ulead Video Studio и другие программы 

видеомонтажа. – СПб.: КОРОНА принт, 2015. – 464 с.  

4. Раушенбах Б. Геометрия картині и зрительное восприятие. – 

СПб.: Азбука-класика, 2002. – 320 с. 

5. Айриг С., Айриг Э., Подготовка цифровых изображений для 

печати. – М.: Поппури, 2017. – 192 с. 
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Інформаційні 

ресурси 

1. Інженерна графіка (ЕТ) [Електронний курс].- Режим доступу: 

http://www.dl.sumdu.edu.ua/textbooks/13743/  

2. Компютерна графіка  [Електронний курс].- Режим доступу: 

http://www.dl.sumdu.edu.ua/textbooks/2325813743/  

3. Компютерна графіка для студентів спеціальності «Системна 

інженерія» [Електронний курс].- Режим доступу: 

http://dn.nung.edu.ua/course/view.php?id=349 

4. Морзе Н. В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та 

вчителів / Н. В. Морзе, Н. П. Дементієвська; [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em1/content/06mnvtpd.html 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять 
Кількість годин 

3 семестр 4 семестр 

Лекції 17 18 

Практичні 34 36 

Самостійна робота 39 36 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 20 

Модуль 2 30 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Комп’ютерних наук 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ КОРОПЕЦЬКИЙ 

Посада: викладач 

Категорія:перша кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Computer.Sciences 

E-mail: v.koropetskiy@chnu.edu.ua 

 

http://www.dl.sumdu.edu.ua/textbooks/13743/
http://www.dl.sumdu.edu.ua/textbooks/2325813743/
http://dn.nung.edu.ua/course/view.php?id=349
mailto:v.koropetskiy@chnu.edu.ua
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ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ ГУДЗИК 

Посада: викладач 

Категорія:друга кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Computer.Sciences 

E-mail: i.hudzyk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4721 

 

mailto:i.hudzyk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4721

