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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи роботи у 

графічних редакторах» складена відповідно до освітньої програми та 

навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістр за 

спеціальністю 014. Середня освіта (трудове навчання, технології та 

креслення). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи роботи у 

графічних редакторах» є вивчення принципів побудови статичних і 

динамічних графічних зображень у векторних та растрових редакторах з 

урахуванням особливостей майбутньої педагогічної діяльності випускників, а 

також досягнень науково-технічного прогресу. 

Міждисциплінарні зв’язки. Матеріал курсу базується на знаннях 

курсів «Інформатика та обчислювальна техніка», «Сучасні інформаційні 

технології в навчанні».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Створення векторних зображень  

2. Створення растрових зображень 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи роботи у 

графічних редакторах» є ознайомлення з поняттям комп'ютерна графіка, 

вивчення різних видів графіки, особливості графічних форматів; навчитися 

створювати графічні зображення та редагувати їх за допомогою різних 

редакторів;  навчитися працювати у групі,  раціонально використовувати час 

у процесі створення графіки. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи роботи у 

графічних редакторах» є: формування у здобувачів системи загальних 

теоретичних знань із математичних основ, програмного та апаратного 
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забезпечення, прогресивних технологій та практичних застосувань 

комп’ютерної графіки, потрібних у процесі професійної діяльності; 

формування у здобувачів базових практичних знань, умінь та навичок 

створення за допомогою професійних графічних пакетів складних растрових 

та векторних комп’ютерних графічних зображень, реалістичних тривимірних 

сцен, поліграфічної продукції в формі PDF-документів та ілюстрованих Web-

сайтів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

– готовність до застосування сучасних методик та технологій 

(інформаційних) для забезпечення якості навчально-виховного процесу в 

освітніх закладах; 

– здатність роботи у растрових та векторних редакторах для реалізації 

навчальних програм у освітніх закладах; 

спеціальні: 

– готовність до виконання графічних зображень за допомогою 

прикладних програмних засобів загального призначення;. 

– здатність ефективно використовувати графічні редактори у 

навчальній, дослідницькій і повсякденній діяльності для вирішення 

професійних задач. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 години / 8 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Створення векторних зображень 

 

Тема 1. Векторна графіка 
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 Предмет і задачі курсу «Комп’ютерна графіка». Історія розвитку 

засобів створення графіки. Види векторної графіки. Програмні засоби 

створення векторних зображень. Основні типи файлів векторної графіки. 

Використання «AdobeFlash» для створення графічних зображень. 

Тема 2. Створення векторних зображень.  

Послідовність побудови зображень. Особливості методики створення 

контурів, робота з інструментами «Pen», «Rectangle», «Oval». Криві Безьє і їх 

використання. Заливка, інструменти створення і редагування заливки. 

Приклади побудови зображень. Розміщення і упорядкування зображень. 

Використання шарів і груп. Графічні символи. Бібліотеки, їх створення і 

використання. Приклади використання бібліотек графічних зображень. 

Тема 3. Побудова динамічних зображень 

Динамічні зображення та методи їх формування. Види анімації. 

Анімація форми. Опорні точки і методи роботи з ними. Прийоми створення 

анімації. Приклади створення символів. Символьна анімація. Об’єкт 

«MovieClip». Об’єктна ієрархія в програмі «AdobeFlash». Поняття про 

зворотну кінематику. Використання масок. Прості графічні ефекти. Текстові 

ефекти. Використання звуку. 

 

Змістовий модуль 2. 

Створення растрових зображень 

Тема 4. Растрова графіка 

Створення нового зображення. Зміна основних параметрів зображень. 

Способи відміни виконаних дій. Кадрування зображень. Корекція 

зображень (оглядовий). Огляд способів виділення областей зображення. 

Інструменти локального виділення: призначення інструментів, налаштування 

параметрів. 

Тема 5. Редагування растрових зображень 

Прийоми виділення областей складної форми. Особливості 

AdobePhotoShop. Модифікація форми виділення. Доповнення, віднімання і 
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перетин областей виділення. Розтушовування межі області. Дії з виділеною 

областю: переміщення, дублювання, масштабування, поворот, спотворення 

виділеної області. 

Тема 6. Растрова графіка. Робота з шарами. 

Параметри шару. Особливості роботи з багатошаровим зображенням. 

Збереження багатошарового файлу. Виділення і зв'язування декількох шарів. 

Трансформація утримуваного шару. Операції з шарами. Злиття шарів. 

Створення колажів. 

 

3. Рекомендована література 

1. Веселовська Г.В.Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів/ Г.В. Веселовська, В.Є. Ходаков, 

В.М. Веселовський [Під ред. В.Є. Ходакова]. – Херсон: «Олді-Плюс», 2004. – 

584 с. 

2. Веселовська Г.В., Ходаков В.Є., Веселовський В.М.  Основи 

комп’ютерної графіки. Навчальний посібник / Під ред. В.Є. Ходакова. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с. 

3. Веселовська Г.В., Ходаков В.Є., Веселовський В.М.  Основи 

комп’ютерної графіки: у 2-х кн. Кн. 1. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Під ред. В.Є. Ходакова. – Херсон: «Олді-Плюс», 

2001. – 216 с. 

4. Веселовська Г.В., Ходаков В.Є., Веселовський В.М. Основи 

комп’ютерної графіки: у 2-х кн. Кн. 2. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів/ Під ред. В.Є. Ходакова. – Херсон: «Олді-Плюс», 

2002. – 292 с. 

5. Информатика. Базовый курс, 2-е издание / Под ред. С.В. 

Симоновича. – СПб.: Питер, 2005. – 640 с. 

 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання – 

І семестр – залік; ІІ семестр – екзамен. 
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5. Засоби діагностики результатів навчання – 

Для підсумкового контролю засвоєння здобувачами вищої освіти 

навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і 

самостійної роботи, передбачено проведення заліку та екзамену, порядок 

проведення та зміст питань до якого наводяться в робочих навчальних 

програмах з урахуванням наявних засобів діагностики, які включають типові 

завдання, контрольні роботи, тести тощо для забезпечення об’єктивної 

оцінки знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з комп’ютерної графіки. 

 


