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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма визначає обсяги знань, які повинні опанувати студенти відповідно 

до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального 

матеріалу дисципліни «Комп’ютерна графіка», необхідне методичне забезпечення, 

складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Метою навчальної дисципліни є освоєння студентом комплексу практичних 

навичок з комп’ютерної обробки та підготовки до друку різних видів зображальних 

оригіналів. 

Завдання курсу: 

• вивчити інтерфейс, інструментарій, особливості роботи з текстом, 

зображеннями, контурами, фільтри та ефекти програм растрової графіки; 

• навчитися створювати та редагувати векторні об’єкти, створювати логотипи, 

працювати з інформаційною графікою у векторних редакторах. 

Під час лабораторних занять, індивідуальної та самостійної практичної роботи 

студенти повинні набути таких компетентностей: 

 програмних: 

 уміння застосовувати знання на практиці; 

 здатність виконувати практичні роботи в групі під керівництвом лідера, з 

дотриманням дисципліни; 

 загально-професійних: 

 здатність генерувати нові ідеї у професійній сфері; 

 спеціалізовано-професійних: 

 здатність до засвоєння фундаментальних знань з комп’ютерно- видавничих 

технологій, уміння їх застосувати у процесі мультиплатформного та 

кросмедійного медіавиробництва; 

 здатність аналізувати дизайн-концепцію видання, місце в ній структурно 

виражальних компонентів, уміння їх фахово оцінювати, оптимізувати; 

Очікувані результати навчання: 



 здатність застосувати базові знання з галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій, навички використання програмних засобів, 

комп'ютерних мереж, інтернет-ресурсів у професійній діяльності. 

 здатність вмотивовано обирати структурні, графічні, шрифтові та інші рішення 

дизайн-концепції видання; 

 здатність створювати якісний видавничий продукт. 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 51 год., із них 32 год. – практичні заняття, 18 год. – лекції, 1 год. – 

семестровий контроль. 

Методи навчання 

I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1. За джерелом інформації: 

• словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних 

інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), пояснення, розповідь, 

бесіда; 

• наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація; 

• практичні: вправи. 

2. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою. 

Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій 

тощо). 

Методи контролю  

— тематичне оцінювання навчальних досягнень студентів; 



 — комп’ютерне тестування;  

— усне опитування. 

Методичне забезпечення 

— опорні конспекти лекцій;  

— навчальні посібники;  

— робоча навчальна програма;  

— збірка тестових і контрольних завдань для модульного оцінювання навчальних 

досягнень студентів;  

— засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 

друкованих завдань для підсумкового контролю). 

  



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТУ 

№ 

розділу 
Розділ навчальної програми Години 

1.  Вступ 2 

2.  Теорія кольору. Колористика 4 

3.  Растрова графіка 18 

4.  Векторна графіка 12 

5.  Тривимірна графіка 14 

6.  Підсумково-узагальнююче заняття 1 

 



Зміст робочої навчальної програми предмету 

№
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я
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я 

Назва модуля і теми програми. Тема заняття та її 

короткий зміст 
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д

и
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Форми та методи 

проведення занять 

1.  Вступне заняття. Поняття комп’ютерної графіки. 1 Лекція 

2.  Види та форми представлення зображень 1 Лекція 

3.  
Колір. Теорія кольору. Колористика.  

Колірний круг. Система Pantone. 
2 Лекція 

4.  

Насиченість, світлість, колірний тон, психологія 

кольору. Створення гармонійних колірних 

поєднань. 

2 Практичне заняття 

5.  
Растрова графіка. Графічний редактор Paint. 

Основні інструменти для малювання. 
2 Лекція 

6.  
Практична робота № 1 «Створення  зображеннями 

у графічному редакторі Paint». 
2 Практичне заняття 

7.  Графічні зображення в текстових документах 1 Лекція  

8.  
Практична робота № 2  «Робота із  зображеннями у 

текстових документах». 
1 Практичне заняття 

9.  Растровий графічний редактор GIMP. 1 Лекція 

10.  

Основні інструменти для малювання.  

Концепція побудови пошарового зображення. 

Робота з шарами. 

1 Лекція 

11.  
Практична робота №3 Створення  зображеннями у 

графічному редакторі GIMP». 
2 Практичне заняття 

12.  
Практична робота № 4 «Обробка готового 

зображення у графічному редакторі GIMP» 
2 Практичне заняття 

13.  Використання фільтрів та ефектів.  2 Лекція 

14.  

Практична робота № 5 «Створення дрібної 

поліграфічної продукції у графічному редакторі 

GIMP». 

2 Практичне заняття 

15.  

Практична робота № 6 «Створення габаритної 

поліграфічної продукції у графічному редакторі 

GIMP» 

2 Практичне заняття 

16.  
Векторна графіка. Векторний графічний редактор 

Inkscape. 
1 Лекція 

17.  

Основні інструменти для малювання.  

Робота з векторними контурами. 

Трасування об'єктів. 

1 Лекція 

18.  
Практична робота № 7 «Створення об'єктів 

Inkscape» 
2 Практичне заняття 

19.  
Заливка об'єктів. Робота з градієнтами. Прозорість. 

Градієнтная сітка.  
1 Лекція 

20.  
Робота з текстом. Макетування.  

Художнє оформлення тексту. 
1 Лекція 



21.  
Практична робота № 8 «Трасування растрового 

зображення в Inkscape» 
2 Практичне заняття 

22.  
Практична робота № 9. «Створення поліграфічної 

продукції в Inkscape» 
2 Практичне заняття 

23.  

Практична робота № 10. «Створення 

широкоформатної поліграфічної продукції в 

Inkscape» 

2 Практичне заняття 

24.  
Тривимірна графіка. Класифікація програм для 

роботи з тривимірною графікою. 
1 Лекція 

25.  
Основні поняття тривимірної графіки. Тривимірна 

система координат. Проекції на площину. 
1 Лекція 

26.  

Сцена, об’єкти та їх елементи. Матеріали. 

Текстури. Освітлення та камери. Рендеринг. 

Моделювання. 

1 Лекція 

27.  
Інтерфейс середовища. Вікно вигляду. 

Навігація в 3D-просторі. Об'єктний режим. 
1 Практичне заняття 

28.  
Практична робота № 11. «Створення тривимірних 

об'єктів  з використанням простих форм». 
2 Практичне заняття 

29.  
Практична робота № 12. «Маніпуляції об'єктами. 

Редагування об'єкта. Симетричне моделювання» 
2 Практичне заняття 

30.  

Практична робота № 13. «Налаштування текстур. 

Сцена, освітлення та камери в тривимірній 

графіці». 

2 Практичне заняття 

31.  
Практична робота № 14. «Візуалізація. Вихідні 

формати». 
2 Практичне заняття 

32.  
Практична робота № 15. «Візуалізація анімації. 

Створення відеофайлу». 
2 Практичне заняття 

33.  Підсумково-узагальнююче заняття 1  

 

  



Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень 

навчальних досягнень учня та відповідний бал. Слід вважати, що знання, 

уміння та навички учня відповідають певному рівню навчальних досягнень, 

якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для 

всіх попередніх рівнів. 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з 

інформатики 

І. Початковий 1 Студент: 

• розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предметної галузі; 

• знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з 

комп'ютерною технікою 

2 Студент: 

• розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предметної галузі 

та може фрагментарно відтворити знання про них 

3 Студент: 

• має фрагментарні знання незначного загального обсягу 

(менше половини навчального матеріалу) за відсутності 

сформованих умінь та навичок 

II. Середній 4 Студент: 

• має початковий рівень знань, значну (більше половини) 

частину навчального матеріалу може відтворити; 

• виконує елементарне навчальне завдання із допомогою 

вчителя; 

• має елементарні навички роботи на комп'ютері 

5 Студент: 

• має рівень знань вищий, ніж початковий; 

• може з допомогою вчителя відтворити значну частину 

навчального матеріалу; 

• має стійкі навички виконання елементарних дій з 

опрацювання даних на комп'ютері 

6 Студент: 

• пояснює основні поняття навчального матеріалу; 

• може самостійно відтворити значну частину навчального 

матеріалу; 

• вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; 

• має стійкі навички виконання основних дій з 

опрацювання даних на комп'ютері 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з 

інформатики 



III. Достатній 7 Студент: 

• вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях; 

• може пояснити основні процеси, що відбуваються під час 

роботи інформаційної системи, та наводити власні 

приклади на підтвердження деяких тверджень; 

• вміє виконувати навчальні завдання передбачені 

програмою 

8 Студент вміє: 

• аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно 

застосовувати його на практиці; 

• контролювати власну діяльність; 

• самостійно виправляти вказані вчителем помилки; 

• самостійно визначати спосіб розв'язування навчальної 

задачі; 

• використовувати довідкові системи програмних засобів 

9 Студент: 

• вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання 

на практиці; 

• вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; 

• самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; 

• може аргументовано обрати раціональний спосіб 

виконання навчального завдання; 

• використовує електронні засоби для пошуку потрібних 

відомостей 

IV. Високий 10 Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам 

державної програми у повному обсязі. 

Студент: 

• володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні 

етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, 

явища; 

• вміє самостійно знаходити додаткові відомості та 

використовує їх для реалізації поставлених перед ним 

навчальних завдань, судження його логічні і достатньо 

обґрунтовані; 

• має сформовані навички керування інформаційними 

системами 

Рівні навчальних 
досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з 
інформатики 

 11 Студент: 
• володіє узагальненими знаннями з предмета; 
• вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати 

власної практичної роботи; 
• вміє самостійно знаходити джерела даних і відомостей та 



використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної 

діяльності; 
• використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
• вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою; 
• має стійкі навички керування інформаційними системами 

12 Студент: 
• має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі 

продуктивної діяльності; 
• вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для 

поповнення власних знань та розв'язування задач; 
• має стійкі навички керування інформаційними системами в 

нестандартних ситуаціях 

 

Основні підручники та навчальні посібники 

1. Зарецька І.Т., Гуржій A.M., Соколов О. Ю. Інформатика (підручник), 10- 11 

кл. (у 2-х ч.). - К.: Навчальна книга, 2006. 

2. Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Гуржій A.M. Інформатика (підручник), 

10-11 кл. - К.: Навчальна книга, 2002. 

3. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Підручник. — За 

ред. академіка НАН України М. З. Згуровського. — К.: Генеза, 2010. — 293 с. 

4. .Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. Інформатика. 11 

клас. Рівень стандарту : підручник. - Київ : Генеза, 2011. - 304 c. 

5. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування 

(процедурне програмування), (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005. 

6. Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з 

рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл., Генеза, 2005. 

7. Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. 750 задач з 

рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл., Форум, 2002. 

8. Шестопалов Є.А. Інформатика. Комп'ютерні тести, практичні роботи 

(навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005. 

9. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики (у 2- х 

ч.), (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Фенікс, 2002,2004. 

10. Ребрина В.А. та ін. Інформатика. Навчальний посібник, 10 кл., Генеза, 2007. 

Додаткові навчальні посібники 

11. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики, чч.1-4 (навчально- 

методичний посібник), 10-11 кл., Навчальна книга, 2003. 

12. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Базовий курс інформатики 

у 2-х частинах (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Видавнича група 

BHV, 2005,2006. 

13. Морзе Н.В., Мостіпан О.І. Інформатика. Державна підсумкова атестація 

(посібник), 11 кл., Абетка-НОВА, 2003. 

14. Глинський Я.М. Інформатика 10-11 клас, у 2-х книжках. 5-е видання 

(навчальний посібник), Деол, 2005. 

15. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. У 3-х частинах 

(навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005. 



16. Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. У 2-х частинах 

(навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005. 

17. Шестопалов Є.А. Інтернет для початківців (навчальний посібник), 10-11 кл., 

Аспект, 2005. 

18. Білоусова Л.І., Муравко A.C., Олефіренко Н.В. Інформатика, 

(навчальний посібник), 10-11 клас, Фоліо, 2007. 

19. Морзе H.В., Кузьмінська О.Г., Вембер В.П. Інформатика. 10 клас, 

(навчальний посібник), Школярик, 2008. 

20. Microsoft Corporation, Інформаційні технології в навчанні (навчально- 

методичний посібник), 10-11 кл. Видавнича група ВНВ, 2005. 

21. Microsoft Corporation, Основи програмування (навчально-методичний 

посібник), 10-11 кл. Видавнича група BHV, 2005. 

22. Ребрина В.А., Ривкінд И.Я., Чернікова J1.A., Шакотько В.В. Збірник завдань, 

тренувальних вправ, практичних робіт і тематичного оцінювання з 

інформатики.10 клас (навчально-методичний посібник), Ґенеза, 2007. 

23. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посібник : 3-є вид., перероб. і 

доп. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – К. : Вікар, 2003.– 223 с. 

24. Как самому смонтировать и записать видеофильм с помощью домашнего ПК 

и Adobe Premier, Ulead Media Studio,Ulead Video Studio, Pinnacle Studio, MGI 

Video Wave, Movie Maker. Эффективный самоучитель / E. M. Михлин. — M.: 

OOO «ДиаСофтЮП», 2005. - 608 с. 

Перелік методичної літератури 

1. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. 

Освітня галузь "Технології" — К., Освіта України, 2004. 

2. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та 

інформаційні технології в навчальних закладах. - 2006, № 1. - С. 180-189. 

3. І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко. Програма курсу за 

вибором «Основи створення комп'ютерних презентацій» // Інформатика та 

інформаційні технології в навчальних закладах. - 2006, №4/5. - С.35- 40. 

4. І.О. Завадський. Програма курсу за вибором «Основи візуального 

програмування» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 

- 2006, №4/5. - С.60-68. 

5. І.О. Завадський, Н.С.Прокопенко, Т.Г. Проценко. Програма курсу за 

вибором «Основи веб-дизайну» // Інформатика та інформаційні технології в 

навчальних закладах. - 2006, №4/5. - С.48-55. 

6. Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський. Програма курсу за вибором «Основи 

комп'ютерної графіки» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних 

закладах. - 2006, №4/5. - С.27-34. 

7. Ю.О.Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. Програма курсу за 

вибором «Основи Інтернету» // Інформатика та інформаційні технології в 

навчальних закладах. - 2006, №4/5. - С.41-48. 

8. Пасько В.П., Прокопенко Н.С. Програма курсу за вибором «Основи 

інформаційної безпеки» // Інформатика та інформаційні технології в 

навчальних закладах. - 2006, №4/5. - С.56-60. 



Електронні ресурси  
1. Веб-спілкування, етикет [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://netiquette4uth.blogspot.com/2009/12/blog-post_01.html.  
2. 7 причин улыбаться: научный подход [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://fit4brain.com/39.  
3. Бройченко А. Г. Інформатик. Все для учителів та учнів. 

Російсько-український алфавіт для вирізання [Електронний ресурс] / А. 
Г. Бройченко – Режим доступу до ресурсу: 
http://informaticon.narod.ru/pages/graf_7.html.  

4. Что такое дружба? [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: http://www.lang-lit.ru/2016/01/sochinenie-na-temu-druzhba.html.  

5. Стоковые изображения [Електронний ресурс] //Dreamstime. – Режим 
доступу до ресурсу: https://ru.dreamstime.com/ 
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0
%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B
A%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D
1%82-image45639860.  

6. Головні наукові помилки [Електронний ресурс]. // Острів знань. – 
Режим доступу до ресурсу: http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/ 
code-5C9F176147D4B/list-22AE31EDF27. 

7. Сакральная кинезиология. Конфликты [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: 
http://kineziologia.biz/drugaya-psixologiya/klyuchi-evolyucii/konflikty/.  

8. Что такое \"нетикет\"? [Електронний ресурс] // Официальный школьный 
сайт МБОУ СШ №7 им. А.П. Гайдара – Режим доступу до 
ресурсу: http://arz-skola7.3dn.ru/news/chto_takoe_netiket/2015-04-24-533.  

 

Зведені дані 

Курс вивчення І курс II курс III курс ІV курс 
Всього 

годин 

семестри  І II III ІV V VІ VІІ VІІІ  

Всього на предмет  51        51 

В тому числі аудиторних  51        51 

із них лекції  18         

семінарські           

практичні  32         

Інші види  1         

Самостійна робота           

Консультації           

Індивідуальні завдання           

Форми підсумкового 

контролю  

         

 

  

http://netiquette4uth.blogspot.com/2009/12/blog-post_01.html
http://fit4brain.com/39
http://informaticon.narod.ru/pages/graf_7.html
http://www.lang-lit.ru/2016/01/sochinenie-na-temu-druzhba.html
https://ru.dreamstime.com/%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%82-image45639860
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https://ru.dreamstime.com/%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%82-image45639860
https://ru.dreamstime.com/%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%82-image45639860
http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/%20code-5C9F176147D4B/list-22AE31EDF27
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