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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, освітній 
рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань  
всі галузі  

 

Варіативна 
 
 

 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання –  Освітня програма:  

 

Рік підготовки: 
2-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин 150 

-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента - 8 

 
Ступінь 

бакалавра 

14 год 
Практичні, семінарські 

  
Лабораторні 

36 год 
Самостійна робота 

100 год 

Вид контролю: залік 

 
Мова навчання – українська. 
 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить: для денної форми навчання – 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – 
самостійна робота (30% ~ 70%). 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

Мета курсу – формування у студентів вмінь та навичок з обробки та редагування 
цифрових фото та створення графічних об’єктів із застосуванням графічного редактора 
Adobe Photoshop. 

Завдання курсу: 

знати: 
• структуру та загальну схему функціонування графічних засобів; 
• програмне забезпечення для растрової графіки; 
вміти: 
• застосовувати засоби комп’ютерної графіки в професійній діяльності; 
• застосовувати практичні навички у використанні основних програмних графічних 

пакетів. 
• обирати графічних засіб на основі знань їх основних параметрів для створення 

конкурентноспроможного продукту 
 
Передумови для вивчення дисципліни: для вивчення необхідні знання дисциплін на 

рівні загальноосвітньої школи: інформатика. 
Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів. 

 
Очікувані результати навчання: 

Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ 
методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу 
інформації в предметній області. 

Знати склад і структуру використовуваних в системах мультимедіа технічних і 
програмних засобів; 

Оволодіти навичками використання основних графічних редакторів. 
 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  
 

І.	Загальнопредметні:		
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями 
Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій. 

	

ІІ.	Фахові:		
Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології ІТ в 

професійній діяльності. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Кредит 1. Особливості растрових зображень 
Тема 1. Види комп’ютерної графіки 
Особливості растрової графіки. Розмір зображення і роздільна здатність пристроїв 
обробки зображень. 

Тема 2. Фізика кольору. 



Характеристики і властивості кольору. Глибина кольору. Чорно-білі й напів-тонові 
зображення. Рекомендації зі застосування колірних моделей RGB, CMYK, Lab. Переходи 
між кольоровими моделями. 

Апаратне забезпечення ПК. 
Тема 3. Підготовка (оптимізація) зображень до публікації в мережі Інтернет. 
Способи оптимізації зображень, оцінка результатів оптимізації. 
 
Кредит 2. Виділення областей в зображенні і використання масок. 
Тема 4.  Загальна характеристика інструментів растрового редактора Photoshop. 
Робоче середовище редактора Photoshop. Управління параметрами інструментів.  
Тема 5. Технологія виділення областей..  
Виділення областей складної форми, виділення об’єктів, контрастних за яскравістю та 
кольором. Геометричні операції з виділеними областями. Засоби автоматичного 
виділення об’єктів. Маски і канали. Пряме редагування масок. Особливості використання 
швидкої маски. Технологія застосування градієнтних масок. 
Тема 6. Використання шарів. 
Застосування шарів для створення високоякісних рекламних продуктів та колажів як 
самостійних творів мистецтва. Управління шарами і їх параметрами, скріплення, злиття і 
об'єднання шарів. Взаємодія шарів. Управління ефектами шарів. Створення і редагування 
маски шару. 
 
Кредит 3. Тонова та колірна корекція зображень 
Тема 7. Загальна характеристика і оцінка тонових перетворень цифрового зображення. 
Загальна тонова корекція. Методи тонової корекції за допомогою рівнів. Розширення 
тонового діапазону для підвищення контрасту зображення. Застосування кривих для 
тонової корекції в окремих діапазонах яскравості. Прийоми автоматичної корекції.  
Тема 8.  Загальні відомості про колірну корекцію. 
Технологія корекції кольору. Особливості тонової корекції кольорових зображень. Засоби 
балансування кольору. Балансування зміною яскравості в каналах. Зрушення кольору в 
тоновому діапазоні. Тонова та кольорова корекція за варіантами. Автоматична колірна 
корекція. Створення коригуючого шару. Порядок корекції зображення. 
 
Кредит 4. Робота з текстом  
Тема 9.  Базові інструменти при роботі з текстом 
Використання тексту у зображеннях. Інструменти при роботі з текстом. 
Тема 10.  Фільтри 
Загальні відомості про фільтри. Застосування фільтрів для розмиття, підвищення різкості 
і імітації світлових ефектів, «художні» фільтри. 
 
Кредит 5. Поліпшення якості зображень – ретуш 
Тема 11.  Основні підходи до ретушування і відновлення зображень. 
Методи видалення другорядних об’єктів, підсилення головних об’єктів, чищення і 
відновлення деталей зображення. «Вклеювання» додаткових об'єктів в зображення. 
Посилення різкості зображення. Розфокусування – розмиття зображення. Використання 
інструментів тонової та колірної корекції зображення окремих областей.  
Тема 12.  Фільтри 
Загальні відомості про фільтри. Застосування фільтрів для розмиття, підвищення різкості 
і імітації світлових ефектів, «художні» фільтри. 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 



Назви кредитів і тем Кількість годин 
усьог

о 
у тому числі 

л П лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Особливості растрових зображень. 
Тема 1. Види комп’ютерної графіки. 10 1    9 
Тема 2. Фізика кольору. 10 2  2  6 
Тема 3. Підготовка (оптимізація) зображень до 
публікації в мережі Інтернет. 

10 1  2  7 

Усього 30 4  4  22 
Кредит 2. Виділення областей в зображенні і використання масок 
Тема 4.  Загальна характеристика інструментів 
растрового редактора Photoshop. 

10 2  2  6 

Тема 5. Технологія виділення областей 10  2  8 
Тема 6. Використання шарів 10  2  8 

Усього 30 2  6  22 
Кредит 3. Тонова та колірна корекція зображень 
Тема 7. Загальна характеристика і оцінка 
тонових перетворень цифрового зображення 

16 2  4  10 

Тема 8.  Загальні відомості про колірну 
корекцію. 

14 2  4  8 

Усього 30 4  8  18 
Кредит 4. Робота з текстом  
Тема 9.  Базові інструменти при роботі з 
текстом 

14 2  4  8 

Тема 10.  Фільтри 16 2  4  10 
Усього 30 4  8  18 

Кредит 5. Поліпшення якості зображень – ретуш 
Тема 11.  Основні підходи до ретушування і 
відновлення зображень. 

15 1  2  12 

Тема 12.  Фільтри 15 1  4  10 
Усього 30 2  6  22 

Усього годин: 150 14  36  100 
 

5. Теми лекційних  занять 
N 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Особливості растрових зображень. 
1 Тема 1. Види комп’ютерної графіки. 1 
2 Тема 2. Фізика кольору. 2 
3 Тема 3. Підготовка (оптимізація) зображень до публікації в 

мережі Інтернет. 
1 

Кредит 2. Виділення областей в зображенні і використання масок 
4 Тема 4.  Загальна характеристика інструментів растрового 

редактора Photoshop. 
2 

5 Тема 5. Технологія виділення областей 
6 Тема 6. Використання шарів 

Кредит 3. Тонова та колірна корекція зображень 
7 Тема 7. Загальна характеристика і оцінка тонових перетворень 

цифрового зображення 
2 



8 Тема 8.  Загальні відомості про колірну корекцію. 2 
Кредит 4. Робота з текстом 

9 Тема 9.  Базові інструменти при роботі з текстом 2 
10 Тема 10.  Фільтри 2 

Кредит 5. Поліпшення якості зображень – ретуш 
11 Тема 11.  Основні підходи до ретушування і відновлення 

зображень. 
1 

12 Тема 12.  Фільтри 1 
 Разом 14 

 
5. Теми лабораторних  занять 

N 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Особливості растрових зображень. 
1 Тема 2. Рекомендації зі застосування колірних моделей RGB, 

CMYK, Lab. Переходи між кольоровими моделями. 
2 

2 Тема 3. Способи оптимізації зображень 2 
Кредит 2. Виділення областей в зображенні і використання масок 

3 Тема 4.  Робоче середовище редактора Photoshop 2 
4 Тема 5. Маски і канали. 2 
5 Тема 6. Управління шарами і їх параметрами, скріплення, 

злиття і об'єднання шарів. Взаємодія шарів. Управління 
ефектами шарів 

2 

Кредит 3. Тонова та колірна корекція зображень 
6 Тема 7. Методи тонової корекції за допомогою рівнів. 4 
7 Тема 8 Засоби балансування кольору. Балансування зміною 

яскравості в каналах 
4 

Кредит 4. Робота з текстом 
8 Тема 9.  Базові інструменти при роботі з текстом 4 
9 Тема 10.  Фільтри 4 

Кредит 5. Поліпшення якості зображень – ретуш 
10 Тема 11.  Основні підходи до ретушування і відновлення 

зображень. 
2 

11 Тема 12.  Фільтри 4 
 Разом 36 

 

7. Самостійна робота 

N 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Особливості растрових зображень. 
1 Тема 1. Розмір зображення і роздільна здатність пристроїв 

обробки зображень. 
9 

2 Тема 2. Переходи між кольоровими моделями. Апаратне 
забезпечення ПК. 

6 

3 Тема 3. Способи оптимізації зображень, оцінка результатів 
оптимізації 

7 

Кредит 2. Виділення областей в зображенні і використання масок 
4 Тема 4.  Управління параметрами інструментів 6 



5 Тема 5. Особливості використання швидкої маски. Технологія 
застосування градієнтних масок. 

8 

6 Тема 6. Створення і редагування маски шару. 8 
Кредит 3. Тонова та колірна корекція зображень 

7 Тема 7. Застосування кривих для тонової корекції в окремих 
діапазонах яскравості. Прийоми автоматичної корекції 

10 

8 Тема 8.  Створення коригуючого шару. Порядок корекції 
зображення. 

8 

Кредит 4. Робота з текстом 
9 Тема 9.  Використання тексту у зображеннях 8 
10 Тема 10.  «художні» фільтри 10 

Кредит 5. Поліпшення якості зображень – ретуш 
11 Тема 11.  Розфокусування – розмиття зображення. 

Використання інструментів тонової та колірної корекції 
зображення окремих областей. 

12 

12 Тема 12.  «художні» фільтри 10 
 Разом 100 

 
 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
ОЦІНКА	
ЄКТС 

СУМА	БАЛІВ ОЦІНКА	ЗА	НАЦІОНАЛЬНОЮ	ШКАЛОЮ	 

екзамен	 залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 
B 80-89 4 (добре) 4/добре/ зараховано C 65-79 
D 55-64 

3 (задовільно)  3/задов./ зараховано 
  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 
 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь 
і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного 
й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 
фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 
систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 
практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 
конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 
письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 
студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 
Студенту виставляється відмінно, якщо студент здатний самостійно здійснювати 

основні види навчальної діяльності. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими; 
студент вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність позначена вмінням 
самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 
особисту позицію. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент знає істотні ознаки понять, 
явищ, закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в 



нестандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, виправляти 
допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

Студенту виставляється добре, якщо студент знає ознаки понять, явищ, 
закономірностей, зв'язків між ними на середньому рівні, а також самостійно застосовує 
знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, 
виправляти допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

Студенту виставляється достатньо, якщо відповідь студента при відтворенні 
навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет 
вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за 
зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо відповідь студента при 
відтворенні навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про 
предмет вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал. 

 
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  
 
 
 
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд 

 
Поточне оцінювання та самостійна робота 

 

 
КР 

Накопич
увальні 
бали/ 

Сума 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11,
12 

  

30 35 35 30 35 35 30 30 50 50 40 100 500/100* 
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.  

 
9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до лабораторних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, 
презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 
10. Методи навчання 

 
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 
сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 
додатковими джерелами. 

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення і узагальнення складних 
розділів курсу, які освітлюються, в основному, на проблемному рівні та у формі діалогічно-
проблемних лекцій. 

Лабораторні заняття є аудиторними, проводяться по наперед відомих темах у вигляді 
активних форми проведення занять. Вони призначені для закріплення і глибшого вивчення 
певних аспектів лекційного матеріалу на практиці. 



Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення 
студента з певними розділами курсу за рекомендованими педагогом матеріалами і 
підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу.  

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем в процесі проведення всіх видів 
занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки 
освоєння розділів курсу і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на 
поставлені питання. 

 
11. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Комп'ютерна графіка: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для 
студентів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.050102 
«Комп'ютерна інженерія» / Укл.: / Смірнова Н.В. Смірнов В.В., - Кіровоград: КНТУ,2015 – 
52 с. 

2. Власій О.О Комп’ютерна графіка. Обробка растрових зображень: Навчально-
методичний посібник / О. О. Власій, О. М. Дудка. – ІваноФранківськ: ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 72 с. 

 
Допоміжна 

 
1. Тарас І. П. Комп’ютерна графіка: методичні вказівки для виконання курсової 

роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 20 с. 
2. В. Ю. Коцюбинський, Л. М. Мельник, О. Ю. Софина Методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт з курсу «Компютерна графіка» – Вінниця : ВНТУ, 2015 . – 65 
с. 

3. Комп’ютерна графіка : навчальний посібник : в 2-х кн.2. / Укладачі : Тотосько 
О.В., Микитишин А.Г., Стухляк П.Д. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя, 2017 – 304 с. 

4. Василюк А. С., Мельникова Н. І. Комп'ютерна графіка – Видавництво Львівської 
політехніки,2016 – 308с. 

5. Комп’ютерна графіка : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання 
спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 123 «Комп’ютерна інженерія» з курсу 
«Комп’ютерна графіка» / Укладач: Скиба О.П. – Тернопіль : Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 88 с. 

6. Рассел, Джесси Компьютерная графика / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2015. - 298 c. 
7. Селезнев В.А., Дмитроченко С.А. Компьютерная графика. Учебник и практикум,– 

Юрайт,2019, – 219стр. 
8. Информационные технологии и вычислительные системы. Вычислительные 

системы. Компьютерная графика. Распознавание образов. Математическое моделирование / 
Под ред. С.В. Емельянова. - М.: Ленанд, 2015. - 100 c. 

9. Аверин, В.Н. Компьютерная графика: Учебник / В.Н. Аверин. - М.: Академия, 
2018. - 240 c. 

10. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и Web-дизайн. Практикум. Практикум 
по информатике: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова. - М.: Форум, 2018. - 144 c. 

11. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: Уч.пос / Т.И. Немцова, 
Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин и др. - М.: Форум, 2015. - 144 c. 

12. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. 
Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: Форум, 2019. - 144 c. 

13. Никулин, Е.А. Компьютерная графика. Модели и алгоритмы: Учебное пособие 
/ Е.А. Никулин. - СПб.: Лань, 2018. - 708 c. 



14. Никулин, Е.А. Компьютерная графика. Фракталы: Учебное пособие / Е.А. 
Никулин. - СПб.: Лань, 2018. - 100 c. 

15. Никулин, Е.А. Компьютерная графика. Оптическая визуализация: Учебное 
пособие / Е.А. Никулин. - СПб.: Лань, 2018. - 200 c. 

16. Тозик, В.Т. Компьютерная графика и дизайн: Учебник / В.Т. Тозик, Л.М. 
Корпан. - М.: Academia, 2018. - 168 c. 

17. Тозик, В.Т. Компьютерная графика и дизайн: Учебник / В.Т. Тозик. - М.: 
Academia, 2017. - 184 c. 

18. Тозик, В.Т. Компьютерная графика и дизайн: Учебник / В.Т. Тозик. - М.: 
Academia, 2016. - 672 c. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Adobe. Офіційний ресурс Adobe [Электронний ресурс]. – Режим доступу: https:// 
adobe.com/ 
 


