
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

Освітньо-професійна програма Декоративне мистецтво 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 
спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ГРАФІКА 
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Консультації Очні консультації: вівторок з 15.10 до 16.30 – Гупало Юлія Сергіївна 
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (0671547269) в 
робочі дні з 9.00 до 17.00 – Гупало Юлія Сергіївна 

  
Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології та 

графіка» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі 
знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу становлять засоби подання графічних 
зображень, програмні системи їх обробки, базові алгоритми растрової та 
векторної графіки. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Дисципліни, що забезпечують: Основи композиції; Кольорознавство;  
Інформаційні технології, системи та ресурси. 
Забезпечувані дисципліни: Композиція і проектування. 
Програма навчальної дисципліни на 3 курсі складається з таких змістових 
модулів: 
Змістовий модуль І. Основи роботи з комп’ютерною графікою в 
векторному редакторі. 
Змістовий модуль ІІ. Основи роботи з комп’ютерною графікою в 
растровому редакторі. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування знань щодо ефективного 
використання сучасного апаратного і програмного забезпечення 
комп’ютера при роботі з комп’ютерною графікою.  
Завдання навчальної дисципліни:  
 опанування системи базових знань по роботі з графічними 
редакторами для створення і редагування растрового та векторного 
зображення; 
 розвиток творчих здібностей шляхом освоєння сучасних методів 
використання комп’ютерних графічних програм; 
 виховання відповідального відношення до дотримання етичних і 
правових норм інформаційної діяльності.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: предмет та завдання дисципліни; особливості, переваги та 
недоліки видів комп’ютерної графіки; принципи організації та типи 
кольорових моделей; основні формати графічних файлів, їх основні 
характеристики та перетворення; 
вміти: створювати та редагувати об’єкти графічного дизайну за 
допомогою сучасного програмного забезпечення; перетворювати 
формати графічних файлів у межах дозволених графічними редакторами; 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


створювати прості анімаційні зображення; 
компетенцій: здатність усвідомлювати специфіку роботи в графічних 
редакторах; здатність розрізняти підготовку електронних файлів до друку 
або до опублікування у всесвітній мережі Інтернет; розуміння ролі 
комп’ютерної підготовки в професійній діяльності художника.  
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких навичок 
(soft-skills): 
 дотримуватись етичних принципів та будувати ефективний діалог з 
суб’єктами професійної діяльності; 
 проявляти комунікативність і відповідальність при роботі в соціальному 
просторі. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 9,5 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво 

Нормативна 
 

Спеціальність 023 
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація 

Семестр 5, 6 

Модулів – 3 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 136 год. 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 
16 год. 

Практичні:  
120 год. 

Загальна кількість годин – 
285 

Лабораторні: 
год. 

Самостійна робота 149 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання за 

семестрами: 
V (17 тижнів) VІ (15 тижнів) 

аудиторних 4 4,3 

самостійної роботи 
студента 

4,8 4,7 

Вид контролю: диф. залік диф. залік 

 

https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Poloz_Dobrochesn.pdf


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль І. Основи роботи з комп’ютерною графікою в векторному редакторі 
Тема 1. Створення та редагування векторних об’єктів . 
Класифікація комп’ютерної графіки по кількості вимірів та способу формування зображення. 

Основні поняття про векторну, растрову, фрактальну графіку. Векторна графіка – базовий елемент 
зображення, характеристики формоутворення.  

Тема 2. Основи роботи в графічному векторному редакторі. 
Редактор векторної графіки. Інтерфейс програми. Монтажна область. Принципи створення, 

відкриття, збереження файлу. Розширення файлів – *.ai, *.jpeg, *.tiff, *.pdf. Налаштування заливки та 
контуру векторної фігури. Порядок монтажу об’єктів. Гарячі клавіши.  

Тема 3. Інструментарій векторного редактора. 
Сканування ескізів. Шаблонний шар. Шари та субшари. Редагування вузлів векторного 

об’єкта. Трансформування, вирівнювання, злиття фігур відносно один одного та масштабної області. 
Заливання областей пересічних частин об’єктів. Заливка векторного об’єкту по сітці. Опції 
інструментів Pensil та Brush. Крива Без’є, опорна точка – принципи створення та редагування. 
Характеристики контуру; заливка кольором, текстурою, градієнтна заливка. Шрифт – принципи 
створення та редагування. Інструмент Type. Налаштування та редагування виносних панелей 
Сharacter, Paragraph. 

Тема 4. Ефекти в векторному редакторі. 
Налаштування ефектів в векторному редакторі. Ефект 3D. Імітація тривимірного об’єкту 

засобами двовимірного графічного редактора. Відображення характеристик об’єкту на панелі 
APPEARANCE (Зовнішній вигляд). Інструмент Free Transform (Вільна трансформація). 

 
Змістовий модуль ІІ. Основи роботи з комп’ютерною графікою в растровому редакторі 

Тема 5. Принципи багатошарового документу в графічному растровому редакторі  
Растрова графіка – базовий елемент зображення, характеристики формоутворення. Робочій 

простір графічного растрового редактора. Інтерфейс програми. Принципи створення, відкриття, 
збереження файлу. Роздільна здатність. Розширення файлу *psd, *jpeg, *tif Інструменти Вкладки 
Меню / Вибір + Режим швидкої маски. Режими накладання шарів. Типи пензлів – принципи створення 
та редагування. Налаштування панелей Layers / Шари, Channels / Канали. Історичний пензель. 
Вільна трансформація. Кольорокорекція зображення з панелі Меню Image/Adjustments. 
Коригувальний шар. Видалення частини фото. Коригувальний шар. Редагування розмірів фото. Друк. 
Багатошарове зображення. Вкладка Меню / Вибір та редагування шляху за допомогою інструментів 
Pen Tool, Path, Direct Selection Tools. Робота з панеллю Path.  Кольорокорекція через коригувальний 
шар на Панелі Layers. 

Тема 6. Колірні моделі в графічних редакторах. 
Колірні моделі RGB, CMYK, HSB, Lab. Налаштування панелей Layers / Шари, Channels / 

Канали. Історичний пензель. Налаштування панелі Actions. Кольорокорекція пакету фотографій. 
Редагування розмірів фото. 

Тема 7. Поєднання роботи в растровому та векторному редакторах. 
Принципи поєднання роботи в растровому та векторному редакторах. Створення персонажу в 

векторному редакторі. Розкадровка. Аналіз анімації та розкладання на анімовані частини векторних 
елементів. Перенесення в растровий редактор персонажу, анімація персонажу. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 
усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
Змістовий модуль І. Основи роботи з комп’ютерною графікою в векторному редакторі 

Тема 1. Створення та редагування векторних об’єктів.       

Класифікація комп’ютерної графіки по кількості вимірів, види 
графіки по способу формування графічних зображень. 

4 4     

Створення прикладів фрактальної графіки, створення 
прикладів векторних фігур 

10     10 

Тема 2. Основи роботи в графічному векторному редакторі.       

Робочий простір графічного векторного редактора. 4 4     

Розробка ескізів калькулятора. 10     10 



Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 
усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
Основи побудови векторної фігури. Види заливок об’єктів.  
Пр. «Створення калькулятора з об’єктів простих геометричних 
форм». 

8  8    

Тема 3. Інструментарій векторного редактора.       

Заливка векторного об’єкту по сітці. Інструмент Mesh. 
Пр. «Створення векторного фрукта або овоча». 

8  8    

Опції інструментів Pensil та Brush. Створення власного пензлю. 
Пр. «Створення портрету із застосуванням лінії» 

8  8    

Самостійне закінчення аудиторного завдання. Збереження в 
двох форматах 

16     16 

Крива Без’є, опорна точка – принципи створення та 
редагування. 
Пр. «Створення портрету з використанням заливок та/або 
градієнтів, паттернів». 

8  8    

Самостійне закінчення аудиторного завдання. Збереження в 
двох форматах 

16     16 

Шрифт – принципи створення та редагування. Інструмент Type. 
Налаштування та редагування виносних панелей Сharacter, 
Paragraph. 
Пр. «Створення портрету з використанням інструмента Type». 

12  12    

Самостійне закінчення аудиторного завдання. Збереження в 
двох форматах 

20     20 

Тема 4. Ефекти в векторному редакторі.       

Налаштування ефектів. Ефект 3D. Відображення 
характеристик об’єкту на панелі APPEARANCE (Зовнішній 
вигляд). Інструмент Free Transform (Вільна трансформація). 
Пр. «Створення натюрморту з імітацією ефекту тривимірного 
зображення». 

12  12    

Самостійне закінчення аудиторного завдання. Збереження в 
двох форматах 

10     10 

Підсумковий контроль. Тестування 4  4    

Разом за змістовим модулем І 150 8 60   82 

Разом за V семестр: 150 8 60   82 

Змістовий модуль ІІ. Основи роботи з комп’ютерною графікою в растровому редакторі 

Тема 5. Принципи багатошарового документу в растровому 
графічному редакторі. 

      

Робочій простір растрового редактора.  2 2     

Створення, редагування, збереження, відкриття файлу.  
Розширення файлу – *.psd, *.jpeg, *.tif. Інструменти Штамп, 
Лікувальний пензель.  
Пр. «Створення документу, збереження в декількох 
форматах». 

2  2    

Типи пензлів – принципи створення та редагування. 
Пр. «Створення пензлями об’єкту (на вибір: пейзаж, 
натюрморт, портрет)». 

4  4    

Видалення частини фото. Маска шару. Коригувальний шар. 
Пр. «Створення декоративного дерева з текстурами». 

4  4    

Інструменти Вкладки Меню / Вибір + Режим швидкої маски. 
Режими накладання шарів. Кольорокорекція 
Пр. «Ретушування фотопортрету з обробкою тла» 

8  8    



Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 
усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
Багатошарове зображення. Створення та редагування  шляху 
за допомогою інструментів Pen Tool, Path, Direct Selection 
Tools. Робота з панеллю Path.  Кольорокорекція через 
коригувальний шар на Панелі Layers. 
Пр. «Колаж – мої думки». 

12  12    

Тема 6. Колірні моделі в графічних редакторах.       

Колірні моделі RGB, CMYK, Lab. 2 2     

Пр. «Досягнення максимального ефекту кольорокорекціїї 
шляхом RGB / Lab / CMYK». 

2  2    

Налаштування панелей Layers / Шари, Channels / Канали. 
Історичний пензель. 
Пр. «Досягнення на фото ефекту викривленого простору». 

4  4    

Збір матеріалу, підготовка фото – один тип орієнтації 
монтажної області, схожа тональність фото, 10 шт. 

20     20 

Налаштування панелі Actions. Кольорокорекція пакету 
фотографій. Редагування розмірів фото. 
Пр. «Кольорокорекція пакету фотографій, призначення 
фотографії певних розмірів, використання фільтрів». 

4  4    

Тема 7. Поєднання роботи в растровому та векторному 
редакторах. 

      

Принципи поєднання роботи в растровому та векторному 
редакторах. 

2 2     

Пр. «Створення векторного персонажу для наступної анімації». 4 2 2    

Пр. «Анімація в растровому редакторі» 14  14    

Самостійне закінчення аудиторного завдання. Збереження в 
двох форматах 

47     47 

Підсумковий контроль. Тестування 4  4    

Разом за змістовим модулем ІІ 135 8 60   67 

Разом за VІ семестр: 135 8 60   67 

Разом  285 16 120   149 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1. 2 Основи побудови векторної фігури. Види заливок об’єктів.  
Пр. «Створення калькулятора з об’єктів простих геометричних форм» 

8 

2. 3 Заливка векторного об’єкту по сітці. Інструмент Mesh. 
Пр. «Створення векторного фрукта або овоча» 

8 

3. 3 Опції інструментів Pensil та Brush. Створення власного пензлю. 
Пр. «Створення портрету із застосуванням лінії» 

8 

4. 3 Крива Без’є, опорна точка – принципи створення та редагування. 
Пр. «Створення портрету з використанням заливок та/або градієнтів, 
паттернів» 

8 

5. 3 Шрифт – принципи створення та редагування. Інструмент Type. 
Налаштування та редагування виносних панелей Сharacter, Paragraph. 
Пр. «Створення портрету з використанням інструмента Type» 

12 

6. 3 Налаштування ефектів. Ефект 3D. Відображення характеристик об’єкту на 
панелі APPEARANCE (Зовнішній вигляд). Інструмент Free Transform (Вільна 
трансформація) 
Пр. «Створення натюрморту з імітацією ефекту тривимірного зображення» 

12 

7. 4 Підсумковий контроль. Тестування 4 
8. 5 Створення, редагування, збереження, відкриття файлу.  Розширення файлу – 

*.psd, *.jpeg, *.tif, *.pdf. Інструменти Штамп, Лікувальний пензель.  
Пр. «Створення документу, збереження в декількох форматах». 

2 
 



№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

9. 5 Типи пензлів – принципи створення та редагування. 
Пр. «Створення пензлями об’єкту (на вибір: пейзаж, натюрморт, портрет)» 

4 
 

10. 5 Видалення частини фото. Маска шару. Коригувальний шар. 
Пр. «Створення декоративного дерева з текстурами» 

4 

11. 5 Інструменти Вкладки Меню / Вибір + Режим швидкої маски. Режими 
накладання шарів. Кольорокорекція 
Пр. «Ретушування фотопортрету з обробкою тла» 

8 

12. 5 Багатошарове зображення. Створення та редагування  шляху за допомогою 
інструментів Pen Tool, Path, Direct Selection Tools. Робота з панеллю Path.  
Кольорокорекція через коригувальний шар на Панелі Layers. 
Пр. «Колаж – мої думки». 

12 

13. 6 Пр. «Досягнення максимального ефекту кольорокорекціїї шляхом RGB / Lab / 
CMYK». 

2 

14. 6 Налаштування панелей Layers / Шари, Channels / Канали. Історичний 
пензель. 
Пр. «Досягнення на фото ефекту викривленого простору». 

4 

15. 6 Налаштування панелі Actions. Кольорокорекція пакету фотографій. 
Редагування розмірів фото. 
Пр. «Кольорокорекція пакету фотографій, призначення фотографії певних 
розмірів». 

4 

16. 7 Пр. «Створення векторного персонажу для наступної анімації». 4 
17. 7 Пр. «Анімація в растровому редакторі» 12 
18. 7 Підсумковий контроль. Тестування 4 
Разом 120 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  1 Створення прикладів фрактальної графіки, створення прикладів векторних 
фігур 

10 

2.  2 Розробка ескізів калькулятора 10 
3. 3 Самостійне закінчення аудиторного завдання. Збереження в двох форматах 16 
4. 3 Самостійне закінчення аудиторного завдання. Збереження в двох форматах 16 
5. 3 Самостійне закінчення аудиторного завдання. Збереження в двох форматах 20 
6. 4 Самостійне закінчення аудиторного завдання. Збереження в двох форматах 10 
7. 6 Збір матеріалу, підготовка фото – один тип орієнтації монтажної області, 

схожа тональність фото, 10 шт. 
20 

8. 7 Самостійне закінчення аудиторного завдання. Збереження в двох форматах 47 
Разом 149 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Комп’ютерний дизайн та 
графіка» застосовуються такі методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; 
– методи комп’ютерного контролю: тестування;  
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Курс ІІІ, семестр 5 

Кількість балів 
ЗМ 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 
Практичні заняття (57 б) - 7 43 7 
Самостійна робота (23 б) 5 3 12 3 
Підсумковий контроль. Тестування 20 балів 

 



Курс ІІІ, семестр 6 

Кількість балів 
ЗМ 1 

Т1 Т2 Т3 
Практичні заняття (74 б) 45 17 12 
Самостійна робота (6 б) - 3 3 
Підсумковий контроль. Тестування 20 балів 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
ЄКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим повторним 
курсом) 
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11. Інформаційні ресурси в мережі інтернет 
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2. Гдаль Б. Шрифти. URL: https://bohdan.com.ua/tvory/t/shryfty/ 
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5. Переосмислення реальності URL: https://www.adobe.com/ua/products/photoshop. html 
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8. Профіль – довідник про художників. URL: http://art.lviv-online.com/profile club 
9. Український провідний журнал про мистецтво. URL: http://artukraine.com.ua/  
 


	ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз.


