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ВСТУП 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка та 
обчислювальна геометрія» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра спеціальності «Прикладна математика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є математичні основи 

програмування. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є складовою частиною блоку 

природничо-математичної підготовки та відноситься до навчальних дисциплін 

циклу загальної підготовки студентів за спеціальністю «Прикладна 
математика». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із курсів – «Математичний аналіз», «Алгебра та геометрія» та 
є базою для вивчення таких дисциплін як «Теорія ймовірності», «Випадкові 
процеси та їх моделювання». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  

Анотація 

 

Комп’ютерна графіка – це галузь знань, в якій, з одного боку, накопичено 
значний багаж знань, з іншого боку, здійснюється постійний розвиток методів, 
алгоритмів та практичних застосувань, це складна і різноманітна дисципліна. 
Комп’ютерна графіка є важливою компонентою освіти сучасного спеціаліста. В 
багатьох випадках потреби в графіці можуть бути забезпечені різними 
існуючими графічними бібліотеками та системами. Однак, постійно виникає 
необхідність створювати спеціальні графічні програмні засоби. Зробити це 
можна, якщо оволодіти практичними навичками розв’язування типових задач 
комп’ютерної графіки та відповідними теоретичними знаннями.  

Ключові слова: растр, графічний приміти, вектор, алгоритм, перетворення, 
відображення.  

Аbstract 
 

Computer graphics - this is a branch of knowledge, which, on the one hand, has 

accumulated a considerable amount of knowledge, on the other hand, there is a 

constant development of methods, algorithms and practical applications, this is a 

complex and diverse discipline. Computer graphics are an important component of 

the education of a modern specialist. In many cases, graphics needs can be provided 

by various existing graphical libraries and systems. However, there is always a need 

to create special graphical software tools. You can do this if you master the practical 

skills of solving typical computer graphics tasks and relevant theoretical knowledge. 

Keywords: raster, graphic primitive, vector, algorithm, transform, reflection. 
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1. Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти  

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3,5 Галузь знань 

 
11 Математика та статистика 

 

Нормативна 

Модулів – 2 

Змістових модулів – 4 Спеціальність  

 
113 Прикладна математикаа 

  

Рік підготовки: 

4-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання:  – 

Семестри 

Загальна кількість 
годин –105 

8-й 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,8 
самостійної роботи 
студента – 4,2 
 

 

Рівень вищої світи:  
 

бакалавр 
 

Лекції 
20 год. 

Лабораторні роботи 

22 год 

Самостійна робота 

63 год. 
Індивідуальні завдання: 

–   

Вид контролю:  

залік  

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить (%):  

для денної форми навчання –  40%  до 60 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:  
 вивчення основних алгоритмів обчислювальної геометрії та методів 

проектування та побудови складних поверхонь; 
 ґрунтовне ознайомлення студентів із спеціальними чисельними методами 

комп’ютерної графіки для проектування поверхонь; 
 формування у студентів знань, вмінь і навичок щодо впровадження та 

застосування теоретичних основ та програмного інструментарію 
обчислювальної геометрії і комп’ютерної графіки в майбутній професійної 
діяльності. 

Завдання:  
 надання студентам базових теоретичних знань у галузі обчислювальної 

геометрії та геометричного моделювання; 
 надання студентам базових знань щодо способів застосування основних 

алгоритмів обчислювальної геометрії та способів побудови поверхонь в 
комп’ютерній графіці; 

 набуття студентами практичних навичок застосування алгоритмів 
обчислювальної геометрії для вирішення задач; 

 вивчення основних принципів побудови комп’ютерного зображення. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

 основні алгоритми обчислювальної геометрії: орієнтації, опуклості, 
належності, перетину, відсікання, близькості, триангуляці; 

 способи представлення геометричної інформації в обчислювальній 

системі; 
 принципи побудови колірних моделей комп’ютерної графіки; 
 алгоритми растрової та обчислювальної геометрії для побудови відрізків, 

деяких плоских кривих, растеризації замкнених областей, 
 теорію побудови поверхні; 
 сучасні методи задання кривих та поверхонь, системи наближення 

поверхонь. 
 

вміти:  

 реалізовувати алгоритми  обчислювальної геометрії при розв’язанні 
типових геометричних задач; 

 реалізовувати методи геометричного моделювання в комп’ютерній графіці. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. 
Змістовий модуль 1. 

Алгоритми обчислювальної геометрії 
 

Тема 1. Основні поняття обчислювальної геометрії 
Загальні означення. Графічні примітиви. Структура даних. Складність 
алгоритму. Похибки реалізації обчислювальних алгоритмів на комп’ютерах. 
Алгоритми геометричного пошуку. Задачі локалізації (належності) точки. 
Регіональний пошук. 
 

Змістовий модуль 2. 

Моделювання 2D/3D перетворень 

 

Тема 2. Перетворення на площині 
Афінні перетворення на площині. Системи координат та їх перетворення. 
Анімація. Моделювання руху. 
 

Тема 3. Перетворення в просторі 
Афінні перетворення в просторі. Проекції. Класифікація проекцій, 
ортографічна аксонометрична, косокутна. Перспективні проекції. Методи 
створення перспективних видів. Алгоритми і методи усунення невидимих ліній 
і граней. 

Змістовий модуль 3. 

Побудова кривих та поверхонь 

 

Тема 4. Побудова інтерполяційних та згладжуючих кривих 

Основні поняття. Поліноміальна інтерполяція. Згладжуючі сплайни. Сплайнові 
криві. Криві Безьє. В-сплайнові криві 
 

Тема 5. Математичні моделі поверхонь 

Білінійна та лінійчаста поверхні. Інтерполяційні бікубічні сплайни. Сплайнові 
поверхні. Поверхні Безьє. В-сплайнові поверхні. 
 

Тема 6. Алгоритми розв’язання статичних та динамічних задач 

Основні задачі орієнтації, опуклості, перетину, відсікання, близькості. Діаграма 
Вороного. Побудова опуклої оболонки. Методи Грехема і Джарвіса. Алгоритм 
«Розподіляй і владарюй». Динамічні алгоритми побудови опуклої оболонки. 
Тріангуляція набору точок і полігонів. 
 

МОДУЛЬ 2. 

Змістовий модуль 4. 
Комп’ютерна графіка 
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Тема 7. Основні поняття комп’ютерної графіки 

Види комп’ютерної графіки. Растрова і векторна графіка. Технічне та 
програмне забезпечення. Засоби введення та виведення зображень. Програмні 
пакети комп’ютерної графіки. Колір. Колірний простір. Векторне 
(трикомпонентне) представлення кольору. Адитивна та субтрактивна колірні 
моделі (RGB, HSB, CMYK). Рівноконтрастні колірні моделі. Ідеальний і 
реальний синтез кольору. Колірне охоплення різних графічних пристроїв. 
 

Тема 8. Растрові алгоритми комп’ютерної графіки 

Інкрементні алгоритми генерування кривих. Алгоритми Брезенхема і Жордана.  
Алгоритми заповнення областей. Зафарбовування полігонів: YX-алгоритм, 
пострічковий алгоритм. Заповнення фігур. Текстури. Зафарбовування видимих 
поверхонь. Моделі відбиття світла. Обчислення нормалей до поверхні відбиття 

світла. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 

денна форма 
 у тому числі 

л П лаб інд С.р.  

1 2 3 4 5 6 7  

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Алгоритми обчислювальної геометрії 
Тема 1. Основні поняття 
обчислювальної геометрії. 8 2    6 

Разом за змістовим модулем 1 8 2    6 

Змістовий модуль 2 

Моделювання 2D/3D перетворень 

Тема 2. Перетворення на площині. 10 2  2  6 

Тема 3. Перетворення в просторі. 18 4  4  10 

Разом за змістовим модулем 2 28 6  6  16 

Змістовий модуль 3. 
Побудова кривих та поверхонь 

Тема 4. Побудова інтерполяційних та 
згладжуючих кривих 

10 2  2  6 

Тема 5. Математичні моделі 
поверхонь 

12 2  4  6 

Тема 6. Алгоритми розв’язання 
статичних та динамічних задач 

10 2  2  6 

Разом за змістовим модулем 3 32 6  8  18 
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Модуль 2 

Змістовий модуль 4 

Комп’ютерна графіка 

Тема 7. Основні поняття 
комп’ютерної графіки 

16 2  2  12 

Тема 8. Растрові алгоритми 
комп’ютерної графіки 

21 4  6  11 

Разом за змістовим модулем 4 37 6  8  23 

Усього годин 105 20  22  63 

5. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 2 3 

1.  Найпростіші двовимірні перетворення. Композиція 
двовимірних перетворень. 

2 

2.  Найпростіші тривимірні перетворення. 4 

3.  Побудова інтерполяційних та згладжуючих кривих 2 

4.  Алгоритми розв’язання статичних та динамічних задач 4 

5.  Растрування ліній. Інкрементні алгоритми генерування 
кривих. 

4 

6.  Заповнення суцільних областей. 2 

7.  Побудова фрактальних кривих за допомогою системи 
итерированных функцій. 

2 

8.  Побудова фрактальних кривих за допомогою 
детермінованого і рандомізованого алгоритму. 

2 

Всього за курс 22 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл навчального часу на вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка 
та обчислювальна геометрія» 

6.1 . Розподіл годин самостійної роботи студента 
 

Число 
кредитів 

ЕСТС 

Загальний 
обсяг 

дисципліни 

Розподіл часу Частка 
самостійної 

роботи, 
 в % 

Аудиторні 
заняття 

Самостійна 
робота 

3,5 105 42 63 60 

Підготовка до аудиторних занять (0,5 год. на 1 год. аудиторних занять) – 21 

год.  
Підготовка до контрольних заходів (6 год. на 1 кредит) – 21 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 21 год. 
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6.2. Завдання для самостійної роботи 

№з/п Назва теми К-ть год. сам. 
роботи 

1 Основні градаційні перетворення. 4 

2 Градаційні перетворення зображень за допомогою 
кусково- лінійних функцій перетворень. 

4 

3 Зміна гістограми зображення. 4 

4 Візуалізація тривимірних об'єктів. 3 

5 Зафарбовування поверхонь. 3 

6  Видалення невидимих ліній і поверхонь. 3 

Загальна кількість годин 21 

 

Звіт про самостійну роботу не надається. Вивчення відповідного матеріалу 

перевіряється під час поточного та підсумкового контролів знань. 

7. Методи навчання 

Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 
супроводжуються демонстрацією презентацій лекційного матеріалу та 
прикладів за допомогою відео проектора. 

Практичні заняття проводяться в аудиторії з виконанням завдань біля дошки 
та завдань для самостійної роботи. 

Проведення контрольних тестувань. 
8. Методи контролю 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних 
робіт проводиться за поточним та підсумковим контролями. Поточний 
контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у письмовій 
формі та за допомогою тестів. Контрольні завдання включають тестові питання 
трьох рівнів складності. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з лабораторних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань та 

шляхом проведення тестувань. 

Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
Підсумковий семестровий контроль знань відбувається на екзамені у 

формі тестування.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з 
навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія», є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1. Поточне тестування та СРС 

Модуль 2. 
Поточне 

тестування та 
СРС За

га
ль

на
 

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

100 

10 20 30 40 

Т1
 

Т2
 

Т3
 

Т4
 

Т5
 

Т6
 

Т7
 

Т8
 

10 10 10 10 10 10 20 20 

Т1, Т2...Т8– теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання:  

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0–34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка та 
обчислювальна геометрія» включає: 

1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 
темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 
дисципліни (навчальна платформа Moodle). 
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11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. –Чернівці: 
Рута, 2009 – 343 с. 

2. Пічугін, М. Ф., Канкін І. О., Воротніков В. В. Комп'ютерна графіка : навч. 
посібник. - Київ : Центр учбової літ., 2013. — 346 с. 

 

 

Допоміжна 

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

2. Веселовська Г. В., Ходаков В. Є., Веселовський В. М. Комп’ютерна 
графіка: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. – 

Херсон: ОЛДІ-плюс, 2008. – 584 с 

3. Горобець С.М. Основи комп’ютерної графіки: навч. пос. / За ред. М.В. 
Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Рівненська обласна універсальна бібліотека. URL:  http://libr.rv.ua/  

2. Наукова бібліотека НУВГП. URL: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського  

URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 
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