
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 122; 

2. Назва: Комп’ютерна практика;  

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: ІV; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Рощенюк А.М., к.п.н., 

ст.викладач кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики НУВГП; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• перетворювати графічні файли з одного формату в інший та здійснювати експорт-

імпорт зображень між різними програмами; 

• працювати в середовищі програми Adobe Photoshop; 

• виконувати обробку растрових зображень (фотографії, web-графіка, рекламні 

плакати); 

• створювати художні ефекти, використовуючи маски, фільтри, шари; 

• розробляти буклети, листівки, ілюстрації для веб-сторінок, ретушувати і 

відновлювати фотографії, створювати колажі; 

• сканувати фотознімки і модифікувати їх для потреб певного проекту; 

• підготувити графіку до розміщення в інтернет; 

• виводити зображення на друк. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка; 

11. Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: Програмування, Прикладне 

програмне забезпечення; 

       Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Комп`ютерна 

графіка та обчислювальна геометрія, Програмування і підтримка веб-застосувань; 

12. Зміст курсу: Основи опрацювання растрової графіки в Adobe Photoshop. Растровий 

графічний редактор Adobe Photoshop. Інтерфейс програми. Виділення фрагментів 

зображення. Переміщення, дублювання і редагування виділених зображень. Сканування, 

корекція, ретушування і відновлення фотозображень. Робота з шарами зображення. 

Налаштовуючі шари. Маски шарів. Фільтри в Adobe Photoshop. Робота з текстом. 

Розширений функціонал Adobe Photoshop. Абстракція. Візитка. Фотоефекти (ефект 

крапель на склі). Геометричний колаж. 

Підготовка складних документів у текстовому редакторі. Анімація. Фотокнига. 

Оформлення та здача звіту. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Айсманн К. Маски и композиция в Photoshop [пер. с англ. и ред. И. Берштейна]. Киев : 

Диалектика, 2013. 600 с.  

2. Келби С. Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов [пер. с англ. и ред. 

В. Иващенко]. Киев : Диалектика, 2013. 368 с.  

3. Комолова Н. Adobe Photoshop CS6 для всех СПб. : БХВ-Петербург, 2013. 608 с.  

4. Скрылина С. Adobe Photoshop. Самое необходимое СПб. : БХВ-Петербург, 2014. 528 с.  

5. Снайдер Л. Photoshop CC 2014. Исчерпывающее руководство Москва : Эксмо, 2015. 

1040 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
72 години лабораторних робіт.  

Методи: індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів;  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.                Залік в кінці ІV семестру.  

16. Мова викладання: українська.  

 

Завідувач кафедри                                               Мартинюк П.М., д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 122; 

2. Title: Computer practice; 

3. Type: mandatory; 

4. Higher education level: the first (bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: IV; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Roshcheniuk A. M., 

candidate of pedagogical sciences the applied mathematics department; 

9. Results of studies: 
• convert image files from one format to another and to export-import of images between 

different applications; 

• to work in an environment Adobe Photoshop; 

• the processing of raster images (photos, web graphics, promotional posters); 

• create artistic effects using masks, filters, layers; 

• develop brochures, postcards, illustrations for web pages, retouch and restore photos, create 

collages; 

• scan photographs and modify them for the specific needs of the project; 

• pagetopic graphics to web sites; 

• output to print. 

10. Forms of organizing classes: educational activity, independent work, practical training; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Programming, Application 

software; Disciplines studied in parallel with the specified discipline: Computer graphics and 

computational geometry, Programming and support of web applications; 

12. Course contents: fundamentals of raster graphics in Adobe Photoshop. Raster graphics editor 

Adobe Photoshop. The program's interface. Highlighting parts of the image. Moving, duplicating, 

and editing of selected images. Scanning, correction, retouching and restoring images. Working 

with layers the image. Namestovo layers. The mask layers. Filters in Adobe Photoshop. Work with 

the text. 

Advanced functionality of Adobe Photoshop. Abstraction. Card. Effects (effect of drops on the 

glass). Geometric collage. 

Preparation of complex documents in a text editor. Animation. Photobook. The execution and 

delivery of the report. 

13. Recommended educational editions: 
1. Eismann K. Masks and composition in Photoshop [transl. from eng. and ed. S. Bernstein]. 

Kiev : Dialektika, 2013. 600 p.  

2. S. kelby Retouch portraits using Photoshop for photographers [transl. from eng. and the 

editorship of V. Ivashchenko]. Kiev : Dialektika, 2013. 368.  

3. Komolova N. Adobe Photoshop CS6 for all SPb. : Bkhv-Petersburg, 2013. 608 p.  

4. Skyline S. Adobe Photoshop. The necessary SPb. : Bkhv-Petersburg, 2014. 528 p  

5. Snider L. Photoshop CC 2014. A comprehensive guide Moscow : Eksmo, 2015. 1040 sec.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
72 hours of laboratory work.  

Methods: individual assignments, use of multimedia tools;  

15. Forms and assessment criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. The standings at the end of IV semester.  

16. Language of teaching:Ukrainian.  

 

Head of the department, 

Doctor of engineering, associate professor                                                        P. M. Martyniuk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


