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Назва дисципліни Інженерна і комп’ютерна графіка в харчових технологіях 

Адреса викладання 

дисципліни 

Вул. Дорошенка, 41, географічний ф-тет ЛНУ ім. І. Франка, 

 ауд. 43. Львів, 79000 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний ф-тет ЛНУ ім. І. Франка, 

кафедра геоморфології і палеогеографії 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

18 Виробництво та технології; 

181 Харчові технології 

Викладачі дисципліни Байрак Галина Ростиславівна, 

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії;  

Контактна інформація 

викладачів 

g_bajrak@ukr.net 

http://geography.lnu.edu.ua/employee/bajrak-halyna-rostyslavivna-2  

вул. Дорошенка, 41, каб. 45. 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна "Інженерна і комп’ютерна графіка в харчових технологіях" 

є нормативною дисципліною циклу професійної і практичної 

підготовки зі спеціальності "181 Харчові технології" для освітньої 

програми бакалаврів, яка викладається у 5 семестрі в обсязі 4 кредитів 

(за ECTS).  

Коротка анотація 

дисципліни 

Студенти отримують найважливіші знання про використання 

комп’ютерних технологій у спеціальності. У курсі “Інженерна та 

комп’ютерна графіка” розглядаються основні поняття комп’ютерної 

графіки й обробки зображень, дво- (2D) і тривимірної (3D) графіки. 

Механізми  створення  й  обробки  графічних  зображень  розглянуто  

на  прикладі  графічних  редакторів  Adobe Photoshop, CorelDraw, 

Google-додатку Canvas, Blender 3D. Механізми створення динамічних 

зображень вивчаються у програмах VirualDab, InShot, Bandicam, GIF. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення курсу “Інженерна та комп’ютерна графіка” є  

ознайомлення  студентів  із  принципами  побудови  сучасних 

графічних  систем,  опанування  алгоритмічних  основ  дво-  та 

тривимірної графіки, набуття навичок створення графічних зображень 

за допомогою редакторів CorelDraw, Adobe Photoshop, Blender 3D, 

Google-додатка Canvas. Цілями дисципліни також є навчити 

створювати динамічні зображення та якісні відео способу 

приготування страв. 
Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

1. Інженерна та комп’ютерна графіка. Підручник: Михайленко Є.В. та ін. - Львів: 

Світ, 2001. 

2. Байрак Г.Р. Векторна графіка у картографуванні: Навч-метод. посібн. 

/Г.Р.Байрак, О.С.Коссак. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2013. – 80с. 

3. Adobe Photoshop CS3. Руководство пользователя. – Adobe, 2013. – 735 с. 

4. CorelDRAW Graphics Suite X6. Руководство // Corel Corporation. – 2013. –  346 c. 

Допоміжна: 

1. Гурский,  Ю.  Компьютерная  графика:  Photoshop  CS,  CorelDRAW  12, 

http://geography.lnu.edu.ua/employee/bajrak-halyna-rostyslavivna-2
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Illustrator CS. Трюки и эффекты / Ю. Гурский, И. Гурская, А. Жвалевский. 

– СПБ.: Питер, 2005. – 812 с. 
2. Коман Б. П. Основи комп’ютерної електроніки :  підручник / Б. П. Коман, М. Я. 

Мисько. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 430 с. ISBN 978-617-10-0463-4 

3. Мельниченко В.В., Легейда В.В. Компьютерная графика и не только. 

Руководство пользователя. – К., СПб, 2005. – 560 с. 
4. Михеева И.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие/ И.В. Михеева – Издательский центр «Академия». – 2007. – 384с. 

5. Молочков В. П., Петров М. Н. Компьютерная графика. Учебник для вузов. 2-е 

издание. – СПб.:  Питер, 2009. – 816 с. 

6. Мураховский,  В.  И.  Компьютерная  графика  /В.  И.  Мураховский;  под  

ред. С.В. Симоновича. – М.: «АСТПРЕСС СКД», 2002. – 640 с. 
7. Порев  В.  Компьютерная  графика:  Учеб.  пособие.  —  СПб., 2004. 

8. Компьютерная  графика:  Photoshop  CS2,  CorelDraw  X3,  Illustrator  CS2.  СПб.: 

Питер, 2006. – 986с. 

9. Приходченко, О.В. Прикладное  программное  обеспечение 
профессиональной  деятельности:  учебное  пособие  /  О.В.  

Приходченко,  А.А.  Просолович.  –  Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ», 2012. – 158 с. 
10. Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача ПК. Третє видання. – 

Тернопіль: 2005. – 1026 с. 

11. https://free-software.com.ua/3d-modeling/blender/ - каталог безплатних програм 

12. https://uk.soringpcrepair.com/category/photoshop/ - все про Фотошоп 

13. http://psand.ru/sitemap/ – навчання Фотошоп CS5, CS6 для початківців  

14. https://www.coreldraw.com/ru/ - сайт CorelDRAW 

15. https://www.coreldraw.com/ru/pages/coreldraw-2020/ - що нового у 

CorelDRAW Graphics Suite 2021. 

16. https://support.google.com/chromebook/answer/9200774?hl=uk – як 

створювати рисунки в додатку Google Canvas (Полотно) 

Обсяг курсу 144 год. 32 години аудиторних занять. З них 16 год лекцій і 16 год 

практичних занять.  112 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент оволодіває такими 

загальними компетентностями: 

К01.  Знання  і  розуміння  предметної  області  та професійної 

діяльності; 

К02.  Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями; 

К0З.  Здатність  виявляти  ініціативу  та підприємливість 

К04.  Навички  використання  інформаційних  та комунікаційних 

технологій; 

К06.  Здатність  оцінювати  та  забезпечувати  якість виконуваних робіт 

К07. Здатність працювати в команді; 

К08. Здатність працювати автономно; 

К09. Навички здійснення безпечної діяльності. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

К16.  Здатність  управляти  технологічними процесами  з  

використанням  технічного, інформаційного та програмного 

забезпечення; 

К19.  Здатність  розробляти  нові  та удосконалювати існуючі харчові 

технології з врахуванням принципів  

раціонального  харчування,  ресурсозаощадження  та  

інтенсифікації технологічних процесів. 

К21.  Здатність  обирати  та  експлуатувати технологічне  обладнання,  

https://free-software.com.ua/3d-modeling/blender/
https://uk.soringpcrepair.com/category/photoshop/
http://psand.ru/sitemap/
https://www.coreldraw.com/ru/
https://www.coreldraw.com/ru/pages/coreldraw-2020/
https://support.google.com/chromebook/answer/9200774?hl=uk
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складати  апаратурно-технологічні  схеми  виробництва  харчових  

продуктів. 

К22.  Здатність  проводити  дослідження  в  умовах спеціалізованих  

лабораторій  для  вирішення прикладних задач. 

К23.  Здатність  проектувати нові  або  модернізувати діючі 

виробництва (виробничі дільниці). 

К24.  Здатність  розробляти  проекти  нормативної документації  з  

використанням  чинної  законодавчої бази та довідкових матеріалів. 

К27.  Здатність  підвищувати  ефективність виробництва,  

впроваджувати  сучасні  системи менеджменту. 

Очікувані програмні результати навчання такі: 

ПР01.  Знати  і  розуміти  основні  концепції, теоретичні та практичні 

проблеми в галузі харчових технологій. 

ПР02.  Виявляти  творчу  ініціативу  та  підвищувати свій  професійний  

рівень  шляхом  продовження освіти та самоосвіти. 

ПР0З.  Уміти  застосовувати  інформаційні  та комунікаційні  

технології  для  інформаційного забезпечення  професійної діяльності  

та  проведення досліджень прикладного характеру. 

ПР04.  Проводити  пошук  та  обробку  науково-технічної  інформації  

з  різних  джерел  та застосовувати  її  для  вирішення  конкретних  

технічних і технологічних завдань 

ПР23.  Мати  навички  з  організації  роботи  окремих виробничих  

підрозділів  підприємства  та координування їх діяльності. 

Студент повинен 

знати: архітектуру сучасних графічних систем; 

принципи  формування  та  збереження  цифрових зображень; 

алгоритми візуалізації: растризації, відтинання, зафарбовування, 

видалення невидимих ліній і поверхонь;  технології  дво-  і 

тривимірного  графічного моделювання  в редакторах  Adobe  

Photoshop,  CorelDraw, Google-додатку Canvas, Blender 3D. 

вміти: застосовувати дво- і тривимірне моделювання в редакторах 

Adobe Photoshop, CorelDraw, Blender 3D, Google-додатку Canvas; 

створювати динамічні зображення і відео файли; 

використовуватисучасні програмні засоби для розв’язання 

прикладних задач харчових технологій. 

Ключові слова Векторна графіка, растрова графіка, анімація, відео, тривимірна 

векторна графіка. 

Формат курсу Очний/заочний 

 Передбачено проведення консультацій для ліпшого розуміння та вико-

нання практичних завдань. 

Теми Подано нижче у табличній формі *СХЕМА КУРСУ “ІНЖЕНЕРНА І 

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА В ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ”  

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит: виконання завдання у певному програмному пакеті, що 

передбачає знання його інструментарію та використання уяви 

студента. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

Інформатики. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

Лекції, виконання практичних завдань, консультації. Вправи 

навчального курсу допоможуть освоїти базові методики створення і 
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використовуватися під 

час викладання курсу 

обробки, введення / виведення графічної інформації та створити 

сучасну друковану рекламну продукцію (логотип, листівку, рекламний 

плакат, візитну картку, буклет і ін.), а також колажу, анімації, відео 

засобами сучасного прикладного програмного забезпечення. 

Оцінюється  складність композицій, поєднання растрових і векторних 

об’єктів, кольорова гамма, гарний дизайн, креативність. 

Необхідне обладнання Навчання проводиться у комп’ютерному класі. Вивчення курсу 

потребує відповідного програмного забезпечення. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 50-бальною шкалою. Бали нараховують за 

наступним співвідношенням:  

• практичні завдання: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів – 50. 

• контрольна робота (іспит): 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Питання 

для контрольного 

заміру знань 

1.Які особливості інтерфейсу графічних редакторів? 

2. Яка структура документа CorelDraw? Для яких цілей використовується палітра 

Диспетчер об'єктів? 

3. Яка структура документа Adobe  Photoshop? 

4. Перерахуйте класи об'єктів CorelDraw. Дайте їх коротку характеристику. 

5. У чому відмінність шарів в CorelDraw і Adobe Photoshop? 
6. Види друкарських шрифтів і особливості застосування. 

7. Які операції з об'єктами можна виконати в CorelDraw? 

8. Палітри кольорів у графічних програмах, їхні особливості. 

9. Охарактеризувати види ефектів в Adobe Photoshop. 

10. Властивості растрових і векторних зображень. Роздільна здатність зображень. 

11. Які логічні операції доступні при формуванні об'єктів в Corel-Draw? 

Охарактеризуйте коротко кожну з операцій. 

12. Розкрийте можливості Adobe Photoshop щодо виділення об’єктів. 

13. Чим відрізняються операції дублювання і клонування об'єктів? 

14. Перелічіть інструменти рисування, використовувані в CorelDraw, дайте їх 

коротку характеристику. 
15. Опишіть елементи кривої в CorelDraw. 

16. Які операції з вузлами і сегментами кривої можна проводити в CorelDraw? 

17. Перелічіть і дайте характеристику інструментам рисування, використовуваних в 

Adobe Photoshop. 

18. Які існують методи створення рисунка в CorelDraw? 

19. Види заповнення об’єктів у програмі CorelDraw. 

20. Види заповнення об’єктів в Adobe Photoshop. 

21. Можливості роботи в Blender 3D. 

22. Засоби Photoshop, які можна використати для покращення якості кольорових 

сканованих зображень. 

23. Які засоби редагування використовуються в CorelDraw?  

24. Перерахуйте інтерактивні засоби створення ефектів в CorelDraw, дайте 
їхню коротку характеристику. 

25. Які види і для чого потрібні додаткові вікна у програмах-графічних редакторах?   

26. Які види тексту і засоби його форматування використовують в CorelDraw? 

27. Які операції з растровими зображеннями можна здійснювати в CorelDraw? 

28. Групи фільтрів, які використовуються у графічних програмах. Дайте коротку 

характетиками фільтрів кожної групи. 

29. Що таке Гугл-додатки, переваги і недоліки їх використання.  

30. Перелічіть способи виведення графічної інформації. Чим відрізняються 

процеси виведення при друку на принтері і друку в файл? 

31. Для яких цілей використовується графічний формат EPS? Які особливості 

експорту файлів з CorelDraw в формат EPS? 
32.Інтерфейс і параметри створення зображень в gif-аніматорі. 
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33. Методи монтування відео у спеціалізованих програмах.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після за-

вершенню курсу. 

  

 
* СХЕМА КУРСУ “ІНЖЕНЕРНА І КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА В ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЯХ” 

Тижд/ 

дата 

/ 

год 

 

Тема,  

план,  

короткі тези 

Форма 

заняття 

Література Завдання  Термін 

викона

ння  

Розділ 1. Основи 2D-графіки. 

1й 

тижд/ 

 

Тема 1. Історія,  предмет  і  

застосування  комп’ютерної  

графіки. ІнтерфейсCorelDraw. 

Основне меню. Диспетчер 

об’єктів. Інструменти 

створення та редагування. 

Додаткові вікна. Робота з 
текстом і види шрифтів, їх 

застосування для створення 

візиток, печаток. Види візиток, 

особливості дизайну та друку.   

Лекція  Байрак Г.Р. Векторна графіка у 

картографуванні: Навч-метод. 

посібн. /Г.Р.Байрак, 

О.С.Коссак. – Львів: ЛНУ 

ім.І.Франка, 2013. – 80с. 

CorelDRAW Graphics Suite X6. 

Руководство // Corel 
Corporation. – 2013. –  346 c. 

https://www.canva.com/design/pl

ay?category=tACZCsHw0pA&

referrer=business-cards-

landing-page 

 

 

 

 

 

1.Змакету-

вати візитку 
за заданим 

шаблоном.  

2. Створити 

оригінальну 

візитку 

 

 

 

 

 

1.На 

занятті 
 

2. До 

насту- 

пного 

заняття 2й 

тижд/ 

 

 

Розробка візитних карток 

ділового стилю. 

Практична 

робота 

3й 

тижд/ 

 

Тема 2. Програма  растрової  

графіки  Adobe  PhotoShop.  

Інструменти Adobe PhotoShop. 

Інструменти  створення   

нового  зображення:  прості  

фігури,  тіні,  світіння,  
текстуровані букви,  імітація  

хромованих  букв  та  інші  

ефекти.  Інструменти  

виділення.  Швидка  маска.  

Модифікація виділених  

областей.  Використання  

фільтрів.   

Лекція Adobe Photoshop CS3. 

Руководство пользователя. – 

Adobe, 2013. – 735 с. 

Компьютерная  графика:  

Photoshop  CS2,  CorelDraw  

X3,  Illustrator  CS2.  СПб.: 
Питер, 2006. – 986с. 

https://uk.soringpcrepair.com/c

ategory/photoshop/ 

http://psand.ru/sitemap/ 

 

 

 

 

 

 
 

Виконати 

картинку-

колаж з 

простих форм 

об’єктів 

продуктів 

харчування: 

фрукти або 

овочі 

 

 

 

 

 

 
 

До 

насту- 

пного 

заняття 

4й 

тижд/ 

 

Покращення якості зображень, 

робота з простими об’єктами 

на різних шарах.  

Практична 

робота 

5й 

тижд/ 

 

Тема 3. Кольори зображення. 

Фізичні принципи формування 

відтінків. Моделі кольору 
RGB, CMYК. Формати 

графічних файлів: BMP, TIFF, 

GIF, PNG, JPG, psd. Векторні 

формати. Алгоритми 

стиснення зображень. Корекція  

зображень.  Градієнт.  Основні 

операції обробки растрових 

зображень. Робота з шарами 

зображень. 

 

Лекція Мельниченко В.В., Легейда 
В.В. Компьютерная графика 

и не только. Руководство 

пользователя. – К., СПб, 
2005. – 560 с. 

Михеева И.В. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: учеб. пособие/ 

И.В. Михеева – Издательский 

центр «Академия». – 2007. – 

384с. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати 

картинку-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

До 

насту- 

https://uk.soringpcrepair.com/category/photoshop/
https://uk.soringpcrepair.com/category/photoshop/
http://psand.ru/sitemap/
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6й 

тижд/ 

 

 

Робота зі складними об’єктами 

на різних шарах. 

Практична 

робота 

Молочков В. П., Петров М. Н. 

Компьютерная графика. 

Учебник для вузов. 2-е издание. 

– СПб.:  Питер, 2009. – 816 с. 

колаж зі 

складних 

форм об’єктів 

продуктів 

харчування 

пного 

заняття 

7й 

тижд/ 

 

Тема 4. Графічний дизайн 

інформаційно-рекламної 

продукції. Види, призначення, 

особливості дизайну та 

макетування: логотипу 
(емблеми); баннеру; рекламної 

листівки (флаєра); 

рекламного буклету 

(брошури). Вимоги до них. 

Лекція  Гурский,  Ю.  Компьютерная  
графика:  Photoshop  CS,  

CorelDRAW  12, Illustrator 

CS. Трюки и эффекты / Ю. 

Гурский, И. Гурская, А. 
Жвалевский. – СПБ.: Питер, 

2005. – 812 с. 
Компьютерная  графика:  

Photoshop  CS2,  CorelDraw  

X3,  Illustrator  CS2.  СПб.: 

Питер, 2006. – 986с. 

Приходченко, О.В. 

Прикладное  программное  

обеспечение 
профессиональной  

деятельности:  учебное  

пособие  /  О.В.  

Приходченко,  А.А.  
Просолович.  –  

Комсомольск-на-Амуре, 

2012. – 158 с. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

На 

занятті 

 

8й 

тижд/ 

 

 

 

Розробити набір елементів 

корпоративного стилю 

компанії (організації 

комерційної фірми, 

підприємства, суспільства) з 

використанням графічних 

редакторів. 

Практична 

робота 

Дизайн 

логотипу 

9й 

тижд/ 

 

Практична 

робота 

Дизайн 

банера 

(зовнішньої 

реклами на 

білборд), 

інтернет-

банера 

До 

насту- 

пного 

заняття 

10й 

тижд/ 
 

Тема 5. Динамічні зображення 

в gif-аніматорі. Використання 
програм-аніматорів для 

відображення перетворення 

продуктів харчування. 

Створення динамічних 

зображень у EasyGIF-

аніматорі. Можливiсть 

знімання відео з екрану у 

програмі Bandicam. Створення 

анімацій у Canva. 

Лекція   

https://uk.wikipedia.org › wiki › 
Комп'ютерна_анімація 

Как быстро создать Gif-

анимацию (динамические 

картинки) – Інтернет-ресурс: 

https://immedia.by/blog/gif-

canva-make/ 

1. Сфотогра-

фувати або 
знайти в базі 

інтернету 

зображення 

2.Виконати 

анімацію 

зміни 

продуктів: з 

якісних на 

неякісні, з 

неочищених 

на очищені 

 

 
1. На 

занятті 

 

2. До 

насту- 

пного 

заняття 

11й 

тижд/ 

 

GIF-анімація перетворення 

продуктів. 

Практична 

робота 

 

12й 
тижд/ 

 

Тема 6. Особливості 

знімання та редагування 

відео. Інструментарій для 
редагування відео 

(додавання, віднімання 

кадрів) у програмах 

VirualDab або InShot. 
Різниця у форматах .avi, 

.mp4, .3gp. 

Лекція  Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків 
А.В. Посібник користувача 

ПК. Третє видання. – 

Тернопіль: 2005. – 1026 с. 

Приходченко, О.В. 

Прикладное  программное  
обеспечение 

профессиональной  

деятельности:  учебное  

пособие.  –  Комсомольск-
на-Амуре, 2012. – 158 с. 

https://free-

software.com.ua/video-

editor/virtualdub/ 

 
 

 

 

 

 

 

Створення та 

монтаж відео 

про спосіб 

приготування 

вибраної 

студентом 
страви 

 
 

 

 

 

 

 

До 

насту- 

пного 

заняття  

 

 
 

 

13й 

тижд/ 

 

Монтування відео про 
технології приготування 

страв. 

Практична 

робота 

Основи 3D-векторної графіки 

14й Тема 7. Основні поняття Лекція  Інженерна та комп’ютерна   
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тижд/ тривимірної графіки. 

Тривимірне моделювання у 

Blender 3D. Тривимірні 

примітиви.  Системи  

координат.  Заміна  систем  

координат.  Структури  даних  

для  представлення  

тривимірних  моделей.  

Зображення кривих ліній і 

поверхонь. Прийоми 
моделювання  простих  і  

складних  форм. Настроювання  

освітлення. 

графіка. Підручник: 

Михайленко Є.В. та ін. - 

Львів: Світ, 2001. 

Мураховский,  В.  И. 

Компьютерная  графика.    – 
М.: «АСТПРЕСС СКД», 

2002. – 640 с. 
Порев  В.  Компьютерная  

графика:  Учеб.  пособие.  —  

СПб., 2004. 

Мини-курс «Blender для 
новичков». URL 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5KY7PXalXKU 

https://blender3d.com.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення 

натюрморту з 
вибраних 

продуктів 

харчування у 

Blender 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
До 

насту- 

пного 

заняття  15й 

тижд/ 

 

Побудова 3d-зображення у 

безкоштовному пакеті Blender 

3D. 

Практична 

робота 

16й 

тижд/ 

 

 

Модульна контрольна робота 

  Підготува-

тись до к.р. 

На 

занятті 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5KY7PXalXKU
https://www.youtube.com/watch?v=5KY7PXalXKU
https://blender3d.com.ua/

