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Старший викладач кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних (НТУ «ХПІ»).  
Досвід роботи – 13 років. Провідний лектор з дисциплін: «Об’ єктно орiєнтоване програмування», «Комп’ютерна  геометрiя і графiка» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними та практичними основами комп’ютерної графіки. Розглянуто алгоритми побудови 

та обробки зображень, роботи з кольоровими просторами, візуалізації двох- та тривимірних сцен. 

Мета та цілі 
формування сучасного математичного мислення та спеціальних знань з використання обчислювальної техніки для візуалізації наукових 
процесів та даних. Також метою даного курсу є подальша робота по вивченню програмування мовою С++. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати навчання 
Знати основні алгоритми і методи комп’ютерної графіки, а також вміти використовувати графічний пакет OpenGL для візуалізації простих 
тривимірних сцен. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 4 кр. / 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні заняття – 16 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Програмування», «Лінійна алгебра та геометрія» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача.  

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

mailto:Vladyslav.Kolbasin@khpi.edu.ua


Лекція 1 Вступ до комп’ютерної графіки (предмет, методи, 
завдання дисципліни); Растрова та вектора комп’ютерна 
графіка; Базові оператори для програмування графіки. 

Практичне 
заняття 1 

Базові оператори для 
програмування графіки у 
Microsoft Visual Studio. 
Кліткові автомати. 
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Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 2 Уявлення про світло та колір; Моделі кольору; 
Перехіди між кольоровими просторами 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 3 Дискретизація і квантування. Псевдотонування. 
Теорема Котельнікова. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 4 Обробка зображень; Корекція контрасності; Корекція 
кольорового балансу зображень; Заглушення шуму на 
зображеннях; Цифрова фільтрація; Метрики якості 
обробки зображень; Виділення меж на зображеннях. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 5 Графічні примітиви; Системи координат. Практичне 
заняття 2 

Кольорова та контрасна 
корекція зображень. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 6 Растеризація графічних примітивів на площині. 
Алгоритм Брезенхема; Параметричні криві та їх 
растеризація; Криві Безьє. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекції 7 Геометричне моделювання. Графічний процесс. Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекції 8 Загалні відомості про графічну бібліотеку OpenGL; 
Графічний конвейер; Огляд основних операторів 
бібліотеки OpenGL. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 9 Огляд загалних відомостей про шейдери. Практичне 
заняття 3 

Побудова та візуалізація 
статичних та динамічних 
сцен за допомогою 
графічної бібліотеки 
OpenGL. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 10 Вивчення базових операторів графічної бібліотеки 
OpenGL. Графічний конвейер OpenGL. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 11 Локальні і глобальні моделі освітлення; Моделі 
освітлення; Дифузне та зеркальне відзеркалення; 
Затінювання Гуро і Фонга. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 12 Текстури та композити; Рель’єфне текстурування; 
Методи фільтрації текстур; Текстурування в OpenGL 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 13 Синтез зображень. Трасіровка променей Практичне 
заняття 4 

Побудова 
фотореалістичних сцен за 
допомогою шейдерних 
мов програмування 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 14 Аналіз інформації, що знаходиться на зображенні; 
Бінаризація зображеннь; виділення зв’язних регіонів; 
аналіз виділених регіонів. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 15 Локальні особливості зображень. Дескриптори 
зображень. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 16 Алгоритми стиснення графічної інформації; Алгорими 
стиснення без втрат та з втратами інформації; JPEG-,  
вейвлет- і фрактальне стиснення. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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1. http://www.intuit.ru/  
2. http://courses.graphicon.ru/index.php?q=main/cg/l

ectures/2012 
3. http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook322/01/title.htm 
4. https://people.eecs.berkeley.edu/~dcoetzee/downlo

ads/scolorq/#sampleimages 
5. http://sirkan.iit.bme.hu/~szirmay/antial.pdf 
6. http://graphics.cs.brown.edu/research/exploratory/f

reeSoftware/repository/edu/brown/cs/exploratories
/applets/nyquist/nyquist_limit_java_browser.html 

7. http://www.cs.virginia.edu/~jdl/bib/color/ruderman
98.pdf 

8. https://habrahabr.ru/post/114589/ 
9. http://www.intuit.ru/department/graphics/rastrgra

ph/7/5.html 
10. https://learnopengl.com/ 
11. http://www.opengl.org 
12. https://www.opengl.org/wiki/Getting_Started 
13. http://www.opengl.org.ru/lesson/index.html 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  ДО ІСПИТУ   

Задачі, що розглядаються у комп’ютерній графіці. Їх особливості та відмінності. 
Визначення, призначення, види шейдерів. Основна послідовність роботи з шейдером. 
Світло та колір, визначення, їх відмінності. Будова ока. 
Задача та застосування текстурування. Типи текстурування 
Однорідні координати. Простіші геометричні перетворення на площині 
Типи джерел світла. Локальні та глобальні моделі освітлення 
Моделі кольору RGB та СМY (CMYK). Особливості, відмінності. CIE джерела світла. 
Методи накладення тіней 
Моделі кольору HSV и HLS. Особливості, відмінності. CIE «стандартный спостерігач». 
Системи координат і віртуальна камера в OpenGL. Проекції в OpenGL. 
Методи растеризації геометричних примітивів. Алгоритм Брезенхема. 
Організація бібліотеки OpenGL. Переваги та недоліки бібліотеки OpenGL при порівнянні з аналогами 
Дискретизація і квантування у растрових зображеннях. Теорема Котельнікова. Аліасінг. 
Типи відзеркалення світла. Рівняння освітленності Фонга 
Види квантування. Принцип, види, порівняльна характеристика. Псевдотонування у растрових зображеннях. 
Графічний конвеєр обробки даних в OpenGL 
Цифрові фільтри. Принцип работи, особливості програмної реалізації, властивості фільтрів. Навести приклади цифрових фільтрів. 
Методи розрахунку глобального освітлення 
Обробка зображень мета і задачі. Методи підкреслення меж на зображеннях. 
Засоби оптимізації алгоритму трасировки променей 
Однородні координати. Простіші геометричні перетворення у просторі 
Види фільтрації при визуалізації текстур 
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Криві Безьє. Методика їх растеризації. Властивості кривих Безьє 
Растеризація примітивів в OpenGL (обчислення кольору). Зафарбування в OpenGL 
Кольоровий графік МКО. Закони Грассмана 
Рівняння освітленості Фонга. Моделі, що наближують модель Фонга. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ   

Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, комп’ютерний клас з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням, пакетом прикладних 
програм С++, Microsoft Visual Studio 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні заняття: 50% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 30% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до завідувача кафедри. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


