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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Спрямована на оволодіння технологіями вирішення завдань в галузі обробки зображень в додрукарської підготовці поліграфічного про-
цесу 

Мета та цілі 
Формування у студентів систематизованого уявлення про концепції, принципи, методи, технології, знання і навички в галузі сучасних 
технологій підготовки публікацій будь-якого виду для подальшого використання в поліграфічному виробництві 

Формат Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль – залік 

Результати навчання Професійна діяльність підготовлених препресфахівців в галузі додрукарської підготовки видань 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні роботи – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити Загальна фізика. Теорія кольору 

Вимоги  
викладача 

Студент зобов’язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропусканні лекційних занять проводиться усна спів-
бесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні роботи і практичні заняття за наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхід-
ною якістю освіти з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсу-
мковий контроль не проводиться 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  



Лекція 1 
Технологія обробки образотворчої інфор-
мації 

Лабораторна 
робота 1 

Оцінка відповідності зразків оригіналів вимо-
гам, що пред’являються до основних типів 
образотворчих оригіналів для растрування 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Визначення образотворчих оригіналів за 
характером елементів зображення, які в 
них містяться. Загальні характеристики і 
локальні параметри зображень 

Лекція 2 Растровий відбиток 
Лабораторна 
робота 2 

Вивчення і класифікація сукупності ознак, ха-
рактерних для зразків різних типів фотоформ 

Характеристика растрів 

Лекція 3 
Растрування. Оптичні методи раструван-
ня 

Лабораторна 
робота 3 

Вивчення будови растрових решіток на прик-
ладах готових друкарських форм 

Просторова дискредитація, квантування і 
кодування 

Лекція 4 Растрування. Електронне растрування 
Лабораторна 
робота 4 

Вивчення елементів растрової структури бага-
токольорового зображення на прикладах го-
тової продукції 

Технологія «комп'ютер – друкарська фо-
рма» 

Лекція 5 Електричне репродукування 
Лабораторна 
робота 5 Вивчення комплекту растрових фотоформ 

Ознайомлення з технологією «комп’-
ютер – принтер» на прикладах готової 
продукції 

Лекція 6 Передача дрібних деталей 
Лабораторна 
робота 6 

Моделювання процесу кольороподілу 
Порівняння технологій корекції і системи 
керування кольором 

Лекція 7 Відтворення півтонів 
Лабораторна 
робота 7 

Моделювання процесів автотипного растру-
вання 

Основні положення відтворення кольору 

Лекція 8 
Багатоколірна ілюстрація. Автотипний си-
нтез кольору 

Лабораторна 
робота 8 

Вивчення та оцінки формування градації ме-
тодами автотипного растрування 

Растрування в графічному редакторі Pho-
toshop 

Лекція 9 Кольорокорекція 
Лабораторна 
робота 9 

Ознайомлення з технологіями поелементного 
запису офсетних друкарських форм на прик-
ладах готової продукції 

Растрування в графічному редакторі Illus-
trator 

Лекція 10 Системи керування кольором 
Лабораторна 
робота 10 

Характеризація і профілювання первинних 
пристроїв виведення інформації в технологіях 
препресс 

Робота з колірними настроювальними 
таблицями монітора 

Лекція 11 Моделювання тиражного відбитка 
Лабораторна 
робота 11 

Характеризація і профілювання первинних 
пристроїв уведення інформації в технологіях 
препресс 

Амплітудне растрування 

Лекція 12 Синтез кольорових зображень 
Лабораторна 
робота 12 

Характеризація і профілювання вторинних 
пристроїв виведення інформації в технологіях 
препресс 

Частотне растрування 

Лекція 13 Муар багатофарбовового друку 
Лабораторна 
робота 13 

Моделювання утворення муару в різних раст-
рових структурах 

Амплітудно-частотне растрування 

Лекція 14 
Поворот растрів кольороподілених зобра-
жень 

Лабораторна 
робота 14 

Дослідження впливу факторів при відтворенні 
штрихового оригіналу 

Стохастичне растрування 

Лекція 15 Нерегулярні растри 
Лабораторна 
робота 15 

Ознайомлення з технологією «комп'ютер – 
друкарська машина» на прикладах готової 
продукції 

Форматні перетворення репродукцій 

Лекція 16 
Растровий процесор обробки зображень 
(RIP) 

Лабораторна 
робота 16 

Освоєння кольоропробного друку Технологія роботи препресфахівців 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 
Принципи поліграфічного відтворення зображень. Поняття репродукційного процесу. Основний принцип відтворення. Основне завдання відтворення. Поняття системи репродуктування, 
що становлять її елементи. Дискретна структура відтворення зображення. Види растрових структур. Методи формування дискретної структури відтвореного зображення. Відтворення 
кольору. Адитивний і субтрактивний синтез. Відтворення кольору засобами друку. Відтворення кольору на екрані. Трифарбовий синтез кольору. Чотирифарбовий автотипний синтез ко-
льору. Роль четвертої чорної фарби. Шестифарбовий синтез кольору. Семи-, восьмифарбовий адитивний синтез кольору. Кольоропробний друк 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Комп’ютерний клас для лабораторного практикуму, мультимедійна аудиторія для лекцій 

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: 
• лабораторні роботи: 40% семестрової оцінки; 
• самостійна і контрольні роботи: 60% семестрової оцінки 90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 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, доб-
розичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв’язності кон-
флікту доводитися до співробітників деканату 

Силлабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

http://www.publish.ru/
http://compuart.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.color.org/

