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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ
Анотація

Спрямована на оволодіння технологіями вирішення завдань в галузі обробки зображень в додрукарської підготовці поліграфічного процесу

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
співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні роботи і практичні заняття за наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента
підсумковий контроль не проводиться
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Визначення образотворчих оригіналів
за характером елементів зображення,
які в них містяться. Загальні характеристики і локальні параметри зображень

Оцінка відповідності зразків оригіналів вимогам, що пред’являються до основних типів
образотворчих оригіналів для растрування
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форма»
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Photoshop
Растрування в графічному редакторі
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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
кольору. Роль четвертої чорної фарби. Шестифарбовий синтез кольору. Семи-, восьмифарбовий адитивний синтез кольору. Кольоропробний друк

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Комп’ютерний клас для лабораторного практикуму, лупи, мікроскоп, мультимедійна аудиторія для лекцій
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
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Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Нарахування балів

Розподіл балів для оцінювання успішності студента

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Оцінка (бали) нараховуються за результатами поточного контролю. Якщо студент не отримав залік за
результатами поточного контролю, то залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи

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 співробітників деканату

Силлабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни

