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Самостійні думки випливають лише 
із самостійно набутих знань. 

                                         К.Д.Ушинський 
ВСТУП 

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-
модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної 
дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до 
відома викладачів та студентів.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 
видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 
та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 
модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 
багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  

 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  
Навчальна дисципліна "Комп’ютерні графічні технології та просторове 

моделювання"  є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, 
що формують профіль фахівця в області прикладної математики. 

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами теоретичних 

основ комп’ютерних графічних технологій, надбання навичок просторового 
моделювання та створення на їх основі програмних засобів комп’ютерної 
графіки. 
 1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- реалізацію геометричних перетворень у тривимірному просторі; 
- використання графічних примітивів для створення статичних та 

динамічних відображень; 
- програмна реалізація задач обчислювальної геометрії, а саме: задача 

локалізації точки, алгоритм тріангуляції; 
- реалізація алгоритмів видалення невидимих ліній та поверхонь із 

застосуванням різноманітних методів; 
- засвоєння методів зберігання графічних даних. 

 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 Знати: 
-  теоретичні методи та обчислювальні технології відображення графічних 
об’єктів;; 
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- принципи побудови кривих та поверхонь за аналітичними залежностями та 
результатами вимірювань. 
Вміти: 

- створювати програмні системи відображення, інтерполяції та апроксимації 
графічних даних; 

- практично застосовувати вивчені методи до реалізації прикладних задач. 
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з чотирьох класичних навчальних модулів.  
 1.5.1 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№1 „ Геометричні перетворення та проекції” студент повинен: 

Знати: 
- зображення та перетворення точок; 
- двовимірні геометричні перетворення: поворот, перенос, масштабування. 
- просторові перетворення: поворот, перенос, масштабування; 
- ортографічні, аксонометричні, та косокутові проекції; 
- методи побудови  проекцій; 
- відновлення трьохвимірних об’єктів по проекціях. 

Вміти: 
- виконувати двовимірні геометричні перетворення; 
- виконувати просторові перетворення; 
- будувати ортографічні, аксонометричні, та косокутові проекції; 
- відновлювати трьохвимірні об’єкти по проекціях. 

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№2 „Побудова плоских та просторових кривих” студент повинен: 

Знати: 
- непараметричне та параметричне представлення плоских кривих; 
- процедуру використання конічних перерізів; 
- загальне рівняння конічних перерізів; 
- типи представлення просторових кривих; 
- задачі інтерполяції та апроксимації; 
- інтерполяційний кубічний сплайн; 
- криві Бєз’є та їх властивості. 

Вміти: 
- будувати представленя плоских кривих; 
- використовувати процедуру конічних перерізі; 
- застосовувати інтерполяційний кубічний сплайн для побудови кривих; 
- застосовувати для зображення кривих криві Бєз’є. 

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№3 „ Побудова та відображення поверхонь” студент повинен: 

Знати: 
- різні види поверхонь; 
- кускове представлення  поверхонь; 
- поверхні Бєз’є. 
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Вміти: 
- будувати та відображати різні типи поверхонь; 
- застосовувати для зображення поверхонь поверхні Бєз’є. 

1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№4 „Видалення невидимих ліній і поверхонь. Формати графічних файлів” 
студент повинен: 

Знати: 
- алгоритми тріангуляції; 
- теорему про тріангуляцію полігона; 
- алгоритми видалення невидимих ліній; 
- формати RGB, JPEG; 

Вміти: 
- застосовувати алгоритм тріангуляції полігону; 
- застосовувати алгоритм видалення невидимих ліній Робертса; 
-  використовувати формати RGB, JPEG. 

 

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1. "Геометричні перетворення та проекції" 

Тема 2.1.1. Місце дисципліни в системі підготовки фахівця з прикладної 
математики. Двовимірні геометричні перетворення: поворот, перенос, 
масштабування. 

Зображення точок. Перетворення матриці. Перетворення прямих ліній. 
Перетворення середньої точки. Перетворення паралельних ліній. Перетворення 
прямих, що перетинаються. Геометричні перетворення: поворот, перенос, 
масштабування. Комбіновані перетворення. Перетворення жорстких 
конструкцій. 

Тема 2.1.2. Однорідні координати. Геометрична інтерпретація однорідних 
координат. Однорідна матриця повороту, масштабування, переносу та 
перспективи. 

Переміщення та однорідні координати. Поворлт навколо довільної точки. 
Проецирування – геометричне інтерпретування однорідних координат. 
Пропорційне масштабування. Точки нескінченності. Правила виконування 
перетворень. 

Тема 2.1.3.  Просторові перетворення: поворот, перенос, масштабування. 
Композиція перетворень. Повороти навколо вісі паралельної координатній вісі 
та довільній вісі. 

Тривимірне масштабування. Тривимірні зсуви. Тривимірне обертання. 
Просторовий перенос. Композиція перетворень. Повороти навколо вісі 
паралельної координатній вісі та довільній вісі. Поворот навколо вісі у просторі. 
Відображення відносно довільної площини. 

Тема 2.1.4. Ортографічні, аксонометричні, та косокутові проекції. 
Афінна та перспективна геометрії. Ортографічні проекції. Триметрична, 

диметрична та ізометрична проекції. Косокутові прекції. 
Тема 2.1.5. Перспективні  перетворення. Методи побудови  перспективных 

видов. 
 Перспективні  перетворення та методи побудови  перспективных  видів. 

Точки сходу. Стереографічна проекция. Порівняння двох методів побудови 
проекцій – з фіксованим об’ємом та з фіксованим центром проекції. 
Відновлення трьохвимірних об’єктів по проекціям. 

2.2. Модуль №2. "Побудова плоских та просторових кривих" 
Тема 2.2.1. Представлення та зображення плоских кривих. 
 Непараметричні криві. Параметричні криві. Параметричне представлення 

кола, еліпса, гіперболи та параболи. Процедура використання конічних 
перерізів. Загальне рівняння конічних перерізів. 

Тема 2.2.2. Типи представлення та зображення просторових кривих. 
Задачі інтерполяції та апроксимації. Інтерполяційний кубічний сплайн. 

Постановка задачі і визначення. Граничні (крайові) умови. Параболічна 
інтерполяція. Узагальнена параболічна інтерполяція. 
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Тема 2.2.3. Кубічні сплайни. Рівняння одного сегмента. Крива Бєз’є, її 
властивості. 

Кубічні та нормалізовані кубічні сплайни. Кубічний сплайн зі слабкою 
граничною умовою. Крива Бєз’є та її властивості. 

Тема 2.2.4. Математичне представлення кривої Бєз’є. 
Представлення  та  зображення кривої Бєз’є. Похідні кривих Бєз’є. 

2.3. Модуль №3. "Побудова та відображення поверхонь" 
Тема 2.3.1. Поверхні обертання. Замітаючи поверхні. Квадратичні поверхні. 
Побудова та зображення поверхонь обертання. Проста поверхня обертання. 
Поверхня яка складається параболічною кривою. Замітаюча поверхня з 

кубічним сплайном в якості твірної. Складна замітаюча поверхня. Квадратичні 
поверхні, їх класифікація та побудова. Методи  представлення квадратичних 
поверхонь. 

Тема 2.3.2. Кускове представлення поверхонь. Відображення параметрич-
них поверхонь. Білінійна поверхня. 

Методи та способи представлення частин поверхонь. Методи 
математичного представлення кусків поверхонь..  

Тема 2.3.3. Лінійні и розгортуючи поверхні. Лінійна поверхня Кунса. 
Визначення та зображення  лінійчатої поверхні. Розгортаючі поверхні та їх 

зображення. Зображення лінійчатої поверхні Кунса. 
Тема 2.3.4. Бікубічна поверхня Кунса. Поверхні Бєз’є. 
Скульптурні поверхні. Описання скульптурних поверхонь за допомогою 

бікубічної поверхні Кунса. Побудова поверхонь Бєз’є. 
2.3. Модуль №4. "Видалення невидимих ліній і поверхонь. Формати 

графічних файлів" 
Тема 2.4.1. Розв’язання задачі локалізації точки для зірчастих полігонів. 

Поняття тріангуляції і задачі її використання. Визначення монотонного 
полігона. 

Локалізації точки для зірчастих полігонів. тріангуляція поверхні  і задачі її 
використання. Визначення  та застосування монотонного полігона. 

Тема 2.4.2. Алгоритм тріангуляції полігону. 
 Декомпозиція полігонів на монотонні частини. Теорема про монотонність 

полігона. Тріангуляція полігонів методом "Розділяй та пануй". Теорема про 
тріангуляцію полігона. 

Тема 2.4.3. Проблема видалення невидимих ліній і поверхонь. 
Підходи до її вирішення. Загальний алгоритм видалення невидимих ліній і 

поверхонь. Загальна характеристика алгоритму видалення невидимих ліній. 
Тест видимості. Алгоритм видалення невидимих ліній Робертса. 

Тема 2.4.4. Кольорові простори. 
Колiрний простiр RGB. Простори кольорiв YUV, YIQ, YCrCb. Простори 

кольорiв iнтуїтивного сприйняття. 
Тема 2.4.5. Формати графiчних файлів. 
 Формат BMP. Конструкцiя формату JPEG. Особливостi формату 

JPEG2000. Стандарт H.264. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 
Дата  

видачі П.І.Б. отримувача Підпис 
отримувача Примітки 

      

      
      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

      
      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 

пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності 

     
     
     
     
     
     
     
     

(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ листа (сторінки) 
№ 

зміни 
Зміненого Заміненого Нового Анульо- 

ваного 

Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
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