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І. Загальні відомості 

Зазначений кредитний модуль входить до циклу “Професійної та 

практичної підготовки” підготовки магістрів. У структурно-логічній схемі 

навчання модуль  розміщений на 5 курсі, тобто тоді, коли студенти вже 

прослухали “Основи програмування та алгоритмічні мови”, “Чисельні методі 

в інформатиці”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Графічне та 

геометричне моделювання та інтерактивні системи”, які входять до програми 

підготовки бакалаврів.  Обсяг  кредитного модуля “Графічне та геометричне 

моделювання та інтерактивні системи” складає 5 кредитів ECTS. Дисципліна 

“Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи” є 

продовженням дисципліни “Графічне та геометричне моделювання та 

інтерактивні системи” підготовки бакалаврів за напрямом «Програмна 

інженерія» (код ЗП-04) обсягом 12 кредитів ECTS (432 год.) 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  



Викладений матеріал може бути використаний при курсовому та 

дипломному проектуванні. В кредитному модулі “Графічне та геометричне 

моделювання та інтерактивні системи” вивчаються основні теми з побудови 

реалістичних зображень. 

Метою викладання курсу - є підготовка висококваліфікованих 

спеціалістів, які вміють раціонально вибирати та використовувати сучасні 

графічні системи для моделювання тривимірних реалістичних сцен,  

створювати анімацію та моделювати об’єкти з урахуванням текстури та 

світла.  

Після вивчення дисципліни студент повинен 

ЗНАТИ: 

- методи вилучення невидимих ліній та поверхонь; 

- методи створення моделі освітлення ; 

- методи зафарбування; 

- методи створення тіней ; 

- методи нанесення текстури; 

- формати створення та збереження геометричних моделей; 

- алгоритми візуалізації об’єктів за допомогою бібліотеки OPEN GL. 

УМІТИ: 

- використовувати одержані теоретичні знання для програмної 

реалізації візуального представлення тривимірних процесів та 

об’єктів; 

- вибирати та користуватись графічними системами відповідного 

рівня для вирішення різноманітних задач; 

- моделювати реалістичні зображення об’єктів застосовуючи засоби 

бібліотеки OPEN GL. 

 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1  

Твердотільне проектування 



Вилучення невидимих ліній та поверхонь. Побудова комп’ютерних 

зображень при твердотільному проектуванні.  Алгоритм Роберта.  Алгоритм    

Варнока.    Алгоритм   Вейлера-Азертона. Алгоритм розбивання 

криволінійних поверхонь. Алгоритм художника. Алгоритм Ньюела-Ньюела-

Санча.  Алгоритм кластерних приоритетів. Алгоритм  рядкового 

сканіювання, що використовує z-буфер. Інтервальний алгоритм. Алгоритм  

рядкового сканіювання для криволінійних поверхонь. Алгоритм трасування 

променів. Побудова простої моделі освітлення.Зафарбування полігональної 

сітки.  Прозорість та  тіні.Фактура. Текстура. Глобальна модель освітлення та 

колір. 

Розділ 2 

 Допоміжні можливості для формування зображень 

Стискання зображень. Загальні методи кодування даних. Двоїчне та 

символьне кодування. Групове стискання. Кодування методом Хаффмана. 

Схема стискання LZW. Арифметичне стискання. Стискання з втратами. 

Вибір форматів. Програмування тривимірної графіки на базі OpenGl. 

Побудова реалістичних зображень у просторі. NURBS-поверхні. Світло та 

буфер глибини. Cтруктура Сorel Draw. Редагування та ефекти. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Основна література 

1. Херн, Дональд, Бейкер, М. Паулин Компьютерная графика и стандарт  

OpenGL, 3-е издание.: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. 

– 1168 с. 

2. Климов А.С.Форматы графических файлов:-К.:НИПФ «ДиаСофт 

Лтд.»,1995-480с. 

3. Краснов М.В. OpenGL. Графика в проектах Delphi.- Спб.:БХВ – Санкт 

– Петербург, 2000.- 352с.:ил. 

4. Николь Н.,Альбрехт Р., Графический редактор Corel Draw 4.0. Практ. 

Пособ./Пер. С нем.-М..:ЭКОМ,1999-416с.:ил. 



5. Роджерс  Д.  Алгоритмические   основы   машинной   графики. -

М.:Мир. 1989. -512с. 

6. Хилл Ф. OpenGL. Программирование компьютерной графики. Для 

профессионалов.- СПб.:Питер, 2002.-1088 с.: ил. 

7. Эйнджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на 

базе OpenGl, 2 изд.:Пер. С англ.-М.:Издательский дом «Вильямс»,2001.-592с. 

Література знаходиться у НТБ НТУУ “КПІ” та на кафедрі. 

VI. Мова 

Викладання ведеться  українською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Відсутні 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) виконання та захист 6 робіт комп’ютерного практикуму; 

2) 1 модульна контрольна робота; 

3) відповідь на екзамені. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Лабораторні роботи 

 Ваговий бал за №1-2  лабораторні роботи – 20, за № 3-6 – 10 балів,  

Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює  

(20 балів х 2) + (10 балів х 4) = 80 балів. 

Лабораторні роботи № 1-2 з ваговим балом 20 оцінюються наступним 

чином: 

1. правильність отриманих результатів - 11 балів; 

2. зручний інтерфейс користувача - 2 бали; 

3. наявність відповідних підписів на вісях, об’єктах, параметрах - 1 бал; 

4. інтерактивне введення параметрів методу – 2 бали; 



5. динамічні зміни на екрані – 1 бал; 

6. структурний підхід до програмного коду – 2 бали; 

7. наявність коментарів в програмних модулях – 1 бал. 

Лабораторні роботи № 3-6 з ваговим балом 10 оцінюються наступним 

чином: 

1. правильність отриманих результатів - 6 балів; 

2. наявність відповідних підписів на вісях, об’єктах, параметрах - 1 бал; 

3. динамічні зміни на екрані – 1 бал; 

4. структурний підхід до програмного коду – 1 бали; 

5. наявність коментарів в програмних модулях – 1 бал. 

 

2. Модульний контроль 

 Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів за контрольну роботу 

дорівнює 10 балів. На модульну контрольну роботу виноситься два 

теоретичних питання та одне практичне. 

Контрольна робота оцінюється наступним чином: 

1. правильність написання 1 теоретичного питання - 2 бали; 

2. надання прикладу на вказані завдання – 1 бал; 

3. правильність розв’язання практичного завдання - 2 бали; 

4. правильність написання псевдокоду – 2 бали. 

Штрафні та заохочувальні бали за: 

 несвоєчасний (пізніше ніж на тиждень) захист лабораторної роботи – 4 

бали; 

 відсутність на лабораторному занятті без поважної причини – 2 бали; 

 заохочувальні бали: за модернізацію лабораторної роботи, виконання 

завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни – 10 

балів. 

 



Розмір шкали рейтингу R = 160 бали. 

Розмір стартової шкали RС = 90 балів. 

Розмір екзаменаційної шкали RЕ = 70 балів. 

Умови допуску до екзамену: зарахування всіх лабораторних робіт. 

Критерії екзаменаційного оцінювання: 

 Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань та одного 

практичниго завдання. Ваговий бал кожного теоретичного питання – 20. 

Ваговий бал практичного завдання – 30. 

Максимальна кількість балів за складання іспиту дорівнює  

20 балів х 2+ 30 балів  = 70 балів. 

Теоретична частина оцінюється наступним чином: 

1. правільна чітко викладена відповідь - 10 балів; 

2. повнота правільної відповіді – 3 бали; 

3. надання прикдадів програм за темою відповіді - 2 бали; 

4. коректні відповіді на додаткові питання за відповідною темою - 5 балів; 

Практичне завдання оцінюється наступним чином: 

1. правильність розв’язання завдання - 10 балів; 

2. структурний підхід до написання програми  - 5 балів; 

3. пояснення щодо команд, які вказані - 5 балів; 

4. альтернативний варіант програми за допомогою OPENGL – 10 балів. 

Таблиця переведення рейтингової оцінки з навчальної дисципліни R: 

RD = rC +rE Уніфіковані 

бали 

(коеф. переведення 

1.6) 

Оцінка 

ECTS 

Традиційна 

оцінка 

152...160 95...100 A відмінно 



136...151 85...94 B 

120...135 75...84 C 

добре 

104...119 65...74 D 

96…103 60…64 E 

задовільно 

RD ≤ 96 RD ≤ 60 Fx незадовільно 

rc≤ 45  rc≤ 28 

або не виконані інші умови допуску 

до екзамену 

F не допущений 

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 

 
 


