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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

У наш час до художньогомистецтвавідносять твори, намальовані 

задопомогоюкомп’ютернихзасобів, так звана, комп’ютернаграфіка. 

Задопомогоюбагатьохкомп’ютернихпрограмсучаснімитцістворюютьфантастич

ніпейзажі, портрети, натюрморти, тривимірнікартини та інше. Аледля 

створенняцих картин треба знати 

принципистворенняхудожніхтворів,опановуватикомп’ютернітехнології,  

вмітикористуватисяграфічнимиредакторами. 

Художнємистецтво – це один ізнайпоширенішихвидівдитячоїтворчості, у 

якомудітивиражаютьсвійвнутрішнійсвіт. Саме для дітей, 

якіцікавлятьсяствореннямхудожньоїкомп’ютерноїграфіки, мають бути 

створеніумови для занять у профільнихгуртках. 

Програма «Основихудожньоїкомп’ютерноїграфіки» розрахована научнів 8-

11класів загальноосвітніхшкіл, якіоволоділиосновнимизнаннями 

звикористаннякомп’ютернихтехнологій і даєможливістьзалучитидітей 

довивченняживопису за допомогоюкомп’ютера. 

Метою програмиформування компетентностей особистості у 

процесіопануванняхудожньоюкомп’ютерноюграфікою. 

Основнізавданняполягають у формуванні таких компетентностей: 

1.  Пізнавальнакомпетентністьполягає  у  засвоєннізнань  про 

персональнийкомп’ютер, принципироботи в 

операційнійсистеміWindows,видикомп’ютерноїграфіки, растровіграфічні та 

векторніредактори, анімаціюта принципиїїстворення, 3D-графіку і 

програмнезабезпечення для створення3D-картин, 

принципималюванняхудожніхоб’єктів. 

2. Практична компетентність, яка полягає у 

формуваннінавичоквиконаннярізноманітнихжанрівхудожніхтворів; 

умінняпрацювати зопераційноюсистемоюWindows,  

прикладнимипрограмнимизасобамизагальногопризначення; з растровими, 

векторними редакторами. 



3. Творчакомпетентність, яка забезпечуєрозвитокмислення, 

творчихздібностейучнів, інтелекту, набуттядосвідувласноїтворчоїдіяльності. 

4. Соціальнакомпетентність, яка 

сприяєвихованнюкультурипраці,творчоїініціативи, 

формуваннюстійкогоінтересу до технічноїтворчості,здатності до 

самостійноїактивноїдіяльності в усіхпроявахжиття, 

розвитокпозитивнихякостейемоційно-вольовоїсфериособистості: 

працелюбства,наполегливості, відповідальності. 

Програмний модуль розрахований на 1 рікнавчання: 144 години на рік(по 4 

години на тиждень). 

У гурткувідбуваєтьсяформуваннязнань про 

основнівидикомп’ютерноїграфіки, про можливостіпрограмногозабезпечення 

для створенняграфічнихтворів, про растровуграфіку 

тарастровіграфічніредактори, про векторнуграфіку та 

векторніграфічніредактори, анімацію та принципиїїстворення, 3D-графіку і 

програмнезабезпечення для створення 3D-картин, про 

принципималюванняхудожніхоб’єктів. 

На практичнихзаняттяхучнінабуваютьумінь і 

навичоквиконаннярізноманітних за жанрами художніхтворів: пейзажів, 

портретів, натюрмортів,анімації, тривимірнихоб’єктів та картин, 

навчаютьсявикористовуватиможливостікомп’ютера, та 

операційноїсистемиWindows, оволодіваютьприкладнимипрограмнимизасобами. 

Вихованцівчатьсястворюватиgif-анімацію, простітривимірнікартини. 

У програмівраховановимогиосвітньоїгалузі «Технології» 

Державногостандарту базової і повноїсередньоїосвіти. 

Апаратнізасоби, які повинен мати в своємурозпорядженнігурток 

длязлагодженоїроботи, повиннівідповідати наказу Міністерстваосвіти і 

наукиУкраїнівід 11.05.2006 «Про 

затвердженнявимогдоспецифікаціїнавчальнихкомп’ютернихкомплексів для 

оснащенняінформатики…». 



Програмарозрахована на використанняу 

навчальномупроцесіграфічнихредакторів, якіпоширюютьсябезкоштовно, а 

саме:растрові - Gimp та Paint.Net, векторні - CADE, Inkscape, 3D-

редакторBlender, для створенняанімації - Gimp. 

Якщокерівникгурткабажаєпідвищитирівеньзнаньгуртківціввінможекорист

уватисяіншимпрограмнимзабезпеченням, а саме:растрові - AdobePhotoShop, 

CorelPhotoPaint, векторний - CorelDRAW,3D-редактори 3DMax, Maya, для 

створенняанімації - AdvancedGIFAnimator,EasyGiFAnimator, GIFMovieGear. 

Програмоюпередбаченоіндивідуальну роботу з вихованцямизгідно 

зПоложенням про порядок організаціїіндивідуальної та груповоїроботи 

впозашкільнихнавчальних закладах (у редакції наказу Міністерстваосвіти 

інауки Українивід 10.12.2008 р. № 1123). 

Програма є орієнтовною. Керівникгурткаможевноситизміни ідоповнення 

до зміступрограми і кількістьгодин, необхідних для засвоєннявідповідної теми, 

враховуючирівеньпідготовки, інтереси та віквихованців,стан матеріально-

технічногозабезпеченняпозашкільногонавчального закладутощо. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1.  Вступ (2 год) 

Мета, завдання та змістроботигуртка. Організаційніпитання. 

Технікабезпеки при роботі на комп’ютері. 

2. Операційна система Windows (10 год) 

Видиопераційних систем. Операційна система Wіndows. Багатозадачність 

операційних систем. Поняття файлу. Типифайлів і їхрозмір. Властивості папок 

і файлів. Типипрограмногозабезпечення. 

Практична робота. Робота в 

графічнійоболонціопераційноїсистемиWіndows: робота з мишею, вікнами. 

Робота з файлами і папками: створенняпапок, копіюванняоб’єктів, 

переміщенняоб’єктів, запуск файлів, створення ярликів, сортування файлів, 

пошук файлів і папок. Установка програмного забезпечення. 

Найпростішінастроюванняпериферійнихпристроїв. Контрользнань. 

3. Растроваграфіка( 30 год) 

Поняттярастровоїграфіки. Растровіграфічніредактори. 

Форматирастровихзображень. Інтерфейс растрового графічного редактора 

GIMP.Інструменти редактору GIMP: пензлі та художніінструменти, шари і 

маски,фільтри, інструменти для роботи з текстом. 

ОбробказображеннязасобамиGIMP: обертання, дзеркальневідображення, 

масштабування та інше. 

Практична робота. Створенняодношаровогозображення. 

Створеннябагатошаровогозображення. Малюваннятварин та людей. 

Малюванняприроди.Малюваннярізноманітнихоб’єктів. Обробленнямалюнків за 

допомогоюфільтрів. Створеннязображенняіз готового графічногоматеріалу – 

композиція.Робота з надписами. 

4. Векторнаграфіка( 30 год) 

Поняттявекторноїграфіки. Векторніграфічніредактори. Формативекторних 

зображень. Інтерфейс векторного графічного редактору Inkscapeтапринцип 

роботи в ньому. Інструменти редактора Inkscape: прямокутник, коло 



(дуга, еліпс), зірки та багатокутники, спіраль, довільніконтури, крива 

Без’є,сполучні лінії, градієнт.Поняттяоб’єкту. Йоговластивості, 

змінавластивостей. Поняттягеометричнихоб’єктіввграфіці. Перспектива.Робота 

з об’єктами: поворот, трансформація, групуваннядублювання,вирівнювання, 

розподіл, заливка. Векторизаціярастровогозображення.Форматування тексту. 

Робота з шарами. 

Практична робота. Робота з окремимоб’єктами в 

графічномуредакторі:створення та редагування. Створеннялистівок та плакатів. 

Малюванняелементівпейзажів, побутовихоб’єктів.Створеннятривимірнихфігур 

задопомогоюпримітивів. 

5. Анімація (22 год) 

Фізіологічний аспект зоровогосприйняттяруху. Термін 

«анімація».Програмнезабезпечення для створенняанімації. Типианімації. 

Кадроваанімація, спрайтовая анімація. Типируху: переміщення, обертання, 

змінарозміру, поліморфнеперетворення. GIF-анімація и 

способиїїствореннявредакторі GIMP. 

Практична робота. Створенняанімаційногорухутварин, 

людиниабоіншогооб’єкту. Створенняанімаційноїлистівки. 

Створеннянавчальногоанімаційногофільму. 

6. 3D-графіка (48 год) 

Поняттятривимірноїграфіки − 3D-графіки. Види 3D-

графіки.Процеспобудови 3D-изображения. Поняттясцени та їїелементів: 

набіроб’єктів, набірджерелсвітла, набір текстур, набір камер. 

Тривимірнігеометричніфігури та їхпараметри. Поняттятривимірногооб’єкту та 

йоговластивостей.Програмнезабезпечення для тривимірноїграфіки.Принцип 

створення 3D об’єктівуредакторіBlender. Інтерфейспрограми,команди та меню. 

3D примітиви та їхвластивості. Створенняоб’єктуіздекількохпримітивів. Робота 

з освітленням та камерою. Створення 3D-анімації. 

Практична робота. Створення статичного тривимірного 

простогогеометричногооб’єкту. Створеннятривимірноїтварини. Створення 

простогорухливогооб’єкту. Створенняфільму з декількох сцен. 



7. Підсумковезаняття (2 год) 

Підведенняпідсумківроботигуртка за рік. 

Відзначеннякращихробіт,нагородженнявихованці за підсумкаминавчального 

року. 

  



ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Учнімають знати: 

- основніпринципи роботи в операційній системі MS Windows; 

- типикомп’ютерної графіки і програмне забезпечення для роботи з 

зображенням; 

- основніетапистворенняграфічного файлу; 

- принципипобудовирастровогозображення, 

інструментирастровихграфічнихредакторів; 

- принципипобудовивекторногозображення, способиствореннязображення 

за допомогою векторного редактору; 

- принципистворенняанімації, способистворенняпо кадровоїанімації; 

- принципитримірноїграфіки та інструменти 3D-редакторів; 

- способистворенняелементівдвовимірної та тривимірноїграфіки. 

Учнімаютьвміти: 

- працювати в операційнійсистеміWindows; 

- працювати з графічними редакторами GIMP, Inkscape, CADE, Blender; 

- малювати на площинігеометричніфігури; 

- за допомогоюпростихгеометричнихфігурстворювати перспективу 

таефекттривимірності; 

- малювати за допомогоюрастровихінструментівпейзажі, портрети,тварин, 

людей та інше; 

- за допомогоювекторнихредакторіврозроблятиілюстративнийматеріал; 

- наосновірастровихмалюнківстворюватикадровуанімацію типу gif; 

- створюватиоб’ємнігеометричніфігури і об’єкти в 3D-редакторах 
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