
- 2 курс Дизайн,  3 курс ДПМ 

Комп. Графіка  Теми  для дистанційного навчання  (пункти навч. програми 14,18,19) 

  2 курс Дизайн,  3 курс ДПМ 

/додаткові питання та завдання для самост. роботи  позначено курсивом/  

 

(14)  Шрифт, фонт, гарнітура. 

Векторні шрифти. Шрифти, що використовуються програмою  CorelDRAW! 

Типи шрифтів.      Формати:  TTF,  OpenType, Type1 

Інсталяція шрифтів (в О.С. Windows). Програма Bitstream Font Navigator з пакету Corel 

Мистецький та абзацний текст у програмі CorelDRAW! 

Дослідити символи  фонтів Wingdings та Webdings 

 

(18) Допоміжні інструменти  CorelDRAW! 

Інструменти многокутника, таблиці, спіралі,  

Інструменти з’єднувальніих лінії, ніж, гумка.  

Контекстно залежний рядок властивостей. 

 

(19) Інтерактивні інструменти CorelDRAW!  

 Інт.Інструменти:  «обгортка» , «об’ємна перспектива» , «перехід», «складний контур» 

фігурні лінії.  Прозорість об'єктів, типи прозорості.  Тінь.  

 

- - - - --  - - --  - - ---- - - -- -  4 курс Дизайн Інт. 

Комп. Графіка  Теми  для дистанційного навчання  (13,17,18,22) 

 4 курс Дизайн Інт. 

 /додаткові питання та завдання для самост. роботи  позначено курсивом/  

 

(13) Теорія фільтрів. Принципи роботи лінійних фільтрів. Апертура, вагові коефіцієнти, нормуючий 

коефіцієнт.  

Створення власних фільтрів (розмиваючі фільтри та фільтри підняття чіткості).   



Створення власних форм інструментів малювання («щіток») та локальної корекції.  Внутрішні 

настройки  меню PhotoShop. Меню дефолти. 

 

(17) Палітра “Контури” (“шлях”). Інструмент шляху. Перетворення виділення в шлях (контур) та шляху 

(контура)  у виділення. 

Використання палітри “контур” для автоматизації роботи інструментів по заданому шляху.  

 

(18) Перетворення піксельної графіки у векторну з використанням програми CorelOCR TRACE.  

Інструменти CorelOCR TRACE для вводу зображення, вибору художнього стилю зображення 

(тексту),  режими трасування, вивід зображення. 

 

(22)  Роздільна здатність. Види розділення. Лініатура.  Кольороподіл і друк. (Дзеркальне зобрадення, 

Опція «Друк у файл».) 

 

 -- - - - - - - - - - - - - - - -  - -  Для всіх груп 1 курс 

 

Фізика 1 курс.  Теми  для дистанційного навчання  (Теорія відносності. Електричне поле) 

 підручники: (без задач) С.У.Гончаренко Фізика 11.(2002р.)  стор. 173-180 (§§65-67)     

Розділ 6.  ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ  

Або (підручник містить задачі):  

  В.Сиротюк, В.Баштовий Фізика 10. Рівень стандарту. Стор 174-182 (§§37-39) 

 (2010р). Розділ 3.  РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА 

(1) 

Основні положення спеціальної теорії відносності (СТО).  

Взаємозвязок маси та енергії. 

Відносність часу, перетворення Лоренца, гранично допустима швидкість 

передачі взаємодії. Розміри тіл та інтервали часу в різних системах відліку. 

                                ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 

підручник С.У.Гончаренко Фізика 10.(2002р.)  стор. 141-180 (§§42-58) 



Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ 

(2) 

Електризація тіл. Електричні заряди. Закон збереження ел. Заряду. Закон 

Кулона. Електричне поле. Напруженість ел. поля. Лінії напруженості. Міллікена 

дослід. Провідники в ел. полі. Робота поля під час переміщення заряду.  

(3) 

Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга та напруженість однорідного поля.   

Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів. Енергія електричного поля. 

Діелектрики в ел. полі. Діелектрична проникність. Сегнетоелектрики. Електрети.  

 


