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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показника Характеристика дисципліни 
Найменування дисципліни Мультимедійні проєкти 
Галузь знань 06 «Журналістика» 
Спеціальність 061 «Журналістика» 
Спеціалізація (якщо є) 
Освітня програма «Журналістика»
Рівень вищої освіти Магістр
Статус дисципліни Вибіркова
Курс навчання 5, 6
Навчальний рік 
Номер(и) семестрів (триместрів): Денна форма Заочна форма

10, 11  
Загальна кількість кредитів ЄКТС/годин 4 кредити /120 годин
Структура курсу: 

– лекції 
– семінарські заняття (практичні, 

лабораторні, півгрупові) 
– годин самостійної роботи студентів 

Денна форма Заочна форма 

 
 
40 
80

 

Відсоток аудиторного навантаження 33%
Мова викладання українська
Форма проміжного контролю (якщо є) -
Форма підсумкового контролю екзамен

 
2. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни 

Мета: засвоєння теоретичних знань з можливості отримання, перетворення та 
опрацювання інформпації із врахуваннямм її декодування, стиснення і передачі з метою 
реалізації мультимедійних проєктів.  

Завдання: вивчення характеристик мультимедійних стартапів, загального контенту, 
вимог до комунікаційного забезпечення роботи з мультимедіа, засвоєння умінь роботи з 
конверегнетним кронтентом для обробки мультмедійних даних.  

Предмет: мультимедійні проєкти та засоби їхнього створення, перетворення, передачі 
і відтворення. 

 
В кінці вивчення курсу студент повинен знати:  
 принципи і методи аналогово-цифрових перетворень, кодування, компресії в межах 

мультимедійних проєктів;  
 основні етапи створення мультимедійних проектів 
 основні поняття і характеристики форматів мультимедійних проєктів;  
 вимоги до мультимедійного апаратного забезпечення.  
В кінці вивчення курсу студент повинен вміти:  
 отримувати первинний мультимедійний контент в межах мультимедійних проєктів;  
 використовувати стандартні методи оброблення цифрових мультимедійних даних за 

допомогою ПЗ, що підтримує прийняті стандарти для створення і поширення 
мультимедійних проєктів;  

 розробляти окремі компоненти, інтегрувати їх в одній контентній мультимедійній 
конвергентній платформі. 

 
Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність застосувати знання в практичних ситуаціях. 
ЗК 3. Здатність бути критичним і самокритичним. 



ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та конвергування інформації з різних джерел. 
ЗК 11. Здатність не лише спілкуватися державною мовою, але й синтезувати інформацію з 
різних джерел, виходячи з пріоритетів української мови.  

Фахові компетентності 
ФК 1. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній 
діяльності, адаптувати знання зі сфери комп’ютерних технологій до соціальних комунікацій. 
ФК 2. Здатність формувати інформаційний контент. 

Програмні результати навчання 
Застосування знань та розумінь (уміння): 
ПРН 1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 
ПРН 2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 
ПРН 3. Оцінювати інформаційний продукт будь-якого авторства і у будь-якому вигляді 
відтворення, інформаційну акцію з точки зору можливої її адаптації до інтересів соціальних 
комунікацій. 
ПРН 4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних інтерактивних джерел. 
ПРН 11. Вільно адаптуватись до інтернет-комунікації. 
ПРН 13. Передбачати і по можливості враховувати реакцію аудиторії на інформаційний 
продукт, що міститься на технологічно різних носіях інформації, виходячи з інтересів, 
положень та методів соціальних комунікацій. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Денна форма: 

№ Теми Лекції 

Практичні 
(семінарські, 
лабораторні, 
півгрупові) 

Самостійна 
робота 

10 семемстр 
1 Аналогові і цифрові системи. Контентні 

перетворення.  
 2 4 

2 Модуляція контенту. Компресія контенту. 2 4
3 Аналогові і цифрові сигнали контенту: робота 

над власним мультимедійним проєктом
 2 4 

4 Побудова суміжного мультимедійного контенту 2 4
5 Світло і колір як контент в мультимедійних 

проєктах.  
 2 4 

6 Світло і колір як контент в мультимедійних 
проєктах.  

 2 4 

7 Основи кольору в мультимедійному контенті 2 4
8 Векторна графіка.   2 4 
9 Векторна графіка.   2 4 
10 Векторна графіка мультимедійного контенту 2 4
11 Аналоговий і цифровий звук. 2 4
12 Аналоговий і цифровий звук. 2 4
13 Обробка звуку мультимедійного контенту. 2 4
14 Цифрове відео. Динамічна графіка. 2 4
15 Цифрове відео. Редагування, монтування. 2 4
 Разом 30 60

11 семестр 
1 Створення відео мультимедійного контенту 2 4
2 Розробка кодека (архіватора) мультимедійного 2 4



контенту 
3 Види і типи конвергенції 2 4
4 Адаптація усіх видів мультимедійного контенту 

до спільної рецепції   
 2 4 

5 Специфіка та типологія аудиторії 
мультимедійних презентацій 

 2 4 

 Разом 10 20
 ЗАГАЛОМ  40 80 

 
4. Зміст навчальної дисципліни 

4.1. План практичних занять 
 

№ Тема заняття / план
10 семестр

1 Аналогові і цифрові системи. Контентні перетворення.  
План 
1. Дискретні системи контенту в соціальних комунікаціях. Створення, дискретизація, 
відновлення контенту. 
2.  Кодування, декодування контенту.  
3. Опис лінійних, дискретних та конвергентних контентів. Дискретні фільтри 
контенту. Дискретні перетворення перетворенні контенту.

2 Модуляція контенту. Компресія контенту.  
План 
1. Модуляція і демодуляція контенту.  
2. Компресія мультимедійного контенту – без інформаційних втрат і з 
інформаційними втратами.  
3. Соціально-комунікаційні алгоритми компресії.

3 Аналогові і цифрові сигнали контенту: робота над власним мультимедійним 
проєктом 

4 Побудова суміжного мультимедійного контенту: робота над власним 
мультимедійним проєктом 

5 Світло і колір як контент в мультимедійних проєктах.  
План 

1. Фізичні основи кольору. Світло і колір. Кольорові моделі та комбінації 
кольорів.  

2. Апаратні засоби роботи з графічними зображеннями. Збереження, відтворення 
і передавання зображень.

6 Світло і колір як контент в мультимедійних проєктах.  
План 

1. Основні інструменти контентних графічних пакетів: виділення модифікація 
форми і розміру створення фрагментів колір, заливка текст тощо.  

2. Модифікація параметрів світла і кольору. Застосування фільтрів та візуальних 
ефектів щодо вербального контенту. 

7 Основи кольору в мультимедійному контенті: робота над власним мультимедійним 
проєктом 

8 Векторна графіка.  
План 

1. Візуалізація контенту. 
2. Основні поняття анімації. Растрова анімація. Векторна 2d-анімація. 3d-

анімація. Інструментарій аніматора. Формати і збереження. 
9 Векторна графіка.  

План 



1. Символи, текст і шрифт. Основні поняття.  
2. Текст у графіці. Шрифти в HTML.  
3. Гіпертекст. 

10 Векторна графіка мультимедійного контенту 
11 Аналоговий і цифровий звук.  

План 
1. Природа сприйняття звуку.  
2. Стандарти аналогового звуку. Засоби роботи з аналоговим звуком.  
3. Цифровий звук. Параметри оцифровування. Формати цифрового звуку. Формат 

MIDI.  
12 Аналоговий і цифровий звук.  

План 
1. Апаратні та програмні засоби роботи зі звуком. 
2. Оцифровування аналогового звуку. Отримання файлу з формату AudioCD.  
3. Редагування звуку. Основи монтажу звуку. Мікшування звуку.  
4. Використання ефектів та формування гучності.  
5. Збереження звуку: параметри і формат. 

13 Обробка звуку мультимедійного контенту: робота над власним мультимедійним 
проєктом 

14 Цифрове відео. Динамічна графіка 
План 

1. Динамічна графіка: основні поняття. 
2. Цифрове відео. Принципи, методи. Компресія. Motion JPEG, DV, QuickTime, 

MPEG. DVD, Full HD Інші стандарти.  
3. Отримання файлу цифрового відео з анімації, з аналогового сигналу, з 

використанням цифрового відеообладнання. 
15 Цифрове відео. Редагування, монтування 

План 
1. Редагування вхідного відеофайлу. Монтування фрагментів. 

Накладання/видалення звукового ряду та синхронізація. 
2. Збереження обробленого файлу: Перетворення в інші формати та зменшення 

розміру. 
11 семестр 

1 Створення відео мультимедійного контенту: робота над власним мультимедійним 
проєктом 

2 Розробка кодека (архіватора) мультимедійного контенту: робота над власним 
мультимедійним проєктом 

3 Види і типи конвергенції: робота над власним мультимедійним проєктом 
4 Адаптація усіх видів мультимедійного контенту до спільної рецепції: робота над 

власним мультимедійним проєктом
5 Специфіка та типологія аудиторії мультимедійних презентацій: робота над 

власним мультимедійним проєктом
 

4.2. Завдання для самостійної роботи 
1. Підготовка до практичних занять (опрацювання наукових і методичних матеріалів, 

перегляд рекомендованих відео, конспектування онлайн-публікацій). 
2. Робота над власним мультимедійним проєктом передбачає опрацювання певного аспекту 

власного мультимедійного проєкту (графічного контенту, звукового контенту, відео контенту 
тощо) та подальша презентація готового мультимедійного проєкту.  

 
5. Підсумковий контроль 

Іспит з навчальної дисципліни «Мультимедійні проєкти» в 10 семестрі складається 
усно. Іспит в 11 семестрі пердбачає захист власного мультимедійного проєкту.  



Оцінювання знань студентів з курсу «Мультимедійні проєкти» відбувається за 
рейтинговою системою. 
0-29 – «незадовільно» – несистемне відвідування лекцій, відсутність  на більшості лекційних 
та практичних заняттях, невиконання завдань; 
30-59 – «незадовільно» – відвідування лекцій та практичних занять, проте низька активність 
в обговоренні тем навчального курсу; 
60-66 – «задовільно» – відвідування лекцій та практичних занять, робота в аудиторії, 
виконання практичних завдань не в повному обсязі та при наявності зауважень щодо змісту 
та форми; 
67-74 – «задовільно» – відвідування лекцій та практичних занять, успішна робота в аудиторії, 
творчі здібності в реалізації завдань протягом семестру, виконання завдань при наявності 
помилок та зауважень щодо змісту та форми; 
75-89 – «добре» – відвідування лекцій та практичних занять, успішна активна робота в 
аудиторії, виконання практичних завдань повному обсязі, проявлені творчі здібності в 
реалізації завдань протягом семестру, виконання додаткових завдань з аналізу впливу 
психології у журналістській діяльності, успішне виконання завдань при наявності помилок 
чи зауважень кількістю не більше 2; 
90-100– «відмінно» – відвідування лекцій та практичних занять, успішна активна робота в 
аудиторії, виконання практичних завдань у повному обсязі, проявлені творчі здібності в 

реалізації завдань протягом семестру. 
 

Питання до іспиту 
1. Аналогові і цифрові системи. Дискретні перетворення. 
2. Сигнали. Поняття сигналу. Властивості сигналу. Класифікації сигналів. 

Неперервні і дискретні, аналогові і цифрові сигнали.  
3. Аналогові системи мультимедійних презентацій. Лінійні  системи.  Взаємна 

кореляція між входом і виходом контентного сигналу.  
4. Дискретні системи мультимедійних презентацій.  Дискретні фільтри 

мультимедійного контенту. 
5. Контентні мультимедійні перетворення Фур’є.  
6. Дискретна фільтрація мультимедійного контенту.  
7. Модуляція і демодуляція мультимедійного контенту. 
8. Компресія мультимедійного контенту. Компресія мультимедійних даних. 

Компресія без контентних втрат і з контент ними втратами.  
9. Алгоритми компресії мультимедійного контенту як чинник методи Хаффмана 
10. Комунікаційні основи кольору мультимедійних презентацій.  Інтерференція. 

Дифракція 
11. Світло і колір в мультимедійних презентаціях. Кольорові моделі. Комбінації 

кольорів.  
12. Апаратні засоби роботи з графічними зображеннями в мультимедійних 

презентаціях.  
13. Збереження і передавання зображень для мультимедійних презентацій. 

Відтворення зображень.  
14. Модифікація параметрів світла і кольору. Застосування фільтрів та візуальних 

ефектів.  
15. Візуалізація контенту в мультимедійних презентаціях. 
16. Поняття анімації в мультимедійних презентаціях. Растрова анімація. Векторна 2d-

анімація. 3d-анімація.  
17. Символи, текст і шрифт  в мультимедійних презентаціях.  
18. Гіпертекст.  
19. Аналоговий і цифровий звук в мультимедійних презентаціях.  



20. Формат звуку MIDI мультимедійних презентаціях. 
21. Редагування звуку. Основи монтажу звуку. Мікшування звуку. 
22. Цифрове відео в мультимедійних презентаціях.   
23. Стандарти MPEG. DVD, Full HD в медіапрезентаціях.  
24. Редагування вхідного файлу мультимедійних презентацій. Створення спільних 

форматів відео і графіки 
25. Створення DVD-відео мультимедійних презентацій. 

 
БІЛЕТ № 0 

 
Чорноморський національний університет ім. П.Могили 

Рівень вищої освіти – магістр 
Спеціальність 061 Журналістика 

 
Навчальна дисципліна 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРОЄКТИ 
 

Варіант №0 
 

1. Аналогові системи мультимедійних презентацій. Лінійні  системи. Взаємна кореляція 
між входом і виходом контентного сигналу (20 балів). 
2. Аналоговий і цифровий звук в мультимедійних презентаціях (20 балів). 

 
 
Затверджено на засіданні кафедри політичних наук. Протокол №___ від «___» 20__ року. 
 
Завідувач кафедри О.Г. Тулузакова 
 
Екзаменатор Ю.Е. Фінклер 

 
 

6. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання 
10 семестр 

№ Вид діяльності (завдання) Максимальна кількість балів
1 Підготовка до практичних занять:  

опрацювання наукових і методичних матеріалів, 
перегляд рекомендованих відео, конспектування 
онлайн-публікацій, виконання вправ і завдань

 
 

2 × 10 = 20 (передбачена 
відповідь на 10 заняттях)

2 Самостійна робота № 1. Підготовка графічного 
контенту для захисту власного проекту

20 

3 Самостійна робота № 2. Підготовка звукового контенту 
для захисту власного проекту

20 

4 Іспит 40 
 Разом 100 

 
Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання виконання практичних видів роботи:  
- автентичність (відсутність плагіату, доброчесність),  
- правильність (відповідність до вимог завдання), 
- повнота, 
- вчасність відправлення на оцінювання, 
 - якість захисту роботи. 
 



Опитування та виступи на групових заняттях – форма контролю, яка дозволяє оцінити 
вміння студентів самостійно опрацьовувати матеріал та викладати його, відповідати на 
запитання викладача та колег. Максимальна оцінка за відповідь на семінарському занятті – 2 
бали. Критеріями для оцінювання виступають:  
 
Оцінка 2 балів ставиться у випадку: 

● студент вільно володіє, визначеними програмою, знаннями й уміннями;  
● правильно і в достатній кількості добирає необхідні для відповіді факти;  
● висловлює власне ставлення до навчального матеріалу;  
● відповідь чітка і завершена;  
● мова добра. 

Оцінка 1 бал ставиться відповідно до попередніх вимогами, але: 
● студент користується лише окремими знаннями й уміннями;  
● порушує логіку викладу;  
● відповідь недостатньо самостійна;  
● аргументація слабка;  
● є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу та висновках;  
● мова спрощена. 

Оцінка 0 балів ставиться в разі незнання більшої частини матеріалу, відсутності будь-
якої логіки викладу: 

● студент не володіє необхідними для здійснення завдання уміннями;  
● головного фактичного матеріалу не знає. 

 
Виконання індивідуальної самостійної роботи. 
Під час оцінювання індивідуальної самостійної роботи № 1 береться до уваги: 1) фахове 
обгрунтування та використання фізичних основ кольору, кольорових моделей та комбінацій 
кольорів; збереження, відтворення і передавання зображень; виділення модифікації форми і 
розміру створення фрагментів кольору, заливки тексту тощо; застосування фільтрів та 
візуальних ефектів щодо вербального контенту; застосування інструментарію аніматора; 
символів, тексту і шрифту (18 балів); 2) збереження обробленого файлу; перетворення в інші 
формати та зменшення розміру (2 бали). 
 
Під час оцінювання індивідуальної самостійної роботи № 2 береться до уваги: 1) фахове 
обгрунтування та використання засобів роботи з аналоговим звуком та цифровиим звуком, 
параметрів оцифровування; форматів цифрового звуку; оцифровування аналогового звуку; 
редагування звуку; монтажу звуку; мікшування звуку; використання ефектів та формування 
гучності (18 балів); 2) збереження звуку: параметри і формат (2 бали). 

 
11 семестр 

№ Вид діяльності (завдання) Максимальна кількість балів
1 Підготовка до практичних занять:  

опрацювання наукових і методичних матеріалів, 
перегляд рекомендованих відео, конспектування 
онлайн-публікацій, виконання вправ і завдань

8 × 5 = 40 (передбачена 
відповідь на 5 заняттях) 

2 Самостійна робота. Підготовка відеоконтенту для 
захисту власного проекту 

20 

4 Іспит 40 
 Разом 100 

 
11 семестр 

Критерії оцінювання виконання практичних видів роботи:  
- автентичність (відсутність плагіату, доброчесність),  
- правильність (відповідність до вимог завдання), 
- повнота, 



- вчасність відправлення на оцінювання, 
 - якість захисту роботи. 
 
Опитування та виступи на групових заняттях – форма контролю, яка дозволяє оцінити 
вміння студентів самостійно опрацьовувати матеріал та викладати його, відповідати на 
запитання викладача та колег. Максимальна оцінка за відповідь на семінарському занятті – 4 
бали. Критеріями для оцінювання виступають:  
 
Оцінка 7-8 балів ставиться у випадку: 

● студент вільно володіє, визначеними програмою, знаннями й уміннями;  
● правильно і в достатній кількості добирає необхідні для відповіді факти;  
● висловлює власне ставлення до навчального матеріалу;  
● відповідь чітка і завершена;  
● мова добра. 

Оцінка 5-6 бали ставиться у відповідності з попередніми вимогами, але: 
● студент має незначні ускладнення при використанні визначених програмою знань і 

умінь;  
● при доборі фактів припускається незначних помилок;  
● власне ставлення студентом висловлюється, але в аргументації зустрічаються окремі 

неточності;  
● мова добра. 

Оцінка 3-5 бали ставиться в такому випадку: 
● студент користується лише окремими знаннями й уміннями;  
● порушує логіку викладу;  
● відповідь недостатньо самостійна;  
● аргументація слабка;  
● є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу та висновках;  
● мова спрощена. 

Оцінка 0-2 бали ставиться в разі незнання більшої частини матеріалу, відсутності 
будь-якої логіки викладу, а саме: 

● студент не володіє необхідними для здійснення завдання уміннями;  
● головного фактичного матеріалу не знає. 

 
Виконання індивідуальної самостійної роботи. 
Під час оцінювання індивідуальної самостійної роботи береться до уваги: 1) фахове 
обгрунтування та використання динамічної графіки, цифрового відео, отримання файлу 
цифрового відео з анімації, з аналогового сигналу, з використанням цифрового 
відеообладнання; редагування вхідного відеофайлу; монтування фрагментів; 
накладання/видалення звукового ряду та синхронізації (18 балів); 2) збереження обробленого 
файлу; перетворення в інші формати та зменшення розміру (2 бали). 
 

Неформальна освіта.  
1. Студенти мають можливість отримати додаткові бали (до 20) або замінити 

виконання деяких видів практичних робіт в межах курсу, якщо протягом семестру вони 
навчались поза межами університету, пройшли очні або онлайн-курси за тематикою 
дисципліни і отримали сертифікат, який підтверджує успішність завершення навчання і його 
зміст відповідає змісту відповідних видів в межах навчального курсу. Повинна бути 
можливість перевірки автентичності сертифікату.  

2. Як результат неформальної освіти, може бути зараховано участь у реальних 
проектах за тематикою дисципліни. У цьому випадку виконання такого програмного проекту 
здійснюється і оцінюється замість відповідних практичних робіт. Для зарахування цих балів 
необхідні документальні підтвердження як участі студента у проекті, так і вказання видів 
робіт, які він виконував.  



3. Оцінка за результатами неформальної освіти визначається з урахуванням змісту, 
складності тематики/проекту. Викладач залишає за собою право виставляти такі бали на 
власний розсуд та з урахуванням критеріїв оцінювання, зазначених вище. 
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