




ВСТУП 

1. Мета дисципліни — ознайомити студентів з основами використання 

сучасних мультимедійних технологій. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

— мати уявлення про архітектуру побудови сучасних мультимедійних систем 

— елементарні знання графічних редакторів; 

— бути знайомим з відеозйомкою і відеомонтажем; 

— мати початкові навички SMM. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

Вибіркова дисципліна “Сучасні мультимедійні технології” викладається у 7 

семестрі 3 курсу бакалаврської освітньої програми “Культурологія” в обсязі 90 

годин (3 кредити ECTS). Дисципліна знайомить студентів з основами 

інформаційних технологій у контексті цифрового середовища і дає розуміння 

методів та інструментів управління медійними проєктами в digital. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Фахові: 

− навчити використовувати мультимедійні технології для створення 

медійних проектів і управління ними; 

− навчити основам підготовки і редагування мультимедійного контенту. 

Загальні: 

− розвинути здатність до креативного мислення, аналізу та синтезу 

інформації;  

− розвинути критичне мислення до результатів своєї професійної діяльності, 

приймати обґрунтовані рішення; 

− покращити володіння технічними пристроями і сучасним програмним 

забезпеченням. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей: 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ФК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати 

інформацію культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, 

комунікативні засоби та візуальні технології. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

Методи 

оцінюванн

я та 

пороговий 

Відсото

к у 

підсумк

овій 



К

о

д 

Результат навчання 

викладання і 

навчання 

критерій 

оцінюванн

я 

оцінці з 

дисципл

іни 

1.1 Знати основні поняття у 

мультимедійних технологіях   

Лекція контрольна 

робота 

10 % 

1.2 Знати програми для створення і 

редагування мультимедійного 

контенту 

Лекція контрольна 

робота 

10 % 

2.1 Уміти створювати комплексний 

мультимедійний контент   

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

практичні 

завдання, 

Skills Set, 

чек-ліст 

20 % 

2.2 Уміти використовувати онлайн-

сервіси для повноцінної 

діяльності мультимедійних 

проектів 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

практичні 

завдання, 

онлайн 

презентація 

20 % 

2.3 Вміти користуватись веб-

інструментами для створення і 

редагування мультимедійного 

контенту 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

практичні 

завдання, 

аналіз веб-

інструменті

в 

10 % 

2.4 Користуватися сучасними 

графічними і відеоредакторами 

при створенні мультимедійного 

контенту   

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

практичні 

завдання, 

веб-

портфоліо, 

графічні 

віжуали 

20 % 

3.1 Вміти планувати і 

контролювати процеси  

семінарське 

заняття 

практичні 

завдання 

5 % 

4.1 Вирішувати комплексні 

завдання, пов’язані зі 

створенням мультимедійного 

контенту   

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

практичні 

завдання,  

5 % 

Разом:   100 % 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 

Результати навчання дисципліни   

Програмні результати навчання  
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПРН 6. Організовувати та підтримувати 

комунікації з органами влади, науково-

дослідними установами, інформаційно-

аналітичними службами, засобами 

масової інформації з питань культури. 

+ + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної 

підготовки – результати навчання (знання 1.1–1.2), що складає 20 % від 

загальної оцінки й оцінювання практичної підготовки – результати навчання 

(вміння 2.1–2.4); (комунікація 3.1); (автономність та відповідальність 4.1), 

що складає 80 % загальної оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи: 

1) Р.Н. 2.1.-2.4, 3.1, 4.1. - теоретична підготовка студентів оцінюється на лекціях 

і семінарських заняттях у формі виконаних практичних завдань – 28/50 балів 

2) Самостійна робота (по 5 балів за кожне з 6 завдань) – 20/30 балів: 

РН 2.1 створити Skills Set; створити чек-ліст; 

РН 2.2 створити онлайн-презентацію з використанням інтерактивних сервісів; 

РН 2.3 проаналізувати веб-інструменти для виконання базових завдань; 

РН 2.4 створити графічні віжуали для SMM; створити веб-портфоліо, 

використовуючи онлайн-конструктор сайтів. 

 

Оцінювання за формами контролю: 

 Min 48  Max 80  

Виконання практичних завдань на 

семінарах  

доповнення на лекціях та семінарах 

 

«4»х7=28 «6»х7=42  

 

«1»х8=8 

Виконання самостійної роботи  «4»х5=20 «5»х6=30  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр 

складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (практичні завдання,  

доповнення на семінарах та лекція) та за самостійні роботи. Всі види робіт за 

семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі  80 балів 



- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати 

завдання на семінар в письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН  –1.1, 1.2 – 12 / 20 

балів   

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається 

як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням 

підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється за результатами роботи 

студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів 

оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний 

мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати 

пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою 

викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 

балів) складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, 

максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 

20 балів).  

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Оцінювання успішності знань студентів здійснюється у двох формах: семестрове 

оцінювання – (практичні завдання на семінарських заняттях і самостійна 

робота), а також підсумкове оцінювання (залік). 

Самостійну роботу студент надсилає викладачу, згідно з встановленим 

дедлайном за допомогою сервісу Google Class. Крайній термін здачі роботи – не 

пізніше, ніж через 2 тижні після оголошення завдання. Роботи, здані після 

двотижневого терміну, не приймаються. 

 

Критерії оцінювання: 

Аудиторна робота: 

Практичні завдання на семінарських заняттях: 

6 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, демонструє 

самостійність, достовірність, якість виконання завдання, креативність мислення, 

вірно застосовує теоретичні і практичні навички, всі завдання аргументовані. 

5-4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вірно 

застосовує теоретичні знання, але не вистачає аргументації в поясненнях, в 



основному розкриває зміст поставленого завдання, демонструє самостійність 

виконаного завдання. Допускаються несуттєві неточності. 

3 бали – студент не в повному обсязі виконав завдання, не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на 

необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. 

2 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених завдань. 

1 бал – студент має суттєві помилки в роботі, демонструє несамостійність у його 

виконанні. 

Доповнення на лекціях та семінарських заняттях: 

1 бал – студент володіє навчальним матеріалом. 

 

2. Самостійна робота (Skills Set; чек-ліст; онлайн-презентація з 

використанням інтерактивних сервісів; аналіз веб-інструментів; графічні 

віжуали для SMM; веб-портфоліо): 

5 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / 

підсумкової контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

3-2 бали - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

Контрольна робота: 

20-13 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

демонструє самостійність, достовірність, якість виконання завдання, 

креативність мислення, вірно застосовує теоретичні і практичні навички, всі 

завдання аргументовані. 

12-8 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вірно 

застосовує теоретичні знання, але не вистачає аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, демонструє самостійність 

виконаного завдання. Допускаються несуттєві неточності. 

7-0 балів – студент не в повному обсязі виконав завдання, не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на 

необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. 

 

7.3 Шкала відповідності 



 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



Структура навчальної дисципліни.  

Тематичний план лекцій та семінарських занять 

№ 

Теми 

Назва теми 

 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. 

Інформаційні технології у контексті цифрового середовища 

1.1 
Соціальний та професійний контекст 

медіа у цифровому середовищі 
2  

 

1.2 Skills Set в медіа 2 2 8 

1.3 
Поняття чек-лістів в медіа та вимоги до 

них 
2 2 

8 

1.4 Поняття SEO, значення в медіа 2   

1.5 
Базові можливості використання CRM у 

медіа 
2 2 

 

Змістовий модуль 2. 

Методи та інструменти управління медійними проєктами в Digital 

2.1 
Онлайн-презентація проекту з 

використанням інтерактивних сервісів 
4 2 

7 

2.2 
Робота з веб-інструментами для 

вирішення базових завдань 
4  

7 

2.3 
Символи і візуалізація в медійних 

проектах 
2 2 

 

2.4 
Використання графічних віжуалів у 

SMM 
4 2 

8 

2.5 
Поняття візуального конструктора для 

створення сайтів і портфоліо в медіа 
4 2 

8 

 Контрольна робота 2   

Всього: 30 14 46 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:  

Лекції – 30 год. 

Семінарські заняття – 14 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
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Шевченка, Інститут журналістики. – К., 2008. – 12 с. 

4. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: навчальний 

посібник / В. Й. Здоровега. – Львів: ПАІС, 2000. – 180 с. 

5. Потятинник Б. Інтернет-журналістика / Б. Потятинник. – Л. : ПАІС, 2010. 

– 190 с. 

6. Ситник О., Салига П. Основи веб-дизайну (Частина І.) : Тексти лекцій для 
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6. Wordpress // Wikipedia, 2007 - http://uk.wikipedia.org/wiki/ Wordpress 
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