




1. Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 

 

Дисципліна «Мультимедійні технології» є обов’язковою дисципліною інституту 

сучасного мистецтва для фахової підготовки бакалаврів  спеціалізації «Звукорежисура». 

Вона покликана формувати високий рівень знань для  професійної діяльності фахівця 

звукорежисера, бо сучасний мультимедійний продукт включає має обов’язкові компоненти: 

створення звукового та анімаційного супроводу.  

Робоча програма навчальної дисципліни складається з двох розділів і передбачає 

тематику лекційних, практичних  занять та самостійної роботи на 3-му у загальному обсягу  

195 uод. (6,5 кредитів) . 

 

 Взаємозв’язок з нормативними та вибірковими дисциплінами: «Звукорежисура», 

"Музично-iнформацiйнi технології”, «Основи звукорежисури в MIDI», «Основи 

аудіовізуального продюсування» , « Творча майстерня звукорежисера».  

 

2. Мета дисципліни   засвоєнні студентами фахових компетентностей: з принципів та 

прийомів роботи у сфері мультимедійних   технологій, що дозволяють створювати 

текстове,  графічне, звукове та анімаційне супроводження  комп’ютерних  

презентацій; розвиток у студентів навичок створення мультимедійних електронних 

рекламних матеріалів у вигляді статичних і динамічних презентацій з використанням 

поширеного програмного забезпечення. 

 

 

  3. Завдання (навчальні цілі) :   

   загальні – здатність навчатися і бути сучасно навченим; здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність приймати обґрунтовані рішення; 

здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі; навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; здатність працювати автономно; здатність виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; здатність генерувати нові ідеї (креативність); формування 

компетентностей академічної доброчесності;  

               фахові -  здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в області музичних 

комп’ютерних технологій, здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та 

знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення 

експериментальних і практичних завдань; здатність cтворювати  мультимедійні продукти за 

допомогою комп'ютера;  практичнi навички у створенні мультимедійних електронних 

рекламних матеріалів  у вигляді статичних і динамічних презентацій з використанням 

поширеного програмного забезпечення.  

 

 4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання: історії виникнення звукозапису та цифрового звукозапису, програмного 

забезпечення для звукозапису, загальних питань апаратного і програмного забезпечення 

мультимедійних технологій. 

 

     2. Вміння: імпортувати графічні зображення з інших програм (наприклад, CorelDraw 

тощо), з оптичних компакт-дисків; сканувати фотографії, ілюстрації та інші види графіки; 

включати фрагменти відеофільмів  у створювану програму. 

 

3 Володіння навичками:  виконувати процес запису звуку за допомогою мікрофону і з 

магнітних носіїв тощо; створювати різні способи зв'язку окремих компонентів матеріалу в 

єдине ціле, структуризація матеріалу і його графічне рішення; технологією створення 

звукової сфери мультимедіа. 



            

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

ЗК3,4 3. Уміння виявити, ставити та 

розв’язувати проблеми. 

4. Здатність мотивувати людей та 

рухатись до спільної мети. 

 

Форми – практичні 

заняття 

Технології - особисто 

орієнтоване  

навчання, 

інформаційні 

технології 

   контроль умінь 

і навичок – 

практична  

робота; 

самостійна робота 

(самоконтроль) 

40 % 

ЗК 5,7 5. Здатність  спілкуватися  з 

представниками інших професійних 

груп різного рівня ( з експертами з 

інших галузей знань/ видів 

економічної діяльності).  

7. Здатність розробляти та керувати 

проектами. 

 

Форми – практичні 

заняття 

Технології - особисто 

орієнтоване  

навчання, 

інформаційні 

технології 

контроль умінь і 

навичок – 

практична  

робота; 

самостійна робота 

(самоконтроль) 

15% 

ФК 1 1. Здатність застосовувати 

методологію наукових досліджень на 

теоретичному та практичному рівнях з 

урахуванням аспектів 

мистецтвознавчої сфери 

Форми - практичні 

заняття 

Технології – 

стимулююче навчання, 

інформаційні 

технології 

контроль умінь і 

навичок – 

практична  

робота; 

самостійна робота 

(самоконтроль) 

10% 

ФК 3 3. Розуміння сутності методології 

наукового пізнання, змісту мистецької 

освіти та управління освітньою 

діяльністю; здійснення аналізу 

сучасних проблем культури і 

мистецтва, розуміння філософської та 

соціальної природи мистецтва 

Форми -  Лекції, 

практичні заняття 

 Технології - 

диференційоване та 

проблемно-пошукове 

навчання 

контроль умінь і 

навичок – 

практична  

робота; 

самостійна робота 

(самоконтроль) 

10 % 

ФК 4 4.Врахування впливу сценічного 

мистецтва на соціальні проблеми та 

уміння досягти катарсисного стану 

оточуючого громадського середовища 

при здійсненні професійної діяльності 

 

 Форми - практичні 

заняття 

Технології – 

стимулююче навчання, 

інформаційні 

технології 

контроль умінь і 

навичок – 

практична  творча 

педагогічна 

робота; 

самостійна робота 

(самоконтроль) 

10 % 

ФК15 15. Здатність до  використання 

професійно-профільованих знань при 

здійсненні керівництва творчими 

проектами та програмами у сфері 

культурно  та мистецького простору 

України 

 

 

 

 

Форми – практичні 

заняття 

Технології - 

стимулююче навчання, 

інформаційні 

технології  

 

усне (індиві-

дуальне, групове, 

фронтальне, 

комбіноване) 

опитування 

15% 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 2.2 4.2 

ПРН7. Уміння встановлювати соціально-психологічний 

комунікативний контакт, індивідуально орієнтовану взаємодію, що 

забезпечує творчий характер процесу професійної діяльності і 

навчання на високому мистецькому рівні. 

 

   ДВС 

2.2 

 

ПРН 9. Активно виявляти готовність до прийняття рішень у складних 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів 

для прогнозування 

   ДВС 

2.2 

 

ПРН12. Розробляти інноваційні технології, застосовувати їх на 

практиці безперервно підвищуючи у цьому власну кваліфікацію. 

Сформувати особистісну здатність до творчого розвитку, 

самостійного та автономного навчання упродовж життя. 

 

   ДВС 

2.2 

 

ПРН15. Навчитися та вміти в процесі проведення практичних 

постановок масово-розважальних програм нести відповідальність за 

свої рішення, дії, кінцеві результати, в  якості творчого працівника 

(звукорежисера). 
 

   ДВС 

2.2 

 

 

7. Схема формування оцінки (згідно  п.7 «Положення про організацію освітнього 

процесу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.) 

7.1       Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗР1*: — 10 балів/ 6 балів**. 

2. Контрольна робота з тем ЗР2 :— 10 балів/ 6 балів. 

3. Самостійне завдання 1: РН 1.2. -  10 балів/ 6 балів. 

4. Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. -  15 балів/ 9 балів. 

5. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 1): -10 балів/ 9 балів. 

6. Оцінювання роботи під час практичних  занять (ЗР 2): - 10 балів/ 12 балів. 

7. Підсумкова контрольна робота (залік чи екзамен). - 20 балів / 12 балів, 40 балів/ 24 

балів. 

* ЗР – змістовий розділ. 

**  максимальний  бал/  пороговий бал для отримання позитивної оцінки з 
відповідної форми контролю. 

- підсумкове оцінювання:  Екзамен. 

 

7.2  Організація оцінювання: 

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем 

змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи), презентації тощо; бали, 

отримані за виконання  самостійних завдань; бали, отримані за роботу на практичних 

заняттях, а також бали, які отримані за підсумкову роботу (екзамен). 



Зразки письмових чи творчих  контрольних  робіт, перелік самостійних завдань, 

питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у Навчально-

методичному  комплексі  з даної дисципліни. 

   Зміст курсу поділений на 2  змістовні розділи. Кожний змістовий розділ включає в 

себе  лекції,  практичні заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються контролем 

рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.  

До  Розділу 1 (ЗР1) входять теми 1 - 10, до Розділу  2 (ЗР2) – теми 11 –20.  

 

 

 Змістовий розділ 1 

 
Підсу

мкова 

робот

а 

/Екза

мен 

 Змістовий розділ 2 Підсум 

кова 

робота / 
екзамен 

60 залікових балів  60 залікових балів  
(макси
мум) 

 (макс
имум) 

 

Самостій
на 

Практич
ні  

заняття 

Контр
ольна 

 Самос
тійна 

Практичн
і заняття 

Контрольн
а  

 

робота  робота  робот
а 

 робота  

(виконанн
я 

  20 
балів 

(вико
нання 

  20 балів 

індивідуальн
ого 

  (макс
имум) 

індиві
дуаль
ного 

  (макси
мум) 

завдання)    завдан
ня) 

   

20 40 20  20   40 20  
(максиму

м) 
(максим
ум) 

(макси
мум) 

 (макс
имум) 

(максим
ум) 

(максимум
) 

 

 

Умовою допуску до підсумкової роботи (екзамену) є отримання студентом під час 

семестрового оцінювання не менше ніж 60 балів (критично-розрахунковий мінімум). При 

цьому обов’язковим є успішне виконання самостійних  роботи та  практичних завдань 

(презентацій), передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

Екзамен  виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. 

Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (80), має право отримати 

підсумкову  оцінку без опитування чи виконання  екзаменаційного  завдання за результатами 

контролю. Студенти, які  набрали протягом семестру менше 80 балів обов’язково складають 

екзамен. 

 

                                             При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова робота / екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 60/60 20/20 80/80 

Максимум 80/80 20/20 100/100 

 

 

 



У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та 

перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р. 

Присутність всіх  здобувачів  вищої освіти на  екзамені є  обов'язковою. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка за шкалою 

НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 

чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100           Відмінно  А 

82-89             Добре  В 

74-81 С 

64-73            Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59             Незадовільно  FX 

1-34 F 



         88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план    занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

 
 

лекції 
практ. 

заняття 
інд. 
сам. 

Розділ 1. Мультимедіа як феномен культури 

 

1 

Вступ. Мультимедіа – вид комп'ютерних 
технологій.  

 

  2 

 

  

 

2 
Історичні віхи становлення та розвитку 
мультимедійних технологій 

  2      4       6 

3 
Мультимедія – маркетинговий інструмент  та 

предмет бізнесу 

  2       2      6 

4 Нові технології використання бізнесу    2       2       6 

5 Мультимедія в Інтернеті.     4       4      6 

6 
Інтернет як гіпертекстова і гіпермедійна  
система 

    4       4       6 

7 Інтернет як інформаційно-пошукова середа    4      4       6 

8 Основні проблеми пошукових систем    2      2       6 

9 Області застосування  мультимедіа    2      2       6 

10 
Мультимедіа та інформаційне забезпечення 
різноманітних сфер діяльності 

   2      2       5 

 Усього  за розділом  1   26     26      53 

     Розділ І1.    Мультимедійні продукти і засоби розробки   мультимедіа 

 

11 Апаратне забезпечення мультимедіа     2     2       5 

12 Програмне забезпечення мультимедіа     2     2       5 

13 
Створення web-сторінки: наука і мистецтво  
 

    2     2      5 

14 Основні етапи побудови сайту      2      2       5 

15 
Культура як об'єкт мультимедіа 
 

     2      2 
     5 

16 
Методи застосування мультимедіа для наукових 

досліджень і бізнесу 

      2       2 
      5 

17 
Інтернет-ресурси у сфері культури 
 

      2       2 
     5 

18 
Концепція  Національної програми 
інформатизації. Загальні положення 

      2       2       5 

19 Мультимедіа в системі безперервної освіти       2       2      5 

20 
Переваги та негативні моменти мультимедійних 
технологій 

       2        2       5 

 Усього  за розділом  ІІ       20       20       50 

 ВСЬОГО                                                    195  46 46 103 

 

Загальний обсяг  195   год., в тому числі: 

Лекцій – 46  год. 

Практичні заняття – 46  год. 

Самостійна робота - 103 год. 

 

 

 



9 

 

       9. Рекомендовані джерела: 

               Основна література (Базова): 

1. Алешин, Л. И. Создание презентационных материалов библиотек с помощью «Power Point». 

Метод. рекомендации. Москва.: МГУКИ, 1999.  38 с.  

2. Бент Б. Андерсен, Катя ванн дер Брик. Мультимедиа в образовании: Специализированный 

учебный курс /Авторизованный пер. с англ.  Москва.: Изд. дом. «Обучение – Сервис», 2005. 

3. Веселовська Г.В., В.Є. Ходяков, В.М. Веселовський. Основи комп’ютерної графіки. 

Навчальний  посібник.  Київ.: Центр навчальної літератури, 2004.  392. 

4. Грищенко В.І. Мультимедійні технології: підручник. Київ: НАКККіМ,  2021. 500с. 

5. Пічугін М.Ф., І.О. Канкін, В.В.Воротніков. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник.  

Київ. Центр навчальної літератури, 2013. 346с. 

6. Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: Допущено Министерством образования РФ в 

качестве учеб. пособ.  Москва.: Изд.-во «Гранд-Фаир», 2004.414 с. 

 

           Додаткова:  

1. Армс В. Электронные библиотеки / Пер. с англ. Москва.: ПИК ВИНИТИ, 2001.  273 с. 

2. Вартанова Е. Л. Новые проблемы и приоритеты цифровой эпохи // Информационное 

общество.  2001.  № 3.  С. 50 – 56. 

3. Вернер Ингенблек. Все о мультимедиа.  Киев: BHV, 1996.  352 с. 

4. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли / Пер. с англ.  Москва.: Эксмо-Пресс, 2000. 477 с. 

           5. Грищенко В.І. Композиція та композиція та комп’ютерне  аранжування: підручник 

/В.І.Грищенко. Київ: НАКККіМ,  2016. 500с. 

6. Дьяконов В. П. Популярная энциклопедия мультимедиа. Москва: ABF, 1996.  390 с. 

7. Каптерев А. И. Мультимедиа как социокультурный феномен. Москва.: ИПО 

Профиздат, 2002.  224 с. 

8. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культуры /Пер. с англ.; 

под ред. О. И. Шкаратана.  Москва.: ГУВШЭ, 2000.  608 с. 

9. Кречман Д. П., Пушков А. И. Мультимедиа своими руками.  Санкт-Петербург: БХВ 

СПб, 1999. 511 с. 

10. Левнер М. В., Седякин В. П. Справочник по компактдискам CD-ROM и мультимедиа 

/ Междунар. центр науч. и техн. информации; Ред. В. П. Седякин, С. А. Христочевский. 

Москва.,1995.  277с. 

11.. Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека /Пер. с англ.  

Жуковский. Москва: Канон-ПРЕСС-Ц, Пучково поле, 2003. 464 с. 

          12.   Calleen Coorough. Multimedia and Web: Creating digital excitement /Skagit Vallege 

College. Philadelphia, NY: Harcourt College Publishers, 2001. 362p. 

 

   10. Додаткові інформаційні ресурси: 

1. http://www.designmuseum.org – сайт Лондонського музею дизайну.  

2. httр://kulichki.rambler.ru/studiya – графіка для Web-сторінки.  

3. httр://www.tstu.tver.ru/wt – студія Web–дизайну «Веб–Технології». 

4. http://www.render.ru – про 3D-технології. 

5. http://graf5.newmail.ru – 1000 фонів для робочого столу, архів графіки. 

      6..  http://library.nakkkim.edu.ua – електронний каталог НАКККіМ. 

     7. http://www.belcanto.ru – Сайт про класичну музику, оперу і балет. 

    8. www.musicfancy.net – Теорія музики, історія музики, аналіз музики. 
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