
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА 

 

Мета курсу – оволодіння студентами практичних навичок та вмінь при 

роботі з професіональними апаратно-програмними комплексами з підготовки 

медійного контенту.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Технічні засоби виробництва» має 

безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «WEB-практикум з WEB-

дизайну», «Організація роботи редакції в умовах ринкової економіки», 

«Основи сучасної поліграфії», «Комп’ютер-видавничі технології», тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: готовність до застосування методів та 

інструментальних засобів виробництва у професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

знати: визначення понять «науково-технічна революція», 

«інформація», «інформаційні технології», «біт», «байт», «кодування 

інформації», «формати даних», принципи організації структурованого 

зберігання мультимедійної інформації, основні пропорції лінійних розмірів, 

типи та напрямки ліній, власні якості, просторовий зв’язок у формоутворенні 

та правила перспективи, категорії гармонії композиції, взаємний зв’язок 

форми та композиції, принципи будування композиції, співвідношення між 

кольорами, гарнітури шрифтів та їхня відповідність зображенню, правила, 

прийоми та засоби композиції, сюжетно-композиційний центр, сукупність 

рухів складових форми та асоціації у дизайні;  

вміти: розробляти композицію з непредметних форм, будувати 

різноманітні цвітові гами, витримуючи співвідношення між кольорами, при 

створенні презентацій, логотипів, Web-сайтів; створювати найпростіші шаблони 

комп’ютерної гри на основі використання 2D-конструктора з залученням найбільш 

відомих мультимедійних платформ; виконувати налаштування 3D-трекінгу для 

відеопотоку, як складової одиниці комп’ютерної графіки при створенні мультимедійного 

контенту; налаштовувати елементи маскування в середовищі програми After Effects; 

виконувати планарне трекування при роботі з контентом, проводити планарне 

відслідковування та розрізняти, за яким алгоритмом проводиться програмне 

відслідковування окремих частин відеоряду. 
володіти: уміннями з обробки аудіо- та відеоматеріалів, верстки та 

створення сайтів з використанням різних шаблонів, тестування розроблених 

сайті на різних пристроях з різною роздільною здатністю екранів. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Апаратна частина персональних комп’ютерів. Носії повідомлень. 

Питання про вимірювання інформації. Види інформації. Інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ). Робота з символами. Комп’ютерні шрифти. 

Особливості організації мультимедійної інформації у програмі iTunes. 

Використання OLE-технології в процесі роботи з прикладним програмним 

забезпеченням. Особливості розробки найпростіших мобільних додатків. 

Спеціальні програмні засоби оформлення документів. Алгоритми 

стиснення даних. Архіватори та їх функції. Малювання та редагування 



простих і складних об’єктів. Застосування спецефектів. Основи роботи в 

програмі Nuke для обробки різнопланового мультимедійного контенту. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 6 кредитів ЄКТС, загальний 

обсяг – 180 годин, у т. ч. – 90 годин аудиторних занять і 90 годин – 

самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 

 

 


