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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Інформатика та обчислювальна техніка 

2. Комп’ютерне документознавство. 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Web-дизайн та презентація результатів інтелектуальної діяльності 

2. Комп’ютерні технології в навчальному процесі 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 знати зміст дизайну як науки та мати уявлення про місце мультимедіа в сучасному 

суспільстві; 

 мати загальні уявлення про специфіку комп’ютерного дизайну та про основні задачі 

практики в використанні та розповсюдженні мультимедіа; 

 мати уявлення про головні принципи роботи з мультимедіа; 

 користуватись навичками створення комп'ютерних витворів для реалізації дизайнерських 

задумів; 

 набути вміння створювати і використовувати різні засоби графічного оформлення; 

 користуватися навичками оформлення документів за допомогою стилів, стилевих шаблонів 

та тем оформлення; 

 набути вміння структурувати та форматувати текстову та комбіновану інформацію за 

змістом або втілюючи дизайнерський задум; 

 набути вміння користуватися засобами роботи з векторними об’єктами для побудови 

складних дизайнерських форм; 

 користуватися навичками створення, оброблення та підготовки растрових графічних об’єктів 

для вирішення дизайнерських задач; 

 користуватись навичками створення, обробки, редагування  та мікшування аудіо фрагментів 

для побудови звукової  частини мультимедіа документу; 

 користуватись навичками створення, обробки, редагування та монтажу відеофрагментів для 

побудови візуальної частини мультимедіа документу. 

 

Вміти: 

 На основі знань про засоби оформлення текстів уміти виділяти смислові елементи та 

структурувати текстову інформацію. 

 На основі знань про засоби форматування текстів уміти компонувати та виділяти дози 

інформації. 

 На основі знань про засоби роботи з векторною графікою уміти будувати та редагувати 

складні площинні фігури. 

 На основі знань про засоби роботи з тривимірними зображеннями уміти розробляти 3D 

анімаційні сцени. 

 На основі знань про засоби роботи з растровою графікою уміти створювати саморуч чи 

получати з периферійного обладнання растрові зображення. 

 На основі знань про особливості растрових зображень уміти обробляти та корегувати 

фотографічні зображення з метою їх поліпшення. 

 На основі знань про засоби роботи зі звукозаписами уміти створювати оцифровуванням та 

монтажем аудіо фрагменти. 

 На основі знань про особливості цифрових звукозаписів уміти обробляти аудіофрагменти 

з метою їх поліпшення. 

 На основі знань про засоби роботи з відеозаписами уміти створювати оцифровуванням та 

монтажем відео фрагменти. 

 На основі знань про особливості цифрових відеозаписів уміти обробляти  відеофрагменти 

з метою їх поліпшення. 

 На основі знань про особливості різних видів інформації уміти створювати та редагувати 

мультимедійні документи за допомогою відповідних засобів. 



3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Термінологія дисципліни. Цілі та задачі вивчення дисципліни. 

 Загальні відомості про дизайн.  

 Комп’ютерні технології оформлення та компоновки текстової інформації.  

 Комп’ютерні технології оформлення та компоновки графічної інформації.  

 Особливості побудови та обробки растрової графіки.  

 Особливості та способи створення складних векторних зображень.  

 Комп’ютерні технології створення 3D-графіки.  

 Комп’ютерні технології подання інформації.  

Модуль 2 

 Різновиди форм комп’ютерного збереження та відтворення аудіо інформації. 

 Комп’ютерне збереження та відтворення відеоінформації.  

 Основні методи та технології поєднання різних видів інформації. 
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