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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Режисура мультимедіа» 

Курс ІІІ 

Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

 

Два теоретичних питання (по 10 балів максимум  за кожне питання) і 

одне практичне завдання ( максимум 20 балів) 

 

Критерії оцінювання 

1-2 питання: знання та вміння користуватися графічними редакторами для 

здійснення рекламної діяльності; розуміння алгоритмів роботи соціальних 

мереж та сайтів для ефективної рекламної діяльності; 

 3 питання: захист практичної роботи - уміння створювати  власні ефективні 

маркетингові або рекламні кампанії на різних інформаційних платформах; 

оригінальність втілення ідеї; при цьому може бути різний рівень реалізації 

рекламних кампаній (початковий – одна соціальна мережа, середній – дві 

соціальні мережі або платформи, високий – три чи більше різних платформ). 

Перелік технічного обладнання:  

- комп’ютер; 
- проекційна система; 
- звукова система. 

 

Орієнтовний перелік питань 
 

Теоретичні питання:  

1. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття “мультимедійна 

платформа”.  

2. Охарактеризуйте особливості виготовлення контенту для цифрових 

платформ.  

3. Назвіть та охарактеризуйте різновиди аналогових платформ реклами. 

4. Назвіть та охарактеризуйте різновиди цифрових платформ реклами. 



5. Поясніть принципи роботи у трикутнику: “SMM-рекламіст-дизайнер”; 

охарактеризуйте функції та посадові обов’язки кожного фахівця. 

6. Охарактеризуйте процес виникнення пакету Adobe, завдання, які 

вирішують програми: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe 

Illustrator, Adobe Media Encoder. 

7. Поясніть принципи роботи інструментів вікна “Галерея інструментів” 

(Tools Gallery). 

8. Опишіть принципи роботи у вікні “Шари” (Layers). 

9. Назвіть 10 комбінацій “гарячих клавіш” та їх призначення. 

10.  Поясніть режими кольоропередачі RGB та CMYK. 

11.  Поясніть функцію “Лінійки” (Rules). 

12.  Охарактеризуйте поняття “Точка”, “Піксель”, “Пункт”. 

13.  Поясніть можливості автоматизації роботи у Adobe Photoshop. 

14.  Поясніть процеси експорту та імпорту файлів з\у програму Adobe 

Photoshop. 

15.  Опишіть механізм роботи процесу виготовлення поліграфічної 

продукції, базові вимоги  до робочих проектів Adobe Photoshop. 

16.  Робота із ТЗ, розподіл та організація інформації. 

17.  Охарактеризуйте композиційні поняття “Наближення”, “Вирівнювання”, 

“Повтор”, “Контраст”, “Сліпа зона”, “Золотий перетин”. 

18.  Поясніть собливості роботи із різноманітними матеріалами та дизайном 

різних видів поліграфії (навести приклади). 

19. Назвіть та опишіть функції вікон робочого простору програми Adobe After 

Effects. 

20. Назвіть десять комбінацій “гарячих клавіш” та їх призначення у програмі 

Adobe After Effects. 

21. Назвіть кілька основних ефектів, якими ви користувалися у програмі 

Adobe After Effects, опишіть їх призначення та принцип роботи. 

22. Назвіть кілька різновидів форматів та розширень відеофайлів, аудіофайлів 

та графічних зображень, проаналізуйте їх особливості. 

23. Назвіть кілька різновидів відео графіки за стилем, характером та 

програмою виконання, проаналізуйте їх. 

24.  Проаналізуйте принципи роботи з імпортованими об'єктами редакторів 

Adobe Photoshop та Adobe Illustrator у середовищі After Effects; опишіть 

основні принципи композингу та прекомпозу. 

25.  Назвіть відомі постаті у кінематографі, які зробили суттєвий внесок у 

розвиток кіно або анімаційної індустрії, охарактеризуйте цей внесок. 

26.  Поясніть технологічний процес виробництва відеоконтенту (ідея, тема, 

розкадровка, візуалізація). 

27.  Охарактеризуйте сучасні технології виробництва відео, розкрийте 

принципи їх роботи. 

28.  Назвіть та проаналізуйте основні параметри анімації об'єктів у 

середовищі After Effects. 

29.  Охарактеризуйте поняття “ротоскопінг”, “маска”, “трек мате”, їх функції 

для монтажу відео. 



30.  Охарактеризуйте значення та функцію інтерполяції ключових кадрів у 

програмі Adobe After Effects. 

31.  Поясніть особливості та принципи роботи із векторними об'єктами в 

просторі AЕ. 

32.  Дайте визначення понять  “експрешнс” (expressions), “нульовий об'єкт” та 

“слайдер контролер”, поясніть їх функції. 

33.  Охарактеризуйте відмінність роботи із 3D простором в Adobe After Еffects 

від будь-якого графічного 3D редактора. 

34.  Охарактеризуйте 12 принципів анімації. 

 
Практичне питання 

Продемонструвати створений концепт рекламної кампанії для однієї або 

більше мультимедійних платформ, визначивши ідею проекту, цільову 

аудиторію, пояснити та описати призначення контенту, охарактеризувати 

контентплан (продемонструвати додатковий матеріал  для заповнення 

платформи згідно контентплану).  
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