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Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Теорія і практика монтажу» 

Курс IІІ 

Спеціальність (спеціалізація): реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: комбінований (2 відкритих теоретичних письмових 

запитання та захист практичної частини) 

Тривалість проведення: 1 академічна година на розкриття 2 письмових 

питань, захист практичної частини до 10 хвилин на студента 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання - 15 балів,  

2 питання - 10 балів,  

захист практичної частини – 15 балів 

Критерії оцінювання: 

 1 питання – знання теоретичних та практичних  засад монтажу, 

основних понять та принципів монтажу. 

 2 питання – знання основних видів програм для постпродакшену і 

монтажу та основних характеристик відеофайлів.  

 3 питання – знання програми нелінійного монтажу Adobe Premiere 

Pro та практичне володіння програмами монтажу. 
 

Орієнтований перелік питань:  

1. Монтаж як феномен культури та технологій. 

2. Різновиди комп’ютерних програм для роботи з відео. 

3. Поняття про лінійний та нелінійний монтаж. Їх переваги та недоліки. 

4. Програми для відеомонтажу. 

5. Історія розвитку технологій монтажу рухомих зображень. 

6. Поняття про композитинг. Програми для композитингу та анімованої 

графіки. 

7. Творчі методи монтажу. 

8. Програми для кольорокорекції. 

9. Складові частини фільму. 

10. Поняття про відеокодеки. 

11. Різновиди крупності кадрів. 

12. Поняття про SD, HD та UltraHD відеоформати.  

13. Ефект Кулешова. 



14. Основні характеристики відеофайлів. 

15. Поняття про мізансцену. 

16. Пропорції кадрів в кіно та на телебаченні. 

17. Внутрішньокадровий монтаж. 

18. Частота кадрів в кіно та на телебаченні. 

19. Принципи монтажу. Монтаж за напрямом руху. 

20. Різновиди відеокомпресії. 

21. Принципи монтажу. Монтаж за крупністю. 

22. Титри та анімована графіка. Історія їх розвитку . 

23. Різновиди монтажних стиків.  

24. Поняття про семплування кольору у відеофайлах 

25. Принципи монтажу. Монтаж діалогів. «Вісімка». 

26. Поняття про кодек, контейнер та розширення відеофайлів. 

27. Принципи монтажу. Різновиди монтажних склейок. 

28. Програми для редагування аудіо. 

29. Монтаж по звуку та його особливості. Вертикальний монтаж. 

30. Відеокодеки для поствиробництва. 

31. Принципи неперервності подій в монтажу (Continuity). 

32. Сучасні відеокамери. 

33. Принципи монтажу. Паралельний монтаж. 

34. Використання цифрових фотоапаратів для відеозйомок. 

35. Принципи монтажу. Поняття по поліекран. 

36. Характеристика телевізійного зображення. Формати відео для 

вирішення творчих задач. 

37. Принципи монтажу. Використання джампкатів (jump cut) . 

38. Поняття про бітрейт відеофайлів. 

39. Принципи монтажу. Питання, на які повинна відповідати сцена. 

40. Програмний пакет Adobe Creative Cloud. 

41. Поняття про кольорокорекцію. Основні етапи кольорокорекції. 

42. Програми нелінійного монтажу. Інтерфейс програм. Тріммінг. 

43. Мультикамерний монтаж. 

44. Робота зі звуком в програмах нелінійного монтажу.  

45. Поняття про матч-кат (Match Cut). 

46. Програми нелінійного монтажу. Ефекти та кольорокорекція. 

47. Переваги цифрового телебачення перед аналоговим. 

48. Програми нелінійного монтажу. Застосування ефектів. Хромакей. 

49. Формати цифрового телебачення. 

50. Програми нелінійного монтажу. Рендеринг проекту в фінальний файл. 
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                                                                         (підпис)      
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