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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 
КОМПОНЕНТИ 

 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти підвалин щодо розуміння 
основних принципів та засад розробки та реалізації креативно-ужиткової 

складової проектів соціокультурної сфери в умовах інформаційного суспільства 
та формування навичок для використання набутих знань у майбутній 

діяльності. 
 
Завдання: формування теоретичних знань і практичних навичок сучасного 

фахівця, що в своїй практичній роботі активно використовує засоби візуалізації  
звукового супроводу та наповнення аудіо-візуальними ефектами проектів в 

соціокультурній діяльності, а також розуміння того, що дана освітня 
компонента та отримані на її основі знання допоможуть фахівцю 

соціокультурної сфери, безпосередньо вплинути на успіх діяльності суб’єктів 
соціокультурної сфери в конкурентному середовищі. 

 
Предмет: Content making як комплекс засобів що, сприяють формуванню 

професійних навичок щодо використання аудіо-візуальних засобів виразності в 
контенті проектів для успішної діяльності суб’єктів соціокультурної діяльності 

в умовах сучасного ринку.  
 
Вивчаючи освітню компоненту, здобувач вищої освіти повинен знати: 

- сутність, цілі, завдання та інструменти Content making; 
- пре-продакшн як заходи під час підготовки контенту проекту;  

- продакшн і пост-продакшн як етапи реалізації контенту;  
- основні інструменти втілення аудіо-візуальних рішень контенту. 

Здобувач повинен вміти: 
- логічно мислити в процесі добору елементів контенту; 

- надавати аргументовані висновки щодо вибору інструментів візуалізації; 
- формувати власні креативні рішення; 

- максимально ефективно використовувати аудіо-візуальні інструменти 
розробки контенту проектів у соціокультурній діяльності. 

 
Передумови вивчення освітньої компоненти 

 
Передумовою вивчення освітньої компоненти «Content making»  є 

компонента «Digital-маркетинг і SMM», «Основи зв'язків з громадськістю та 
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2. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
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Розділ 1. Передумови створення креативного контенту 

1.1. Предмет, мета та завдання курсу 13  4    9 

1.2. Робота на етапах пре-продакшн та 

продакшн 
16  6    10 

1.3. Робота на етапі пост-продакшн 16  6    10 

 Разом за 1 розділ  45  16    29 

Розділ 2. Інструменти креативного контенту 

2.1. Основні інструменти та навички для 

роботи з контентом 
16  6    10 

2.2. Створення креативів 16  6    10 

2.3. Портфоліо та збереження креативів 13  4    9 

  Разом за 2 розділ 45  16    29 

  Всього 90  32    58 

 

 
3. ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ КРЕАТИВНОГО КОНТЕНТУ 
 

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 

 
Створення контенту як форма занесення інформації в будь-які, особливо 

в цифрові медіа, з певною націленістю на кінцевого користувача чи аудиторії у 
визначених контекстах. Підтримка та оновлення веб-сайтів, ведення блогів, 

написання статей, фотографії, відеозйомка, онлайн-коментарі, підтримка 
облікових записів у соціальних мережах, а також редагування та 
розповсюдження цифрових медіа як типові форми створення контенту. 

Основні аудиторії, що формують контент. Новинні організації як ті, що 
постійно створюють одні з найбільш поширених матеріалів у мережах. 

Контент, створений користувачами, блоги в соціальних мережах і громадянська 
журналістика як чинники, що змінили природу контенту новин. Вплив на зміни 

контенту університетів, компаній, художників, письменників, уряду, 
користувачів, підлітків. 



Проблеми формування контенту. Зростання анонімного та створеного 
користувачами контенту як чинники формування як можливостей, так і 

проблем для користувачів Інтернету. Цифровий контент як масив інформації, 
який складно систематизувати та класифікувати. Право власності, походження 
та право ділитися цифровим вмістом як чинники які може бути важко 

встановити в процесі формування контенту. 
 

 
ТЕМА 1.2. РОБОТА НА ЕТАПАХ ПРЕ-ПРОДАКШН ТА ПРОДАКШН 

 
Пре-продакшн як підготовчий період і процес започаткування створення 

продукту соціокультурної діяльності та\або будь-якого іншого твору. Вибір 
режисера; вибір зірок (кастинг); залучення керівних фахівців (творчих і 

адміністративних) і набір членів знімальної групи; розробка знімального плану, 
графіка (календарно-постановочний план); складання кошторису виробництва; 

вибір знімальних об'єктів як процес пре-продакшн.  Завершення попереднього 
виробництва де, процес створення креативного контенту завершається і 

задовольняє всіх інвесторів та інших зацікавлених сторін. Використання 
програмних продуктів для здійснення пре-продакшн. 

Продакшн як процес створення творчого матеріалу. Організація локацій 

або декорацій у потрібний для зйомок вигляд; підготовка реквізиту та 
костюмів; зйомка або робота з графікою, якщо сценарій вимагає анімаційного 

відео як елементи продакшн. Медіаконтент продакшн як можливість 
виготовлення фільмів; відеороликів; презентацій; ТВ- та радіопрограм; 

аудіозаписів. Продакшн як завдання всієї команди. Технології, підприємницькі 
ініціативи, ризик, ринки та ресурси як складні чинники взаємодії продакшн. 

Динаміка змін продакшн. Зайнятість, капітальні інвестиції, запаси, експорт та 
імпорт у національній економіці як показники аналізу ефективності продакшн в 

країні в конкретний час. Використання програмних продуктів для здійснення 
продакшн.  

 
ТЕМА 1.3. РОБОТА НА ЕТАПІ ПОСТ-ПРОДАКШН 

 

Пост-продакшн як етап виробництва в соціокультурній діяльності, коли 
весь матеріал відзнятий і його приводять в належний чистовий вид. Процес 

планування та реалізації пост-продакшн. Чорновий і чистовий монтаж як 
процес сортування вдалих дублів і необхідність їх склеювання. Чернетка, як 

засіб внесення правок усіх учасників процесу пост-продакшн. Підходи до 
планування заходів пост-продакшн. Напрями аналізу доцільності та 

ефективності процесів пост-продакшн. 
Мастеринг і зведення звукових доріжок у роботі пост-продакш. 

Професійні завдання фахівця, що відповідає за правильність звуку.  Моушн-
дизайнер як автор створення титрів і текстових написів, його завдання та 

функції. Процес формування 2-D і 3-D анімації у контенті соціокультурних 
проектів. Компоузинг як поєднання різних шарів відео  (аудіо) для презентації 



контенту проекту продукту соціокультурної діяльності. Програмні продукти 
реалізації фази пост- продакшн і особливості їх використання. 

 
РОЗДІЛ 2. ІНСТРУМЕНТИ КРЕАТИВНОГО КОНТЕНТУ 

 
ТЕМА 2.1. ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА НАВИЧКИ ДЛЯ РОБОТИ З 

КОНТЕНТОМ 

 
Контент-менеджер як фахівець, що займається всім контентом, куди 

здебільшого входять основні комерційні пропозиції від імені компанії в мережі.  
Контент-план, створення контенту та аналітика як основні обов’язки контент-

менеджера. 
Управління контентом як процес створення, збору, редагування та 

доставки будь-якої форми інформації на будь-якому носії. Зображення, відео, 
аудіо, мультимедіа, текст як структура контенту. Сутність життєвого циклу 

контенту, яким потрібно керувати: від створення до зберігання чи видалення.  
Цифровий контент як об’єкт управління за допомогою спеціально 

розробленого програмного забезпечення для керування контентом (Content 
Management System (CMS)). CMS як система, що допомагає окремим особам і 
організаціям оптимізувати робочі процеси та співпрацю протягом життєвого 

циклу контенту. Кожна категорія цифрового контенту як об’єкт, що має 
відповідний інструмент для керування ним.  

Здатність керувати майже будь-якими видами цифрових активів, включно 
з мультимедіа, одним із найбільш гнучких типів CMS як системи управління 

цифровими активами. Основні інструменти роботи з цифровим контентом. 
 

ТЕМА 2.2. СТВОРЕННЯ КРЕАТИВІВ 

 

Креатив як творча складова формування контенту цифрових проектів у 
соціокультурній діяльності. Структура і якісні вимоги до команди осіб, що 

відповідають за креативні рішення. Шляхи узгодження креативних рішень із 
загальною стратегією організації. Креативи як передумова завоювання 
споживчих вподобань і формування лояльності до бренду. 

Розробка власної моделі створення контенту, або хто цю модель 
розроблятиме. Наймання зовнішніх авторів для креативу контенту. Залучення 

внутрішніх експертів. Аутсорсинг фрілансерами або іншими фахівцями. 
Залучення зовнішніх співавторів. Спрямування всіх творчих ідей на досягнення 

маркетингових цілей. Шляхи узгодження створеного контенту зі стратегічними 
цілями. Робота з правильними форматами та типами контенту, як засіб 

привернення увагу цільової аудиторії. 
Диференціація власного контенту від контенту конкурентів. Зайняття 

ніші як один із способів позиціювання контенту. Зосередження  творчих 
ресурсів організації навколо спеціалізованої теми. Розробка плану узгодження 

креативів контенту із загальною стратегією організацією. 



Створення переконливих історій, які подобатимуться цільовій аудиторії. 
Контент як засіб передачі унікальних точок зору, можливостей і ціннісних 

пропозицій бренду. Модель подачі творчої ідеї через визначення доцільності, 
тем, про які писати та виключення тих, які не відображають ідентичності 
бренду. Зосередження на відповідях на запитання клієнтів, демонстрація 

користі бренду. 
 

ТЕМА 2.3. ПОРТФОЛІО ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КРЕАТИВІВ 

 

Портфоліо як колекція найбільш вражаючих робіт розробника, його 
творчих ідей і рішень. Портфоліо як засіб привернення уваги до якості 

включеної роботи, а не відволікання від неї надмірною складністю. Миттєвий 
ефект портфоліо. Портфоліо як засіб демонстрації повного спектру навичок у 

обраній галузі, включаючи компетентність із відповідними цифровими 
інструментами чи галузевим стандартним програмним забезпеченням.  

Створення веб-сайту з портфоліо як можливість створення того, що 
демонструє навички здобувача та передає його унікальність, виглядаючи при 

цьому так само чітко та професійно, як і будь-яка інша робота здобувача. 
Наснага та натхнення; належно обраний шаблон; демонстрація найкращих 
проектів; використання зображення високої якості; наявність правильного 

вмісту та його функцій; зручність для мобільних пристроїв; присутність 
чесного відгуку; публікування та рекламування як етапи створення 

ефективного портфоліо. 
Можливості та загрози використання електронних мереж для збереження 

креативних рішень щодо контенту. Способи захисту контенту. Пристосування 
контенту до вимог і змін щодо програмного забезпечення. Передумови та 

можливості виникнення конфліктних ситуацій в процесі демонстрування та 
збереження контенту. Інформаційні продукти, що забезпечують збереження 

креативів. 
  



4. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1.1. Предмет, мета та завдання курсу 
Заняття 1-2 

Мета: забезпечення розуміння сутності, цілей і завдань контент-мейкінгу в 

сучасних умовах діяльності суб’єктів підприємництва та забезпечення базових 

професійних навичок. 

Завдання 

1. Розробити власну структуру спостереження за аудиторіями в інформаційно-

комунікаційних мережах, де здобувач вищої освіти зможе максимально повно 
виявляти прихильників конкретного товару чи послуги. При цьому: 

- охарактеризувати мережу та її призначення; 
- виявити характерні риси та інструменти щодо просування та реалізації 

стратегічної мети ресурсу; 
- визначити основні групи прихильників ресурсу та проаналізувати ознаки та 

критерії їх визначення; 
- знайти сильні та слабкі сторони основних конкурентів ресурсу. 

2. Ознайомлення з графічними пакетами комп’ютерних програм. Векторна та 
растрова графіка:  

- Corel Draw та можливості його растрової графіки. 
- створення векторних ілюстрацій програмою Adobe Illustrator,  збільшування та 
зменшування векторних ілюстрацій  в масштабі без погіршення якості. 

3. Універсальна техніка малюнку/лого Adobe Illustrator. Креслення й малювання 
векторної графіки Illustrator на iPad і Apple Pencil. 

4. Формування заходів щодо захисту прав власності, походження та право 
ділитися цифровим вмістом. Чинники які може бути важко встановити в 

процесі формування контенту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 4, 8, 11, 15, 19, 24, 33,34. 
 

Тема 1.2. Робота на етапах пре-продакшн та продакшн 
Заняття 1-3 

Мета: формування вмінь і навичок щодо вивчення та аналізу фаз пре-

продакшн та продакшн в процесі створення контенту. Формування базових 

знань про технології, підприємницькі ініціативи, ризик, ринки та ресурси як 

складні чинники взаємодії продакшн. 

Завдання 

1. Розробити власний план пре-продакшн проекту закладу соціокультурної 

діяльності. При цьому забезпечити: вибір режисера; вибір зірок (кастинг); 
залучення керівних фахівців (творчих і адміністративних) і набір членів 

знімальної групи; розробка знімального плану, графіка (календарно-
постановочного плану); складання кошторису виробництва; вибір знімальних 

об’єктів. 



2. Спланувати процес завершення попереднього виробництва де, створення 
креативного контенту повинно завершатися і задовольнити всіх інвесторів та 

інших зацікавлених сторін.   
3. Сформувати процес продакшн відповідно до обраного раніше проекту. При 
цьому мають бути розглянуті: організація локацій або декорацій у потрібний 

для зйомок вигляд; підготовка реквізиту та костюмів; зйомка або робота з 
графікою, якщо сценарій вимагає анімаційного відео. 

4. Використання графічних пакетів програм для роботи з графікою в процесі 
продакшн.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 4, 6, 13, 25, 30, 34. 

 
Тема 1.3. Робота на етапі пост-продакшену 

Заняття 1-3 

Мета: формування базових компетенцій щодо виявлення завдань пост-

продакшн, а також вивчення їхніх основних тенденцій розвитку в творенні 
контенту 

Завдання 
1. Розробити план пост-продакшн власного, обраного раніше, проекту закладу 
соціокультурної сфери. Запланувати ти обумовити дії щодо чорнового та 

чистового монтажу проекту. Охарактеризувати фахівців, що виконуватимуть 
чистовий монтаж. 

2. Провести аналіз доцільності та ефективності процесів пост-продакшн. При 
цьому слід: виявити напрями аналізу доцільності пост-продакшн; визначити 

умови, коли пост-продакшн проводити найменш доцільно; розробити власну 
систему оцінки пост-продакшн, або виявити ті системи, що використовуються 

сучасними організаціями та установами. 
3. Проаналізувати та описати здобувачу вищої освіти свої можливі здатності 

або навіть і вміння щодо робіт з пост-продакшн. Можливо ви вмієте або 
зацікавлені у виконання вказаних робіт і чому: фахівець з мастерингу, моушн-

дизайнер; фахівець з 2-D і 3-D анімації; фахівець з компоузингу; свій варіант. 
4. Виявити можливості застосування програмних продуктів реалізації фази 
пост- продакшн контенту творчих проектів і вказати на особливості їх 

використання.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 5, 7, 12, 25, 30, 35. 
 

Тема 2.1. Основні інструменти та навички для роботи з контентом 
Заняття 1-3 

Мета: набуття базових навичок формування роботи з контентом творчих 

проектів в процесі їх створення та реалізації , а також забезпечення вміння 

використовувати інструменти роботи з контентом 

Завдання 



1. Ознайомитися з функціями та завданнями контент-менеджера під час 
підготовки та реалізації творчих проектів. Сформувати комплекс завдань  для 

контент-менеджера обраного здобувачем вищої освіти творчого проекту.  
2. Здійснення заходів з управління контентом як процесу створення, збору, 
редагування та доставки будь-якої форми інформації на будь-якому носії. 

Виявлення особливостей етапів формування контент-плану контент-
менеджером з урахуванням життєвого циклу проекту. 

3. Особливості використання Content Management System в процесі управління 
цифровим контентом за допомогою спеціально розробленого програмного 

забезпечення для керування контентом. 
4. Ознайомитися та виявити найбільш придатні для реалізації попереднього 

обраного здобувачем вищої освіти проекту інструменти, що є найбільш 
ефективними. Обґрунтувати ухвалене рішення. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 4, 8, 12, 25, 31, 33. 

 
Тема 2.2. Створення креативів 

Заняття 1-3 

Мета: створення чіткого уявлення та усвідомлення вагомості креативних 

рішень в процесі створення контенту творчих проектів для забезпечення 

можливостей контенту як засобу передачі унікальності проекту. 

Завдання 
1. Запропонувати власне бачення (з позицій здобувача вищої освіти) с труктури 

і якісних вимоги до команди осіб, що відповідають за креативні рішення під час 
реалізації контенту. Виявити шляхи узгодження креативних рішень із 

загальною стратегією організації, знайти та запропонувати методи їх 
безконфліктного застосування. Висунути свої думки щодо методів завоювання 

споживчих вподобань і формування лояльності до бренду під час реалізації 
креативних рішень. 

2. Запропонуйте рішення щодо залучення зовнішніх співавторів до втілення 
креативу обраного вами контенту. Вкажіть на засоби спрямування всіх творчих 

ідей на досягнення маркетингових цілей. 
3. Оцініть середовище та умови реалізації творчого контенту в умовах 

конкурентної боротьби. Визначте місце диференціації власного креативу від 
пропозиції конкурентів. Класифікуйте та систематизуйте засоби привернення 

уваги цільової аудиторії до представленого вами контенту.  
4. Виявити та вказати на шляхи використання засобів позиціювання контенту 
як інструменту досягнення унікальності пропозиції. Обґрунтувати обрані 

рішення. Обрання стратегічних рішень позиціювання. 
5. Створіть переконливу історію, що має увійти до контенту, яка (на думку 

здобувача вищої освіти) подобатиметься цільовій аудиторії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 4, 7, 11, 14, 16, 22, 24. 
 



Тема 2.3. Портфоліо та збереження креативів 
Заняття 1-2 

Мета: формування практичних вмінь і навичок щодо здатності організовувати 
власний якісний портфоліо а також засобів збереження креативних рішень в 
умовах ринкової конкуренції 

 
Завдання 

1. Виявити принципові особливості створення власного портфоліо (на вибір 
здобувача вищої освіти). Означити коло робіт, які в портфоліо входити не 

можуть. Визначити аудиторії потенційного оцінювання представленого 
портфоліо. 

2. Розробити оригінальний портфоліо з власною колекцією найбільш 
вражаючих робіт, творчих ідей і рішень. Спрогнозувати ступінь привернення 

уваги вашого портфоліо в конкурентному середовищі. 
3. Виявити безплатні платформи для розміщення власного портфоліо в мережі 

інтернет. Створити власних портфоліо із забезпечення максимального рівня 
захисту робіт та публікацій, що його наповнюють. 

4. Проаналізуйте можливості та загрози розміщення творчого портфоліо в 
соціальних мережах. Опрацюйте інструментарій комп’ютерних програм, 
придатних для розміщення, популяризації та ефективного збереження креативів 

в електронних мережах. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 4, 7, 11, 14, 16, 22, 29, 34. 
 

 
5. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 
Тема 1.1. Предмет, мета та завдання курсу 

Теоретичні питання 
1. Проблеми формування контенту. 

2. Цифровий контент як масив інформації, який складно систематизувати та 
класифікувати. 

Практичне завдання 

Виявити підходи до формування заходів щодо захисту прав власності, 
походження та право ділитися цифровим вмістом. Виявіть чинники які може 

бути важко встановити в процесі формування контенту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 4, 8, 11, 15, 19, 24, 33,34. 
 

 
Тема 1.2. Робота на етапах пре-продакшн та продакшн 

Теоретичні питання 
1. Продакшн як завдання всієї команди. 

2. Динаміка змін продакшн. 
3. Використання програмних продуктів для здійснення продакшн. 



Практичне завдання 
З’ясувати особливості використання графічних пакетів програм для роботи з 

графікою в процесі продакшн. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 4, 6, 13, 25, 30, 34. 

 
Тема 1.3. Робота на етапі пост-продакшену 

Теоретичні питання 
1. Напрями аналізу доцільності та ефективності процесів пост-продакшн. 

2. Професійні завдання фахівця, що відповідає за правильність звуку. 
Практичне завдання 

Розробити план пост-продакшн власного, обраного раніше, проекту закладу 
соціокультурної сфери. Запланувати ти обумовити дії щодо чорнового та 

чистового монтажу проекту. Охарактеризувати фахівців, що виконуватимуть 
чистовий монтаж. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 5, 7, 12, 25, 30, 35. 

 
Тема 2.1. Основні інструменти та навички для роботи з контентом 

Теоретичні питання 

1. Здатність керувати майже будь-якими видами цифрових активів, включно з 
мультимедіа, одним із найбільш гнучких типів CMS як системи управління 

цифровими активами.  
2. Основні інструменти роботи з цифровим контентом. 

Практичне завдання 
Особливості використання Content Management System в процесі управління 

цифровим контентом за допомогою спеціально розробленого програмного 
забезпечення для керування контентом. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 4, 8, 12, 25, 31, 33. 

 
Тема 2.2. Створення креативів 

Теоретичні питання 

1. Розробка плану узгодження креативів контенту із загальною стратегією 
організацією. 

2. Контент як засіб передачі унікальних точок зору, можливостей і ціннісних 
пропозицій бренду. 

Практичне завдання 
Створіть переконливу історію, що має увійти до контенту, яка (на думку 

здобувача вищої освіти) подобатиметься цільовій аудиторії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 4, 7, 11, 14, 16, 22, 24. 
 

Тема 2.3. Портфоліо та збереження креативів 

Теоретичні питання 



1. Можливості та загрози використання електронних мереж для збереження 
креативних рішень щодо контенту. 

2. Пристосування контенту до вимог і змін щодо програмного забезпечення . 
3. Передумови та можливості виникнення конфліктних ситуацій в процесі 
демонстрування та збереження контенту. 

Практичне завдання 
Виявити безплатні платформи для розміщення власного портфоліо в мережі 

інтернет. Створити власний портфоліо із забезпечення максимального рівня 
захисту робіт та публікацій, що його наповнюють. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 4, 7, 11, 14, 16, 22, 29, 34. 

 
 

6. ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 

1. Створення контенту як форма занесення інформації в будь-які джерела з 

націленістю на кінцевого користувача.  

2. Типові форми створення контенту. 

3. Основні аудиторії, що формують контент.  

4. Новинні організації як ті, що постійно створюють одні з найбільш 

поширених матеріалів у мережах.  

5. Контент, створений користувачами.  

6. Блоги в соціальних мережах і громадянська журналістика як чинники, що 

змінили природу контенту новин.  

7. Вплив на зміни контенту університетів, компаній, художників, 

письменників, уряду, користувачів, підлітків. 

8. Проблеми формування контенту.  

9. Зростання анонімного та створеного користувачами контенту як чинники 

формування як можливостей, так і проблем для користувачів інтернету.  

10. Цифровий контент як масив інформації, який складно систематизувати та 

класифікувати.  

11. Право власності, походження та право ділитися цифровим вмістом як 

чинники які важко встановити в процесі формування контенту. 

12. Пре-продакшн як підготовчий період і процес започаткування створення 

продукту.  

13. Процес пре-продакшн.  

14. Завершення попереднього виробництва (пре-продакшн).  

15. Використання програмних продуктів для здійснення пре-продакшн. 

16. Продакшн як процес створення творчого матеріалу.  

17. Процес продакшн і його соновні елементи.  

18. Медіаконтент продакшн і його структура.  

19. Продакшн як завдання всієї команди.  

20. Чинники взаємодії продакшн.  



21. Динаміка змін продакшн.  

22. Показники аналізу ефективності продакшн в країні в конкретний час.   

23. Використання програмних продуктів для здійснення продакшн.  

24. Пост-продакшн як етап виробництва контенту.  

25. Процес планування та реалізації пост-продакшн.  

26. Чорновий і чистовий монтаж.  

27. Чернетка, як засіб внесення правок.  

28. Підходи до планування заходів пост-продакшн.  

29. Напрями аналізу доцільності та ефективності процесів пост-продакшн.  

30. Мастеринг і зведення звукових доріжок у роботі пост-продакш.  

31. Професійні завдання фахівця, що відповідає за правильність звуку.  

32. Моушн-дизайнер, його завдання та функції.  

33. Формування 2-D і 3-D анімації у контенті соціокультурних проектів. 

Компоузинг у контенті проекту.  

34. Програмні продукти реалізації фази пост- продакшн і особливості їх 

використання. 

35. Контент-менеджер як фахівець: його завдання та обов’язки.  

36. Контент-план, створення контенту та аналітика як основні обов’язки 

контент-менеджера. 

37. Управління контентом.  

38. Сутність життєвого циклу контенту, яким потрібно керувати. 

39. Цифровий контент як об’єкт управління за допомогою спеціального.  

40. Категорії цифрового контенту як об’єкти управління.  

41. Основні інструменти роботи з цифровим контентом. 

42. Креатив як творча складова формування контенту проектів.  

43. Структура і вимоги до осіб, що відповідають за креативні рішення.  

44. Шляхи узгодження креативних рішень із загальною стратегією 

організації.  

45. Креативи як передумова завоювання споживчих вподобань і формування 

лояльності до бренду. 

46. Наймання зовнішніх авторів для креативу контенту.  

47. Залучення внутрішніх експертів для креативу контенту.  

48. Аутсорсинг фрілансерами або іншими фахівцями.  

49. Залучення зовнішніх співавторів для креативу контенту.  

50. Спрямування всіх творчих ідей на досягнення маркетингових цілей як 

завдання креативу контенту.  

51. Шляхи узгодження створеного контенту зі стратегічними цілями.  

52. Робота з форматами та типами контенту, як засіб привернення увагу 

цільової аудиторії. 

53. Диференціація власного контенту від контенту конкурентів. 

54. Зайняття ніші як один із способів позиціювання контенту.  

55. Зосередження  творчих ресурсів організації навколо спеціалізованої теми.  



56. Створення переконливих історій, які подобатимуться цільовій аудиторії.  

57. Контент як засіб передачі унікальних точок зору, можливостей і 

ціннісних пропозицій бренду.  

58. Портфоліо як колекція найбільш вражаючих робіт розробника.  

59. Портфоліо як засіб привернення уваги до якості включеної роботи.  

60. Миттєвий ефект портфоліо.  

61. Створення веб-сайту з портфоліо.  

62. Етапи створення ефективного портфоліо. 

63. Можливості та загрози використання електронних мереж для збереження 

креативних рішень щодо контенту.  

64. Способи захисту контенту.  

65. Пристосування контенту до вимог і змін щодо програмного забезпечення.  

66. Інформаційні продукти, що забезпечують збереження креативів. 

Практичні завдання 

 
Розробити власну структуру спостереження за аудиторіями в інформаційно-

комунікаційних мережах, де здобувач вищої освіти зможе максимально повно 
виявляти прихильників конкретного товару чи послуги. При цьому: 

- охарактеризувати мережу та її призначення; 
- виявити характерні риси та інструменти щодо просування та реалізації 

стратегічної мети ресурсу; 
- визначити основні групи прихильників ресурсу та проаналізувати ознаки та 

критерії їх визначення; 
- знайти сильні та слабкі сторони основних конкурентів ресурсу. 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИТА 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Оцінку А (90-100), «відмінно» одержує здобувач вищої освіти, який 

впродовж атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив 
зацікавленість в отриманні знань, брав активну участь у підготовці до занять і в 
обговоренні проблемних питань тем освітньої компоненти. Належним чином, 

своєчасно та в повному обсязі виконував завдання, винесені на самостійне 
опрацювання. У виступах на заняттях продемонстрував глибину засвоєння 

теоретичного матеріалу як на основі інформації лекцій, так і за рахунок даних 
одержаних із зовнішніх джерел. Під час практичних і/або лабораторних заняттях 

продемонстрував сформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж 
навчального періоду та під час підсумкового контролю показав відмінні знання.  

Оцінку В (84-89), «добре» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 
атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив 

зацікавленість в отриманні знань, брав участь у підготовці до занять і в 
обговоренні проблемних питань тем освітньої компоненти. Належним чином і 



своєчасно виконував завдання, винесені на самостійне опрацювання. У виступах 
на заняттях показав глибину засвоєння теоретичного матеріалу на основі 

інформації лекцій і частково за рахунок даних одержаних із зовнішніх джерел. На 
практичних і/або лабораторних заняттях продемонстрував сформовані навички 
виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час 

підсумкового контролю показав добрі знання. 
Оцінку С (74-83), «добре» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, проявив зацікавленість в 
отриманні знань, готувався до занять і брав участь в обговоренні проблемних 

питань тем освітньої компоненти. Намагався своєчасно і в повному обсязі 
виконувати завдання, винесені на самостійне опрацювання. У виступах на 

заняттях показав здебільшого засвоєння теоретичного матеріалу на основі 
інформації лекцій і частково за рахунок даних одержаних із зовнішніх джерел. На 

практичних і/або лабораторних заняттях продемонстрував добрий рівень 
сформованості навичок виконання практичних завдань. Впродовж навчального 

періоду та під час підсумкового контролю показав переважно добрі знання. 
Оцінку D (66-73), «задовільно» одержує здобувач вищої освіти, який 

впродовж атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і пропуски 
з різних причин, проявив певну зацікавленість в отриманні знань, з певною 
нерегулярністю готувався до занять і намагався брати участь в обговоренні 

проблемних питань тем освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне 
опрацювання виконував із незначними затримками і/або не в повному обсязі. У 

виступах на заняттях показав засвоєння теоретичного матеріалу здебільшого на 
основі інформації лекцій з незначним вкрапленням даних, одержаних із зовнішніх 

джерел чи власного досвіду. На практичних і/або лабораторних заняттях 
продемонстрував неповністю сформовані навички виконання практичних завдань. 

Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю показав 
задовільні знання. 

Оцінку Е (61-65), «задовільно» одержує здобувач вищої освіти, який 
впродовж атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і пропуски 

в т.ч. з неповажних причин, проявив слабку зацікавленість в отриманні знань, до 
занять готувався нерегулярно, хоча й намагався брати участь в обговоренні 
проблемних питань тем освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне 

опрацювання виконував із затримками і/або не в повному обсязі. У виступах на 
заняттях показав слабке засвоєння теоретичного матеріалу, базоване на 

фрагментарній інформації лекцій. На практичних і/або лабораторних заняттях 
продемонстрував частково сформовані навички виконання практичних завдань. 

Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю показав 
переважно задовільні знання. 

Оцінку FX (21-60), «незадовільно з можливістю повторного складання» 
одержує здобувач вищої освіти, який впродовж атестаційного періоду мав значну 

кількість пропусків навчальних занять в т.ч. з неповажних причин, проявив слабку 
зацікавленість в отриманні знань, до занять здебільшого не готувався, інколи 

намагався брати участь в обговоренні проблемних питань тем освітньої 
компоненти. Завдання, винесені на самостійне опрацювання не виконував, або 



виконував із значними затримками, не в повному обсязі з порушеннями 
методичних вимог. У виступах на заняттях показав слабке засвоєння теоретичного 

матеріалу, або й повне незнання навіть лекційної інформації. На практичних і/або 
лабораторних заняттях продемонстрував несформовані навички виконання 
практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час підсумкового 

контролю показав переважно незадовільні знання.  

Оцінку F (0-20), «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

освітньої компоненти» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 
атестаційного періоду мав значну кількість пропусків навчальних занять,  

більшість з яких з неповажних причин, не проявив зацікавленості в отриманні 
знань, до занять не готувався, не брав участі в обговоренні проблемних питань тем 

освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне опрацювання в 
основному не виконував. У виступах на заняттях показав відсутність теоретичних 

знань. На практичних і/або лабораторних заняттях продемонстрував несформовані 
навички виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час 

підсумкового контролю показав незадовільні знання. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 
можливістю 

повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням освітньої 
компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 

освітньої 
компоненти 
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