
1 
 

             

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування закладу вищої освіти) 

Факультет математики та інформатики 

(назва інституту/факультету) 

Кафедра         математичного моделювання  
(назва кафедри) 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ОБРОБКА ЗОБРАЖЕННЯ ТА МУЛЬТИМЕДІА 
(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою)) 

 обов’язкова 

(вказати: обов’язкова) 

 
     Освітньо-професійна програма  Інформаційні технології та управління проектами,  Системний аналіз, 

                                                                     Прикладна математика,  Інформатика та математика  
(назва програми) 

Спеціальність  122 – Комп’ютерні науки, 124 – Системний аналіз, 113 – Прикладна математика, 

                           014.09 –  Середня освіта (Інформатика)  
(вказати: код, назва) 

Галузь знань  12_Інформаційні технології, 11 – Математика та статистика, 01 – Освіта/Педагогіка 
(вказати: шифр, назва) 

Рівень вищої освіти   перший бакалаврський  
(вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий) 

 

(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 
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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Існує велика кількість різних графічних пакетів, призначених для вирішення 

графічних завдань різної складності. Як правило, подібні пакети орієнтовані не на 

програмістів, а на користувачів. Серед пакетів двомірної графіки можна зробити розподіл 

на пакети растрової графіки і пакети векторної графіки. Растрові пакети двомірної графіки 

розглядають зображення як масив пікселів із заданим дозволом. 

Векторні пакети орієнтовані на представлення зображень які складаються з окремих 

об'єктів (примітивів), заданих з високою точністю. 

У процесі навчання студенти ознайомляться з можливостями, інструментами і 

засобами пакету Adobe Photoshop, який є найбільш відомим пакетом двомірної растрової 

графіки, та одним з найвідоміших пакетів для векторної двомірної графіки - пакет Corel 

Draw. Даний курс також дозволяє опанувати багатофункціональний відео-редактор 

Wondershare Filmora Video Editor, в якому можливо об’єднувати відео, музику і текст в один 

відео-ряд високої якості.  

2. Мета навчальної дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни “Обробка зображень та мультимедіа” є 

оволодіння студентами методами та засобами використання комп’ютерних технологій, 

вивчення засобів обробки різної мультимедійної інформації за допомогою програм 

двомірної графіки Adobe Photoshop, Corel Draw, а також, використання методів обробки 

візуальної та звукової інформації в програмі Wondershare Filmora для створення 

професійних відео-продуктів. 

Опанування даної дисципліни дозволить з легкістю обробити будь-яке зображення, 

звук та відео для створення рекламної продукції, календарів, макетів обкладинок, гарних 

відео-роликів. 

3. Пререквізити. Програма з Інформатики ЗНЗ ( Комп’ютерна графіка) 

4. Результати навчання (формулювання результатів навчання у вигляді переліку 

загальних та           фахових компетентностей, програмних результатів відповідно до ОПП): 

знати:  

 класифікацію й сфери застосування мультимедіа додатків і мультимедіа 

продуктів різного призначення; 

 формати графічних та мультимедійних файлів та їх призначення; 

 основні сучасні засоби растрової й векторної графіки;  

 інструменти та алгоритми редагування растрового зображення в середовищі 

Adobe Photoshop; 

 інструменти та способи створення векторних об'єктів в середовищі Corel Draw; 

 використання звукових файлів, тривимірної графіки й анімації та відеопродукцію; 

 основи обробки звукової та візуальної інформації в середовищі Wondershare 

Filmora Video Editor; 

вміти: 
 використовувати колірні моделі;   

 перетворювати зображення з одного формату в іншій;  

 використовувати кольорові властивості зображень і виконувати основні 

маніпуляції в кольорових діапазонах;  

 створювати та перетворювати зображення засобами інструментів пакету Adobe 

Photoshop; 

 редагування та створення складних графічних зображень в пакеті Corel DRAW; 

 орієнтуватися в сучасних програмах для обробки мультимедіа інформації й 

інструментальних засобів створення мультимедіа продукції; 

Компетентності: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.  

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї. 
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ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Програмні результати навчання 

ПРН14. Застосовувати алгоритми комп’ютерної графіки та побудови 3D-моделей для 

обробки зображень, побудови програмного забезпечення для комп’ютерних ігор, 

мультимедіа, віртуальної та доповненої реальності. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни ОБРОБКА ЗОБРАЖЕННЯ ТА МУЛЬТИМЕДІА 
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1.1. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. (Основи роботи растрового графічного 

середовища.) 

Тема 1.( Графічний 

пакет Adobe 

Photoshop.) 

16 3  5  8       

Тема 2. (Обробка 

зображень засобами 

пакету Adobe 

Photoshop.) 

15 3  5  7       

Разом за ЗМ1 31 6  10  15       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. (Основи роботи векторного графічного 

середовища.) 

Тема 1. (Графічний 

пакет Corel DRAW.) 

15 2  5  8       

Тема 2. (Редагування 

зображень в 

графічному пакеті 

Corel DRAW.) 

14 2  5  7       

Разом за ЗМ 2 29 4  10  15       

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 3. (Основи мультимедіа-технологій.) 
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Тема 1. (Відео-

редактор 

Wondershare Filmora 

Video Editor.) 

16 3  5  8 

      

Тема 2. 

(Моделювання 

мультимедіа-

продуктів засобами 

редактор 

Wondershare 

Filmora.) 

14 2  5  7 

      

Разом за ЗМ 3 30 5  10  15       

 Усього годин 90 15  30  45       

 

1.2. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість годин / 

форми контролю 

1 Графічний пакет Adobe Photoshop.  

Управління групами палітр. 

Пошук на панелі «Нові можливості» 

Збереження робочого середовища користувача. 

8/усна відповідь, 

реферат 

2 Обробка зображень засобами пакету Adobe Photoshop. 

Створення макету календаря. 

7/файл-psd формату 

3 Графічний пакет Corel DRAW 

Маніпулювання об’єктами. Панель Transform. Створити 

знак марки Mitsubishi.   

8/усна відповідь, 

файл-cdr формату 

4 Редагування зображень в графічному пакеті Corel 

DRAW 

Створення макету обкладинки книги. 

7/файл-cdr формату 

5 Відео-редактор Wondershare Filmora Video Editor 

Налаштування звуку відеопродуктів. 

Нові можливості відео-редактора Filmora X. 

8/усна відповідь, 

реферат 

6 Моделювання мультимедіа-продуктів засобами 

редактор Wondershare Filmora. 

Створення відеорекламного ролика своєї спеціальності. 

7/файли .wfp, і .mp4 

форматів 

 

6. Система контролю та оцінювання Види та форми контролю 

Формами поточного контролю є тестування та виконання лабораторних робіт. 

Формами підсумкового контролю є залік. 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 
- стандартизовані тести; 

- усна відповідь; 

- індивідуальні проекти;  

- лабораторні роботи;  

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень.     

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. 
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. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів (залік) 

Сумарна к-ть 

балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 Змістовий модуль  3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  
30 

100 
10 15 10 15 10 10 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 
 

7. Рекомендована література - основна 

1. Борзенко А.Е., Фёдоров А.Г. Мультимедиа для всех. – 2-е изд. – М.: 

"КомпьютерПресс", 1996. – 252с. 

2. Чепмен Н., Чепмен Д. Цифровые технологии мультимедиа, 2-е издание.: Пер. с 

англ.– М.: Издательский дом "Вильямс", 2006 – 624 с. 

3. Дьяконов В., Абраменкова И. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. 

Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002, 608 с. 

4. Стьюер Ш. Креативное мышление в Photoshop. Новый подход к цифровому 

искусству. Москва: НТ Пресс, 2017. 272 c. 

5. Воган Т. Самое полное руководство по созданию мультимедийных проектов. – 

Санкт-Петербург: НТ Пресс, 2006. 

6. Катунин Г. П. Основы мультимедиа. Звук и видео / Г. П. Катунин : монография. 

– Новосибирск, СибГУТИ, 2006. 

7.  Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: Учебное пособие для студентов / 

МГУКИ. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 

8. Роуз Дж. Звук для цифрового видео: запись и обработка. Пер. с англ. – М.: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 488 с. 

 

8. Інформаційні ресурси 

1. https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/workspace-basics.html 

2. https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/layer-basics.html 

3. https://www.youtube.com/watch?v=4E8sr4QS7OI&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%83%D

0%B4%D0%B8%D0%A5%D0%BE%E2%84%A2-

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8

0%D0%B5IT%21 

4. http://tct.ru/upload/elekt_uchebnik/Corel/lection%201/lection1.html 

5. https://studfile.net/preview/5120589/page:10/ 

6. https://vse-kursy.com/read/490-uroki-po-wondershare-filmora-dlya-nachinayuschih.html 

7. https://vellisa.ru/filmora-x 

8. https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=342 

 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/workspace-basics.html
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/layer-basics.html
https://www.youtube.com/watch?v=4E8sr4QS7OI&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%A5%D0%BE%E2%84%A2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5IT%21
https://www.youtube.com/watch?v=4E8sr4QS7OI&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%A5%D0%BE%E2%84%A2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5IT%21
https://www.youtube.com/watch?v=4E8sr4QS7OI&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%A5%D0%BE%E2%84%A2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5IT%21
https://www.youtube.com/watch?v=4E8sr4QS7OI&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%A5%D0%BE%E2%84%A2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5IT%21
http://tct.ru/upload/elekt_uchebnik/Corel/lection%201/lection1.html
https://studfile.net/preview/5120589/page:10/
https://vse-kursy.com/read/490-uroki-po-wondershare-filmora-dlya-nachinayuschih.html
https://vellisa.ru/filmora-x
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=342

