
Кафедра «Мультимедійний дизайн» ХДАДМ 

завдання на 2-й модуль весняного семестру 

 

Вся діяльність кафедри відбивається 
у відкритій групі фейсбук 
Multimedia design KSADA 
https://www.facebook.com/groups/760492097412667/ 

 

 

Інна Педан 

Старший викладач  

 

Завдання по дисципліні «Основи формоутворення»  

1 курс  / 2 семестр / 2 модуль (1, 2, 3 групи) 

 

Екологічний проект зі створення фентезійного (не пов’язаного з 

реальністю) персонажу / уявний персонаж. 

 

— тварини (класифікація світу тварин: малюски, членистоногі, хордові / 

комахи, ссавці, птахи, земноводні, риби, гризуни, хижі, парнокопитні та ін.); 

— гібриди, роботи та ін.; 

— персонаж-рослина чи фрукт; 

— транспортні засоби, які можуть пересуватися по суші і по воді; 

— об'єкти, що літають; 

— предметний світ. 

 

Зробити макети на задану тему, використовуючи різний матеріал 

побутових відходів та старих речей, а саме: паперова продукція (картонні 

коробки, газети, журнали, буклети, візитки, одноразовий паперовий посуд), 

різні упаковки, фольга, фантики з цукерок, письмові старі ручки, олівці, різні 

пластмасові та металеві кришки, проволока, цвяхи, шурупи, болти, старі диски, 

шкіра, тканина, нитки, мотузка, ґудзики, пластилін, глина, гіпс, сухі гілки 

дерева, сухі квіти, сірники, зубочистки, шпажки та ін. 

https://www.facebook.com/groups/760492097412667/


 

З'єднання різних елементів можна виконати за допомогою (клею Д-3, 

гарячого клею, ниток, мотузки та інше креативне рішення). 

 

Розмір макетів від 20 мм до 200 мм. 

Кількість персонажів: не менш 15. 

  

Персонажі можуть у подальшому використовуватися у нових творчих 

розробках відеороликів автора. 

 

 

Тетяна Онищенко 

старший викладач 

 

Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних технологій 

1 курс 4-й модуль 

 

Модуль складається з 8 тем. Перші 2 теми знайомлять студентів з 

основними поняттями та інструментами програми Anime Srudio, в межах цих 

тем виконується серія короткочасних вправ за стандартною методикою від 

розробника програми (міститься у пакеті) — всього 28 вправ. Результати 

виконання вправ монтуються та озвучуються в програмі Adobe After Effects як 

Завдання № 4. 

 

Завдання № 5 присвячено створенню брошури. Студенти отримують 

індивідуальне завдання, пов’язане з версткою книги (методичні рекомендації, 

конспекти лекцій тощо), яке має практичне значення як для спеціалізації, так і 

для інших кафедр академії. Додаткових лекцій не передбачено, це закріплення 

матеріалу перших двох тем першого модуля. 

 

Останні 6 тем містять вивчення системного та службового програмного 



забезпечення: операційні системи, їх складові та можливості; вбудовані 

службові програми та сервісні програми інших розробників, захист 

комп’ютерів від зараження вірусом, особливості освоєння нових програмних 

продуктів (теми 10–15, лекції). Форма контролю — перегляд практичних 

завдань, тест. 

 

 

Надія Мироненко, 

доцент  

 

Основи композиції та ПГ. 1 курс, 2 семестр, 2 модуль, групи 2, 3. 

 

Завдання 1 . Анімація прислів'я.  

Простими засобами анімації на грунті аналогів, які були зібрані на 

початку 1 модуля, створити візуальний ряд, що розкриває основну тему 

прислів'я. Використовуємо українські прислів'я, що пов’язані з працею, 

творчістю, мистецтвом. 

 

Звертати увагу на:  

 

1. Композицію кадру;  

2. Організацію простору щодо формату екрану;  

3. Лаконічний виклад теми; 

4. Наближену колірну гаму;  

5. Використання тексту прислів'я (укр. мова);  

6. Хронометраж в середньому 20 сек.  

 

Завдання 2. Анімація куплету української народної пісні. 

Завдання 3. Анімація картини з простим графічним сюжетом з обраної 

колекції. Хронометраж  - 10-15 сек. 

 



Для групи 4. 

 

Завдання 1 . Анімація прислів'я.  

 

Простими засобами анімації створити візуальний ряд, що розкриває 

основну тему прислів'я. Використовуємо українські прислів'я, що пов’язані з 

працею, творчістю, мистецтвом.  

 

Звертати увагу на те, що бажано використовувати персонажів та локації, 

які були розроблені на заняттях з формоутворення. 

 

1. Композицію кадру;  

2. Організацію простору щодо формату екрану;  

3. Лаконічний виклад теми; 

4. Наближену колірну гаму;  

5. Використання тексту прислів'я (укр. мова);  

6. Хронометраж в середньому 20 сек.  

 

Завдання 2. Анімація куплету української народної пісні.  

 

Звертати увагу на те, що бажано використовувати персонажів та локації, 

які були розроблені на заняттях з формоутворення. 

 

Завдання 3. Анімація картини з простим графічним сюжетом з обраної 

колекції. Хронометраж  — 10-15 сек. 

 

Формоутворення. 1 курс, 2 семестр, 2 модуль, група 4. 

 

Після особистої консультації — виконання обраного персонажу, 

розробленого в 1-му модулі, в виставковій якості. Матеріали — фанера, 

дизайнерський картон, папір. Розмір – до 50 см. 



 

Проектування 2 курс, 2 семестр, 2 модуль. 

 

Приєднуюсь до завдань Наталії Надьон 

 

 

Людмила Сухорукова 

доцент кафедри аудіовізуального мистецтва  

 

Завдання для студентів на період он-лайн навчання дисципліна 

«композиція» 

 

1 курс мультимедійний дизайн 

 

Тема1: Асоціації — зв'язок уявлень про різні предмети та явища, схожість 

за представленням. 

 

Завдання 1 . Анімація прислів'я 

 

Простими засобами анімації створити візуальний ряд, що розкриває 

основну тему прислів'я. 

 

1. Композиція кадру; 

2. Організація простору щодо формату екрану; 

3. Лаконічне виклад теми; 

4. Наближена колірна гамма. 

 

Використовувати українські прислів'я або аналог прислів'я англійською 

мовою. Створення композиції засобами комп'ютерної графіки, за допомогою 

використання технологічних особливостей створення площинних об’єктів. 

Використання простих форм об'єктів. 



 

Етап 1.  

Графічний ескізний пошук. Розкадрування. 

 

Етап 2. Виконання кольорового рішення  засобами комп'ютерної графіки 

Пошук образів персонажів. Виконання покадрових малюнків персонажу, 

об'єктів та ін.; 

Етап 3. Створення ключових сцен анімаційного ролику. 

Детальна проробка проміжних ділянок ролику засобами комп’ютерних 

технологій. Хронометраж в середньому 20 сек. Розмір кадру: 1280x720 кодек 

відео: x264, h264 кодек аудіо: aac формат файлу (контейнер): mp4  

 

Тема 2. Образ. Образність як характерність зовнішнього вигляду 

предмета, об’єкта. 

 

Завдання № 2. Анімаційний ролик за темою «Мій день». 

 

Використовуючи прості стилізовані форми, об'єкти , створити динамічну 

композицію яка лаконічно передає деякі фрагменти того, що відбувається на 

протязі дня. 

 

Етап 1. Створення графічного рішення засобами лінійного малюнку, 

ескізування. 

Етап 2. Виконання кольорового рішення  засобами комп'ютерної графіки. 

Етап 3. Виконання анімації ролику. 

 

Хронометраж в середньому 20 сек. Розмір кадру: 1280x720 кодек відео: 

x264, h264 кодек аудіо: aac формат файлу (контейнер): mp4  

 

 

 



Алла Радомська 

викладач 

 

Студентам І курсу МД для ІI модуля ІІ семестру з дисципліни «Робота в 

анімаційних матеріалах» пропонується 2 завдання. 

 

Завдання І. «Пластилінова анімація» 

 

Тема: Особливості побудови анімаційного середовища в студійних 

умовах. 

 

Коротка сюжетна анімація на основі пластилину (рельєфна, або об’ємна, 

кольорова або обмежена за палітрою за вибором студента)  

 

Етап І. затвердження сюжету для анімації. Концепція твору. Короткий 

зрозумілий текст. 

 

Етап ІІ. розкадровка основних сцен анімації.  

 

Обсяг: формат  А4 – 6-8 компоновок на 1 аркуші (ч/б графічний матеріал 

за вибором студента: олівець, маркер, (графічний планшет, використання 

комп’ютерної графіки)). 

 

Етап ІІІ. розробка кольорової концепції твору. Пов’язати кольорове 

вирішення анімаційної роботи з концепцією твору. Обдумати використання 

різних кольорів пластилину, різних варіантів його пластичної обробки. 

  

Обсяг: формат А-4 на 2-х аркушах різні варіанти графічного, 

формотворчого та кольорового вирішення  сюжету анімації (графічний 

планшет, використання комп’ютерної графіки)). 

 



Етап ІV. Обдумування і вибір візуальних образів головних діючих осіб-

героїв сюжетної анімації. на основі створеної концепції і основних 

розкадрувань. 

 

Обсяг: формат А-4 – 1аркуш – розмістити 2-4 малюнки, фото або 

замальовків персонажів. Пошукові варіанти можуть відображати варіанти віку, 

комплекції, одягу, взуття, капелюхів, зачісок та різні варіанти графічного, 

формотворчого та кольорового вирішення  образу героя сюжету анімації. 

 

Етап V. побудова анімаційного середовища. Створення ескізів 

анімаційного середовища (сцени для анімації, фону для основних дійових осіб). 

 

Обсяг: 1) формат  А-4 – 2 аркуші – розмістити 2-4 малюнки, фото або 

замальовків варіантів фону, враховуючи як варіанти площинний або 

трьохмірний характер оточення. 

 

Етап VІ. фотографування. Розрахунок кількості кадрів для основних 

частин сюжету (25 кадрів на секунду). Фото та відеозйомка HD з високою 

чіткістю розрішення 1280Х920. 

 

1) Пластика кадрів: крупних, середніх. 

2) Нескладна анімація, заснована на трансформації пластилінових 

елементів та нескладних переміщеннях у кадрі. 

 

Етап VІІ. монтаж. 

 

Обсяг: Створення  сюжетного анімаційного ролику в техніці  «Стоп 

моушн» або «перекладки». 

 

Хронометраж 30-40 секунд. Частота  24 кадрів/с. Формат mpg 4. 

 



Завдання ІІ. «Pappet Stop motion» 

 

Тема: Особливості побудови анімаційного персонажу і прийоми його 

анімації в студійних умовах. 

 

Коротка сюжетна анімація на основі самостійно створеного персонажу 

(рельєфна, або об’ємна, за вибором студента)  

 

Етап І. Обдумування концепції авторської анімації, створення 

характерного персонажу з наявних у доступі матеріалів. 

 

Етап ІІ. Затвердження сюжету для анімації. Концепція твору. Короткий 

зрозумілий текст.  розкадрування основних сцен анімації.  

 

Обсяг: формат  А-4 – 6-8 компоновок на 1 аркуші ( ч/б графічний 

матеріал за вибором студента: олівець, маркер, (графічний планшет, 

використання комп’ютерної графіки)). 

 

Етап ІІІ. Побудова анімаційного середовища. Створення ескізів 

анімаційного середовища (сцени для анімації, фону для основних дійових осіб), 

розробка кольорової концепції твору. Пов’язати кольорове вирішення 

анімаційної роботи з концепцією твору.  

 

Обсяг: формат А-4 на 2-х аркушах різні варіанти графічного, 

формотворчого та кольорового вирішення  сюжету анімації (графічний 

планшет, використання комп’ютерної графіки)). 

 

Етап ІV. Вдосконалення візуальних образів головних діючих осіб-героїв 

сюжетної анімації. Робота над характерними позами, обдумування способів 

передачі емоцій на основі створеної концепції і основних розкадрувань. 

 



Обсяг: формат А-4 – 1аркуш – розмістити 2-4 малюнки, фото або 

замальовків персонажів. Пошукові варіанти можуть відображати варіанти віку, 

комплекції, одягу, взуття, капелюхів, зачісок та різні варіанти графічного, 

формотворчого та кольорового вирішення  образу героя сюжету анімації. 

 

Етап V: Фотографування. Розрахунок кількості кадрів для основних 

частин сюжету (12-24 кадрів на секунду). Фото зйомка HD з високою чіткістю 

розрішення 1280Х920. 

 

Етап ІV. Монтаж. 

 

Обсяг: Створення  сюжетного анімаційного ролику в техніці  «Стоп 

моушн» або «перекладки». 

 

Хронометраж 30-40 секунд. Частота  24 кадрів/с. Формат mpg 4. 

 

 

Студентам ІІ курсу МД з дисципліни «Основи анімації» пропонується 3 

завдання. 

 

(Третє завдання додаткове, на високу оцінку 90 і більше балів). 

 

Завдання І. «Анімований діалог» 

 

Тема: Особливості анімації діалогу. 

 

Коротка сюжетна анімація портретного діалогу двох персонажів 

(погрудний варіант) на основі фрагменту класичного анімаційного фільму в 

українському або англійському озвученні. 

 



Етап 1. Вибір сюжету для виконання завдання на основі класичного 

фільму в оригінальному озвученні. Ескізування тла та персонажів. 

 

Етап 2. Виконання графічного розкадрованого сценарію анімації 

засобами лінійного ч/б малюнку. Розробка графічного сценарію «міміки губ» 

авторських персонажів відповідно вибраних фрагментів текстів. 

 

Етап 3. Виконання лінійних малюнків змін та руху персонажів покадрово 

в послідовності анімації. Додавання аудіо шару ліпсингу. Співвіднесення 

ключових кадрів ліпсингу та графіку обраної звукової доріжки. Розфарбування 

сцен анімації. 

 

Етап 4. Рендер. Переведення ролику у екранний формат mpg 4 та 

титрування завдання. 

 

Завдання ІІ. Створення авторського коміксу на запропоновану тему.  

 

Тема «Обіцянка» або «Promise». 

  

Завдання виконується в кольорі, з використанням характерних для 

коміксів графічних прийомів та технік. 

 

Обсяг завдання-8 сторінок формату А-4 формат jpg. дозвіл 300. 

  

Завдання ІІІ. Начерки та замальовки емоційних станів людини.  

 

І. Етап: Начерки та замальовки емоцій людини на обличчі. 

 

ІІ Етап Начерки та замальовки емоцій людини в різних позах, ракурсах, 

дієвих рухах. 

 



Обсяг: формат  А-4 – на 50-х аркушах – замальовки (графічний матеріал 

за вибором студента). 

 

Завдання з композиції на період карантину для І та ІІ груп підготовчих 

курсів кафедри мультимедійного дизайну ХДАДМ.  

 

Завдання 1. Створити динамічну локацію з веселим святковим настроєм 

на тему «Країна солодощів». Відповідно локації розробити позитивного 

персонажа, намалювати декілька варіантів вираження емоцій для нього. 

Використати світлі яскраві кольори Приділити увагу власним та падаючим 

тіням від персонажу та об’єктів локації. Намогтись передати перспективу. З 

допомогою тіней передати основні об’єми як персонажа, так і локації. 

 

Не забувати, що ми малюємо локацію та персонажа на окремих аркушах 

формату А-4. 

 

Завдання 2. Створити локацію з романтичним настроєм на тему 

«Повітряні мрії». Відповідно локації розробити фантазійного замріяного 

персонажа. Використати сірий, синій та фіолетовий кольори Приділити увагу 

графічним прийомам створення персонажу та об’єктів локації. Намогтись 

передати казковість, романтичність локації та персонажу. З допомогою графіки 

та кольору передати основні об’єми як персонажа, так і локації. 

 

Не забувати, що ми малюємо локацію та персонажа на окремих аркушах 

формату А-4. 

 

Завдання 3. Створити динамічну локацію з напруженим настроєм на тему 

«Полювання в океані». Відповідно локації розробити негативного персонажа, 

який в океані полює на інших, намалювати декілька варіантів вираження емоцій 

для нього. Використати відповідні темі кольори Приділити увагу характерним 

засобам створення напруженої, динамічної композиції, деталям персонажу та 



об’єктів локації. До цього завдання можна намалювати ще декількох 

персонажів, на яких полюють. Намалювати їх в різних відповідних позах-

втікачів, наляканих, або таких, що ледве врятувались і радіють. 

 

Не забувати, що ми малюємо локацію та персонажа на окремих аркушах 

формату А-4. 

 

Завдання 4. Обрати природний елемент-наприклад жолудь, каштан, 

стручок гороху. Придумати персонажа на основі обраного природного 

елемента. придумати для цього персонажа цілий світ, розроблений також на 

основі того самого обраного природного елемента (автомобілі зжолудів, дома 

як жолуді, посуд, клумби, рослини, схожі на елементи жолудя. Завдання 

виконується цілком з уяви. Рекомендується і кольори брати аналогічні 

природним з обраного елемента, створюючи їх відтінки за необхідністю. 

Можливо використати кольоровий папір ніжних відтінків натурального 

світлого зеленуватого та світлого коричневого кольорів. 

 

 

Наталія Надьон 

викладач 

 

Проектування, 2 курс, 1,2,3 группа 

 

Завдання 1 на 2-й модуль 4-го семестру 

Створення авторського проекту за вільною темою / з використанням 2х 

зображувальних «поверхнь» на базі поєднання відео та анімованого тла. 

 

Взаємодія: 

  

— людина-об`ект; 

— людина (відео з`йомка)-явище; 



— людина-середовище 

за допомогою ч/б графіки та тіньових форм. 

 

Завдання 2 на 2-й модуль 4-го семестру 

 

Доповнення створеного в 1-му завданні сюжету кольором, фактурою та 

елементами шрифтового дизайну. Створення казки чи історії. 

 

аналогі та референси: 

https://www.pinterest.com/nadyon/motion-graphic-perf-arts/ 

 

 

Сергій Кліманов 

викладач 

 

2 курс, компьютерні технології. 

 

Серія завдань у програмі After Effects. 

 

3 курс, 3 група, проектування. 

 

Завдання 1. Анімована типографіка для виставки-відеопроекції 4 Блок. 

 

Завдання 2. «Світ зі зміненими характеристиками» 

 

Завдання на тему фантастичного світу, населеного незвичайними 

істотами або має незвичні для Землі фізичні характеристики. Візуальний ряд 

вимагає чіткої логічної опрацювання, розробки персонажів і загального 

антуражу. Опрацювання фонів, розробка локацій і аргументація графічного 

ряду. 

 



4 курс, анімаційне проектування. 

 

Відео для концерту класичної музики Штрауса в філармонії (хоздоговірна 

тема). 

 

 

Ганна Пегахіна 

викладач 

 

Завдання на 4 модуль для студентів 3 курсу, спеціальності МД, 

проектування. 

 

1. Відео візитка на тему «Я-дизайнер». 

 

Відео-ролик на тему представлення і презентації себе як дизайнера. 

Розкриття своїх можливостей, стилів графіки доступних для роботи, свого 

психологічного профілю та професійних навичок. 

 

Ролик від 30 до 60 сек. 

 

2. Головні цілі створення рекламного ролика. 

 

Розкрити себе як професіонала, показати сильні сторони своїх навичок, 

донести до потенційних замовників, чому саме вас потрібно найняти для 

виконання робіт. Скласти правильний алгоритм, і тимчасову лінію, щоб 

полегшити сприйняття продукту. Зробити грамотні вступ і фінал. 

 

3. Що має відкластися у глядача у підсумку: 

 

Властиві вам стилістики робіт і графічні стилі. Якість виконаної роботи і 

володіння засобами виконання робіт. Таких як почуття ритму і таймінгу, 



типографіка, вміння донести думку і виділити головне, вміння правильно 

почати і завершити роботу. 

 

4. Звуковий супровід обов'язково, технічні характеристики стандартні. 

 

1. Відеоролик «Реклама для соцмереж». 

Відеореклама — форма реклами, що розміщується в мережі інтернет, 

спрямована на створення іміджу компанії, просування послуг або товарів, 

надання інформації з метою підвищення продажів. 

 

Ролик від 30 до 60 сек. 

 

2. Метою рекламного ролика є просування послуг або продукту на ринку. 

 

Відмінною рисою відеореклами в інтернеті є діалогічність у взаємодії між 

компанією, що розміщає рекламу, і аудиторією, які подивились рекламний 

відеоролик. У зв'язку з тим, що відеореклама часто розміщується на 

популярних відеохостингу, таких як YouTube, Vimeo, а так само в популярних 

соцмережах. аудиторія отримує можливість залишати коментарі та формувати 

свій власний рейтинг відео. 

 

Графічні та візуальні засоби, комп'ютерна анімація, фото відео матеріали, 

колажірованіе стопмоушн і тд. Мета створення ролика: навчитися просувати 

товари і послуги в певному секторі заданому замовником. Робити 

нестандартний контент для поширення в соціальних мережах, відеохабах і 

телебачення. 

 

Завдання «Основи фотографії і відеозйомки», для студентів 2 курсу, 

спеціальність МД, на 4 модуль 2020 року. 

 



Завдання 1. «Арт портрет», В образотворчому мистецтві портрет — 

самостійний жанр, метою якого є відображення візуальних характеристик 

моделі. У нашому випадку шукаємо візуальні ходи для передачі графічних 

прийомов і художнього пошуку, за допомогою фотографії. 

 

Вид подачі: файли з розширенням tif, jpg. 

  

Завдання 2. Реферат на тему «Відомі фотохудожники». Провести 

дослідження за творчістю відомого фотохудожника (на власний вибір), зібрати 

аналоги, і зробити фото в стилі і техніці цього фотохудожника, оформити у 

вигляді журнальної статті. 

 

Вид подачі: файл у форматі pdf. 

 

3. Завдання: фото в стилі «Флет-лей» або «Фуд-фото» 

 

Flatlay — особливий стиль фотографії — вид зверху на композицію 

невеликих предметів, розміщених на столі або будь-який інший плоскій 

поверхні. Фуд-фото різновид натюрмортной комерційної фотографії, 

спрямована на створення привабливого образу тих чи інших видів їжі для 

використання в рекламі, на упаковках, в меню або куховарських книгах. 

 

Вид подачі: файли з розширенням tif, jpg. 

 

 

Ігор Тихомиров 

старший викладач 

 

3 МД 6 семестр, анімаційні технології і матеріали. 

 

Завдання 1. Анімація за допомогою симуляцій фізичних процесів. 



 

Мета: Практичне вивчення інструментів симуляцій фізичних процесів. 

 

Завдання: Створити анімаційний ролик, в якому повинні бути присутніми 

симуляції зі списку, який представлений нижче. 

 

Вимоги до ролику: 

 

— Частини ролику з різними симуляціями повинні мати єдине візуальне 

рішення. 

— Ролик в цілому повинен мати естетичну цінність. 

— Естетика ролика повинна бути побудована на спогляданні за красою і 

видовищністю процесів, що симулюються. 

 

Список обов'язкових симуляцій: 

 

1. Динаміка твердих тіл (hard body dynamics) — взаємодія цілих 

твердих об'єктів 

2. Динаміка твердих тіл (hard body dynamics) — руйнування твердих 

об'єктів (Fracture) 

3. Динаміка м'яких тіл (soft body dynamics, clothFX) — поведінка 

плоских шматків тканини 

4. Динаміка м'яких тіл (soft body dynamics, clothFX) — поведінка 

виробів, які зшиті з клаптів тканини (одяг і т.п.) 

5. Динаміка м'яких тіл (soft body dynamics, clothFX) — поведінка 

м'яких пружних об'єктів (гума, желе і т.п.) 

6. Динаміка м'яких тіл (soft body dynamics, clothFX, Flex) — взаємодія 

поверхні води з об'єктами за допомогою ClothFX або Flex і т.п. 

7. Динаміка часток (particles) — поведінка сипучих матеріалів 

8. Динаміка часток (particles) — вогонь, дим 



9. Динаміка часток (particles, blobs, metaballs, hypervoxels) — 

симуляція поведінки рідини 

10. Динаміка часток (particles) — симуляція дощу 

11. Динаміка часток (particles) — симуляція снігу 

12. Динаміка часток (particles) — симуляція поведінки листя (аркушів 

паперу і т.п.) 

13. Симуляція натовпу (crowd simulation, flocking) — симуляція 

поведінки груп акторів (об'єктів, суб'єктів) з присутністю характерних 

поведінкових патернів. Груповий рух по шляху, обхід перешкод, рух до мети, 

поділ на групи та інші групові поведінкові патерни. 

 

Додатково: 

 

1. Симуляція рідини за допомогою спеціалізованих програм і модулів 

— Real Flow, Naiad, FumeFX, AfterBurn, Blender, Bifrost тощо. 

2. Симуляція вогню і диму за допомогою спеціалізованих програм і 

модулів — FumeFX, AfterBurn, TurbulenceFD, Phoenix FD, Softimage, Houdini 

тощо. 

Критерії оцінювання завдання:  

— відповідність суті завдання; 

— наявність симуляцій, що відповідають кожному пункту завдання; 

— якість анімації, її експресивність і виразність; 

— композиція кадру; 

— акуратність виконання; 

— якість монтажу, наявність вступу і завершення; 

— якість накладення звукового супроводу (відповідність настрою і ритму 

відеоряду, відсутність різких обривів); 

— відповідність ролика технічним параметрам; 

— якість ведення проекту (структура тек, назви об’єктів, та ін.). 

 

До перегляду необхідно надати: 



 

1. Анімаційний ролик довжиною 30-60 секунд, виключаючи вступні 

титри. Звуковий супровід обов'язково. 

 

Технічні параметри ролика: 

frame: 1280*720 progressive 

pixel aspect ratio (PAR): 1 

speed: 25 fps 

container: mp4 

video codec: x264 (h264, avc, mpeg4) 

audio codec: aac 

 

2. Файли проектів, активи, використані при виконанні завдання. 

 

Структура папок на Google Drive: 

 

— [Прізвище Ім’я] 

— ATM_simulations_Prizvyshche_Imia.mp4 

— [Project] 

— [Textures] (тут повинні бути текстури проекту) 

— [Render] (тут повинні бути деякі ключові кадри візуалізації) 

— simulations.max (файл чи файли тривимірної сцени проекту) 

 

4 МД 8 семестр 

 

Анімаційні технології і матеріали 

 

Завдання 1. Фотограмметрія. 

 

Мета: Практичне вивчення технології створення 3D-моделей за 

допомогою фотограмметрії. 



 

Завдання: Створити 3 (три) моделі за допомогою технології 

фотограмметрії. Опублікувати моделі на сайті sketchfab.com у своєму аккаунті. 

 

Вимоги до моделей: 

 

— 1 модель — розміром приблизно до 1м (щось, що можна поставити на 

стіл). 

— 2 модель — розміром приблизно від 2 до 5м (наприклад скульптурна 

композиція). 

— 3 модель — щось досить велике, приблизно від 5 м та більше 

(наприклад фасад будівлі). 

 

Критерії оцінювання завдання:  

 

— якість моделей, їх наближеність до оригіналу 

— наявність всіх моделей 

— наявність зазначеної публікації 

 

До перегляду необхідно надати: 

 

1 – Посилання на публікацію моделі на сайті sketchfab.com 

2 – Файли проектів, моделі з текстурами у форматах OBJ, FBX, MAX, 

BLEND на вибір 

3 – Візуалізацію моделі у форматі JPG чи PNG 

 

Структура папок на Google Drive: 

 

— [Прізвище Ім’я]; 

— [Model 1]; 

— [Textures] (тут повинні бути текстури проекту); 



— [Render] (тут повинен бути графічний файл візуалізації); 

— model_1.obj (файл моделі у вибраному форматі); 

— model_1.url (файл-посилання на публікацію моделі). 

 

 

Олександр Гук 

викладач, зовнішнє сумісництво 

 

Комп'ютерні технології, 3МД-1  

 

Завдання 1. Створення патчу, що контролює відтворення футажів за 

допомогою нод DAT; 

Завдання 2. Таймери, анімація, зациклені футажі; 

Завдання 3. Інтерактивний проект. 

 

Комп'ютерні технології, 3МД-2  

 

Завдання 1. Створення патчу, що контролює відтворення футажів за 

допомогою нод DAT; 

Завдання 2. Таймери, анімація, зациклені футажі; 

Завдання 3. Інтерактивний проект. 

 

 

Світлана Іноземцева 

викладач 

 

Комп'ютерні технології, 3МД-3  

 

Завдання 1. Створення патчу, що контролює відтворення футажів за 

допомогою нод DAT; 

Завдання 2. Таймери, анімація, зациклені футажі; 



Завдання 3. Інтерактивний проект. 

 

1ДВК ГД Дисципліна «Комп’ютерні технології», модуль 2. 

 

Технологія Adobe After Effects. 

 

Завдання 8. Анімація шрифтового плакату 

1. Макет шрифтового плакату (підготовка в Photoshop, формат * .psd) 

2. Концепція анімації плаката (підготовка в Word, 5 - 6 рядків) 

3. Анімація плаката з використанням програми After Effects 

4. Створення титрів (1 композиція - 3 секунди). 

5. Монтаж і озвучування фінальної композиції (титри + композиція). Звук 

починається після титрів. (Сумарна тривалість - 30-60 секунд). 

6. Візуалізація фінальної композиції в форматі * .mov (кодек «Анімація», 

компресія 85 або без компресії), конвертація в * .mp4 за допомогою сторонніх 

програм. 

7. Підготовка папки проекту (Collect Files). 

 

За завданню 8 здається: 

 

папка проекту 

{№ завдання} _КТ-M2_ {прізвище} Folder 

в складі: 

— Файл проекту {№ завдання} _ КТ-M2_ {прізвище} .aep; 

— Вихідний файл (шрифтової плакат в форматі * .psd) 

— Файл протоколу збірки проекту 

{№ завдання} _ КТ-M2_ {прізвище} .txt 

— Файл 

{№ завдання} _ КТ-M2_ {прізвище} .mp4 

фінальна композиція з компресією (непережатие файли не 

приймаються!). Кодек XVid, х264.  



 

4МД Дисципліна «ОНД» 

 

1. Написати статтю 

2. Написати тези. 

3. Написати рецензію на статтю іншого автора. 

 

4ГД Дисципліна «Основи Web – дизайну» 

 

1. Концепція сайту. 

2. Макет сайту в psd.  

3. Верстка макету html, css.  

 

 

Ірина Малиніна 

доцент 

 

Концептуальне проектування 1ДВК 

 

Завдання: Продовження роботи над концепцією дипломного проекту. 

 

Проектування комплексних об'єктів1ДВК 

 

Завдання: Дизайн телеканалу. 

 

Методика проектної діяльності в дизайні 2МД 3-4 групи. 

 

Завдання: розробка новаторської концепції з доповненої реальності в 

містському середовищі. 

 

Результат: розкадровка, формат pdf. 



 

Анімаційне проектування 4МД1 

 

Завдання: ролики до концерту Харківської филармонии (хоздоговірна 

тема). 

 

Комп'ютерні технології  2ДО 1-2 груп. 

 

Завдання: Створення конструкції сукня авторської творчої моделі та 

примірка його на 3D модель за допомогою комп'ютерних технологій. 

 

Технологія розробки веб-сайтів 4МД2 

доц. Малиніна І.О. 

доц. Данова М.А. 

 

Завдання: Верстка веб-сайтів 

 

Основи веб-дизайну 4ГД 2-3 гр. 

доц. Малиніна І.О. 

доц. Данова М.А. 

 

Завдання: Верстка веб-сайтів 

 

 

Михайло Опалєв 

доцент 

 

Історія дизайну (за проф. спрямуванням), 4-й курс. 

 

Тема: Етапи розвитку мультимедійного дизайну і анімації в світі. 

 



Завдання: Реферат на обрану тему. 

 

 

Комп’ютерні технології, 1 ДВС. 

 

Тема: Фрактальна анімація. 

 

Завдання: розробка серії анімацій на основі знайдених в попередньому 

модулі фрактальних композицій. 

 

Технічні характеристики: 5 анімацій 1280х720, mp4, тривалість по 12 

секунд кожна. До кожного фрагменту додати формули. 

 

 

Методика проектної діяльності в дизайні 2МД 1-2 групи. 

 

Завдання: розробка новаторської концепції з доповненої реальності в 

містському середовищі. 

 

Результат: розкадровка, формат pdf. 

 

 


