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1. Анотація до курсу
Інтерактивні медіа дозволяють значно поліпшити мультимедійне видання шляхом підвищення його наочності й візуального ефекту та
додають суттєво важливу функцію, яка не належить звичайним виданням – це можливість зворотного зв'язку з кінцевим споживачем.
Інтерактивні медіа є одними із напрямів розвитку видавничої діяльності й широко використовуються при створенні мультимедійних видань,
web-орієнтованих проектів і рекламної продукції.
У межах навчального курсу студенти ознайомлюватимуться з методами та засобами створення інтерактивних медіа.
2. Мета та цілі курсу
Метою викладання даної навчальної дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і
практичних навичок щодо використання комп'ютерних інструментальних засобів розробки та аналізу інтерактивних медіа.
Основним цілями вивчення даної навчальної дисципліни є отримання навичок зі створення сучасних інтерактивних медіа.

-

3. Результати навчання
знати різні види інтерактивних медіа, їхнє призначення й особливості;
знати принципи створення інтерактивних додатків для медіавидань та медіапрезентацій;
знати принципи створення інтерактивних віртуальних турів;
знати принципи розробки інтерактивних WEB-документів;

-

знати різні способи використання активних компонентів, що дозволяють створювати інтерактивні WEB-сайти, їхнє призначення й
функціональне навантаження;
знати основні способи використання SMS та IVR технологій у галузі інтерактивного телебачення;
знати способи функціонування пірингових файлообмінних мереж та клієнтські додатки для їх використання;
робити презентації за професійною тематикою різного обсягу та складності рідною та іноземною мовами як для фахівців, так і для
нефахівців;
аналізувати різні види інтерактивних медіа; робити класифікацію, та сформулювати оптимальний набір елементів для сайта, що
розроблюється;
будувати інтерактивний додаток для медіавидань, медіапрезентацій та віртуальних турів;
будувати WEB-сайт з використанням динамічних елементів, що дозволяють створювати інтерактивний обмін інформацією;
використовувати у складі WEB-сайта налагодження компонентів RSS та Wikimedia;
використовувати компоненти CGI-програм у складі WEB-сайта;
розробляти сценарії використання додатків SMS та IVR технологій у складі інтерактивних медіа;
користуватися клієнтськими додатками пірингових файлообмінних мереж.

4. Обсяг курсу
Вид
заняття

лекції

лабораторні
заняття

самостійна
робота

Загальний баланс часу роботи

Кількість кредитів
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К-сть
годин
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4

5. Ознаки курсу
Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Базова\вибіркова

2019/2020

2

інформаційні
системи та
технології

1

б

6. Зміст курсу (список тем)
 Історія інтерактивних медіа. Технології, на яких вони базуються.
 Класифікація та аналіз інтерактивних медіадодатків.
 Створення віртуальних турів для медіавидань і медіапрезентацій. Поняття віртуального світу.
 Основи використання інтерактивних медіа у маркетингу.
 Використання технології RSS для створення інтерактивних WEB-сайтів.
 Способи функціонування пірингових файлообмінних мереж та клієнтські додатки для їх використання.
 Створення інтерактивних WEB-сайтів за допомогою технології Wiki.
 Основні елементи інтерактивних WEB-сайтів. Аутентифікація користувачів видання та управління контентом.
 Використання CGI компонентів у складі інтерактивного WEB-сайта.
 Способи використання SMS та IVR технологій у галузі інтерактивних медіа.

7. Навчальний графік

Навчальний графік дисципліни
«Створення інтерактивних медіа»
для магістрів 126 Інформаційні системи та технології
2 семестр
Види занять
1
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Лаб. роб.
2
Кількість балів за 5
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2
2

3
2
2
5

X

4
2

5
2
2
5

6
2

X

7
2
2
5

8
2

9
2
2
5

МК
(25)

10 11 12
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2
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X

МК ПК
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Х – наявність консультації;
МК – модульний контроль;
ПК – підсумковий контроль.

7. Система оцінювання та вимоги
Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Створення інтерактивних медіа», є сумою балів за виконання
лабораторних завдань та модулів. Впродовж семестру студент за виконання завдань отримує – 50 балів під час складання ІІ модулів і 50 –
балів за лабораторні.
Змістовий модуль І. Створення інтерактивних медіадодатків та використання технологій інтерактивного обміну інформацією.
Змістовий модуль ІІ. Створення WEB-сайтів з інтерактивними компонентами.
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