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Контрольна робота
ТЕКСТ
для виконання
підсумкового творчого завдання
з роботи у кадрі
Короткий опис
У практичному завданні з курсу поєднуються кіно та робота у кадрі. На першому етапі виконання творчого
завдання студенту пропонується обрати улюблений фільм, або не улюблений, а той що вразив. Контрольна
робота передбачає написання тексту про обраний фільм для виконання практичного завдання «Робота у кадрі»
Студенту необхідно:
 Самостійно обрати фільм
 Написати текст-розповідь про обраний фільм
Вимоги
 Обсяг тексту: ~ 1 сторінка
 Не слід використовувати довгі речення та складні синтаксичні конструкції
Оцінювання
Max 10 балів
Дедлайн
 18.11.2021 – денна форма навчання
 01.12.2021 – заочна форма навчання
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Підсумкове
творче завдання
РОБОТА У КАДРІ
Практична робота:
відеоролик, присвячений
обраному фільму
Короткий опис
Підготувати та записати відеоролик, в якому студент розповідає про обраний фільм
Студенту необхідно:
 Підібрати місце та антураж для зйомки
 Продумати свій образ і стиль
 Опрацювати у ролику професійні правила кадрування та ракурси, що було обговорено під час лекцій та
практичних занять
 Обґрунтувати доречність обраних художніх засобів
 Записати кілька дублів і відеопроб
 При створенні відеоролика у якості допоміжного матеріалу можна використовувати розкадровки
Вимоги
 Хронометраж відео: до 3 хвилин
 Формат: *.mp4
Приклади
Марія Одарченко про фільм «Амелі» (режисер Жан-П'єр Жене):
https://www.youtube.com/watch?v=qH3HCWoP1R0&feature=youtu.be&ab_channel
Юлія Турченюк про фільм «Паразити» (режисер Пон Чжун Хо):
https://www.youtube.com/watch?v=xl6YZaKkQOE&feature=youtu.be&ab_channel=YuliaTurcheniuk
Оцінювання
Max 40 балів (20 балів у семестрі + 20 балів за презентацію та захист на заліку)
Дедлайн
 09.12.2021 – денна форма навчання
 14.01.2022 – заочна форма навчання

Натхнення та успіхів!
Радіо- і тележурналістка
Олена ТОЛСТОКОРА (ГРИГОР’ЄВА)
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