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АНОТАЦІЯ

У магістерській роботі досліджується процес створення промоційних
відеороликів закладів вищої освіти. Розглянуто типологічні особливості
промоційного відеоролику; проаналізовано особливості написання сценарію
для відеороликута роботи режисера і оператора над відеороликом; простежено
особливості монтажу таспецифіку озвучування. Досліджено мету та етапи
створення  промоційного  відеоролику  спеціальності «Журналістика» , 
розроблено  комплекс пропозицій  та рекомендацій що можуть бути 
врахованіпри створенні аналогічних відеороликів для інших спеціальностей 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Ключові слова: промоційний відеролик, зйомка, сценарій, монтаж

In the master's work examines the process of creating videos of higher
education. We consider the typological features of the promotional video, analyzed
the features of writing the script, the work of the director and operator on the video,
outlines the features of installation and the specifics of the sound. Analyzed the
purpose and stages of creating a promotional video specialty «Journalism»; A set of
proposals and recommendations have been developed that can be taken into account
when creating similar videos for other specialties of the Kremenchug National
University of O. Mikhail Ostrogradsky.

Key words: educational institutions, educational system reform, innovative methods,
electronic.


