
 

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

Інститут мистецтв 

Кафедра 

дизайну 

кафедра дизайну 

Програма екзамену з дисципліни 

«Дизайн періодичного видання» 

Дизайн періодичного видання 

Курс  3 курс, 6 семестр 

Спеціальність  022Дизайн (Графічний дизайн) 

Форма проведення: 

письмова/усна/комбінована 

виконання практичного завдання на 

комп’ютері 

Тривалість проведення 4 години 

Максимальна кількість балів 40 40 балів 

Критерії оцінювання 

 

36 – 40 балів Ставиться за відмінний рівень 

володіння студентом навчального матеріалу, 

розуміння законів композиційної побудови 

розгорту періодичного видання, грамотне 

використання і поєднання основних, 

додаткових візуальних та текстових елементів 

у екзаменаційній роботі. Практична 

відсутність технічних помилок. 

33 – 35 балів Ставиться за добрий рівень 

володіння студентом композицією, розуміння 

побудови та структури періодичного видання, 

формування текстового блоку, стилістики та 

образності графіки, поєднання візуальних та 

текстових елементів, достатньо високу 

візуальну культуру. Студент демонструє 

повні знання навчального матеріалу, але 

робота має незначні недоліки композиції. 
30 – 32 балів Ставиться за достатній рівень 

володіння студентом композицією, розуміння 

побудови та структури періодичного 

видання,формування текстового блоку, 

стилістики та образності графіки, поєднання 

візуальних та текстових елементів, необхідно 

прийнятний рівень візуальної культури. 

Студент припускається певних помилок, 

виконує роботу, що не повністю відповідає 

поставленому завданню, дрібні несуттєві 

недоліки у композиційному рішенні та 
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невдале шрифтове рішення. 

24 – 29 балів Ставиться за початковий рівень 

володіння студентом композицією, 

мінімальне розуміння побудови та структури 

періодичного видання, формування 

текстового блоку, поєднання візуальних та 

текстових елементів при недостатньому рівні 

візуальної культури. Студент володіє 

більшою частиною навчального матеріалу, 

має достатній рівень розвитку умінь та 

навичок, але не завжди може вдало 

застосувати їх для відображення своєї ідеї, 

виконує роботу з формальними чи 

композиційними похибками. У роботі можуть 

бути наявні суттєві помилки: неграмотна 

композиційна побудова, вирішення, 

негармонійне кольорове рішення завдання. 

0 – 23 балів Ставиться за незадовільний 

рівень володіння студентом навчальним 

матеріалом, має низький рівень умінь та 

навичок, що не дає змоги виконати завдання 

належним чином. Типові помилки: 

нерозуміння композиційної побудови та 

структури періодичного видання, формування 

текстового блоку, поєднання візуальних та 

текстових елементів, відсутність поняття про 

візуальну культуру. 

Перелік допоміжних матеріалів  

Технічні засоби – комп’ютер. 

Встановлені графічні редактори Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, наявність 

інтернету. 

Орієнтовний перелік питань  

Створити розгорт багатоколірного 

періодичного видання формату А4, газети або 

журналу на довільну тему з обов’язковим 

залученням заголовочного комплексу та 

графічного зображення (характер, стилістика 

– на власний вибір)Розміри графічного файлу: 

Ф – А3, збережений у форматі PDF. 

Роботи надсилаються в ЕНК 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20418 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20418
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Екзаменатор   

Завідувач кафедри   
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