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Рукописний шрифт і графічна техніка в 

дизайні 

Курс  1 курс, 2 семестр 

Спеціальність  022 Дизайн (Графічний дизайн) 

Форма проведення: 

письмова/усна/комбінована 

письмова, виконання практичного завдання за 

допомогою ручних технік та інструментів 

Тривалість проведення 4 години 

Максимальна кількість балів 40 40 балів 

Критерії оцінювання 

 

36 – 40 балів виставляється за відмінний 

рівень володіння рукописною та графічними 

техніками, композицією, розуміння побудови 

та структури рукописного шрифту, 

формування текстового блоку, стилістики та 

образності графіки, поєднання візуальних та 

текстових (рукописних) елементів, високу 

візуальну культуру 

33 – 35 балів  виставляється за добрий рівень 

володіння рукописною та графічними 

техніками, композицією, розуміння побудови 

та структури рукописного шрифту, 

формування текстового блоку, стилістики та 

образності графіки, поєднання візуальних та 

текстових (рукописних) елементів, достатньо 

високу візуальну культуру 

30 – 32 балів виставляється за достатній 

рівень володіння рукописною та графічними 

техніками, композицією, розуміння побудови 

та структури рукописного шрифту, 

формування текстового блоку, стилістики та 

образності графіки, поєднання візуальних та 

текстових (рукописних) елементів, необхідно 

прийнятний рівень візуальної культури 

24 – 29 балів  виставляється за початковий 

рівень володіння рукописною та графічними 

техніками, композицією, мінімальне 
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розуміння побудови та структури 

рукописного шрифту, формування текстового 

блоку, стилістики та образності графіки, 

поєднання візуальних та текстових 

(рукописних) елементів при недостатньому 

рівні візуальної культури 

0 – 23 балів виставляється за незадовільний  

рівень володіння рукописною та графічними 

техніками, композицією, нерозуміння 

побудови та структури рукописного шрифту, 

формування текстового блоку, стилістики та 

образності графіки, поєднання візуальних та 

текстових (рукописних) елементів, 

відсутність поняття про візуальну культуру 

Перелік допоміжних матеріалів Технічні засоби – матеріали та інструменти 

для письма та графіки: пера, пензлі, туш, 

чорнило, фарби, олівці, папір білий чи 

кольоровий (але цупкий, щоб не 

деформувався під час роботи з водомісткими 

фарбами) тощо  

Орієнтовний перелік питань Створити листівку, запрошення або іншу 

малу графічну форму на довільну тему з 

залученням рукописного шрифту (вибір 

інструменту довільний) та графічного 

зображення (характер, техніка, інструменти, 

стилістика – на свій вибір). Формат в межах 

А5. 

Роботи сфотографувати або відсканувати, за 

потреби у складеному і розгорнутому вигляді, 

та завантажити на ЕНК (формат .jpg, .jpeg): 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=358574 
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