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Програма екзамену з дисципліни 

«Фірмовий стиль» 

Фірмовий стиль 

Курс  2 курс, 4 семестр 

Спеціальність  022 Дизайн (Графічний дизайн) 

Форма проведення: 

письмова/усна/комбінована 

письмова, виконання практичного завдання на 

комп’ютері 

Тривалість проведення 4 години 

Максимальна кількість балів 40 40 балів 

Критерії оцінювання 

 

36 – 40 балів виставляється заглибокі 

системні теоретичні і практичні знання з 

проектування фірмового стилю; студент 

свідомо користується науковою 

термінологією; знає основну навчально-

методичну літературу з питань дисципліни; в 

повному обсязі використовує знання при 

вирішенні практичних завдань. 

33 – 35 балів виставляється за системні 

теоретичні і практичні знання з проектування 

фірмового стилю; знання та вміння студента 

добре розвинені, відповідь відзначається 

логічністю, застосуванням наукової 

термінології; знає навчально-методичну 

літературу з питань дисципліни; здатний 

використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань з незначними огріхами. 

30 – 32 балів виставляється за достатнє 

володіння системними теоретичними і 

практичними знаннями та вміннями з  

проектування фірмового стилю; поверхове 

знання джерел навчально-методичної 

літератури з дисципліни, їх основних 

положень, користування науковою 

термінологією; достатній обсяг знань при 

вирішенні практичних завдань. 

24 – 29 балів виставляється за посередні 

знання теоретичного і практичного матеріалу, 
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суттєві помилки, які свідчать про недостатньо 

глибоке засвоєння знань; студент не знає 

основної наукової термінології; поверхово 

знає навчально-методичну літературу з 

дисципліни; фрагментарно може 

використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань. 

0 – 23 балів виставляється за розрізнені, 

безсистемні знання з проектування фірмового 

стилю; студент допускає багато помилок у 

знаннях наукової термінології з дисципліни; 

не може використовувати знання при 

вирішенні практичних завдань. 

Перелік допоміжних матеріалів Технічні засоби – комп’ютер. 

Встановлені програми Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, наявність Інтернету. 

Орієнтовний перелік питань Створити базовий комплекс фірмових 

констант (кольорову гамму, композиційне, 

типографічне та графічне вирішення) та 2 

носії власного фірмового стилю (візитна 

картка, резюме) на базі попередньо 

розробленого в якості учбової вправи 

логотипу. 

Розміри графічного файлу: Ф – А4, векторний 

файл, збережений у форматі PDF. 

Екзаменатор     

Завідувач кафедри   
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