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Курс 5 курс, 9 семестр
Спеціальність (Спеціалізація) 022  Дизайн (ОП Графічний дизайн)
Форма проведення
письмова/усна/комбінована

письмова, виконання практичного
завдання на комп’ютері

Тривалість проведення 4 год.
Максимальна кількість балів 40 40 балів
Критерії оцінювання 36-40  балів виставляється за повне

знання матеріалу, зокрема,
поліграфічних процесів,
додрукарської підготовки макету,
вміння використовувати усі
можливості графічних програм; за
прояви креативності  у створенні
дизайн-об’єкту та вирішенні художніх
завдань, за розуміння та творче
використання набутих знань та
практичних умінь.

30-35 балів виставляється за
виявленні систематичні знання із
дисципліни, успішне виконання
практичних завдань, втім  певні
композиційні та художні недоліки, за
знання поліграфічних процесів та
додрукарську підготовку макету з
незначними помилками, не повне
вміння використовувати можливості
графічних програм.

24-29 балів виставляється за виявлені
не повному обсязі знання основного
матеріалу, втім достатні для
подальшої фахової діяльності;
поверхневу обізнаність щодо законів
композиційного розміщення
шрифтових блоків та зображень;
суттєві помилки у виконанні



практичного завдання, посереднє
знання поліграфічних процесів, не
достатнє вміння використовувати
графічні програми.

0-23 балів виставляється студентові,
робота якого художньо не досконала;
за відсутність практичних навичок у
використання графічних програм, у
додрукарській підготовці макету, що
засвідчує низький рівень знань
матеріалу навчальної дисципліни.

Перелік допоміжних матеріалів Технічні засоби – комп’ютер.
Встановлені програми
AdobeIllustrator, AdobePhotoshop,
наявність інтернету.

Орієнтовний перелік питань Практичні завдання:
Створення рекламної листівки А4
формату. Використовуючи палітру
CMYK. Брендування макету з
використанням лаку та конгреву.
Підготовка до друку.
Створення макету буклету. Тема
«Ландшафтний етнофестиваль».
Підготовка до друку.
Макет плакату А3 формат. Тема
«Ландшафтний етнофестиваль».
Підготовка до друку.
Етикетка з висічкою. Використання
палітри CMYK та пантонів.
Застосування трепінгу. Підготовка до
друку.
Упаковка будь-якого продукту
(можливо з продовольчого сектора).
Створення макету з розумінням
потрібної кількості кольорів залежно
від друкарської техніки. Підготовка
до друку.
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