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Форма проведення: 

Комбінована (тестування та практична робота) 

Тривалість проведення: 

2 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

15 балів – тестові завдання 

25 балів – практична робота 

Критерії оцінювання: 

Критерії оцінювання тестових завдань: 1 бал за кожну правильну відповідь,  

15х1 = 15 балів 

Критерії оцінювання практичного завдання  подано у таблиці 1 

 

Таблиція 1 

№ 

п/п 

Значення оцінки Оцінка за 

шкалою 

Університету 

(коледжу) 

1 

Обґрунтування виконано з використанням 

необхідної термінології, розгорнута відповідь 

містить конструктивно-аналітичне пояснення до 

кожного з пунктів 

22-25 балів 

2. 

Обґрунтування містить необхідну термінологію, 

аналіз здійснено з конструктивно-аналітичним 

поясненням, але не достатньо розгорнуто 

18-21 балів 

3. 

Обґрунтуванню не вистачає конструктивно-

аналітичного бачення, відчувається важкість у 

використанні професійної термінології, досить 

узагальнено розкриті окремі пункти  

15-17 бали 

4. Обґрунтування узагальнене, без професійної 11-14 балів 



термінології, але загалом виявлено розуміння теми, 

не розкрито один з пунктів 

5. 

Обґрунтування не містить аналізу ідеї, не виконане 

до кінця, не розкрито один з пунктів практичного 

завдання 

7-10 балів 

6. 

Обґрунтування не містить аналізу ідеї, не виконане 

до кінця, не має роз’яснення декількох пунктів 

практичного завдання 

1-6 балів 

 

Назви модулів та тем за якими складено тестові завдання:  

Змістовий модуль 1. Образ і образне мислення 

Тема 1. Історія, теорія, практика художнього проектування. 

Тема 2. Образ і образне мислення. Біоніка. 

Змістовий модуль 2. Методика, прийоми, стадії проектування елементів 

візуальної інформації 

Тема 1. Інформаційні носії, особливості розміщення. 

Тема 2. Дизайн та ергономіка. 

Змістовий модуль 3. Проектування рекламно-інформаційних комплексів 

Тема 1. Пошук концептуального рішення під час проектування виробів 

Тема 2. Концептуальний підхід до проектування рекламно-

інформаційних комплексів. 

Завдання для практичної роботи: 

Виконати конструктивний аналіз запропонованої поліграфічної продукції за 

схемою  

1. Основна ідея. 

2. Композиційне та колористичне рішення. 

3. Шрифтове рішення. 

4. Власна оцінка дизайну продукції  
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