
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Університетський коледж 

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  
з дисципліни 

«Комп’ютерно-видавничі технології» 

3 курс 

Галузь знань 06 Журналістика  
Спеціальність 061 Журналістика 

Форма проведення: комбінована  

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  
Критерії оцінювання: 

 Виконання тестових завдань – 15 балів  
*виставляється автоматично програмою ADTester  

 Виконання практичного завдання – 25 балів  
Бали Критерії оцінювання практичного завдання 

20 – 25 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі 

15 – 19 балів 

Практичне завдання виконано в повному обсязі, але 

допущені незначні  помилки,  або  завдання  виконано  не  

раціональним способом. 

10-14 балів 

Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 

загального об’єму. Є допущенні помилки у виконанні 

завдання. Алгоритм виконання завдання правильний. 

5-9 балів 

Завдання  виконано   більше   половини.   Алгоритм   

виконання завдання порушений, що привело до 

неправильного результату. 

0 - 4 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж на половину. 

 

Орієнтовний перелік питань, включених до тестових та 

практичних завдань:  
1. Основні терміни та визначення видавничої справи (поліграфія, 

додрукарські та друкарські процеси, етапи виробництва друкованої 

продукції). 

2. Параметри шрифтів (кегль, базова лінія, накреслення, інтерліньяж, 

трекінг та кернінг.  

3. Cтандарти шрифтів (Type 1 та TrueType). 

4. Що таке кольороподіл. 

5. Що таке системи CMYK та RGB, коли вони використовуються. 

6. Які є групи шрифтів, коли вони використовуються.  
7. Основні види верстання тексту з ілюстраціями. 

8. Використання стилів в середовищі текстового процесора MS Word. 

Робота з текстовими документами в режимі Структури.  



9. Створення автозмісту в текстовому документі, списку ілюстрацій, 

предметного покажчика.  

10. Використання стандартних та створення власних шаблонів в середовищі 

текстового процесора MS Word.  

11. Побудова таблиць в текстових документах. Редагування та форматування 

таблиць.  

12. Використання стандартних полів та полів форми для створення бланків 

документів в середовищі текстового процесора MS Word. Створення 

однотипних документів для розсилки засобами текстового процесора. 

13. Комп’ютерна графіка. Види комп’ютерної графіки, їх переваги та 

недоліки, сфери використання. 

14. Графічний редактор Photoshop. Створення різних графічних зображень. 

15. Графічний редактор Photoshop. Інструменти виділення, клонування, 

заміни кольору, градієнт.  

16. Графічний редактор Photoshop. Робота з шарами.  

17. Обробка фотографій засобами програми Photoshop.  

18. Графічний редактор CorelDRAW. Створення об’єктів та операції з ними, 

побудова ліній.  

19. Графічний редактор CorelDRAW. Логічні операції: комбінація, 

об’єднання, виключення та перетин об’єктів. 

20. Графічний редактор CorelDRAW. Ефекти об'єму та перетікання. 

21. Графічний редактор CorelDRAW. Створення різних графічних 

зображень. 

22. Робота з кривими Без’є в програмі Adobe Illustrator. 

23. Графічний редактор Illustrator. Створення різних графічних зображень. 

24. Графічний редактор Illustrator. Верстання візитки. 

25. Графічний редактор Illustrator. Верстання календаря. 

26. Графічний редактор Illustrator. Верстання газетної сторінки. 

27. Видавнича система Scribus. Вставка та редагування зображень та 

текстових блоків. Верстання рекламної продукції. 

28. Видавнича система Scribus. Верстання буклету. 

29. Видавнича система Scribus. Верстання газети. 

30. Видавнича система Adobe InDesign. Загальні інструменти для роботи з 

текстом та графічними елементами. Автоматизація роботи з тестом. 

31. Видавнича система Adobe InDesign. Робота з таблицями. 

32. Видавнича система Adobe InDesign. Верстання календаря. 

33. Видавнича система Adobe InDesign. Макетування та верстання буклету. 

34. Видавнича система Adobe InDesign. Верстання багатосторінкових 

документів. 

35. Видавнича система Adobe InDesign. Верстання книжки. 
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