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Форма проведення: 

Комбінована (тестування та практична робота) 

Тривалість проведення: 

2 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

10 балів – тестові завдання (завдання 1) 

15 балів – надання графічної мови образу (завдання 2) 

15 балів – аналіз поліграфічної продукції (завдання 3) 

Критерії оцінювання: 

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

10 х 1 = 10 балів 

Критерії оцінювання завдання 2: 

5 х 3 = 15 балів 

№ 

п/п 

Значення балу Кількість балів 

за відповідь 

1 
Запропоновано значення образу – один варіант без 

обґрунтування та розкриття ідеї 
1 бал 

2. 

Запропоновано значення образу – один варіант і є 

дуже стисле пояснення авторського бачення 

або 

Запропоновано декілька значень образу, але без 

розкриття теми 

Автор використовує професійну термінологію 

2 бали 

3. 

Запропоновано декілька варіантів образу графічної 

мови предмету, наведено приклади до 

використання, розкрито хід думок автора. Відповідь 

стисла, лаконічна, використано професійну мову  

3 бали 

 

 



 

Критерії оцінювання завдання 3: 

Завдання складено за принципом: частина тестових запитань з варіантами 

вибору, інша частина завдань - відкриті запитання, відповідь на які 

передбачає написання короткої відповіді з аналізом наведеної рекламної 

продукції. 

Тестові завдання оцінюються в 1 бал 

Відкриті запитання оцінюються в  3 бали. Критерії оцінювання подано в 

таблиці. 

№ 

п/п 

Значення балу Кількість балів 

за відповідь 

1 

Коротка відповідь, яка не дає однозначного 

трактування думки автора, студент не користується 

професійною термінологією, текстова частина є 

плагіатом з інтернет-джерел  

1 бал 

2. 

Відповідь зрозуміла, студент висловлює власну 

думку, яка розкриває тематику, але є певні недоліки 

у використанні професійної термінології та повноті 

розкриття змісту запитання 

2 бали 

3. 

Відповідь зрозуміла, автор використовує 

професійну термінологію, висловлює власну думку, 

відповідь повна, обґрунтована 

3 бали 

 

Критерії оцінювання екзамену  

№ 

п/п 

Значення оцінки Оцінка за 

шкалою 

Університету 

(коледжу) 

1 

Обґрунтування виконано з використанням 

необхідної термінології, відповідь розгорнута,  

містить конструктивно-аналітичне пояснення до 

кожного з пунктів 

38-40 балів 

2. 

Обґрунтування містить необхідну термінологію, 

аналіз здійснено з конструктивно-аналітичним 

поясненням, але недостатньо розгорнуто 

35-37 балів 

3. 

Обґрунтуванню не вистачає конструктивно-

аналітичного бачення, використання професійної 

термінології обмежене, в окремих випадках 

вживаються професійні терміни, досить 

29-34 бали 



узагальнено розкриті окремі пункти  

4. 

Обґрунтування узагальнене, без професійної 

термінології, виявлено розуміння теми, питання 

розкриті частково 

24-28 балів 

5. 

Обґрунтування не містить аналізу ідеї, не виконане 

до кінця, завдання з відкритими відповідями 

розкриті не повністю  

15-23 балів 

6. 

Обґрунтування не містить аналізу ідеї, не виконане 

до кінця, не має роз’яснення до запитань з 

відкритими відповідями 

1-14 балів 

 

Технічні вимоги до проведення іспиту: 

1.Необхідні  прилади: комп’ютер, ноутбук, смартфон з доступом до 

мережі Internet. 

2. Налаштовано Google пошту  та додаток Hangouts Meet. 

 

 

Порядок проведення іспиту 

 

1. У встановлений час початку іспиту студент має вийти на онлайн-

зв'язок, за посиланням додатку Hangouts Meet, яке йому завчасно 

надіслано на корпоративну пошту. 

2. На час початку іспиту студент має бути повністю готовим до роботи на 

іспиті: мати необхідне програмне забезпечення та обладнання. 

3. Екзамен починається з привітання та розподілу варіантів між 

студентами, після чого, кожному на корпоративну пошту надсилається 

його варіант у форматі Google Форм. 

4. Протягом відведеного часу студент працює над завданням, після чого 

відсилає завдання викладачам на перевірку. 

5. Тестові завдання надсилаються автоматично по закінченню 

проходження тестів. 

6. Після перевірки завдання, студент на корпоративну пошту отримує 

результат своєї роботи та оцінку за іспит. 

7. Впродовж 2 годин після отримання результату іспиту студент має 

право звернутися до художньої ради для отримання додаткового 

роз’яснення щодо отриманої оцінки. 

 

 

 



Завдання 1. Дайте відповідь на тестові запитання 

 

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 2. Дайте відповідь на запитання 

Графічна мова допомагає надати розуміння та символічності 

рекламному повідомленню, поміркуйте, спробуйте знайти про що можуть 

повідомляти, або з чим асоціюються образи різних об’єктів, це можуть бути 

події у житті людини, особливості професії, соціальні явища. 

В цьому завданні запропоновано 5 об’єктів які можуть крім прямої 

ознаки образу (кінь - тварина) говорити власною графічною мовою. Ви маєте 

поміркувати про що саме говорять ці предмети і описати своє бачення з 

аналізом ходу ваших роздумів (чому саме ці асоціації у вас виникли). 

Оцінюється хід ваших думок та повнота розкриття образу. 

 

Завдання 3. Проаналізуйте поліграфічну продукцію 

Виконати конструктивний аналіз запропонованої поліграфічної продукції за 

схемою:  

1. Основна ідея 

2. Композиційне та колористичне рішення 



3. Шрифтове рішення 

4. Власна оцінка дизайну продукції  

Відкрита відповідь на запитання потребує аналізу рекламного 

повідомлення з точки зору дизайн проектування, кожне висловлювання має 

супроводжуватись обґрунтуванням з використанням професійної 

термінології. 

 

  

Екзаменатор                            Олена Казіміренко 

 

Голова циклової комісії  Ольга Овчаренко 


