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Форма проведення: комбінована  

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:  

Meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них.  

Виконання тестових завдань – 25 балів (по 1 б за відповіді на тестові 

питання одиничного вибору, по 2 б – за множинний вибір та 3 б – за правильне 

встановлення усіх відповідностей). 

Виконання практичного завдання – 15 балів. 

Критерії оцінювання: 

Бали Критерії оцінювання практичного завдання  

13 – 15 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі. 

Алгоритм виконання правильний.  

10 – 12 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі, 

але допущені незначні помилки, або завдання 

виконано не раціональним способом.  

7-9 балів Завдання виконано неповністю, але більше ніж 

на 2/3 загального об’єму. Є допущенні помилки 

у виконанні завдання. Алгоритм виконання 

завдання правильний.  

4-6 балів Завдання виконано більше половини. Алгоритм 

виконання завдання порушений, що привело до 

неправильного результату.  

0 - 3 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж 

на половину.  

 

 

 

 

 

 



Орієнтовний перелік питань: 

1. Основні поняття та засоби комп’ютерної графіки. 

2. Порівняльна характеристика растрової і векторної графіки. 

3. Можливості використання комп’ютерної графіки в практичній 

діяльності дизайнера. 

4. Базовий елемент растрової графіки та векторної графіки. 

5. Формати графічних файлів. Класифікація графічних форматів в 

залежності від способу зберігання інформації. Особливості графічних файлів 

формату BMP, JPG. 

6. Особливості колірних моделей RGB та CMYK. 

7. Інтерфейс програми CorelDraw. Меню графічного редактора. Основні 

команди роботи з файлами.  

8. Особливості створення  векторного зображення. 

9. Основні можливості інструментів малювання в програмі CorelDraw. 

10. Операції над об’єктами у векторному редакторі. 

11. Характеристика способів операцій з декількома об’єктами 

одночасно.  

12. Процес використання заливки.. 

13. Можливості використання ефекту лінзи. 

14. Можливості використання обводки контуру, ефекту прозорості та 

фігурної обрізки. 

15. Загальні поняття про відбудовні кисті, штамп,  інструмент Художня 

кисть. Створення нової кисті, налаштування, застосування.  

16. Робота з групою інструментів для створення стандартних фігур. Зміна їх 

форми. 

17. Типи ліній при створенні малюнка за допомогою інструментів Freehand 

Tool (Довільна лінія), Polyline Tool (Полілінія), 3 Point Curve Tool (Крива за 

трьома точками). Їх застосування. 

18. Основні принципи здійснення операцій трансформування за допомогою 

докера (палітри) Transformation (Перетворення). 

19. Види тексту в CorelDraw, інструменти для введення тексту. Можливості 

розміщення тексту на траєкторії. 

20. Поняття про імпорт та експорт зображення. Процес завантаження 

зображень за допомогою команди Import (Імпортувати). Схожість і відмінність 

завантаження растрових і векторних зображень. 

21. Інтерфейс програми Adobe Photoshop. Поняття про налаштування 

зображення в Adobe Photoshop. 

22. Поняття про шари. Створення, копіювання та видалення шарів. Способи 

перенесення об’єкта на новий шар. 

23. Колірні режими у Adobe Photoshop. Переведення зображення в інший 

колірний режим. 

24. Логічні операції з областями в Adobe Photoshop. Модифікація межі 

області виділення. 



25. Гістограма зображення. Тоновий діапазон. Розширення, звуження 

тонового діапазону. 

26. Робота з групою інструментів для створення стандартних фігур. Зміна їх 

форми. 

27. Поняття про виділення, його можливості в Adobe Photoshop. Поняття 

про швидке виділення. Поняття про ласо, прямокутне ласо та магнітне ласо. 

28. Поняття про фільтри, їх застосування до зображення. 

29. Маски. Використання альфа-каналів. Швидке маскування. Переваги 

застосування швидкого маскування. 

30. Використання інструменту кадрування при ретушуванні фотографій. 
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