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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

АКЦИДЕНТНА ПРОДУКЦІЯ 

Курс III 

Напрям підготовки 6.030303 Видавнича справа та редагування 

Форма проведення: комбінована, у вигляді проектного іспиту 

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Критерії оцінювання:  

 

За результатами підготовки та захисту Підсумкової роботи студент 

отримує підсумкову оцінку до 40 балів, яка розраховується як сума оцінок 

якість виконаного портфоліо (до 30 балів) та його захист (до 10 балів).  

 

№ 

п/п 

Назви виду роботи, 

способи набуття знань 

Максималь

на кількість 

балів 

1. Якість виконаного портфоліо 30 балів 

 1. Повнота порт фоліо, наявність усіх складових 10 

 2. Композиційно-графічна якість виконання  10 

 3. Колористика та естетика 10 

2. Захист підсумкової роботи: 10 балів: 

 1. вміння студента лаконічно, грамотно та 5 



аргументовано викладати матеріал; 

 2. вміння чітко відповідати на поставлені 

запитання членів комісії 

5 

 Підсумкова оцінка 40 балів 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

1. Класифікація акцидентної продукції.  

2. Класифікація ілюстрацій. 

3. Феномен листівок та плакатів як зображальних видань. 

4. Визначення, типологічний ряд, цільове призначення листівок та 

плакатів. 

5. Синтез мистецтв як домінуючий принцип створення листівок та 

плакатів 

6. Листівки як видавничий метажанр. 

7. Визначення. Цільове призначення. Типологічні особливості листівок: 

8. рекламні, інформаційні, художні, психологічні. 

9. Поштова листівка. Художня листівка. 

10. Етапи розробки проекту листівки. 

11. Методика роботи редактора і художнього редактора над листівкою 

різних типів.  

12. Структура листівки. Робота редактора над елементами листівки різних 

типів. Єдність форми і змісту в листівці. 

13. Плакат як витвір графічного дизайну. 

14. Історія рекламно-плакатної графіки: «малі форми» плаката (фірмові 

бланки і листівки).  

15. Функціональне призначення плакатів. Їх типологічні особливості. 

16. Плакат як засіб інформаційної та іміджевої реклами. 

17. Композиція й архітектоніка плакатів різних типів. 

18. Специфіку дизайн-концепції візитівок різних видів. 

19. Композиційні особливості каталогів. 

20. Ілюстрації. Принципи вибору візуальних образів і засобів для 

рекламного видання. Єдність форми і змісту тексту. 

21. Особливості багатоелементної композиції буклету.  

22. Робота із модульною сіткою в багатосторінковій акцидентній 

продукції. 

 

Екзаменатор: ________________ /О.О. Грозна/ 

  ________________ /Т.В. Чернявський/ 

 

Завідувач кафедри _______________ /Л. Г. Масімова/ 

 

 


