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Програма екзамену з дисципліни 

«Комунікаційний дизайн» 

Комунікаційний дизайн 

Курс  5 курс, 10 семестр 

Спеціальність  022 Дизайн (за видами) 

Освітній рівень: другий (магістерський)  
 

Форма проведення: 

письмова/усна/комбінована 

письмова, виконання практичного завдання на 

комп’ютері 

Тривалість проведення 4 години 

Максимальна кількість балів 40 40 балів 

Критерії оцінювання 

 

36 – 40 балів виставляється за відмінний 

рівень знань основних методів і прийомів 

комунікаційного дизайну, закономірностей 

сприйняття графічної та рекламної 

інформації, композиційних прийомів 

зображення, уміння використовувати  

художньо-виразні засоби і прийоми, 

асоціативні та оптичні властивості візуальних 

образів суперграфіки, об’єктів графічного 

дизайну, оригінальне вирішення творчого 

проектного образу та відтворення 

двовимірних і тривимірних об’єктів 

рекламної продукції, використовуючи виразні 

можливості комп’ютерної графіки. 

33 – 35 балів виставляється за добрий рівень 

знань основних методів і прийомів 

комунікаційного дизайну, закономірностей 

сприйняття графічної та рекламної 

інформації, композиційних прийомів 

зображення, уміння використовувати  

художньо-виразні засоби і прийоми 

суперграфіки, об’єктів графічного дизайну та 

відповідне відтворення двовимірних і 

тривимірних об’єктів рекламної продукції, 

використовуючи виразні можливості 

комп’ютерної графіки. 

30 – 32 балів виставляється за знання  

основних методів і прийомів комунікаційного 
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дизайну, закономірностей сприйняття 

графічної та рекламної інформації, 

композиційних прийомів зображення, проте 

не досконале використання художньо-

виразних засобів і прийомів суперграфіки, 

об’єктів графічного дизайну, не узгодженість 

проектного образу суперграфіки та 

відтворення дизайн-об’єктів засобами 

комп’ютерної графіки. 

24 – 29 балів виставляється за знання 

основних методів і прийомів комунікаційного 

дизайну, закономірностей сприйняття 

графічної та рекламної інформації, проте не 

досконале використання композиційних 

прийомів і художньої виразності  

суперграфіки, не узгодженість проектного 

зображення відтворенню дизайн-об’єктів 

засобами комп’ютерної графіки. 

0 – 23 балів виставляється за незадовільний 

рівень знання основних методів і прийомів 

комунікаційного дизайну, закономірностей 

сприйняття графічної та рекламної 

інформації, відсутність навичок використання 

художньо-виразних засобів зображення, що 

засвідчує низький рівень знань матеріалу 

навчальної дисципліни.  

Перелік допоміжних матеріалів Технічні засоби – комп’ютер. 

Встановлені програми Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, наявність інтернету. 

Орієнтовний перелік питань Розробити суперграфіку як рекламний об’єкт 

комунікаційного дизайну на фасаді будівлі. 
Тема композиції суперграфіки визначається 

студентом відповідно до призначення будівлі.  

Розміри графічного файлу: Ф – А4, 

збережений у JPG, PDF. 

Екзаменатор     

Завідувач кафедри      

 

Т.М. Кутняхова, О.Г.Здор  

 

 

Н.І. Кравченко 



 

 

3  

 

 


