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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Дизайн видання (за видами видань)» є складовою 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування» підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 061 − «Журналістика». 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Дизайн видання (за видами видань)» базується на 

вивченні курсів: «Редакторсько-видавничий фах (макети і верстка)», «Культура 

видання. Видавничі стандарти», «Системи верстки».  

Навчальна дисципліна забезпечує виконання дипломної роботи 

бакалавра. Знання, що отримали студенти, можуть бути використані в 

майбутньої фахової діяльності. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Дизайн видання (за видами 

видань)» є формування теоретичних знань і практичних навичок художнього 

оформлення видань різних типів; ознайомлення з основними складовими 

художнього оформлення і формування вміння застосовувати їх на практиці. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Дизайн 

видання (за видами видань)» є ознайомлення з фаховою термінологією та 

вимогами до оформлення видання, забезпечення глибокого усвідомлення 

студентами вимог, які сучасний дизайн видання висуває до журналіста; 

розуміння студентами поняття «художнє оформлення видання – велике 

мистецтво» і залежність від нього подачі новини, надання розуміння мети 

оформлення газети, забезпечення засвоєння студентами принципів композиції 

видання, навчання видам подачі текстових матеріалів та їх оформлення, 

надання студентам базових відомостей про верстку номера газети; 

ознайомлення студентів із структурою творчого процесу оформлення видання в 

журналістиці, засвоєння студентами розмірних елементів в газеті, 

ознайомлення студентів із мистецтвом макетування номера газети. 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Дизайн видання (за видами видань)» містять 7 лабораторних 

робіт. Виконання лабораторних робіт спрямоване на освоєння основних правил 

побудови видань, формування теоретичних знань і практичних навичок 

художнього оформлення видань різних типів; ознайомлення з основними 

складовими художнього оформлення і формування вміння застосовувати їх на 

практиці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– всі вимоги до техніки сучасного оформлення видання; 

– принципи побудови композиції номера газети; 

– види подачі текстових матеріалів та їх оформлення; 

– принципи верстки номера газети; 

– постійні елементи газети; 

– розмірні елементи газети; 

– основні загальні правила для оформлення видання; 

– макетування номера газети;  

уміти: 

– застосувати на практиці отримані знання; 

– визначати дизайн майбутнього журналістського видання; 

– створювати власне технічно оформлене видання; 

– визначати якість оформлення будь-якого видання; 

– створювати план майбутнього обличчя видання, визначати його 

структуру, композицію; 

– визначати композиційні, вузлові центри майбутнього журналістського 

видання, за дизайн якого він відповідатиме; 

– макетувати номер газети. 

 



6 

 

1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синім чи фіолетовим) чи пастою одного кольору на аркушах білого 

паперу форматом А4 (210×297 мм) чи комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша. Рисунки і таблиці великого розміру допускається 

виконувати на аркушах А3 (297×420 мм). На одній сторінці допускається не 

більш ніж три виправлення, зроблені охайно і розбірливо (припускається 

застосування коректора). 

Звіт має включати титульну сторінку і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. За підсумками роботи кожен студент групи оформляє  

індивідуальний звіт, що включає: 

 титульну сторінку із зазначенням номера і теми роботи, прізвища й 

ініціалів студента, шифру групи); 

 конкретизовану мету роботи; 

 короткий перелік досліджуваного матеріалу; 

 постановку задачі; 

 порядок виконання роботи; 

 висновки. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Дизайн друкованого видання як носія інформації 

Мета: удосконалити навички з розробки макету видання як носія 

інформації; навчитися розробляти систему шрифтових та нешрифтових 

виділень у тексті друкованого видання; перевірити та вдосконалити раніше 

отримані навички верстання тексту. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні проблеми верстання 

Як відомо, існують типові проблеми верстання, які існували і 

продовжують існувати незалежно від змін у технології набору, а також способи 

боротьби з ними. 

1. Висячі рядки 

Висячий рядок –  це кінцевий рядок абзацу, який стоїть першим на смузі 

(у колонці), або початковий рядок абзацу, який стоїть останнім на смузі (у 

колонці). У довідковій літературі розрізняють «верхній висячий рядок» і 

«нижній висячий рядок». На англійському типографському жаргоні висячі 

рядки називають, відповідно, вдовами (верхні висячі рядки) та сиротами 

(нижні).  

Висячі рядки –  один з найпотворніших огріхів, що зустрічаються у 

типографії (рис. 1. 3). За традиційними правилами набору висячий рядок є 

недопустимим. Виняток становлять лише короткі рядки текстів між 

математичними формулами, а також висячі рядки в оперативних інформацій-

них виданнях, газетах і журналах, за умови, що верхній висячий рядок займає 

не менше 2/3 формату набору, а рядок перед нижнім висячим рядком також не 

менше 2/3 формату набору. 

Проблему висячих рядків розв’язують такими способами: 

–  можна вдатися до маніпуляцій з міжсловними і міжбуквеними 

інтервалами, щоб «втягнути хвіст»; 
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–  можна об’єднати два– три абзаци в один; 

–  якщо ці способи не допомагають, можна вдатися до більш радикальних 

заходів: 

а) збільшити інтервал між абзацами; 

б) трохи відредагувати абзац (як вважав С. М. Львівський, якість тексту 

при цьому теж частенько покращується), проте це можливо тільки під час 

верстання власного твору; 

в) збільшити попередню смугу на один рядок або зменшити поточну 

смугу на один рядок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 –  Приклад висячого рядка 

2. Скупчення декількох рядків з переносами 

Рекомендується не застосовувати переноси більше ніж у двох‒трьох 

рядках підряд заради збереження легкості читання та краси набірної смуги. За 

великої кількості переносів око часто знову потрапляє на прочитаний рядок або 

ж, навпаки, перескакує через рядок. 

Не потрібно повністю покладатися на автоматичний переніс слів, що є 

функцією сучасних комп’ютерних програм. Автоматичний перенос не цілком і 

не завжди відповідає вимогам естетики переносу. Тому верстальник повинен 
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взяти керування переносами у свої руки: іноді використовувати примусовий 

перенос, іноді відміняти переноси взагалі. 

3. Коридори 

Коридор –  це збіг, злиття міжсловних пропусків по вертикалі або похилій 

лінії в трьох і більше суміжних рядках (рис. 1.2). 

Коридори порушують «добротну кладку» текстового блоку. Особливо 

неприємним коридор є тоді, коли його ширина перевищує величину інтервалу 

між рядками (інтерліньяж). 

Проблему коридорів розв'язують такими способами: 

–  змінюють міжсловні та міжбуквені інтервали; 

–  застосовують вирівнювання за лівим краєм. 

 

Рис. 1.2 –  Приклад коридору у тексті 

4. Неправильне рознесення слів заголовка на різні рядки 

Під час розподілу заголовка на рядки не допускаються переноси у словах. 

Також не можна залишати в кінці рядка заголовка прийменники і сполучники. 

В ідеалі, кожний рядок заголовка повинен містити осмислений фрагмент фрази 

(рис. 1. 3). 

5. Коливання ширини міжрядкових інтервалів 

Порушення прийнятої величини інтервалу між рядками надає сторінкам 

книги неакуратного вигляду (рис. 1. 4). Воно також може бути сприйняте 
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читачем як смисловий сигнал. 

 

Рис. 1.3 –  Неправильне (ліворуч) і правильне (праворуч) 

рознесення заголовка на різні рядки 

 

Рис. 1.4 –  Типова помилка верстання: різний інтерліньяж  

на сусідніх сторінках 
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6. Значні коливання міжсловних пропусків 

Недопустимі ні дуже вузькі міжсловні інтервали, за яких слова мовби 

зливаються, ні дуже широкі, за яких нібито втрачається зв’язок між словами. 

7. Оптична нерівність відстаней між деякими знаками 

За однакових міжбуквених інтервалах сусідні букви, які обмежені 

прямими штрихами, здаються такими, що стоять ближче один до одного, ніж 

букви, які обмежені косими штрихами, особливо у великих кеглях. Для 

виправлення цього недоліку застосовується кернінг – зміна міжбуквеного 

інтервалу певних пар знаків. 

Порядок виконання роботи 

1. Знайти в інтернеті приклади «прозорого» дизайну буклетів і візиток – 

удалі та невдалі. Зробити електронну презентацію про знайдені приклади. 

2. Розробити пам’ятку на довільну тему у вигляді інформаційного буклета 

формату А4 з двома або трьома фальцами (за варіантами). 

Приклади тематик пам’ятки: 

«Як провести вечір весело», 

«Інформація про студентські гуртки», 

«30 правил успішних людей», 

«30 правил здорового способу життя», 

«30 правил етикету», 

«30 правил дизайну електронної презентації». 

У звіті описати параметри розробленого буклета: розмір полів; гарнітуру і 

кегль основного тексту; інтерліньяж; способи оформлення абзацу; виключку; 

систему шрифтових виділень; систему нешрифтових виділень. 

Приклад «прозорого» дизайну буклета з одним фальцем наведено на  

рис. 1.5. 

3. Розробити макет «прозорого» дизайну візитки для себе (студента 

напряму підготовки «Видавнича справа» Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського). 

На візитці має бути розміщена така інформація: прізвище, ім’я та по 
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батькові; назва університету, кафедри, спеціальності; контактна інформація 

вузу (адреса, телефон, адреса веб-сайта).  

 

 

Рис. 1.5 –  Приклад «прозорого» дизайну буклета з одним фальцем
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Завдання для самостійного опрацювання 

1. Виконати пункти 1– 3, наведені в порядку виконання роботи. 

2. Оформити звіт з лабораторної роботи. 

3. Зберегти результати роботи в електронному вигляді. 

Контрольні питання 

1. Пояснити значення виразу «висячий рядок»? 

2. Дати визначення таких понять: інтерліньяж, виключка, кернінг, фальц. 

3. Що називають «коридорами»? Яким чином можна іх усуннути? 

Література: [1, 2, 3]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Дизайн поліграфічної продукції у заданому стилі 

Мета роботи: поглибити знання щодо стилістичних напрямків у 

графічному дизайні; навчитися проектувати дизайн поліграфічної продукції у 

заданому стилі. 

Короткі теоретичні відомості 

Ознаки ряду стилістичних напрямів поліграфічного дизайну 

Основні ознаки стилю модерн у дизайні поліграфічної продукції: 

а) особливості ілюстрацій: 

–  домінування лінії, чітка контурна лінія (лінія цінується над усе: ви-

користовуються звивисті, текучі, неспокійно напружені і різко розслаблені 

лінії); 

–  аморфні, плавні, текучі форми; 

–  поєднання натуралістичних елементів з рослинним орнаментом; 

–  поєднання декоративного мотиву і символічної ідеї (орнамент у 

модерні наділявся символічним смислом, метафорою, містикою: наприклад, 

бутон –  символ появи нового життя); 

б) кольорова гама: солодкуваті кольори (реальність неначе 

ототожнювалась «візитом до кондитерської»); 
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в) особливості оформлення текстових блоків: 

–  шрифти надмірно декоративні і еклектичні; 

–  порушуються пропорції знаків, лінії згинаються, пластика панує над 

конструкцією букви, рядок зливається в єдиний складний і витіюватий 

орнамент; 

г) загальні ознаки композиції поліграфічного видання: 

–  єдність малюнка і шрифту. 

Приклад дизайну поліграфічного видання у стилі «модерн» наведено на 

рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1 –  Коломан Мозер, обкладинка журналу, 1899 

Основні ознаки конструктивізму в дизайні поліграфічної продукції: 

а) особливості ілюстрацій: 

–  форми геометризовані, плоскі, спрощені, стилізовані, перебільшені; 

–  відмова від прикрас, орнаменту; 

–  застосування фотоколажу; 

–  розділення площини листа жирними лінійками; 

б) кольорова гама: застосовуються плашечні чисті кольори без півтонів, 

найчастіше –  чорний і червоний; 

в) особливості оформлення текстових блоків: 
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–  царює гротеск (який з’явився ще в XIX столітті для титульного і рек-

ламного набору); 

– з набору практично повністю виключені антиквені шрифти, що по-

в’язані з класичною традицією; 

– шрифтові знаки кутасті –  майже без округлень, позбавлені контрасту 

тонких і товстих штрихів;  

– шрифти крупні; 

– як правило, у написах переважають прописні букви;  

– текстові блоки правильної прямокутної форми, щільні; 

– щільність текстових блоків досягається за рахунок розтягування та 

звуження окремих букв (у зв’язку з цим шрифт, хоча й імітує набірний, як 

правило, викреслюється від руки); 

г) загальні принципи композиції поліграфічного видання: геометризм, 

асиметрія, контраст, акцент, динаміка, вільний простір. 

Приклади дизайну поліграфічних видань у стилі конструктивізму 

наведено на рис. 2.2 – 2.4. 

 

Рис. 2.2 –  Іван Александров, ілюстрації до книги  

«Парикмахеры травы», 2011 

Основні ознаки швейцарського міжнародного стилю (швейцарського 

неофункціоналізму) у дизайні поліграфічної продукції:  

– чітка модульна сітка; мінімалізм; гротескні шрифти; 

– «прапорний» набір;  

– фотознімок як ілюстрація;  

– суворе дотримання правил. 
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Приклад застосування швейцарського неофункціоналізму в дизайні 

поліграфічного видання наведено на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.3 – Ель Лисицький, розворот із книги  

Володимира Маяковського«Для голосу», 1923 

 

 

Рис. 2.4 – Іван Александров, ілюстрації до книги  

«Парикмахеры травы», 2011
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Рис. 2.5 – Класична робота засновника швейцарського неофункціоналізму 

Йозефа Мюллер– Брокманна, обкладинка журналу, 1961 

Ознаки стилю «нова хвиля» у дизайні поліграфічної продукції:  

– динамічність, контрастність, алогічність, провокативність, напруже-

ність графічної композиції; 

– відчуття свободи та недбалості;  

– візуальний шум; 

– порушення правил швейцарського стилю;  

– погано читабельний текст; 

– деформація букв; 

– нерівномірна розрядка у словах; 

– використання дуже маленького або навпаки дуже великого інтерлі-

ньяжу; 

– вільна зміна інтерліньяжу в межах одного тексту; 

– використання декількох різних гарнітур і кеглів у межах однієї ком-

позиції; 
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– текстові блоки довільної неправильної, найчастіше асиметричної 

форми; 

– використання рукописних текстових елементів; 

– використання мальованих ілюстрацій, основними персонажами яких є 

слова і окремі букви. 

Бризки нової хвилі в дизайні поліграфічного видання можна подивитися 

на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6 – Девід Карсон, обкладинка журналу «Раудил» 

Порядок виконання роботи 

1. Розробити буклет довільного змісту в стилі «модерн». 

Ілюстрації можуть бути засновані на цитуванні оригінальних композицій 

указаного стилю. 

2. Розробити буклет довільного змісту в стилі «конструктивізм». 

3. Розробити брошуру «Пригоди букви», розвороти якої слід виконати в 

різних стилях, що змінюють один одного в хронологічному порядку. 
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Завдання для самостійного опрацювання 

1. Виконати пункти 1– 3, наведені в порядку виконання роботи. 

2. Оформити звіт з лабораторної роботи. 

3. Зберегти результати роботи в електронному вигляді. 

Контрольні питання 

1. Які вам відомі ознаки стилю «модерн»? 

2. Які існують види стилістичних напрямів? 

3. Які вам відомі ознаки стилю «нова хвиля?» 

Література: [1, 2, 4, 7, 8, 10, 12]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Дизайн поліграфічної продукції як джерела вражень 

Мета: відпрацювати дизайнерські прийоми візуального роз’єднання та 

об’єднання сторінок розвороту друкованого видання; відпрацювати 

дизайнерські прийоми створення заданого враження від проектованого 

видання. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Правила композиційної побудови сторінкового розвороту 

Сторінковий розворот друкованого видання необхідно оформляти як 

цілісну композицію, дотримуючись правил. 

1. Починаючи оформлення розвороту, слід чітко визначити завдання: чи 

потрібно досягнути візуального об’єднання або роз’єднання сторінок 

розвороту. 

2. Для візуального об’єднання двох сторінок розвороту можна вико-

ристовувати такі прийоми: 

– помістити графічний елемент або заголовок таким чином, щоб одна 

його частина знаходилася на лівій сторінці розвороту, а інша – на правій; 

–  повторити на правій сторінці розвороту той самий стиль оформлення та 

колір, які були використані на лівій. 
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3. Якщо ви вирішили розмістити картинку на лінії розвороту, слід 

ретельно продумати спосіб перетинання цього фізичного бар’єра. Якщо 

картинка містить зображення обличчя або фігури, воно не повинно бути 

розділене. Не слід також розділяти картинку рівно посередині (за винятком, 

звичайно, того випадку, коли вона займає по ширині весь розворот). Загалом 

випадку більша частина картинки повинна розташовуватися на одній зі 

сторінок розвороту. 

4. Коли у значенні «моста» через лінію розвороту використовується рядок 

тексту, набраний крупним шрифтом, не слід робити так, щоб лінія розвороту 

перетинала його між буквами (слід між словами). Необхідно також 

передбачити збільшений інтервал у точці розподілену. 

5. Єдиний малюнок на смузі, як правило, заверстується вище її середини, 

тому що оптичний центр смуги знаходиться вище її геометричного центра. 

Під час оформлення сторінкового розвороту слід ураховувати: 

– зміст зображення широко відкритого обрію, як правило, розташовується 

у верхній частині сторінки, а зображення шахтаря у забої –  у нижній і т. ін.; 

– фігури, зображені в русі, можуть бути поміщені всередину розвороту 

або до зовнішнього поля, і варто пам’ятати, що ілюстрація, поміщена до 

зовнішнього поля, розриває смугу, але виглядає  динамічніше, тоді як та, що 

звернена всередину, зберігає замкнутість смуги, але втрачає динамічність  

(рис. 3.1); 

– зображення, розташовані на одному розвороті, повинні бути витримані 

в єдиному масштабі (рис. 3.2). 

6. зташованих на ньому ілюстрацій: 

 

Рис. 3.1 – Лівий літак летить удалину, а правому «загрожує катастрофа» 
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Рис. 3.2 – Зображення не відповідають одне одному за масштабом 

7. Під час оформлення журнального розвороту, де на правій сторінці 

потрібно почати новий матеріал, доцільно враховувати такі поради: 

– якщо на лівій сторінці розвороту закінчується попередній матеріал, 

картинки на ній краще не розміщувати, щоб уникнути конкуренції з початком 

нової статті; 

– щоб спонукати читача перевернути сторінку, її графічну опору слід 

поміщати праворуч. 

8. У тому випадку, якщо на один журнальний розворот припадає початок 

двох статей (на лівому боці – односторінкова стаття, на правому – початок 

нового матеріалу) і обидві статті супроводжуються ілюстраціями, то можна 

застосувати такі прийоми візуального розподілену статей: 

– використовувати більш ширше, ніж звичайно, біле поле між двома 

сторінками; 

– використовувати більший шрифт для одного із заголовків; 

– помістити одну зі статей у рамку; 

– набрати статті різними шрифтами або зробити одну з них у дві колонки, 

а іншу – у три; 

– створити оптичний розрив, сконцентрувавши ілюстрації на зовнішніх 

боках сторінок; 

– розділити статті горизонтально, а не вертикально, пустивши один 

матеріал зверху двох сторінок, а інший – знизу; 
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– якщо ви розділяєте статті вертикально, залишаючи одну з них на лівій 

сторінці, а іншу розміщаючи на правій, ілюстрації до останньої краще 

розміщувати в продовженні статті; 

– якщо одна зі статей займає більше місця, ніж інша, починаючись десь 

на лівій сторінці розвороту і продовжуючись на правій, можна спеціально 

зменшити розрив на розвороті, збільшивши його між статтями (на додаток до 

вже описаних прийомів у цьому випадку можна використовувати ще й 

горизонтальну лінію між статтями). 

9. Якщо вам необхідно розмістити більше двох матеріалів на одному 

журнальному розвороті, особливо якщо всі вони містять ілюстрації, можна 

вдатися до рамок або розділових горизонтальних ліній. 

2. Техніка кірігамі 

Цікавим напрямом книжкового дизайну є створення об’ємних книг. 

Раніше такі книги у нас називали книгами‒панорамами, книгами– 

розкладушками, зараз їх називають 3D-книгами, на заході вони відомі під 

назвою «pop-up books». 

Pop-up – це набір технік створення об’ємних конструкцій з паперу. З 

елементами pop-up можуть бути не лише книги, але й листівки, буклети, 

брошури. 

Термін «pop-up» об’єднує цілий ряд технік паперової творчості: аплі-

кацію, квілінг, створення паперових тунелів та інше. 

Одна з основних технік, які використовуються під час створення 

об’ємних видань, це техніка кірігамі. 

Кірігамі – це різновид орігамі, у якому допускається використання 

ножиць і розрізання паперу в процесі виготовлення моделі. Це основна 

відмінність кірігамі від інших технік складання паперу, що підкреслено в назві: 

«кіру» – різати, «камі» – папір. 

Процес створення кожної конкретної моделі кірігами описується у 

вигляді схеми, що демонструє місця прорізів і згинань на папері. На схемах 

кірігамі використовуються такі умовні позначки: 
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– суцільна лінія – це лінія розрізання; 

– пунктирна лінія – це лінія складання долинкою (увігнута складка); 

– точки – лінія складання гіркою (опукла складка). 

Здогадайтесь, яка об’ємна фігура вийде, якщо робити кірігамі за нижче 

приведеною схемою (рис. 3.3). 

Як ви мабуть вже здогадалися, у результаті вирізання та згинання паперу 

за вищенаведеною схемою повинен утворитися куб, зображений на рис. 3.5. 

Іще один приклад схеми кірігамі наведено на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.3 – Схема кірігамі 

Зауваження: в цьому випадку передбачається застосування клею. Умовні 

позначення зі схеми наведені на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4 – Умовні позначення на вищенаведеній схемі кірігамі 
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Рис. 3.5 – Результат кірігамі за вищенаведеною схемою 

 

Рис. 3.6 – Схема кірігамі «Кіт і місяць» 

Порядок виконання роботи 

1. Розробити макет одного розвороту брошури «Енциклопедія сту-

дентського життя» (за варіантами). Сторінки розвороту мають бути присвячені 

двом протилежним явищам студентського життя (наприклад, на одній сторінці 

може бути розміщено розділ «Студентські будні», а на іншій – розділ 

«Студентські свята»). 

Вимоги до дизайну: 

– для оформлення розвороту слід використати і прийоми візуального 

роз’єднання сторінок, і прийоми їхнього візуального об’єднання (оскільки теми 

на сторінках розвороту є водночас і взаємопов’язаними, і в чомусь 

протилежними); 

– кожна сторінка має бути носієм певного враження; при цьому ліва і 
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права сторінки розвороту мають бути носіями різних (контрастних) вражень; 

– для оформлення розвороту слід використати ілюстрації; заохочується 

використання метафор. 

Вимоги до розміщення матеріалу:  

– формат сторінки – А5 (розворот займає формат А4); 

 – орієнтація сторінки – горизонтальна;  

– верстання – вільне; 

– кегль шрифту основного тексту – 10–12 пунктів. 

Варіанти розділів «Енциклопедії студентського життя»: 

– Студенти/Студентки, 

– Навчання студента/Відпочинок студента, 

– День студента/Ніч студента, 

– Літо студента/Зима студента, 

– Радості студента/Тривоги студента, 

– Страви студента/Напої студента, 

– Поезія студентського життя/Проза студентського життя, 

– Зубріння/Творчість, 

– Будинок/Гуртожиток, 

– Свята/Будні, 

– Мрії/Реальність, 

– Доходи/Витрати, 

– Батьки/Діти, 

– Навчання/Робота, 

– Сесія/Канікули, 

– Кохання/Усе інше,  

– Перший курс/П’ятий урс, 

– Сьогодення/Майбутнє. 

2. Створити кірігамі за схемою наведеною на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7 – Схема кірігамі «Cubino» 

3. Створити буклет на довільну тему із застосуванням елементів кірігамі. 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Виконати пункти 1–3, наведені в порядку виконання роботи. 

2. Оформити звіт з лабораторної роботи. 

3. Зберегти результати роботи в електронному вигляді. 

Контрольні питання 

1. Що таке кірігамі? 

2. Які види кірігамі вам відомі? 

3. Перерахуйте умовні позначення. що використовуються для створення 

кірігамі. 

Література: [3, 4, 5, 14]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Основи побудови композиції 

Мета роботи: вивчити основні закони побудови композиції в програмі 

Adobe Illustrator, вивчити особливості побудови різних типів композицій в 

програмі Adobe Illustrator, вивчити особливості побудови різних форм 

композицій у програмі Adobe Illustrator. 

Короткі теоретичні відомості 

Перш ніж говорити про дизайнерські прийоми, які можна 

використовувати для створення друкованих видань, і про можливість їх 



27 

 

втілення, не можна не розглянути основи, на яких будується будь-яке 

зображення. 

Слово композиція походить від латинського слова «соmроsition», що 

означає співрозташування. 

Під терміном розуміється об’єднання окремих елементів зображення в 

єдине художнє ціле, виразно розкриває ідею твору. 

Саме композиція є певною єднальною ланкою між реальною дійсністю і 

внутрішнім ставленням автора до неї. 

Основні завдання композиції: 

– виразно зображувати характерні риси об’єкта шляхом створення 

акцентів, колірних і світлових контрастів; 

– достовірно відображати конкретну подію або сюжет; 

– зацікавити глядача, привернути його увагу образотворчими прийомами. 

Можна виділити так звані три «закона» композиції: 

– цілісність; 

– наявність домінанти; 

– урівноваженість. 

Цілісність – зображення або предмет цілком охоплюються поглядом як 

єдине ціле, не розпадаючись на самостійні частини. При цьому цілісність має 

на увазі не тільки єдність частин зображення і взаємозв’язок предметів, але і 

усунення зайвих подробиць, які відволікають увагу від істотно важливих 

елементів зображення. 

Наявність домінанти – підпорядкованість другорядного головному. 

Об’єкти, з найбільшою силою характеризують відображуване явище, 

утворюють ідейно-композиційний центр, акцент на якому може бути зроблений 

будь-якими виразними засобами.  

Інші елементи, що займають периферійне положення і створюють 

навколишнє середовище, сприяють посиленню головної ідеї. Центр композиції 

не обов’язково пов’язаний з географічним центром зображення. 
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Урівноваженість визначається співвідношенням площ колірних і 

тональних мас, розташованих у правій і лівій частинах зображення по 

горизонталі або по вертикалі. 

Типи композицій 

Замкнута композиція 

Зображення вписується в обмежений простір і не тяжіє до країв. 

Відмітною рисою такої композиції є наявність полів. 

Відкрита композиція 

Така композиція тяжіє до країв, і може виходити за їх межі, виникає 

відчуття продовження за межами зображення, незважаючи на наявність полів. 

Симетрична композиція 

Сюжетний центр знаходиться в середині зображення, а його права 

частина дзеркально відображає ліву. Така композиція підкреслює статичність 

зображення. 

Асиметрична композиція 

Сюжетний центр зміщений, і права частина істотно відрізняється від 

лівої.  

У такій композиції необхідно приділити особливу увагу врівноваженості. 

Асиметричне зображення використовується для передачі динаміки руху. 

Статична композиція 

Це часто симетрична врівноважена композиція, стійка, нерухома. 

Динамічна композиція 

Композиція передає рух, що досягається за рахунок зображення об’єкта, 

що рухається, за рахунок «змазування» зображення. Часто зображення схильне 

до асиметрії, відкритості. 

Форми композиції 

Будь-яке зображення формується на базі відомих нам елементів точки, 

лінії, площини, об’ємного тіла, простору. Зважаючи на це, за побудовою ком- 

позиції можуть бути: 
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Точкова (центрична) композиція 

У композиції завжди проглядається центр, навколо якого компактно і 

приблизно рівномірно розташовуються композиційні елементи, складаючи 

активну пляму. Значення центру найбільш підкреслюється в круговій 

композиції. 

Лінійно-стрічкова композиція 

Композиція зазвичай витягнута, по осі, уздовж якої будується 

зображення. Елементи композиції можуть повторюватися, прикладом можуть 

слугувати різні орнаменти. 

Площинна (фронтальна) композиція 

Зображення заповнює всю площину листа. Така композиція немає осей і 

центру симетрії і тяжіє до відкритого типу. Фронтальна композиція часто 

використовується при створенні декоративних творів килимів, розписів, 

вітражів. 

Об’ємна композиція 

Є тривимірним об’єктом і не розглядається нами в зв’язку з тим, що в 

поліграфії не створюють тривимірні зображення. 

Просторова композиція 

Композиція будується в тому випадку, коли в деякому просторі необхідно 

розташувати об’ємні об’єкти (декорації, організація виставкового простору). 

У зображеннях з обмеженою мірністю ілюзія простору передається за 

допомогою лінійної і повітряної перспективи.  

Комбіновані форми. У реальних зображеннях і творах мистецтва форми 

композицій у чистому вигляді зустрічаються не завжди. Переважно це 

комбінація однієї або декількох форм. 

Порядок виконання роботи 

Виконання побудови композиції в програмі Adobe Illustrator: 

1. Створення нового документа в програмі Adobe Illustrator → New 

document будь-якого формату. 
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2. Для побудови композиції використовувати готові зображення з 

бібліотеки зображень: Вікно → Символ. 

3. Для побудови композиції використовувати такі інструменти з панелі 

інструментів: 

Інструменти виділення: 

– для виділення зображення «чорна стрілка» Selection; 

– скасувати виділення Edit → Deselect All; 

– для виділення об’єкта всередині групи за допомогою інструмента 

«порожня стрілка» Direct Selection; 

– «порожня стрілка» Direct Selection дозволяє переміщати напрямні 

точки; 

– «порожня стрілка» Direct Selection (+) виділяє кожен об’єкт усередині 

групи; 

– скасувати виділення Edit → Deselect All; 

– виділити всі Edit → Select All; 

– написати текст інструмент Type Tool; 

– для переміщення тексту використовувати інструмент «чорна стрілка» 

Selection; 

– для зміни розмірів і пропорцій тексту інструмент «порожня стрілка» 

Direct Selection; 

Поля заливки і обведення: 

– перебувають на панелі інструментів знизу, за замовчуванням об’єкта 

присвоюються біла заливка і чорний контур; 

– товщина і колір лінії задаються атрибутами обведення Window → 

Stroke; 

Основні фігури  

– Інструмент Rectangle Tool (прямокутник) помістивши покажчик на 

пінтограмму інструменті Rectangle Tool, натисніть кнопку миші і тягніть 

управо, щоб активувати інші інструменти (багатокутник, зірка, спіраль); 
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Розфарбування об’єктів  

– Розфарбовування об’єктів здійснюється за допомогою кольорів, 

градієнтів. Застосовують, як правило,  поєднання палітр і інструментів. Window 

→ Color, Swatches, Gradient, Stroke. 

Приклад показаний на рисунку 4.1 (http://say– hi.me/obuchenie/urok– po– 

sozdaniyu– kompozicii– s– nochnym– kotom– v– adobe– illustrator.html). 

 

Рис. 4.1 – Приклад композиції  

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Виконати побудову композиції в програмі Adobe Illustrator. 

2. Розглянути різні варіанти побудови композицій у програмі Adobe 

Illustrator. 

Контрольні питання 

1. Що таке композиція? 

2. Які види композицій вам відомі? 

3. Які інструменти програми Adobe Illustrator використовуються для 

створення композиції? 

Література: [6, 8]. 

 

http://say–hi.me/obuchenie/urok–po–sozdaniyu–kompozicii–s–nochnym–kotom–v–adobe–illustrator.html
http://say–hi.me/obuchenie/urok–po–sozdaniyu–kompozicii–s–nochnym–kotom–v–adobe–illustrator.html
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Макет газети 

Мета роботи: підготувати макет для верстки газети. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні терміни, що використовуються до верстки газети 

Смуга – сторінка (відноситься і до зверстаної сторінки, і до порожньої). 

Колонка – це прямокутник, у який заверстана стаття. 

Літ – текст, що випереджає статтю (зазвичай виділяється курсивом або 

великим розміром). 

Текстовий блок – частина статті, що розміщується в одній колонці. 

Зверстати статтю – розташувати назву статті, її літ, ілюстрації і 

текстові блоки на смузі (або кількох смугах). 

Графічний матеріал – малюнки, фотографії, схеми, діаграми і таблиці, 

що ілюструють статтю (готуються в растровому редакторі). 

Обсяг статті – кількість рядків у колонках, що займають текст і 

ілюстрації статті. 

Особливість верстки газети полягає в тому, що доводиться великий 

текстовий матеріал, іноді абсолютно різний за змістом, укласти в обмежений 

обсяг смуги. Та ще зробити це так, щоб всі заголовки легко читалися, а 

фотографії були всередині статті. Існує кілька прийомів і правил, як краще це 

зробити. Звичайно ж, мова піде про просту строгу газету. У кольорових 

спеціалізованих газетах або в журналах з оригінальним стилем ці правила 

можуть не дотримуватися, але все ж краще їх дотримуватися, тоді видання 

виглядатиме більш професійним. 

Правила верстки строгої газети 

1. Статті не повинні «різатися», тобто не можна провести пряму лінію від 

краю до краю газети, не зачепивши ні одну зі статей. 

2. Статті на полосі не повинні створювати «хрести». 

3. При верстці неприпустимі «розриви». «Розрив» –  це коли між 

пов’язаними блоками однієї статті знаходяться текстові блоки іншої (рис. 5.1). 
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4. Графічні матеріали по горизонтальним розмірам повинні бути кратні 

ширині смуги. 

5. Кожна стаття повинна бути підписана і мати автора. 

 

Рис. 5.1 – Макет газети 

На рис. 5.1 добре видно порушення правил верстки, які призводять до 

незручності читання газети, до неестетичного і негармонійного вигляду. 

Звичайно, у роботі верстальника бувають моменти, коли доводиться відступати 

від суворих правил, тому що матеріал не поміщається або так захотів замовник. 

Насправді процес верстки та дизайну – творчий момент і іноді навіть 

новаторський, тому, якщо вам вдалося створити прекрасний макет і при цьому 

порушити правила – нехай так і буде. 

Але якщо немає ніяких строгих вказівок від замовника і можна 

запропонувати свій макет, спробуйте скористатися напрацьованими методами 
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верстки газети. Розглянемо основні види макетів газети, які враховують 

правила і не дозволяють статтями «різатися» і створювати «чоботи». 

«Ялинка» – такий варіант верстки газети, за якого одна стаття 

розташовується вертикально («ствол»), а решта горизонтально одна над іншою 

(«гілки»). Гілок може бути більше двох, і стовбур може розташовуватися з 

будь-якого боку – зліва чи справа. Цей варіант верстки не рекомендується для 

першої смуги (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2 – Вигляд макета газети «Ялинка» 

«Колони» – у цьому випадку верстки статті розташовані одна над одною з 

вертикальними «розрізами». Статті нагадують колони. Спеціально вони 

зрушені вниз і вгору, щоб не вийшло суцільної лінії «розриву» (рис. 59). 

«Будиночок» (рис. 5.3) – у макеті «Будиночок» одна стаття розташована 

вертикально, дві або три під нею горизонтально (ніби  утворюючи дах і колони 

підстави). Стаття 1 може бути розташована і внизу. Поруч з «будиночком» 

розташована стаття 4 – вертикальна «стіна», щоб уникнути горизонтального 

розриву. 

«Сніжинка» – в цьому варіанті газетної верстки одна стаття розміщується 

в центрі, решта набираються по краях від неї, утворюючи «сніжинку» (рис. 5.4). 

Якщо ви вибрали варіант верстки «сніжінка», пам’ятайте, що такий макет 
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можна верстати тільки за наявності 5 і більше статей, це єдиний варіант, за 

якого немає «розрізів». 

 

Рис. 5.3 – Види макетів газети «Колона» і «Будиночок» 

 

Рис. 5.4 – Макет газети «Сніжинка» 

Коли ви визначили макет, потрібно зверстати строгу газету, найзручніше 

це викоринується в програмі Adobe InDesign, раніше газети версталися в Adobe 

Page Maker, в CorelDRAW працювати з великим обсягом тексту і великою 
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кількістю статей не дуже зручно. Ілюстрації необхідно підготувати в 

растровому редакторі Adobe Photoshop. 

Порядок виконання роботи: 

1. Створити новий документ у програмі Adobe InDesign, сторінка 

формату А3. 

2. Підготувати макет газети, над якою ви працюєте як над індивідуальною 

роботою. 

3. До макета застосувати різні варіанти верстки, наведені в теоретичних 

відомостях. 

4. Зберегти документ. 

Завдання для виконання 

1. Виконати пункти 1–4, наведені в порядку виконання роботи. 

Контрольні питання 

1. Які варіанти верстки вам відомі? 

2. Назвіть основні правила верстки строгої газети. 

3. Який варіанти верстки використовується, коли необхідно розмістити на 

одній сторінці 5 і більше статей? 

Література: [1, 9, 10, 19, 20]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Робота із заголовком і його оформлення 

Мета: ознайомитися з принципами побудови заголовків газети 

Короткі теоретичні відомості 

Логотип і колонтитул, їх опис і розмітка 

У документації на композиційно-графічну модель газети обов’язково має 

бути продемонстрований логотип видання. 

Найважливішими умовами оформлення композиційно-графічної моделі є 

наочність і точність у вказівці параметрів. 

У розмітці логотипа необхідно вказати: 

1. Розміри (формат) логотипа. 
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2. Шрифт (або кілька шрифтів), застосований для створення графічного 

файла, його накреслення та кегль: 

– для власної назви видання; 

– для інших текстових елементів (наприклад, повідомте про тип видання 

або про те, з якого часу виходить газета). 

3. Параметри елементів, що увійшли до графічного файла (розміри 

лінійок, підкладок, різних графічний деталей, їх кольору або градації сірого). 

4. Шрифти, накреслення і кеглі для набору рядків зі змінним змістом. 

5. Розташування всіх елементів логотипа (можете використовувати 

вирівнювання рядків, величина прогалин між елементами, орієнтири 

розташування рядків і графіки щодо один одного). 

Необхідно вказати, на якому місці газетної шпальти розташовується 

логотип і чи можливо (якщо можливо –  то в яких випадках) переміщення 

логотипа та в яких межах. 

Приклад логотипа подано на рис. 6.1. 

Аналогічно подано зразок колонтитула (для парної і непарної смуг, 

якщо є відмінності): 

– роздруківка графічного файла (якщо для створення заголовка 

використовується графічний файл: наприклад, логотип –  власне назва газети, 

особливий графічний елемент, їх комбінація); 

–  зразок колонтитула і його розмітка. 

Під час розмітці колонтитула необхідно вказати: 

1. Розміри (формат) колонтитула. 

2. Параметри елементів, що становлять колонтитул (розмір логотипа, 

розміри лінійок, підкладок, різних графічних деталей, їх кольору або градієнти 

сірого). 

3. Шрифт (або кілька шрифтів), його накреслення і кегль: 

– для власне назви видання (якщо воно подане в текстовому, 

складальному варіанті); 
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– для інших текстових елементів (повідомлення про дату виходу видання, 

номер сторінки). 

4. Розташування всіх елементів колонтитула (можете використовувати 

вирівнювання рядків, величина пробілів між елементами, орієнтири 

розташування рядків і графіки щодо один одного). 

Необхідно вказати розташування колонтитула на смузі. 

 

Рис. 6.1 – Зразок логотипа 

Короткий опис логотипа та колонтитула 

Доведено, що геометричні, гострокутні символи виробляють позитивне 

враження на чоловіків, водночас виробляючи в цілому негативне враження на 

жінок. Округлі ж символи сприймаються в основному позитивно як 

чоловіками, так і жінками. 

Форма логотипа, показаного на рис. 1, у цілому більше гострокутна, ніж 

округла. Необхідний баланс двох геометричних форм досягається введенням в 

логотип шрифту з явною округлістю. 

Щоб уникнути набридлих чітких геометричних форм (у даному випадку –  

прямокутний брусок), був застосований ефект «рвані краї». Він не порушує 

принципу цілісності логотипа, але і не надає йому «тяжкості», громіздко 

зафіксуватися. Виявляється такий собі ефект «відірваності» від чогось 

потужнішого. 

Ще одна важлива особливість: відсутність замкнутості логотипа в цілому. 

Так, ліва частина логотипа не з’єднана візуально з платформою, розташованою 

внизу виворотки. Виставлені по невидимій прямій букви створюють ефект 

цілісності. Права частина хоча і має чітке, акцентоване лінійками з’єднання 

сторін, але у верхній частині логотипа лінійка штучно переривається. У пробілі, 
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що утворився строго по центру (у технічному аспекті –  застосування білої 

підкладки) поміщений порядковий номер видання). 

У правій частині логотипа вміщено вказівку на тип видання «Міська 

масова газета». 

Колонтитул газети (передбачається, що він буде розташовуватися внизу 

смуги) витриманий у стилі оформлення логотипа видання. Такий же 

прямокутний блок з ефектом «рвані краї», з використанням інверсного 

накреслення шрифту. У лівому кутку колонтитула розташована назва газети, у 

правому – відведено місце для нумерації сторінок видання. 

Приклад логотипа без елементів, що підлягають постійному 

коригуванню, показаний на рис. 6.2. 

 

Рис. 6.2 – Графічний файл, який представляє логотип без елементів, що 

підлягають постійному коригуванню 

Розмітка логотипа 

Розмітка –  сукупність вказівок, що наносяться на оригінал або 

позначення конкретних прийомів набору і побудови форми. Приклад розмітки 

колонтитула показаний на рисунку 6.3, логотипа – на рисунку 6.4. 

 

Рис. 6.3 – Розмітка колонтитула 
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Рис. 6.4 – Розмітка логотипа 

Порядок виконання роботи 

1. Проаналізуйте будову заголовного комплексу вибраного вами 

періодичного видання (газети). 

2. Які варіанти (заголовок – підзаголовок, рубрика – заголовок і т. д.) 

найбільш популярні в місцевій пресі? 

3. Знайдіть у газетах і оцініть доречність використання незвичайних 

конструкцій заголовків. 

4. Підберіть зразки найбільш вдалого, на ваш погляд, оформлення 

заголовків (заголовного комплексу в цілому), рубрик. 

5. Створіть два зразки розташування заголовного комплексу, 

грунтуючись на прикладі і варіанті його розміщення. 

6. Оформіть звіт з лабораторної роботи, який повинен містити два 

створених варіанти заголовка і аналіз заголовків комплексів, що були 

розроблені (розмір, шрифт, параметри елементів і т. д.). 
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Завдання для самостійного опрацювання 

1. Виконати пункти 1–6, наведені в порядку виконання роботи. 

Контрольні питання 

1. Із яких частин складається заголовок газети? 

2. Що називають розміткою? 

3. Яку інформацію вказують у розмітці колонтитула? 

Література: [1, 2, 6]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Побудова товарних знаків 

Мета: навчитися переводити товарні знаки з растрового зображення у 

векторне. 

Короткі теоретичні відомості 

Товарний знак (торговельна марка) – позначення товару, що відрізняє 

його від інших і вказує на його виробника, зареєстрована у встановленому 

порядку і дає власнику виключне право на його використання. 

Існують чотири типи позначення знаку (марки): 

1) фірмове ім’я (марочна назва) – частина марки (слово, буква або група 

слів, літери), яку можна вимовити; 

2) фірмовий знак (емблема) – частина марки, яку можна впізнати, але 

неможливо вимовити (символ, малюнок, відмінна забарвлення), наприклад, 

зубр у марці МАЗу, тура у ВАЗа; 

3) торговельний образ – персоніфікована торгова марка (кролик у фірми 

«Плейбой»); 

4) товарний знак – фірмове ім’я, фірмовий знак, торговельний образ або 

сполучення їх, захищені юридично. Для використання зареєстрований товарний 

знак супроводжується літерою R у колі. 

Товарний знак є складовою частиною ширшого поняття – «фірмового 

стилю», під яким мають на увазі сукупність прийомів (графічних, колірних, 

пластичних, мовних тощо), які, забезпечуючи певну єдність усієї продукції 
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виробника, одночасно протиставляють виробника та його продукцію 

конкурентам і їх товарам. 

Складовими елементами системи фірмового стилю є: товарний знак; 

логотип – спеціально розроблене, оригінальне зображення повного або 

скороченого найменування фірми (або групи її товарів); фірмовий блок – 

об’єднані в композицію знак і логотип, а також різні пояснювальні написи 

(країна, поштова адреса, телефон, телекс), а іноді й фірмові гасла; фірмовий 

колір (чи поєднання кольорів); фірмовий комплект шрифтів, фірмові 

константи (формат, система верстки тексту, ілюстрацій та ін.) 

Вироби фірмового стилю допомагають фірмі набути популярності, а 

отже, і стимулювати її збут. Але все це можливо лише тоді, коли товари фірми 

є першокласними. Поганий товар здатний підірвати довіру до торгової марки, а 

потім і комерцію взагалі. Тому рекомендується спершу завоювати довіру 

покупців відмінною технічної та комерційної роботою, а потім уже думати про 

введення товарних знаків і фірмового стилю в цілому. 

Порядок виконання роботи 

1. За допомогою інструментів Pen Tool, Type Tool і простих 

геометричних фігур перевести знаки з растрового зображення у векторне. 

Симетричні частини знака дзеркально відобразити за допомогою опції 

Reflect. Усі 4 знаки повинні знаходитися в одному файлі. 

Інструменти, що використовуються, наведені на рис. 7.1. 

Усі інструменти знаходяться в палітрі інструментів. 

Палітри, які використовуються для створення логотипа: 

– Links – посилання, керування прикріпленими і зв’язаними 

зображеннями; 

– Layers (F7) – палітра шарів; 

– Swatches – кольори заливки; 

– Align (shift + F7) – вирівнювання об’єктів; 

– Pathfinder (shift + ctrl + F9) – обробка контурів. 

Усі палітри знаходяться в меню Window. 
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Рис. 7.1 –  Інструменти для створення товарного знаку 

2. Створити новий документ. Розмістити в ньому зображення знаків. 

Упроваджуємо їх у файл. 

3. Шар з упровадженими зображеннями блокуємо. Створюємо новий шар 

у палітрі Layers. 

4. Те, що можна створити за допомогою примітивів (прямокутник, овали і 

т. д.) створюємо за допомогою відповідних інструментів (рис. 7.2). Складні 

форми кривих створюємо за допомогою Pen Tool. Для побудови 

використовуємо палітру Align для вирівнювання об’єктів і палітру Pathfinder 

для об’єднання або вилучення одного об’єкта з іншого (рис. 7.3). 

 

Рис. 7.2 – Створення складної форми знака за допомогою примітивів 
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Рис. 7.3 – Палітра Pathfinder 

5. Для створення паралельного контуру виділіть об’єкт і використовуйте 

меню Object → Path → Offset Path. Позитивне число в поле Offset створює 

паралельний контур зовні виділеного контуру, негативне –  всередині (рис. 7.4). 

 

Рис. 7.4 – Вікно Offset Path. Створення паралельного контуру 
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6. Для створення текстових об’єктів за допомогою інструмента Type Tool. 

Після того, як ви підібрали шрифт, текст необхідно перевести в криві: меню 

Type → Create Outlines або правою кнопкою миші → Create Outlines. Тепер ваші 

букви – звичайні векторні об’єкти. Приклад роботи показаний на рисунку 7.5. 

 

Рис. 7.5 – Приклад виконання роботи 

Завдання для виконання 

1. Виконати пункти 1–6, наведені в порядку виконання роботи. 

Контрольні питання 

1. Що таке товарний знак? 

2. Чим відрізняється товарний знак від логотипа? 

3. Що є складовими елементами системи фірмового стилю? 

Література: [1, 2, 3, 8]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Дизайн видання  

(за видами видань)» складається з семи робіт, спрямованих на перевірку знань 

бакалаврів з теорії і перевірку на вміння застосовувати основних складових 

художнього оформлення на практиці. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

бакалаврів. За сім робіт бакалаврів може отримати 35 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

– 5 балів – якщо бакалавр виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання. При цьому 

допускаються незначні неточності у відповіді на одне з контрольних питань; 

– 2 бали –  якщо бакалавр виконав лабораторну роботу, написав звіт, але 

не захистив його; 

– у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять наведено у таблиці: 

Дизайн видання (за видами видань) Бали 

Лабораторні роботи (5 б. × 7 л. б.) 35 

Поточний контроль 45 

Іспит 20 

Усього 100 
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