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1.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна

Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

2.
1.

заочна

вибіркова
українська
9 / 270
3
6
2
9
270
152
18
30
70
екзамен

-

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни «Дизайн періодичного видання» – набути основних

знань і практичних навичок з теорії та практики композиційно-графічного
моделювання періодичного видання.
2.

Ознайомити з сучасними тенденціями оформлення періодичних видань.

Сформувати поняття про основні закони і принципи проектування періодичних
видань.
Загальні компетентності, а саме:
Світоглядна (ЗК 1):
−

розуміння значущості для власного розвитку історичного досвіду
людства,

−

збереження національних духовних традицій,

Громадська (ЗК 2):
−

повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, традицій, мови,

5

−

уміння діяти із соціальною відповідальністю та громадською
свідомістю,

−

здатність

цінувати

і

поважати

національну

своєрідність

та

мультикультурність.
Комунікативна (ЗК 3)
−

здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності,
толерантності,

−

навички використання комунікаційних технологій.
Науково-дослідницька (ЗК 5)

−

здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних
джерел для розгляду конкретних питань,

−

обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її
реалізації,

−

здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність
вирішувати нестандартні завдання,

−

спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та
самореалізацію.
Самоосвітня (ЗК 6)

−

здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та
саморозвитку,

−

спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та
самореалізацію,

−

прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.

Фахові компетентності базові, а саме:
Організаційна (ФК 1)


здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та
оцінювати дизайнерську проектну діяльність та взаємодію її суб’єктів,
Естетико-культурологічна (ФК 2)



здатність аналізувати, оцінювати й інтерпретувати культурні явища
різних епох, мистецькі твори різних стилів, жанрів і форм,
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уміння висловлювати й аргументувати власні оцінні судження і
позиції,



здатність застосовувати базові знання з історії мистецтва і дизайну та
специфіки його розвитку за професійним спрямуванням у художньопроектну діяльність,



здатність володіти фаховою термінологією, теорією і методикою
дизайну.
Проектно-творча (ФК 3)



здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми
у галузі дизайну,



здатність володіти практичними навичками з проектування та
технологій виготовлення об’єктів дизайну,



здатність

застосовувати

методику

проектування

одиничних,

комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну,


здатність використовувати базові знання з композиційної побудови,
кольорознавства для створення майбутнього дизайнерського об’єкта.
Технологічна (ФК 4)



здатність володіти навичками використання сучасних програм із
комп’ютерної графіки для створення об’єктів дизайну,



здатність використовувати базові навички проектної графіки,



навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
для виконання конкретного дизайнерського завдання.
Практична (ФК 5)



здатність застосовувати здобуті знання на практиці.

3.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

Знання:
-

основні функції, принципи та категорії газетного та журнального дизайну;

-

теорію та практику художньо-технічного конструювання періодичних

видань;
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-

принципи композиційно-графічного моделювання різних типів;

-

послідовність ведення роботи.
Практичні навички й вміння:

- створювати композиційно-графічну модель газетного та журнального
видання;
- макетувати газети різних типів;
- створювати оригінал-макети видання;
- володіти основами сучасних технологій випуску періодичних видань;
- володіти прийомами графічного моделювання друкованих видань;
- володіти навичками макетування та комп’ютерної верстки видань різних
рівней
- Знаходити нестандартні рішення типових задач і вирішувати нестандартні
завдання;
- планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати
діяльність при виконанні макету видання;
- використовувати у практичній діяльності досвід світової та вітчизняної
шкіл періодики;
- формувати необхідний обсяг фахової інформації з різних джерел
(електронних, письмових, архівних і усних) для виконання конкретного
графічного завдання.
Програмні результати навчання (ПРН 1-3, 5-12):
 Сформованість світогляду, активної громадянської позиції, загальної
культури.
 Здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності,
толерантності.
 Здатність до ефективного використання інформаційних технологій у
соціальній та професійній діяльності.
 Мисленна активність, творчий підхід у вирішенні нестандартних завдань.

8

 Готовність до планування та організації дизайнерської діяльності,
здійснення

мистецьких

і

виставкових

проектів.

Здатність

до

самоорганізації.
 Здатність застосовувати у практичній дизайнерській діяльності знання з
історії мистецтв щодо напрямів, течій і стилів.
 Здатність володіти фаховою термінологією, теорією і методикою
дизайну.
 Здатність до проектного мислення та проектування оригінальних
дизайнерських програм і проектів.
 Володіння різними методиками проектування об’єктів графічного
дизайну.
 Володіння різними техніками та технологіями роботи у відповідних
матеріалах.
 Володіння навичками використання сучасних програм із комп’ютерної
графіки для створення об’єктів дизайну.
 Готовність до фахової діяльності в галузі графічного дизайну.
 Спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та
самореалізацію.
самовдосконалення.

Здатність

до

самоосвіти,

самоорганізації,
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Самостійна

Семест. контроль

Практичні

Розподіл годин між
видами робіт
Аудиторна:

МКР

Назва змістових модулів, тем

Усього

№
з/п

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Лекцій

4.

Змістовий модуль І. Структура періодичного видання. Моделювання
газетного видання.
1 Тема 1. Основні поняття оформлення
періодичного видання. Структура періодичного 28 2
18
8
видання. Розмірні характеристики видань.
2 Тема 2. Елементи оформлення. Поняття
28 2
18
8
комплексу елементів.
3 Тема 3. Методика створення стандартного
26
18
8
макету періодичного видання.
4 Тема 4. Моделювання чотирьохполосного
26
18
8
газетного видання А4 . Практична робота.
5 Модульний контроль
8
8
Змістовий модуль ІІ. Моделювання журнального видання.
6 Тема 5. Особливості макетування журналу
28 2
18
8
7 Тема 6. Моделювання журнального видання.
26
18
8
8 Тема 7. Образно-виразні засоби журнальної
28
18
10
графіки.
9 Тема 8. Моделювання журналу А4 .
32
20
12
Практична робота.
10 Модульний контроль
10
10
11 Семестровий контроль
30
30
12 Усього
270 6 18 146 30 70

5.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ.
МОДЕЛЮВАННЯ ГАЗЕТНОГО ВИДАННЯ.
Тема 1. Лекція 1 (2 год.). Основні поняття оформлення періодичного
видання. Структура періодичного видання.
Розмірні характеристики видань.
Взаємозв’язок змісту і форми у виданні. Вжиткове та естетичне значення
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дизайну у періодиці. Функції оформлення періодичних видань. Функції
ілюстраційного матеріалу. Розподіл розділів і рубрик в газеті і за номерами.
Мережевий графік видання. Організація матеріалів в номері. Основні
параметри газетно-журнальної періодики. Інформаційна ємність полоси набору.
Структура полос набору А2, A3, А4. Обсяг газет. Залежність оформлення від
обсягу і формату видання.
Рекомендовані джерела: 1, 4, 6, 8, 11.
Тема 2. Лекція 2 (2 год.). Елементи оформлення. Поняття комплексу
елементів.
Гарнітура, накреслення і кегль шрифту. Шрифти сучасної газетної
періодики. Елементи букв. Класифікація шрифтів. Текстові та титульні
шрифти.

Раціональне

та

емоційно-естетичне

значення

шрифту.

Стилі

шрифтового оформлення: моно-, мало- і полігарнітурний. Шрифтові прийоми
акцентування. Вимоги до шрифтів. Оформлення заголовного комплексу
Поняття

заголовного

комплексу.

Види

заголовків

за

характером

і

розташуванням відносно тексту. Функції і структура заголовного комплексу.
Функції окремих елементів заголовка. Практична робота 1. Графіка заголовка.
Тенденції оформлення заголовного комплексу в сучасних газетних виданнях.
Рекомендовані джерела: 2, 4, 5, 7, 8.
Тема 3. Лекція 3 (2 год.). Методика створення стандартного макету
періодичного видання.
Моделювання газетного видання. Макетування тематичних смуг і розворотів,
блоків і добірок, спецвипусків. Особливості макетування рекламних блоків.
Макетування першої смуги. Способи і прийоми розрахунку площі публікації.
Методи і прийоми розміщення маленьких, середніх і великих матеріалів на
полосі. Заверстка фотопублікацій. Практична робота 2. Застосування типових
макетів в процесі комп'ютерної верстки номера. Типи видання та особливості
макетування.
Рекомендовані джерела: 3, 5, 6, 9, 10.
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Тема 4. Лекція 4 (2 год.). Моделювання чотирьохполосного газетного
видання А4.
Практична робота 3. Послідовність виконання роботи:

Зробити макет:
1.полоси з домінуючим текстом;
2.Тематичної полоси;
3.Першої полоси;
4. Тематичного розгорту;
5. Полоси з домінуючою ілюстрацією;
6. Рекламної полоси;
7. Чотирьохполосного видання А4.
Навчальна дискусія. Перевірка виконання самостійних робіт і підготовка
до модульного контролю.
Модуль 2. МОДЕЛЮВАННЯ ЖУРНАЛЬНОГО ВИДАННЯ.
Тема 5. Лекція 5 (2 год.). Особливості макетування журналу.
Гарнітура, накреслення і кегль шрифту. Шрифти сучасної журнальної
періодики. Елементи букв. Класифікація шрифтів. Текстові та титульні
шрифти.

Раціональне

та

емоційно-естетичне

значення

шрифту.

Стилі

шрифтового оформлення: моно-, мало- і полігарнітурний. Шрифтові прийоми
акцентування. Вимоги до шрифтів. Оформлення заголовного комплексу. Види
заголовків за характером і розташуванням відносно тексту. Функції і структура
заголовного комплексу у журналі. Функції окремих елементів заголовка.
Графіка заголовка. Тенденції оформлення заголовного комплексу в сучасних
журнальних виданнях.
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 7, 8, 10.
Тема 6. Лекція 6 (2 год.). Моделювання журнального видання.
Моделювання полос і розгортів. Способи розрахунку площі публікації.
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Заверстка публікації. Практична робота 4. Застосування типових макетів у
процесі комп’ютерної верстки номера. Типи видання та особливості
макетування.
Тема 7. Лекція 7 (2 год.). Образно-виразні засоби журнальної графіки.
Форми і види ілюстрацій. Функція ілюстрацій. Смислове сприйняття
зображувальної інформації. Практична робота 5. Текстовий супровід графіки,
інфографіки, фото у журналі. Декоративні елементи оформлення.
Рекомендовані джерела: 2, 4, 5, 7, 8.
Тема 8. Лекція 8 (2 год.) Оригінал-макет тематичного журналу.
Практична робота 6. Виконати оригінал-макет тематичного журналу
форматуА4 (16ст.). Послідовність виконання роботи:
1. Створення ескізів та остаточного варіанту композиції.
2. Проектування заголовочного комплексу.
3. Макетування обкладинки.
4. Макетування розгорту з домінуючим текстом.
5. Макетування розгорту з домінуючою ілюстрацією.
6. Макетування тематичних розгортів.
Навчальна дискусія. Перевірка виконання самостійних робіт і
підготовка до модульного контролю.
Рекомендовані джерела: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10.
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6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота
(в тому числі допуск, виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної роботи
Виконання модульної роботи

1
1
10

Максимал
ьна
кількість
балів

Модуль ІІ

Максимал
ьна
кількість
балів
Кількість
одиниць

Модуль І

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість
балів за
одиницю

Вид діяльності студента

2
2
1
Не передбачено навчальним планом
36
36
37
Не передбачено навчальним планом
4
40
4
Не передбачено навчальним планом

5
25

4
1

Максимальна кількість балів за модуль
Максимальна кількість балів
(поточний контроль)
Коефіцієнт визначення успішності
Максимальна кількість балів без урахування підсумкового
тесту (екзамену)
Підсумковий тест (екзамен)
Підсумковий рейтинговий бал

20
25

4
1

123

1
37
40

20
25
123

246
4,1
60
40
100

6.2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ
ОЦІНЮВАННЯ

Змістовий модуль та теми курсу

Зробити дизайн-аналіз: - газет різних
форматів (А2, A3, А4- двоколірного та
багатоколірного видання; - молодіжної
газети; - дитячої газети; - масової газети.
Зробити дизайн перших шпальт газет
різних типів: районного видання.
Зробити дизайн перших шпальт газет
різних типів: рекламно-інформаційного
видання.
Зробити дизайн перших шпальт газет
різних типів: суспільно-політичного та
спеціалізованого видання.

Години на
виконання,
передбачені
ТП

Академічний
контроль

Бали

8

практичне
заняття

5

8

практичне
заняття

5

8

практичне
заняття

5

8

практичне
заняття,
модульний
контроль

5

14

практичне
заняття
практичне
заняття

5

10

практичне
заняття

5

12

практичне
заняття,
модульний
контроль

5

Макетування обкладинки.

8

Макетування розгорту з домінуючим
текстом.
Макетування розгорту з домінуючою
ілюстрацією.
Виконати оригінал-макет тематичного
журналу форматуА4 (16 стор.).

8

Усього

70

5

40

Критерії оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи:
1.
своєчасність виконання;
2.
повний обсяг виконання;
3.
якість виконання;
4.
самостійність виконання;
5.
творчий підхід.
6.3. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Поточний контроль здійснюється у процесі навчальної діяльності студента
за навчальними елементами змістовного модулю.
Модульний контроль здійснюється окремо у вигляді перегляду творчих
робіт (портфоліо-контроль).
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Дизайн періодичного
видання» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.
Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи з
урахуванням уніфікованої системи оцінювання навчальних досягнень студента.
Критерії оцінювання модульного контролю наведено у таблиці.
Критерії оцінювання

К-ть
балів

студент виконав в зазначений термін і на високому рівні весь обсяг роботи,
відповідно до програми курсу;
володіє практичними вміннями на високому рівні;
здатний грамотно визначати й ефективно здійснювати навчальні задачі з
урахуванням особливостей навчально-виховного процесу;
продемонстрував старанність, самостійність, ініціативу, активність, творче
ставлення у процесі виконання завдання.

21 – 25

15

студент виконав в зазначений термін весь обсяг роботи відповідно до
програми курсу, але з незначними недоліками;
володіє практичними вміннями на високому рівні;
здатний грамотно визначати основні навчальні задачі, але в окремих
випадках допускає незначні помилки в процесі їх вирішення;
продемонстрував старанність, самостійність, активність, відповідальне
ставлення у процесі виконання завдання.
студент виконав весь обсяг роботи відповідно до програми, але з певними
недоліками;
виявив здатність грамотно, але недостатньо самостійно опрацьовувати
навчальні матеріали;
завдання виконано в неповному обсязі, у процесі їх виконання допускалися
помилки;
студент в цілому виявив посередній рівень знань, умінь, навичок, допускав
помилки у плануванні та самоорганізації до навчання;
завдання курсу було виконано з помилками, неохайно, подане на перевірку
не своєчасно, не містили усіх необхідних елементів, визначених програмою
курсу;
ставлення студента до навчання недостатньо відповідальне.
завдання виконано в неповному обсязі, у процесі їх виконання виявлено
чимало помилок;
студент виявив лише мінімально можливий допустимий рівень знань,
умінь, навичок, виявив неготовність грамотно і самостійно планувати й
організовувати навчання;
завдання курсу були виконані в неповному обсязі, неохайно, з помилками,
подані на перевірку не своєчасно, не містили усіх необхідних елементів,
визначених програмою курсу;
ставлення студента до навчання недостатньо старанне та відповідальне.
завдання не виконані;
студент виявив незадовільний рівень знань, умінь; невміння послідовно,
грамотно і самостійно планувати й організовувати навчання;
ставлення студента до виконання завдань вирізняється безвідповідальністю.

17 – 20

13 – 16

9 – 12

5–8

1–4

6.4. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ
ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Семестровий контроль (екзамен) проводиться у вигляді практичного завдання,
що побудоване на використанні найбільш важливих елементів з навчального
курсу.
Порядок проведення семестрового контролю
Тривалість проведення

4 години
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Максимальна кількість балів

Орієнтовний перелік питань

Перелік допоміжних матеріалів

40 балів
Створити розгорт багатоколірного
періодичного видання формату А4, газети
або журналу на довільну тему з
обов’язковим залученням заголовочного
комплексу та графічного зображення
(характер, стилістика – на свій вибір)
Технічні засоби – графічні редактори
Adobe InDesing, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи
36-40
балів

31-35
балів

30 -32
балів

24-29
балів

Ставиться за відмінний рівень володіння студентом навчального
матеріалу, розуміння законів композиційної побудови розгорту
періодичного видання, грамотне використання і поєднання
основних, додаткових візуальних та текстових елементів у
екзаменаційній роботі. Практична відсутність технічних
помилок.
Ставиться за добрий рівень володіння студентом композицією,
розуміння побудови та структури періодичного видання,
формування текстового блоку, стилістики та образності графіки,
поєднання візуальних та текстових елементів, достатньо високу
візуальну
культуру.Студент
демонструє
повні
знання
навчального матеріалу, але робота має незначні недоліки
композиції.
Ставиться за достатній рівень володіння студентом композицією,
розуміння побудови та структури періодичного видання,
формування текстового блоку, стилістики та образності графіки,
поєднання візуальних та текстових елементів, необхідно
прийнятний рівень візуальної культури.Студент припускається
певних помилок, виконує роботу, що не повністю відповідає
поставленому завданню, дрібні несуттєві недоліки у
композиційному рішенні та невдале шрифтове рішення.
Ставиться за початковий рівень володіння студентом
композицією, мінімальне розуміння побудови та структури
періодичного видання, формування текстового блоку, поєднання
візуальних та текстових елементів при недостатньому рівні
візуальної культури.Студент володіє більшою частиною
навчального матеріалу, має достатній рівень розвитку умінь та
навичок, але не завжди може вдало застосувати їх для
відображення своєї ідеї, виконує роботу з формальними чи
композиційними похибками. У роботі можуть бути наявні
суттєві помилки: неграмотна композиційнійна побудова,
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невдале шрифтове вирішення, негармонійне кольорове рішення
завдання.
рівень володіння студентом
0 – 23 балів Ставиться за незадовільний
навчальним матеріалом, має низький рівень умінь та навичок, що
не дає змоги виконати завдання належним чином. Типові
помилки: нерозуміння композиційної побудови та структури
періодичного видання, формування текстового блоку, поєднання
візуальних та текстових елементів, відсутність поняття про
візуальну культуру.

6.5. ШКАЛА ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНОК
Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною
шкалою

А

90-100

В

82-89

С

75-81

D

69-74

E

60-68

FX

35-59

F

1-34

Значення оцінки

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з можливими незначними
недоліками.
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь)
в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих)
помилок.
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь)
з незначною кількістю помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної діяльності.
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень
знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання
– незадовільний рівень знань, з можливістю
повторного перескладання за умови належного
самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань
(умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни
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1. Навчально-методична картка дисципліни «Дизайн періодичного видання»
Разом: 270 год.: лекції - 6 год., практичні заняття - 146 год., самостійна робота - 70 год., МКР - 18 год., семестровий контроль – 30 год., екзамен
Модулі

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

Змістові
модуля
бали
Лекції

ЗМ 1. Структура періодичного видання.
Моделювання газетного видання
123 б.

ЗМ 2. Моделювання журнального видання
123 б.

Т. 1. Основні поняття
оформлення періодичного
видання. Структура
періодичного видання.
Розмірні характеристики
видань.

Т. 2. Елементи
оформлення.
Поняття
комплексу
елементів.

3 б.
Практичні
заняття

1 б.
Т. 1. Структура
періодичного видання.
Розмірні характеристики
видань (18 год.).

1 б.
Т.2. Графіка
заголовка.
Тенденції
оформлення
заголовного
комплексу в
сучасних
газетних
виданнях.
(18 год.)

Т. 3.
Застосування
типових макетів
в процесі
комп'ютерної
верстки номера.
Типи видання та
особливості
макетування. (18
год.)

Т.4.
Моделювання
чотирьохполосног
о газетного
видання А4.
(18 год.)

1 б.
Т. 5.
Особливості
макетування
журналу (18
год.)

Т. 6. Застосування
типових макетів у
процесі
комп’ютерної
верстки номера.
Типи видання та
особливості
макетування
(18 год.)

Т. 7. Текстовий
супровід графіки,
інфографіки, фото у
журналі.
Декоративні
елементи
оформлення
(18 год.)

Т. 8. Виконати
оригінал-макет
тематичного
журналу форматуА4
(16ст.) (20 год.)

153 бали

19 б.

19 б.

19 б.

19 б.

19 б.

19 б.

19 б.

20 б.

Самостійна
робота

Зробити дизайн-аналіз: газет різних форматів (А2,
A3, А4- двоколірного та
багатоколірного видання; молодіжної газети; - дитячої
газети; - масової газети.

Зробити дизайн
перших шпальт
газет різних
типів: районного
видання.

Зробити дизайн
перших шпальт
газет різних
типів: районного
видання.

Зробити дизайн
перших шпальт
газет різних типів:
суспільнополітичного та
спеціалізованого
видання.

Макетування
обкладинки.

Макетування
розгорту з
домінуючим
текстом.

Макетування
розгорту з
домінуючою
ілюстрацією.

Виконати оригіналмакет тематичного
журналу форматуА4
(16 стор.).

40 б..

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

50 б.

Т. 5.
Особливості
макетування
журналу

МКР 25 балів
Разом 246 балів (коефіцієнт визначення успішності: 246: 60 = 4,1)
Екзамен 40 балів

МКР 25 балів
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8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА
Основні:
1.

Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка: учебник для студ.
высш. уч. завед. /М.: Эксмо, 2008. 478 с.: ил. (Наявний в електронному
репозиторії Університету: http://elib.kubg.edu.ua/2659/)

2.

Ломоносова

М.Т.

Графика

и

живопись.

Учеб.

пособие

/

М.Т.Ломоносова.М.: ООО «Издательство Астрель» ООО «Издательство
АСТ.» 200–202, [6] с. ил. (Наявний в бібліотеці Університету в 3-х прим.).
3.

Фрэнкс Д. Рисунок карандашом / Джин Фрэнкс; пер. с англ. Е. Ильиной. –
М.: АСТ: Астель, 2007. –63 с.: ил. (Наявний в електронному репозиторії
Університету: http://elib.kubg.edu.ua/1137/)

4.
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