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Ледь помітний перехід одного тону в інший має назву:
1. нюанс
2. контраст
3. зблиск
4. тінь
5. півтінь
Останній етап виконання над довготривалим рисунком:
1. співвідношення світлого та темного в зображенні
2. кінцеве узагальнення образу
3. фактурне рішення вс іх деталей в зображенні
4. ес кіз
5. масштаб
Вияв лення якості поверхні матеріалу в графічному зображенні:
1. пропорція
2. текстура
3. силует
4. моделювання
5. характеристика
Контурний рисунок, заповнений одним тоном:
1. портрет
2. силует
3. ракурс
4. натюрморт
5. пляма
Рисунок виконаний з натури:
1. ес кіз
2. зарисовка
3. канон
4. плакат
5. вит инанка
Передача зображувальних предметів і фігур графічним ол івцем в умовах того чи іншог о освітл ення:
1. натура лізм
2. моделювання
3. офорт
4. тон
5. нюанс
Лінійно-конструктивна побудова рисунка:
1. характерна особливість побудови будь-якої форми
2. гармонійному співвідношенні
3. частина цілого
4. моделювання тоном
5. силует не зображення
Детал ізація зображувальних предметів чи фігур графічним олівце м:
1. тональне відношення
2. взаємозв’язок елементів рисунку
3. ретельна проробка деталей зображення
4. тональне зображення
5. контрастне зображення
Аксонометрія в рисункові:
1. один із видів перспективного зображення
2. спосіб трьохвимірного зображення форми на площині
3. спосіб двохвимірного зображення форми на площині
4. взаємозв’язок об’ єктів рисунку
5. контраст форм
Акцент в рисункові :
1. виділення певної час тини зображення кольором
2. виділення світлом чи лінією з метою фокусування уваги глядача на цій частині
3. найсвітліше місце на освіченій поверхні предмету
4. найтемніше місце на поверхні предмет у
5. гармонійне співвідношення
Один із головних елементів світлотіні у художньому зображенні або в самій натур і рисунка.
1. кольори
2. пропорції
3. тінь
4. лінія
5. співвідношення
Основний найпростіший еле мент техніки рисунка, особливо значне в офорті та малюнку пером.
1. композиція
2. світло
3. тінь
4. штрих
5. формат
Сукупніс ть спеціальних навичок, спос обів та пр ийомів, за допомогою котрих виконується графічний твір.
1. натура лізм
2. моделювання
3. офорт
4. тон
5. техніка
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Особл ивий різновид графічної техніки, що зображає фігури та пре дмети суцільно, переважно у вигляді чорної
плями з дуже виразними зовнішніми абрисами:
1. офорт
2. силует
3. тінь
4. соус
5. ліногра вюра

Матеріал для рисунка, виготовлений переважно у виг ляді паличок червонувато- коричневого кольору:
1. олівець
2. крейда
3. маркер
4. са нгіна
5. туш
Один із головних зображувальних засобів; у геометричному розумінні – це слід крапки, що рухається:
1. світло
2. пропорція
3. тінь
4. лінія
5. співвідношення

Назва скульптури, що зображує людину з відкритою структурою м’язів (бе з шкіри). Створена французьким
скульптором Ж.А. Гудоном:
1. модель
2. голова
3. обрубівка
4. череп
5. екроше

Види живопису:
1. натюрморт, порт рет
2. станковий, монументально- декоративний, декоративно-прикладний, театрально-декораційний
3. інтер'єр, екстер'єр
4. анімалістка, кра євид
5. ікона, вітраж, мозаїка

Послідовність та поступова зміна якості форми в рисунков і, живописі та графіці – від одної сили тону (або кольору)
до іншої:
1. світлот інь
2. пропорція
3. тінь
4. градація
5. співвідношення

Водяна прозора фарба; техніка малярства або твір, виконаний такими фарбами:
1. соус
2. акварель
3. пастель
4. кольорові олівці
5. восковий розпис
Техніка яка характерна для монументально-де коративного розпису:
1. розпис ( фреска, па нно), мозаїка, вітраж
2. акварель, гуаш
3. пастель, темпера
4. акріл, туш, гуаш
5. восковий та клеєний розпис
Монохромний живопис –
1. робота виконана в об’ємі з заст осуванням матеріалів різного забарвлення
2. робота виконана акваре льними фарбами за допомогою одного кольору
3. робота виконана графічними засобами
4. робота виконана акваре льними фарбами за допомогою двох кольорів
5. робота виконана акваре льними фарбами за допомогою теплих кольорів
Техніка нанесення фарб прозорим шаром на поверхню роботи має назву:
1. багатошаровий живопис
2. лесування
3. пастозний живопис
4. декоративний живопис
5. акриловий живопис
До некриючих фарб ми відносимо:
1. олійні
2. акварель
3. гуаш
4. темпера
5. акріл
Вкажіть фр анцузьке слово, що означає протилежність, різку відмінність у чомусь – це:
1. нюанс
2. контраст
3. зблиск
4. світло
5. тінь
Назвіть жанр живопису:
1. натюрморт
2. скульптура
3. вітраж
4. фреска
5. рельєф
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Які техніки живопису ви знаєте?
1. натюрморт
2. марина
3. акварельна
4. виш ивка
5. писанкарст во
Як називають художника, який в своїй творчості зобр ажує тварин:
1. живописець
2. монументаліст
3. анімаліст
4. графік
5. скульптор
Перед нанесенням фарб на поверхню живописної роботи автор виконує :
1. підготовчий рисунок
2. тонування паперу в один колір
3. наклеювання окремих е лементів композиції, виконаних з кольорового паперу
4. штрихує основне
5. нічого не робить
Проміжний шар, нанесений на поверхню полотна, дошки, картону, стіни, щоб забезпечити міцний зв'язок основи й
кольорового шару 1. фреска
2. грунт
3. декорація
4. просто фарбу
5. туш

Відтінок —
1. незначна, часто малопомітна відмінність у кольорі
2. малопомітні кольорі
3. світлі кольори
4. теплі кольори
5. сірі кольори
Невеликий твір допоміжного характеру, виконаний з натури, задля гл ибшого її вивчення:
1. натюрморт
2. марина
3. етюд
4. пейзаж
5. писанка

Художній твір допоміжного характеру, що є підготовчим наче рком основного твору і повинен давати чітке уявлення
про основний ідейно-образний зміст задуманого митцем твору:
1. рисунок
2. марина
3. етюд
4. ес кіз
5. офорт

Декоративність в графічному дизайні:
1. вираження художнього образу твору
2. прикраса художнього твору
3. обов’ язковий елемент твору
4. забаганка дизайнера
5. додаток до прое кта
Орнаментика в графічному дизайні:
1. прикраса художнього образу твору
2. міра необхідност і в художньому творі
3. візуально сприйма є мий декор
4. елемент засобу композиції
5. додаток до прое кта
Геральдика в гр афічному дизайні:
1. графічний елемент
2. декор, орнамент
3. гербова символіка
4. се міот ичні елементи
5. символіка держави
Орнамент це?
1. твір мистецтва
2. прикраса художнього твору
3. живописна, графічна або скуль птурна прикраса
4. красивий графічний елемент
5. засіб композиції в графічному проект і
Композиція в графічному дизайні:
1. вираження образу твору
2. побудова художнього твору
3. контраст, нюанс, тотожніст ь
4. єдність змісту твору
5. підпорядкованість твору
Ілюстрація це?
1. прикраса літературного твору, книги, газети
2. зображення, що супроводжує текст літературного твору
3. технічний, графічний малюнок
4. красивий малюнок
5. се міот ичне зображення
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Плакат це?
1. один із видів мистецт ва в графічному дизайні
2. зображення, що супроводжує текст
3. візуальне зображення, малюнок
4. красива друкова на ілюстрація
5. візуальний знак
Що таке графіка в гр афічному дизайні?
1. графічний елемент, рисунок
2. напрям і вид образотворчого мистецтва
3. графічна реклама
4. засіб і метод композиції
5. орнаментика в творі
Ззнаки-индекси.
1. графічні елементи
2. вказівники
3. піктограми с имволи
4. логотип
5. елемент орнаменту
Проектування в графічному дизайні це?
1. художньо-творча діяльніст ь
2. вид мистецтва
3. засіб комунікації
4. забавка для дизайнера
5. вид обра зотворчого мистецтва
Проектна графіка це?
1. художньо-творча діяльніст ь
2. начерк, пошуковий малюнок фіксація моментів об’ємно-просторового аналізу об’єкта
3. образне ріш ення проектного завдання
4. вид обра зотворчого мистецтва
5. допрофесійний рисунок
Макетування і моделювання в графічному дизайні.
1. художньо-творча діяльніст ь
2. проектування виробів поліграфії, рекламного дизайну, пакувань та тари товарів широкого вжитку
3. об’ємне матеріальне зображення, яке надає інформацію про особливості проектуємого об’єкту
4. додаток до прое кту
5. об’ємна іграшка
На яких композиційних елементах, засобах і принципах будується графічна композиція стилю «Кл асицизм»?
1. ритм
2. симетрія
3. акцент
4. тотожність
5. маса
Що таке серія в графіці?
1. пропорція
2. динаміка
3. акцент
4. ритм
5. інше
Що таке інформаційно-комунікативні системи в графічному дизайні?
1. рисунок
2. графічний твір
3. візуальна інформація
4. об’ємна, просторова композиція
5. елемент дитячого ігрового майданчика
Плакат
1. рисунок
2. графічний твір
3. ілюстрація
4. оголош ення
5. шарж
Піктограма
1. рисунок
2. графічний знак
3. символ
4. ілюстративний елемент
5. елемент орнаменту
На яких композиційних елементах, засобах і принципах будується графічна композиція стилю «Графіті»?
1. рисунок
2. лінія, пляма
3. ритм, динаміка
4. єдність змісту
5. цілісність
Функція товарного знаку
1. інформація
2. графічний твір
3. ідентифікація
4. красива пляма
5. оголош ення
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На яких композиційних елементах, засобах і принципах будується графічна композиція стилю «Оп-арт»?
1. пляма колір
2. динаміка
3. оптичні ілюзії
4. орнамент
5. конструкція
Складові елеме нти графічного знаку ікона?
1. пляма лінія
2. динаміка
3. ідентичність
4. орнамент
5. модуль
Визначення поняття «л оготип»?
1. пляма колір
2. піктограма
3. фірмовий, товарний знак, іде нт ифікатор
4. піктограмне зображе ння
5. знак символ
Які переваги приносить товарний знак його власникові?
1. реклама товару
2. слава фірми
3. ідентифікація товару, фірми
4. продавємість товару
5. просунення бренду на ринку товарів
Визначити поняття «акцидентний шрифт».
1. акциденція
2. книжковий ш рифт
3. шрифт для газет
4. набірний шрифт для друку
5. декоративний шрифт
Які вимоги пред'явл яються до рекламного девізу, слогану?
1. ясність
2. реклама
3. носій фірмового стилю
4. гарна цитата
5. гарна рифма
На яких композиційних елементах, засобах і принципах будується графічна композиція стилю «Готика»?
1. ритм
2. динаміка
3. лінії, колір
4. силует
5. модуль
Які сучас ні стандарти та вимоги до розробки ілюстрації дитячої книги?
1. удобоччитаємість
2. ілюстрація з якою цікаво грати, подорожувати, пізнавати оточуючий світ, розвива тися і мріяти
3. діловий стиль
4. малоформатні сторінки
5. модуль
Що таке банер і сітілайт?
1. носії реклами
2. рекламні плакати
3. друкова на продукція
4. ілюстрації
5. візуальні іде нтифікат ори удобочитаємості
Які види кале ндарів існують по своєму призначенню?
1. рекламні, агітаційні, іміджеві, соціальні, інформаційні
2. рукописні
3. друкова ні
4. пластилінові
5. дерев’яні
Назвіть колірну модель для др уку на принтерах:
1. CM YK
2. RGB
3. HSB
4. Lab
5. Grayscale
До растрових графічних редакторів відносятьс я:
1. Corel Draw
2. Adobe Photoshop
3. Adobe Illustrator
4. Adobe Fireworks
5. Inkscape
В чому задається розріше ння растрового зображення?
1. са нтиметри
2. дюйми
3. пікселі
4. метри
5. кілобайти
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Який формат графічного файлу підтримує в сі кольорові моделі і містить всі відомості про структуру зображень, що
сформувал ась під час обробки в редакторі Adobe Photoshop (шари, кольорові канали, альфа – канали та інш.) .
1. PS D
2. PNG
3. GIF
4. JPEG (JPG)
5. PCX

До векторних г рафічних редакторів відносяться
1. Adobe Photoshop
2. Adobe Illustrator
3. GIMP
4. Microsoft Paint
5. Paint.NET

При якому способі кодування будь-який колір подається у вигляді сукупності трьох кольорів: червоного, зеленого і
синього, узятих з різною інтенсивністю:
1. CM YK
2. Grayscale
3. RGB
4. Lab
5. HSB
Спос іб представлення об’єктів і зображень в комп’ютерній графіці, заснований на викорис танні ге ометричних
примітивів, таких як точки, лінії, сплайни та багатокутники називається:
1. растровою графікою
2. векторною графікою
3. фрактальною графікою
4. комп’ютерною анімацією
5. проектною графікою

Які графічні редактори використовуються для обробки фотозображень:
1. векторні
2. расторові
3. фрактальні
4. тривимірні
5. багатовимірні
Який формат файлів створює програма CorelDraw
1. ai
2. cdr
3. doc
4. doc x
5. svg
Який формат файлів створює програма Adobe Illustrator
1. ai
2. cdr
3. doc
4. doc x
5. svg
Як складається зображення у растров ій графіці?
1. із різнокольорових крапок (пікселей)
2. описом примітивів (ліній і прямокутників)
3. із різнокольорових квадратиків і ліній
4. описом фломастерів та олівців
5. із різнокольорових фломастерів та олівців
Який інструмент в Adobe Photoshop потрібно вибрати, щоб малювати довільну лінію?
1. олівець
2. лінія
3. гумка
4. пензель
5. крива лінія
Який інструмент в Adobe Photoshop призначений для нанесення м'яких мазків. Імітує пензель художника:
1. олівець
2. лінія
3. гумка
4. пензель
5. крива лінія
Для отрима ння по ді б ног о
колірного за ба рвленн я в
реда ктор ах комп’ютерної
граф іки ви користо ву ють
ін струмент
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1. град ієнтна з ал ивк а
2. аеро граф
3. пенз ел ь
4. гумк а
5. о лів ець

Який інструмент вибрати, щоб малювати відрізки прямих ліній?
1. лінія
2. олівець
3. пензель
4. розпилювач
5. крива лінія
Яким інструментом можна сте рти зображення, замінюючи його кольором фону?
1. гумка
2. олівець
3. розпилювач
4. еліпс
5. квадра т
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Як називається комбінація дв ох кл авіш, натискання яких приводить до виконання певної команди?
1. швидкі клавіші
2. клавіші швидкост і
3. опера тивні клавіші
4. білі клавіші
5. розумні клавіші
Що є недоліком растрової графіки?
1. зображення не має фотореаліст ичності
2. потре бує багато ресурсів комп'ютера
3. не підтримує прозорий фон
4. при збільшенні відбувається пікселізація
5. мала ресурсоємність
Який вид графіки представлений:

82

1. р астр ов ий
2. векто рний
3. ф рак тальний
4. тр ивим ірний
5. о дновимір ний

1
83

2

Прис трій, розділ ьна здатність якого зазвичай вимірюється в точках на дюйм.
1. принтер
2. монітор
3. маніпулятор "миша"
4. клавіат ура
5. веб- камера
У яко м у гр аф ічно му ред акт орі ство ре не з обра ження?

84

1
Ін струмент Gr adi ent Mes h
(гра ді єнт на сітка) в графічно му
реда кторі A do be I llus tra tor
вико рист ову ється дл я

85

3

1 . лінійної зал ивк и о б’єк ту
2 . р адіально ї за ливки об’ єкту
3 . дл я плавного пе ретікання кольор і в о дин в о дного в бу дь-яких напр ямах
4 . дл я ч орно-білої зал ив ки об ’єкту
5 . немає правильної відпо від і

На рису нку показ ана іконк а ін стру мента (в реда кт орі
Adobe I llus trator)
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1 . векто рно му
2 . р астр ов ому
3 . ф рак тально му
4.3D
5 . немає прав ильної відпо ві д і

1 . текст
2 . град ієнтна зал ивка
3 . створення пр ямо кутника
4 . чар івна паличка
5 . частков е в ид ілення

Який інструмент в графічних редакторах дає змогу відбирати з об’ єктів зразки та застосовувати відповідні колір ,
текст і атрибути вигляду, у тому числі ефекти, до інших об’єктів
1. піпетка
2. градієнтна заливка
3. художній пензе ль
4. сітка
5. заливка
Ік онк а яко го ін струмент у редак то ра Adobe
1 . спі раль
Illustrato r зобра жена на рису нк у
2 . ду га
3 . сітка
4 . по ля рна сіт ка
5 . елі пс

Який інструмент в редакторі Adobe Illustrator креслить правильні багатосторонні фігури
1. багатокутник
2. прямокутник
3. еліпс
4. прямокутна сітка
5. ласо
Що таке комп’ютерна графіка?
1. це наука, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображе нь за допомогою програм
2. це програми обробки графічної інформації
3. це зображення, які побудова ні за допомогою математичних формул
4. це зображення, які побудова ні за допомогою пікселів
5. це зображення, оброблені за допомогою редактора Adobe Illustrator
Чим векторні зображення відрізняються від растрових (в масштабуванні) ?
1. векторні при збільшенні пікселізуються, а растрові ні
2. растрові при збільшенні пікселізуються, а векторні ні
3. растрові і векторні однакові поводяться при масштабуванні
4. векторні зображення не масштабуютьс я
5. растрові зображення не масшта буют ься
Чим векторні зображення відрізняються від растрових (в р озмірі) ?
1. векторні більші за розміром файлу за растрові
2. векторні менші за розміром файлу за растрові
3. растрові і векторні однакові за розміром
4. і растрові і векторні мають розмір не більше за 2 кілобайта
5. і растрові і векторні мають розмір не менше 3,5 мегабайта
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Що таке растр?
1. зображення, що будуєть ся за допомогою математичних формул
2. двовимірні зображення
3. зображення, складене з матриці пікселів, пофарбованих певним кольором
4. тривимірні зобра ження
5. зображення, створене за допомогою інструмента перо
Що виконується одним рухом руки олівцем і є складовою частиною певної лінійно-зображувальної системи
«рисунка»
1. незначна, часто малопомітні лінії
2. малопомітні лінії
3. світлі лінії
4. штрихи
5. сірі лінії
Термін в рисункові, що має гео метричну
1. рисунок
2. формат
характеристику зображальної поверхні: межа, форма,
3. етюд
роз мір, пропорція (на пр., великий, середній, ма лий,
4. ескіз
прямокутний аб о круглий ,гориз онталь ний або
вертикальний, вузь кий або широкий тощо)
5. офорт

Зображення людини у «рисункові» та «живописі» фронтальне положення голови (або фігури в цілому) , при котрому
модел ь сприймається с переду бе з перспе ктивних скорочень.
1. натура
2. фас, у фас
3. анімаліст
4. графік
5. скульптор

Тушування (розтушовка) у графіці та рисункові
1. незначна, часто малопомітна відмінність у кольорі
2. малопомітні кольорі
3. світлі відтінки
4. технічний прийом графічного мистецтва
5. сірі кольори

Спеціальне визначення одного із головних елементів с вітлотіні у рисунковому зображенні або в самій натурі
(найтемніше місце)
1. нюанс
2. контраст
3. блиск
4. тінь
5. півтінь
Чітко розме жовані градації світл ого й темного, завдяки котрим у у рисункові можна передати об’ємні властивості
предметів та явищ дійсності
1. світлот інь
2. контраст
3. зблиск
4. тінь
5. півтінь
Один із основних елементів світлотіні (як на самій натурі, так і в її зображенні) , котрий охоплює світлотіньові
градації середньої сили, що відповідають переходу від освітлених ділянок предмета до тіньових
1. світло
2. напівтінь
3. зблиск
4. тінь
5. падаюча тінь
В «рисункові» та «живописі» світлотіньовий або кольоровий тон, що характеризується я к проміжний, пе рехідний
щодо двох інших, близько розміщених та менш контрастних тонів
1. світло
2. напівтінь
3. зблиск
4. тінь
5. напівтон
У «живописі», «рисункові», «графіці» передача об’ємно-пл астичних та просторових властивос тей предметного світу
за допомогою світлотіньових градацій
1. формат
2. колір
3. кольоровий лад
4. моделювання
5. тон

Сила густоти чи концентрація тону, кольору, фарби; аналогічна фізичному поняттю – «світлосила» у «живописі»
1. колір
2. формат
3. етюд
4. насиченість
5. тон
У «живописі», «рисункові», «графі ці» повторення
оригіналу (першотвору) з метою якомога точнішого його
відтворення. Повноцінне зображення – відповід ати
оригіналу як з а роз мі ром і технічними засобами, так і з а
якістю виконання
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1 . форм ат
2 . копія
3 . кольоровий лад
4 . моделювання
5 . то н

У «живописі», «рис ункові», «графіці» пр оцес пошуку найкращого розташування різних ел ементів чи форм
натюрморту, портрету чи фігурної постановки у форматі (деталей, частин)
1. формат
2. копія
3. компоновка ( композиція)
4. моделювання
5. тон
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У «живописі», «рисункові», «графіці» у спеціальному значенні допоміжний рис унок, що точно відображує задуману
композицію або її фрагмент і виконаний у мас штабі майбутньог о твору
1. формат
2. етюд
3. компоновка ( композиція)
4. картон
5. ес кіз
У «живописі», «рисункові», «графіці» зображення , що навмисно підкре слює та комічно перебільшує не гативні
особливості об’єкта з метою його осміяння та викриття.
1. портрет
2. етюд
3. карикатура
4. картина
5. ес кіз
В об разо тво рчо му ми стец тві та дизайні н аслі дуванн я,
1 . і м іт ація
2 . ет юд
повто рення яко го-небуд ь зоб раження, предмета , фа кту ри,
3 . пор трет
матеріалу то що (н апр. ., у театрі – бута фо рська ваза, у
4 . картина
граф іці диза йн у – г рафічна передач а ф ак тури дерев а,
шкіри то що)
5 . карикату ра
Р ису нок з на тури, викон аний перева жно по за майстерн ею
(рідко – в майстерні) з метою попо внення матеріалу д ля зна чні шої
робот и або з адля пра кти чно го вправ ляння. Н а від мі ну від
відпо від ного з а т ехнічними засо б ами начерку , вико на ння може
бу ти дуж е д еталізова ним
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1 . к артина
2 . і м ітаці я
3 . по ртр ет
4 . етюд
5 . з ар ис овка

Світлотіньове модел ювання у «живописі», «рисункові», «графіці» (ахроматичне або кольорове) за допомогою
барвникових матеріал ів
1. сірі кольори, малопомітна відмінність
2. формотворе ння
3. світлі відтінки
4. технічний прийом графічного мистецтва
5. відмивка

Рисунок виконаний шляхом продряпування паперу, залитог о тушшю
1. офорт
2. етюд
3. ліногра вюра
4. гратаж
5. ес кіз
Покривні (непрозорі) , водяні фарби з тонко розте ртих пігментів з домішкою білил та крейди
1. акварель
2. олія
3. темпера
4. гуаш
5. соус
Зображення видимого світу фарбами на полотні, дере ві, папері, склі тощо
1. море
2. портрет
3. живопис
4. пейзаж
5. натюрморт

Зображення, що виконується від руки (олівцем, пером, пензлем, вуглем, сангіною…) одним кольором або
органічним застосуванням різних кольорів
1. рисунок
2. вітраж
3. живопис
4. колаж
5. мозаїка

Чистий кол ір, фарба на будь-якому предметі, що не віднос иться до тіні і висвітлення
1. насиченість
2. кольоровий лад
3. локальна фарба
4. моделювання
5. середній тон

Дерев’яний верстат (підставка) для живопис у, на якому художник встановлює на певній висоті, з певним нахилом
планшет (підрамник із полотном, дошку, картон тощо) , коли працює в приміщенні
1. стілець
2. рама
3. етюдник
4. стіл
5. мольберт
Невеличка тонка чотирикутна чи овал ьна платівка (дошка) з дерева, металу, фарфору, фаянсу чи пластмаси, на
якій художник в процесі роботи розтирає, змішує фарби
1. ватма н
2. рама
3. етюдник
4. палітра
5. стіл
Інтенсивність кольору або світлотіні певної ділянки «рисунка» (ступінь світлосили, властивої кол ьору предмета в
натурі)
1. світло
2. колір
3. кольоровий лад
4. тінь
5. тон
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У «живописі» результат відбиття предметом кольору іншого предмета, який змінює колір пер шого й надає йому
свого відтінку
1. світло
2. колір
3. рефле кс
4. тінь
5. тон

Друкована копія у «живописі», «рисункові», «графіці» оригінального художнього твору
1. репродукція
2. етюд
3. портрет
4. картина
5. карикатура

Ракурс - зображення певного об'єкта(натури) в пе рспективі у «живописі», «рисункові», «графіці», зі значним
скороченням частин, віддалених від глядачів, а також з деяким спотворенням кутів і розмірів
1. карикатура
2. етюд
3. портрет
4. ракурс
5. картина

На основі якого письма був створений латинський алфавіт
1. Єгипетського
2. Кирилиці
3. Давньогрецького
4. Скандінавс ького
5. Британського
На основі якого алфавіту була створена кирилиця
1. Єгипетського
2. Ла тині
3. Давньогрецького
4. Скандинавського
5. Британського
Яким шрифтом були надруковані перші в світі книги
1. Антиквою
2. Готикою
3. Гротеском
4. Каліграфічним
5. Акцидентним
Дайте визначення типографіки
1. Мисте цтво оформлення друкованого тексту
2. Друкарня
3. Обладнання для друку
4. Види графічних технік
5. Вміння створювати шрифти
Дайте пояснення терміну гарнітура
1. Сукупність шрифтів, об'єднаних загальними стильовими ознака ми, відмінними від інших шрифтів
2. Загальні контури літери
3. Колір шрифту.
4. Характеристики шрифту, пов’язані з його розмірами
5. Характеристика акцидентного шрифт у
Дайте пояснення терміну кегль
1. Розмір шрифт у по ширині
2. Розмір шрифт у по висоті, вимірюваний у пунктах
3. Товщина лінії шрифту
4. Кут нахилу шрифту
5. Об’єм шрифту
Дайте пояснення терміну інтерліньяж
1. Міжнародна система друку
2. Інструмент для вимірювання параметрів шрифтів
3. Відстань між базовими лініями сусідніх рядків. Виміряється в пунктах і складається з кегля шрифту й відс тані між рядками
4. Міжнародна класифікація шрифтів
5. Відстань між словами в текс ті
Дайте пояснення терміну графема
1. Параме тр шрифту, який визначає побудову символу як носія інформації
2. Графічне зображення певного текст у
3. Шрифти, які застосовували особи графської крові
4. Кут нахилу шрифту
5. Об’єм шрифту
Дайте пояснення терміну кернінг
1. Інструмент для напис ання шрифт у на твердій поверхні
2. Відстань між символами, тобто міжсимвольні пробіли
3. Відстань між рядками т ексту
4. Міжнародна класифікація шрифтів
5. Відстань між словами в текс ті
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Гротеск
Антик ва
Деко ративні
Калі гр афіч ні
Ак цидентні
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Що таке контр титул и
1. Додаткові титульні а ркуші , розташовані на одному розвороті з титулом, ліворуч від нього
2. Аркуші, розташовані проти титулів
3. Аркуші, розташовані на останній сторінці видання
4. Друга сторінка друкованого твору, на якій пишеться тільки його назва та прізвищ е автора
5. Наукова ст упінь автора друкова ного текс ту
Що таке фронтисписи
1. Малюнки, розташовані на першій та останній сторінках видання
2. Малюнки, розташовані на одному розвороті з титулом
3. Ілюстрації до видання
4. Списки літератури, використаної в даному друкованому творі
5. Фронтальне зображення ілюстрацій
Що таке шмуцтитули
1. Внутрішні титули, тобто окремі сторінки, на яких поміщають рубрику, що відноситься до розділу або частини книги, а іноді
й номер цієї частини
2. Зворотна ст орона титулу
3. Додаткові титульні а ркуші , розташовані на одному розвороті з титулом
4. Наукова ст упінь автора друкова ного текс ту
5. Зворотна ст орінка обкладинки
Щ о т аке ініціа ли
1. Загол овні бу кви імені ав тор а в идання , щ о на бир аю ться шр иф том значно
підвищеного кегля , часто спеціальними орнаментованими знакам и або з
вико р истанням кліше
2. Загол овні бу кви на початку глав, р озд ілів видання, що наб ираю ть ся ш рифтом
знач но підвищеного кегля, часто спе ціал ьними ор нам ентованими знаками або з
вико р истанням кліше
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Як досягти просторової ілюзії в шрифтових плакатах?
1. Тільки за допомогою тіней
2. Двома способами: 1.накла денням одних на писів на інші, 2.підбором кольорів
3. Аксонометричними зображеннями
4. Використанням різних шрифтів
5. Просторові ілюзії в шрифтових плака тах не використовуються
Що таке акценти в графічних роботах?
1. Виділення окремих слів чи фраз різними способами
2. Застосування акцидентних шрифтів
3. Застосування таких знакових елементів як тире, стрілки, знаки оклику або знаки питання
4. Виділенням кольором необхідної інформації
5. Виділення жирністю, нахилом чи підкресле нням необхідної інформації
З а як ими композицій ними схемами вико ную ть шрифтові пла ка ти?
1. Ко мпо з иції пл акатів мо жуть в ико нува тися з а дво ма сх емам и: симе тричної
й асиметр ичної. Пр и по буд ов і симетрич ної к ом по зиції ря дка тек сту й у сі
інші елем енти о фор млення ро з ташов ую ться по обидві сто ро ни ві д
вертикал ьно ї осі ар куш а на од наковій в ід стані
2. Ко мпо з иції пл акатів мо жуть в ико нува тися з а дво ма сх емам и:
вертикал ьними та гориз онтальними к ол о нками

1

2

3. Інф о рмація пр о видавництво
дру ко вано ї прод укції
4. З аго ло вні літер и власників
типогр аф ії, в якій д руку ється д ане
вид ання.
5. Н аз ва ш риф ту

Що таке шапки
1. Початок кожного абзацу
2. Заголовки, що ставляться до розділу а бо частини книги, але розміщені не на шмуцтитулі, а вгорі смуги, з якої починається
розділ і відділені від те ксту доста тньо великим пробілом
3. Головні убори працівників типографії
4. Назва друкованого твору, розміщена та обкладинці
5. Не відносит ься до типографіки
Книжкові оголошення
1. Містять відомості про те, що випускається або вже випущено даним видавництвом книг; книжкові оголошення розміщають
на вільних смугах наприкінці видання, на третій смузі обкладинки в брошурах, на клапанах суперобкладинки й т.п.
2. Оголош ення в зас обах масме діа про ос танні надруковані книги
3. Рекла мні оголош ення на останній сторінці книги
4. В книгах оголошення не друкуються
5. Містять інформацію про видання друкованої продукції даного напрямку
Г а зе тно -журнальні о голо шення
3. О го л ош ення в з асо б ах масм еді а пр о останні
1. Реклам а ( у тому числі й видавнич а р еклама) всі лякого оф ор м лення, надр ук овані газети та жур нали
а так ож р епертуар ні ого ло шення, прогр ами радіо й тел еба чення, 4. Містять інфор мацію про вид ання др уков аної
оголо шення пр о пр ацевлашту вання й б агато інші види о гол о шень, що про д укці ї д аного напрям ку
набир аю ться правилом акцид ентного наб ору
5. Рекламні ого ло ш ення на о станній сторінці ж ур налу
2. Ого лошення Міністерства внутрі ш ніх спр ав
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3. Ко м по з иції пл акатів мо жуть виконува тися з а
дв ома схемам и: пло ско ю та о б’єм но ю
4. Ко м по з иції пл акатів мо жуть виконува тися з а
дв ома схемам и: гор изо нтал ьною та під кутом
5. Шр иф тов і пл акати виконую ться в д овільній
ф орм і без всяких с хем

Що таке читабельність шрифту?
1. Властивість шрифту діяти на психологію читача
2. Читабельніст ь характеризує легкість, з якою читач сприймає стовпчик або с мугу набору. Крім того, читабельність пов'язана
з написанням тексту, з розташуванням і довжиною рядків і зі стилем викладу
3. Чіткість написання тексту
4. Вміння читача сприймати прочитане. Залежить від віку т а освіченості читача
5. Правильної відповіді серед запропонованих немає
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Який жанр мистецтва був найбільш розвиненим судячи з малюнків у печерах в культурі первісного суспільства?
1. Портрет
2. Анімаліс тичний
3. Побутовий
4. Театр
5. Кіно
Який термін характеризує первісне мистецтво?
1. Синкретизм
2. Гуманізм
3. Сюрре алізм
4. Реа лізм
5. Неокласицизм
Як називається епоха зародження давнього мисте цтва?
1. Неоліт
2. Палеоліт
3. Мезоліт
4. Моноліт
5. Пролеоліт
Що таке Венера у мисте цтві?
1. Малюнок ваза
2. Наскальний малюнок
3. Прикра са для печер
4. Планета
5. Скульптура жінки в епоху неоліту первісного мистецтва
Яка країна славиться пірамідами?
1. Мес опотамія
2. Єгипет
3. Індія
4. Китай
5. Іспанія
Що найбіл ьш є характе рним для давньоєгипецького мис тецтва ?
1. Монументальність
2. Вишуканість
3. Реа лізм
4. Пишність
5. Скромність
З чим пов’язані наступні імена фараонів : Хеопс, Хефрен, Мікерин?
1. Для них були побудовані найбільші піраміди в Гізі
2. Це найбільші скульптори Єгипту
3. Автори ієрогліфів
4. Автори літописів
5. Видатні мандрівники
Кому були присвячені найбільш відомі в єгипетському мистецтві жіночі скульптурні пор трети?
1. Цариці Клеопатрі
2. Цариці Хатшепсут
3. Цариця Дора
4. Цариця Неї
5. Цариці Нефертіті
Яким був основний будівничий матер іал в давньоєгипетській архітектурі?
1. Дерево
2. Камінь
3. Цегла серець
4. Глина
5. Бетон
Найвідоміший класичний храм Давньої Гре ції, який знаходиться в Афінському Акрополі?
1. Храм Гери
2. Храм Давида
3. Храм Траяна
4. Храм Аполлона
5. Храм Парфенон
Який вид образотворчого мистецтва став зразком для всіх наступних поколінь художників античного мистецтва?
1. Графіка
2. Музика
3. Кіно
4. Ж ивопис
5. Скульптура
Хто автор відомого «Дискобол а»?
1. Поліклет
2. Полікрат
3. Ле он
4. Ле охар
5. Мирон
Як по іншому називали римський «храм всіх богів»?
1. Форум
2. Ейфеле ва вежа
3. Церква
4. Пантеон
5. Колізей
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Ідейною ос новою середньовікової культури Європи було ?
1. Язичництво
2. Християнство
3. Іуда їзм
4. Католицизм
5. Жодна
Назвіть часові рамки мистецтва Се редньовіччя?
1. V-ХІV ст.
2. II-XVII ст.
3. I-XVII ст.
4. V-ХV ст.
5. V-XIII ст.
Дл я якого стилю характерна вер тикальна композиція?
1. Ранній романський
2. Рокко
3. Візантійський
4. Романський
5. Готичний
Чому епоха названа «Епохою Відродження»?
1. Відродження романських традицій
2. Відродження первісного ладу
3. Відродження національних традиці
4. Відродження готичних традицій
5. Відродження античних традицій
Хто автор фрески «Цілунок Іуди»?
1. Джотто
2. Мазаччо
3. Джорджоне
4. Пьєр де ла Круа
5. Пьєро де ла Франческа
Образ Давида знайшов втілення в творчості :
1. Да Вінчі
2. Каваліні
3. Лука де ла Робіо
4. Донателло
5. Мікеланджело
Якого видатног о художника називали «співаком мадонн», він був автором «Сікстинської Мадонни»?
1. Джованні Беліні
2. Да Вінчі
3. Мікеланджело
4. Пауло Веронезе
5. Рафаель
Чим відрізняється північне Відродження від італ ійс ького Відродження?
1. Продовження готичних традицій
2. Відродження античних традицій
3. Відродження язичницьких традицій
4. Відродження первісного ладу
5. Відродження національних традиці
Який художник написав кар тину «Сліпі»?
1. Ян ван Ейк
2. Косса
3. Корреджо
4. Ієронім Босх
5. Піт ер Брейгель с тарший
Відомий німецький художник , автор цикла гравюр «Апокаліпсис» , одна з яких «Чотири Вершника»?
1. Альберт Дюрер
2. Лукас Кранах старший
3. Кранах
4. Штос
5. Ганс Гольбейн молодший
До якого художнього стилю відносяться кар тини французького художника Н.Пуссена «Пейзаж з Поліфемом» ,
«Аркадські пастухи»?
1. Класицизм
2. Барокко
3. Романтизм
4. Рококо
5. Неокласицизм

Назвіть найвидатнішого майстра голондського живопису XVII ст.?
1. Пуссен
2. Хеда
3. Ян ван Гоєн
4. Ват то
5. Рембрандт
Рококо – художній стиль :
1. Другої половини XVI ІI ст.
2. Першої половини XVIІI ст.
3. XІX ст.
4. Х ст.
5. XVI ст.
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Який відомий іс панський художник написав кар тину: «Від Толедо», «Похорони графа Оргаса»?
1. Сурбаран
2. Рібера
3. Рембрандт
4. Вельмеєр Дельфтський
5. Ель Греко
В якому художньому стил і писав картини видатний фламандський художник Пітер Паул ь Рубенс?
1. Класицизм
2. Постімпресіонізм
3. Неокласицизм
4. Барокко
5. Рококо
Автор відомих творів класичного стилю : «Клятва Гораціїв», «Смерть Марата»?
1. Шарден
2. Торва льдсен Бертель
3. Ж ан Огюст Домінік
4. Ж ан Луї Давид
5. Енгер
Відомий англійський портретист, написавший роботи в класичному стилі «Дама в блакитному», «Хлопчик в
блакитному» ?
1. Вільям Хогарт
2. Томас Хадсон
3. Ганс Еворт
4. Джошуа Рейнольдс
5. Томас Гейнсборо

Автор картини , написаної в романтич ному стилі «В оля на барикадах»?
1. Ж ерімо
2. Фюслі
3. Маупт
4. Делакруа
5. Гойя

Іспанський художник з найбільшою виразністю романтизму в стоїх творах , автор робіт : «Розстріл повстанців»,
серія гравюр «Капр очос»?
1. Жеріко
2. Айвазовський
3. Тернер
4. Делакруа
5. Гойя

Французький художник – реал іст , відомий творами «Похорони в Орнані», «Дробільщики каменів»?
1. Коро
2. Гро
3. Делаїсруа
4. Мілле
5. Курбе
Як називали художників – новаторів : К. Моне, Ренуар, Дега, Писсаро?
1. Реа лісти
2. Классицисти
3. Сюрре алісти
4. Кубісти
5. Імпресіоністи
Постімпр есіоністи , автор таїтянс ького циклу картин?
1. Ван Гог
2. Поль Гоген
3. Поль Сезанн
4. А. Коцки
5. Дега

Голандський постімпрессіоніст , художник з трагічною долею, автор картин : «Соняшники» , «Автопортрет з
трубкою»?
1. Гоген
2. Сезанн
3. Дега
4. Ван Дейк
5. Ван Гог

Художня течія характерна для ХХ ст. ?
1. Класицизм
2. Кубізм
3. Імпресіонізм
4. Романтизм
5. Сюрре алізм
Коли виник Поп – арт ?
1. В кінці ХІХ ст.
2. На поча тку ХХ ст.
3. Такого не існує
4. На поча тку ХХІ ст.
5. В кінці другої половини ХХ ст .
Дл я художників ХХст характерно :
1. Складне поєднання та переплетення стилів та напрямків
2. Послідовна зміна одного стилю іншому
3. Повна відсутність стилю та напрямку
4. Робота без дотримання жодних правил
5. Постійна зміна стилю
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Що відноситься до видів мистецтва ?
1. Скульптура, живопис, графіка
2. Поема , драма, трагедія
3. Сольний спів
4. Кіно
5. Лірика, філософія
Періоди в світовій історії та в історії мистецтв:
1. Співпадають завжди
2. Відбуваються без дотримання послідовності
3. Кат егорично не сс півпадають
4. Ніколи не співпадають
5. Інколи співпадають
Мистецтво в кожному регіоні світу :
1. Мають свої культ урно- історичні особливості
2. Не мають своїх культурно-історичних особливостей
3. Завжди одноманітні
4. Не досліджувалися
5. Маю незначні культурно-історичні особливості
Дл я західноєвропейської архітектури ХХ ст. характерно :
1. Класицизм
2. Рококо
3. Імпресіонізм
4. Стиль барокко
5. Конструктивізм
Дл я європейської архітектури епохи модер н характерно :
1. Використання нових будівельних ма теріалів
2. Використання лише традиційних матеріалів
3. Використання глини
4. Використання лише деревини
5. Використання лише цегельної кладки
Великий художником ХХст був:
1. Р убенс
2. Сарджент
3. Да Вінчі
4. Ван Гог
5. Пікассо
Найвідомішим російським іконописцем був:
1. Айвазовський
2. Боровиковський
3. Р убенс
4. Ван Гог
5. Р убльов
Відомий російський архітектор :
1. Брунелескі
2. Казаков
3. Брам а нте
4. Бутович
5. Дюрер
Центром європейс ького мистецтва на початку ХХст був:
1. Лондон
2. Київ
3. Рим
4. Париж
5. Москва
На початку ХХст творили :
1. Уорхолл , Розенквіст, Поллак
2. Модільяні, Піссаро, Марк
3. Айвазовський, Брюлов, Тропінін
4. Мікеланджело, Да Вінчі, Кранах
5. Дега, Сезан, Гоген
Які художні напря мки характерні для початку ХХст?
1. Фонізм
2. Оп-арт
3. Гіперреа лізм
4. Реа лізм
5. Кубізм
Який з інструментів в Adobe Photoshop не застосовується для виділення?
1. Рамка (Crop Tool)
2. Ла со (Lasso Tool)
3. Переміщення (Move Tool)
4. Область (Marque e Tool)
5. Пензель (Brush)
Дл я чого використовують панель"Навігатор" в Adobe Illustr ator?
1. для переміщення окре мих шарів в площині графічного зображення
2. для масштабування зображення
3. для переміщення і ма сштабування зображення на робочому столі
4. для виділення пікселів заданого кольору
5. для пошуку документів
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Яку клавішу потрібно натиснути для виходу з режиму трансформації і застосування змін в Adobe Photoshop
1. Ctrl
2. Alt
3. Tab
4. Enter
5. Delete
Яке призначення інструменту "Штамп" в Adobe Photoshop?
1. для видалення окремих фрагментів зображення
2. для переміщення окре мих фрагме нт ів зображення
3. для клонування окремих фрагментів зображення
4. для виділення окре мих фрагментів зображення
5. для тонування окремих фрагментів зображення в один колір
Який інструмент Adobe Photoshop слугує для виділення областей одного кольору?
1. Піпет ка
2. Ла со
3. Чарівна паличка
4. Шт амп
5. Ножиці
Як додати нові палітри на робочий стіл програми гр афічного редактора?
1. за допомогою вкладки «Вікно»
2. за допомогою вкладки «Перегляд»
3. за допомогою вкладки «Шари»
4. це не можливо зробити
5. за допомогою вкладки «Заливка »
Дл я чого в Photoshop застосовують фільтри?
1. Для покращення яскравост і зображень
2. Для нанесення різних художніх ефектів
3. Для покращення контрастності зображень
4. Для заливки всього зображення візерунком
5. Для обрізки зображе ння по контуру

204

Щ о це за інструме нт в графічно му
реда кторі?

1 . Фрагм ент
2 . К адр ування
3 . Перем іщ ення
4 . Л асо
5 . Ш там п

Щ о це за інструме нт в графічно му
реда кторі?

1 . Град ієнт
2 . Пр ям окутник
3 . Л астик
4 . В иділення
5 . К адр ування
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Illustrato r по ка зано т аке
зо браження, то це
озна чає, що
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1 . по то чний к олі р зал ивк и – з елений, а об вед ення – ф іол ето ве,
2 . по то чний к олі р зал ивк и – фіо летовий, а об ведення – з елене,
3 . о б ’єкт залитий градієнтом , щ о з міню ється від з ел еного д о фіо ле тов ого,
4 . о б ’єкт залитий градієнтом , щ о з мі ню ється від ф іо лето вого до зел еного,
5 . о б ’єкт залитий віз ерунком в з елено-ф іо л етових ко льо р ах

Який інструмент вибрати, щоб в графічному редакторі малювати широку лінію?
1. пензель
2. фламастер
3. олівець
4. розпилювач
5. перо
Великий розмір файлу один із недоліків
1. векторної графіки
2. растрової графіки
3. фрактальної графіки
4. се кторної графіки
5. такого недоліку не існує
Піксель на екрані монітора являє собою
1. мінімальна ділянка зображення, якій незалежним чином можна задати колір
2. двоїчний код графічної інформації
3. електронний промінь
4. сукупність 16 зерен люмінофору
5. квадра тний об’єкт розміром 1 на 1 мм
Однією з основних функцій графічного редактора є
1. введення зображень
2. зберігання коду зображень
3. створення і обробка зображень
4. перегляд і вивід змісту віде опам’яті
5. експорт зображень в форма ті JPG
Комп’ютерна графіка – це
1. елемент зображення
2. створення і обробка зображень за допомогою комп’ютера
3. растрові зображення
4. опера ційна с ист ема Windows
5. векторні зображення
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При роботі з кольорами в графіч них редакторах які використовують поняття:
1. кольорова розділь на здатність і кольорова модель
2. роздільна здатність екрану
3. роздільна здатність зображення
4. немає правильної відповіді
5. роздільна здатність заливки
Який графічний редактор ви б використал и для покращення якості чорно-білої фотографії
1. Adobe Illustrator
2. Adobe Photoshop
3. Adobe InDesign
4. CorelDRAW
5. AutoCAD
Який графічний редактор ви б використал и для створення колажу
1. Adobe Illustrator
2. Adobe Photoshop
3. Adobe InDesign
4. CorelDRAW
5. AutoCAD
Який інструмент в графічних редакторах тр еба використовувати для зафарбовування замкнених об’єктів?
1. палітра кольорів
2. заливка
3. пензель
4. олівець
5. немає правильної відповіді
Як називають інструмент, зображений на панелі інс трументів у вигляді балончика з фарбою?
1. розпилювач
2. заливка
3. пензель
4. піпетка
5. такого інструменту немає
Яке з перелічених слів може бути інструме нтом в графічному редакторі:
1. фломастер
2. олівець
3. циркуль
4. куля
5. ромб
Яке з перелічених слів не може бути інструментом в графічному редакторі:
1. фломастер
2. олівець
3. прямокутник
4. заливка
5. ласо
Що таке експозиція?
1. Виста вка фотографій
2. Виста вка матеріалів історії фотографії в музеї
3. Кількість світла, яке попадає на матрицю фотоапара та
4. Одиниця вимірювання світлового потоку
5. Правиль ної відповіді немає
Якими параметр ами фотоапарата регулюється експозиція?
1. Довжиною об’єктива
2. Діафрагмою, витримкою і чутливістю матриці
3. Інтервалом ча су фотоспалаху
4. З допомогою фото фільтрів
5. Правиль ної відповіді немає
Що таке діафрагма?
1. Довжина об’ єктива фотокамери
2. Одиниця вимірювання світлового потоку
3. Еле мент конструкції об’єктива, який регулює діаметр отвору, що пропускає світло на матрицю
4. Діаметри фото фільтрів
5. Правиль ної відповіді немає
Як діафрагма впливає на глибину різкості в кадрі?
1. Чим більше діафрагма , тим менше різкість
2. Чим менше діафра гма, тим менше різкість
3. Не впливає ніяк
4. Глибина різкості не регулюється
5. Правиль ної відповіді немає
Дл я яких типів фотографій найбільше підходить велика глибина різкос ті?
1. Для портре ту
2. Для макрозйомки
3. Для нічної зйомки
4. Для фотографування дітей
5. Для пейзажної фотографії
Що таке витримка?
1. Інтервал часу, на який відкривається затвор для пропускання світла на матрицю
2. Характеристика характеру фотохудожника
3. Інтервал часу для вста новлення фотокамери перед об’єктом
4. Одиниця вимірювання світлового потоку
5. Правиль ної відповіді немає
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Коли викорис товуються короткі витримки?
1. Для портре ту
2. Для макрозйомки
3. Для нічної зйомки
4. Для фотографування дітей
5. Для зупинки миттєвості в динамічних сюжетах
Що таке чутливість?
1. Одиниця вимірювання світлового потоку
2. Інтервал часу, на який відкривається затвор для пропускання світла на матрицю
3. Технічне поняття, яке визначає чутливість матриці
4. Характеристика характеру фотохудожника
5. Правиль ної відповіді немає
Що таке режим пріоритету діафрагми?
1. Чим менше діафра гма, тим менше різкість
2. Інтервал часу, на який відкривається затвор для пропускання світла на матрицю
3. Технічне поняття, яке визначає чутливість матриці
4. Коли встановлюється діафрагма, а фотокамера аналізує рівень світла і автоматично підбирає витримку
5. Правиль ної відповіді немає
Що таке режим пріоритету витримки?
1. Коли встановлюється витримка , а фотока мера аналізує рівень світ ла і автомат ично підбирає діафрагму
2. Інтервал часу, на який відкривається затвор для пропускання світла на матрицю
3. Технічне поняття, яке визначає чутливість матриці
4. Коли встановлюється діафрагма, а фотокамера аналізує рівень світла і автоматично підбирає витримку
5. Правиль ної відповіді немає
Що таке графічний д изайн?
1. ху дожньо-проектна діяльність
2. рекламні та інфо рмаці йні плакати
3. графіч не рішення листіво к та пош то вих м ар ок
4. з аб аганка дизайнера
5. до дато к до проекта
Фактура в гра фічно му дизайні?
1. характер повер хні зо браження
2. рекламні та інфо рмаці йні плями
3. графіч не рішення для листівок та поштових марок
4. з аб аганка дизайнера
5. до дато к до листа біло го паперу
Рельєф в графічно му дизайні?
1. графіч не зо браження
2. д еко ративні плям и
3. графіч не рішення для листівок та поштових марок
4. ор ганізація пло щини обр аз отво рчою фор мою випу клою аб о увігненою
5. до дато к до листа біло го паперу

Контраст в графічному дизайні?
1. закон композиції
2. елемент вираження композиції
3. метод вираження композиції
4. засіб вираження композиції
5. додаток до листа білого папе ру
Гротеск в графічному дизайні?
1. закон композиції
2. зображення з прихованим сенсом
3. метод вираження композиції
4. зображення в фантас тично збільшеному неправдоподібному виді
5. зображення абс трактної ідеї в конкрет ному образі
Стил ь в гр афічному дизайні?
1. засіб вираження ідеї і художнь ої цінності роботи
2. графічна техніка певного напряму
3. метод вираження ідеї
4. начерк, пошуковий рисунок, фікс ація моментів об’ємно-просторового аналізу певного напряму
5. зображення абс трактної ідеї в конкрет ному образі певного напряму
Стил ь в гр афічному дизайні?
1. засіб вираження ідеї і художнь ої цінності роботи
2. графічна техніка певного напряму
3. метод вираження ідеї
4. начерк, пошуковий рисунок, фікс ація моментів об’ємно-просторового аналізу певного напряму
5. зображення абс трактної ідеї в конкрет ному образі певного напряму
О сновний елемент корпоративного стилю компанії?
1. печатка
2. логотип
3. рекламний супровід
4. слоган
5. сувенірна продукція
Що таке цифровий стиль в графічному дизайні?
1. використання комп'ютерних технологій при с творенні композиції
2. фотографіка в гра фічному творі
3. веб дизайн
4. забаганка дизайнера
5. модний елемент прое кту
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Кітч - це?
1. вираження художнього образу твору
2. прикраса художнього твору
3. надмірна емоційності
4. раціональніс ть
5. вульгарність
Стил ь Гранж- це?
1. яскрава викликаюча гама твору
2. прикраса в художньому творі
3. навмисна недбалість і відмова від театраль ності
4. раціональніс ть
5. вульгарність
Стил ь психодел іка – це?
1. вираження художнього образу твору
2. передача відчуттів і настрою, які відчуває людина після вживання наркот иків
3. обов’ язковий елемент твору
4. монотонний коль ори
5. симетрія і порядок в творі
Стил ь модерн – це ?
1. вираження художнього образу твору
2. прикраса художнього твору
3. обов’ язковий елемент твору
4. природність форм
5. пропорція і симетрія
Що таке стиль Інфографіка?
1. стиль презентації інформації за допомогою графіки
2. комп’ютерна графіка
3. елемент графічного дизайну
4. забаганка дизайнера
5. додаток до прое кту
На яких композиційних елементах, засобах і принципах будується композиція стилю «Бароко»?
1. парадність, урочистість , пишність, динамічність. симетрія
2. стат ика, маса, с илует
3. єдність змісту і форми
4. тотожність , нюанс
5. додаток до прое кта
Що таке бренд?
1. прикр аса худ ожнього об разу твору
2. ко мпл екс понять, про товар, послугу, ко мпанію або особистість.
3. візуально сприйм аємий д ек ор
4. елемент з асоб у ком поз иції
5. до дато к до проекта

Cупер графіка – це?
1. прикраса художнього образу твору
2. вираження художнього твору
3. візуально сприйма ємий декор
4. елемент засобу композиції
5. абстрактна композиція з кольорових формальних плям
Функція суперг рафіки ?
1. прикраса будь якого предмету, споруди
2. обновлення і гармонізація виглядубудь якого предме ту, споруди
3. візуально сприйма є мий декорбудь якого предмету, споруди
4. елемент засобу композиції будь якого предмет у, споруди
5. абстрактна композиція з кольорових формальних плям
Супер обкладинка - це ?
1. прикраса книги
2. художньо вирішене паперове покриття книги над обкладинкою
3. візуально сприйма є мий декоркниги
4. елемент засобу композиції книги
5. книжкова абстрактна композиція з кольорових формальних плям
Дизайн реклами?
1. синтез маркетингу, психології, креативу й диза йну
2. вираження художнього твору
3. візуально сприйма є мий об’єкт
4. конструктивний елемент засобу композиції
5. модна, креативна абстрактна композиція з кольорових формальних плям
Візуаль ні комунікації, в тому числі системи орієнта ці ї
1. ум овні малюнки із зобр аженням б удь-яких дій, явищ , предметів, графіч ний елемент
2. д еко ративна констр укція в сер ед овищ і
3. гер ал ьд ика
4. семіо тичні елементи
5. символіка держави

Карикатура - це?
1. сатиричний жанргазетно - журнальної графіки
2. ілюстрація
3. графічна інформація
4. точна копія зображуємого
5. елемент графічного дизайну в друкованій продукції
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Екслібрис?
1. особа композиція книжкового знаку
2. ілюстрація
3. графічна інформація
4. точна копія зображуємого
5. елемент графічного дизайну в друкованій продукції
Монограма?
1. графічна інформація
2. ілюстрація
3. образно- ілюстративний особистий знак
4. піктограма
5. елемент графічного знака
Які елементи конструкції книг и?
1. Книжковий блок, Корінець, Форзац, Палітурка, Обкладинка
2. Поля сторінки
3. Колонцифра
4. Віньєтка
5. Шмуцтитул
Сучасні технології в графічному д из айні
1. циф ровий др ук
2. оф орт
3. гравюра
4. гек тографія
5. мо нотипія

Розмір флаєра
1. формат А-1
2. формат А-2
3. формат А-3
4. формат А-4
5. формат А-5
Шовко дру к - це?
1. ф лексо графі чний друк
2. ксилогр аф ія
3. глиб окий др ук
4. др ук через форм у, яка виконана на спеці альній сітці
5. плотерний друк

Інформаційний друк - це?
1. інформаційна пізнавальна графіка
2. рукописні плакати
3. графічні зображення
4. карикатура
5. дерев’яні таблички
Візуально – графічна мова- це?
1. система умовних графічних зображень
2. рукописні знаки
3. типографіка
4. карикатура
5. організація тексту
Колір це
1. відчуття, що виникає в органі зору людини при впливі світла
2. поглинання предметомпевної частини падаючого на нього світла
3. заломлення світлових проме нів
4. правильна відповідь відсутня
5. заломлення предметомпевної частини падаючого на нього світла
Кольори спектру:
1. фіолетовий,червоний, жовтогарячий, жовтий
2. зелений, бла китний, синій
3. червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний,синій, фіолетовий
4. білий, сірий, чорний
5. правильна відповідь відсутня
Яка світлова хвиля характеризується найбільшою довжиною:
1. фіолетова
2. зелена
3. червона
4. біла
5. правильна відповідь відсутня
Яка світлова хвиля характеризується найменшою довжиною:
1. фіолетова
2. зелена
3. червона
4. біла
5. правильна відповідь відсутня
Поверхня, яка відбиває усі хвилі світла сприймається як:
1. фіолетова
2. зелена
3. чорна
4. біла
5. правильна відповідь відсутня
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Поверхня, яка поглинає усі хвилі світла сприймається як:
1. фіолетова
2. зелена
3. чорна
4. біла
5. правильна відповідь відсутня
Найчис тіші, нас ичені кольори це
1. теплі кольори
2. кольори спектру
3. усі кольори, окрім білого, сірих, чорного
4. холодні кольори
5. правильна відповідь відсутня
Поверхня, яка поглинає усі хвилі світла сприймається як:
1. червоно-фіолетова
2. зелена
3. сіра
4. біла
5. правильна відповідь відсутня
Ахроматичні кольори це
1. білі і чорні кольори
2. правильна відповідь відсутня
3. чисто-білі, чисто-сірі і чисто-чорні кольори
4. сірі і чорні кольори
5. кольори спектру
Хроматичні кольори це:
1. теплі кольори
2. кольори, що мають зеленува тий, синюватий відтінки
3. усі кольори, окрім чисто-білого, чисто-сірих і чисто-чорного
4. правильна відповідь відсутня
5. чисто-білі, чисто-сірі і чисто-чорні кольори
Первинні кольори, променіяких не розкладаються на складові:
1. жовтогарячий, червоний, синій
2. червоний, жовтий, синій
3. жовтогарячий, зелений, фіолетовий
4. фіолетовий, червоний, синій
5. правильна відповідь відсутня
Основні характерис тики кольору:
1. ахроматичні кольори, хроматичні кольори
2. теплі кольори, холодні кольори
3. колірний тон, світлота, на сиченість
4. правильна відповідь відсутня
5. насиченість кольору
Оберіть найтепліший кол ір
1. жовтогарячий
2. червоно-жовтогарячий
3. червоний
4. фіолетовий
5. правильна відповідь відсутня
Оберіть теплий колір з наведених
1. правильна відповідь відсутня
2. синьо-зелений
3. синій
4. фіолетовий
5. жовто-зелений
Оберіть найхолодніший колір
1. синьо-зелений
2. синій
3. фіолетовий
4. жовто-зелений
5. правильна відповідь відсутня
Оберіть холодний колір з наведених
1. червоний
2. жовто-оранжевий
3. червоно-оранжевий
4. жовтий
5. правильна відповідь відсутня
Оберіть найсв ітліший із спектральних кольорів
1. жовто-зелений
2. помаранчевий
3. жовтий
4. правильна відповідь відсутня
5. червоний
Оберіть найсв ітліший колір
1. жовто-зелений
2. білий
3. жовтий
4. правильна відповідь відсутня
5. червоний
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Оберіть найтемніший із с пектрал ьних кольорів
1. синьо-зелений
2. синій
3. фіолетовий
4. правильна відповідь відсутня
5. зелений
Оберіть найтемніший із с пектрал ьних кольорів
1. синьо-зелений
2. синій
3. зелений
4. чорний
5. синьо-фіолетовий
Світло- тональні діапазони
1. повний,світло-сірий,середньо-с ірий,темно-сірий світлотні діапазони
2. повний, світло-сірий, темно-сірий світлотні діапазони
3. білий, сірий, чорний с вітлотні діапазони
4. світло-сірий,середньо-с ірий,темно- сірий світлотні діа пазони
5. правильна відповідь відсутня
Насиченість кольор у можна змінити:
1. додаванням білого або чорного, або сірого, чи додаткового кольорів
2. додаванням білого або чорного кольорів
3. додаванням додаткового кольору
4. додаванням спорідненого кольору
5. правильна відповідь відсутня
Скільки в ідтінків кольору лежить в основі кол ірного кола Й. Іттена
1. 15
2. 12
3. 9
4. правильна відповідь відсутня
5. 10
Типи гармонійних кольорових сполучень за колірним колом, розробленим Й. Іттеном:
1. додаткові кольори;кольори, розташування яких утворює рівносторонній, рівнобедрений трикутник, квадрат, прямокутник
або трапецію; гармонійні сполучення п’яти і шес ти кольорів
2. додаткові кольори;гармонійні с получення п’яти і шести кольорів
3. кольори, розташування яких утворює рівносторонній, рівнобедре ний трикутник, квадрат, прямокутник або трапецію
4. правильна відповідь відсутня
5. кольори, розташування яких утворює квадрат, прямокутник або трапецію

Оберіть пари додаткових кольор ів за колірним колом, розробле ним Й. Іттеном:
1. жовтий і фіолетовий, червоний і зелений, синій і жовтий
2. червоний і зелений, оранжевий і синій, жовтий і фіолетовий
3. жовтий і зе лений, червоний і зелений, оранжевий і синій
4. жовтий і оранжевий, червоний і фіолетовий, синій і зелений
5. правильна відповідь відсутня
Оберіть контраст холодного і теплого за Й. Іттеном:
1. синій і оранжевий
2. червоний і фіолетовий
3. синій і зелений
4. жовтий і оранжевий
5. правильна відповідь відсутня
Оберіть найсильніший контраст світлого і темного за Й. Іттеном:
1. синій і оранжевий
2. червоний і фіолетовий
3. білий і чорний
4. жовтий і оранжевий
5. правильна відповідь відсутня
Оберіть найсильніший контраст світлого і темного с еред кольорів спектру за Й. Іттеном:
1. жовтий і фіолетовий
2. червоний і синій
3. білий і чорний
4. жовтий і зе лений
5. правильна відповідь відсутня
Оберіть контраст холодного і теплого
1. зелений і фіолетовий
2. червоний і жовтий
3. синьо-фіолетовий і зелений
4. жовто-зелений і синій
5. правильна відповідь відсутня
Оберіть найбільш виражений контраст по кольору за Й. Іттеном:
1. синій, червоний, жовтий
2. червоний, фіолетовий, синій
3. синій, зелений, жовт ий
4. зелений, оранжевий, фіолетовий
5. правильна відповідь відсутня

290

1
31 липня 2020 р.

Що таке си му льтанний кон тра ст:
1. це я вище, при яко му наш е око при сприйн ятті
певно го к ол ьору по тр ебує по яви дод атко во го йо му, і
якщо такого нем ає, то сим ультанно ство рю є його сам о .
2. це ступ інь різ ниц і визн аченого ко льо р у в ід чо рного
або б і ло го

3 . це така оз нак а хро матично го ко льо ру, за якою о д ин кол ір
аб о відтінок від р із няється від інш ого та йом у м о жна дати
наз ву "жо втий", "з ел ений"
4 . по єдн ання дво х про тилежних к ольо рів , щ о в икликає
ві д чу ття певного н апр ужен ня
5 . пр авил ьн а від по відь відс утн я
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Що та ке кон тра ст по насиче ності:
1. це я вище, при яко му наш е око при сприйн ятті певного
ко ль ору п отр еб ує п ояв и д одатко вого йом у, і якщо так ого
немає, то сим ул ьтанно ств орю є його са мо.
2. про тил ежн ість м іж к ол ьорами яскр авими і насич ени ми та
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При явищі симультанного контрасту, якого додаткового синьому кольору буде потребувати наше око, для
створення рівноваги
1. червоний
2. фіолетовий
3. жовтий
4. ора нжевий
5. правильна відповідь відсутня
Що таке контраст по вел ичині колірних плям:
1. це явище, при якому наше око при сприйнятті певного кольору потребує появи додаткового йому, і якщо т акого немає, то
симультанно створює його само
2. протилежність між кольорами яскравими і насиченими та тьмяними і за темненими
3. це розмірні співвіднош ення між плямами двох чи більше кольорів, протиставлення більшого і меншого
4. поєднання двох протилежних кольорів, що викликає відчуття певного напруження
5. правильна відповідь відсутня

Який колір утворюється при змішуванні двох додаткових кол ьорів:
1. зелений
2. жовтий
3. фіолетовий
4. сіро-коричневий
5. правильна відповідь відсутня
Типи га рмонійних кольо ро вих спо лу чень з а ко лірним ко ло м,
розро бл еним В.М. Шуга євим:
1. спо лу чення ч отир ьо х с пор ід нено-контрастних к ольо рів
2. гар мо нійні по єднання діам етр аль но пр отилеж них к ольо рів; од нотонові
га рм о нії кол ьор ів; гарм онійні по єднання споріднених кол ьор ів; гарм онійні
спол учення спор ід нено -ко нтраст них кол ьо рів; гар м онійні спо луч ення 3 -4
ко ль орів ; сполуч ення чотирь ох споріднено-к онтрастних кол ьорів
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Дайте визначення поняття нюансу у кольорі:
1. це ступінь різниці визначеного кольору від чорного або білого
2. це протиставлення кольорів, які різко відрізняються один від одного за колірним відтінком або є додатковими
3. це ступінь кольоровості плями фарби порівняно рівною їй за світлістю ахроматичною плямою
4. це ледве помітний перехід відтінку у кольорі
5. правильна відповідь відсутня
Дайте визначення поняття контрасту у кольорі:
1. це протиставлення кольорів, які різко відрізняються один від одного за колірним відтінком або є додатковими
2. це ледве помітний перехід відтінку у кольорі
3. це ступінь різниці визначеного кольору від чорного або білого
4. це ступінь кольоровості плями фарби порівняно рівною їй за світлістю ахроматичною плямою
5. правильна відповідь відсутня
До
якого
з
ко льорів
можна
від нести
т ак і
ха ра ктеристики:
збу д ливий,
га рячий ,
енергійний,
житт єрад існий, стимулюю че вп ливає на мозо к, сприяє
зб і льшен ню муск ульн ої нап руг и, підвищенню тиск у кро ві т а
ритм у ди ха ння, ст ворює від чутт я тілесного т епла:
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3 . о д нотонові гарм онії ко льорів; гар мо нійні
поєднання споріднених кол ьор ів; гарм о нійні
спо луче ння спорід нено-к онтрастних ко ль орів
4 . гарм онійні поєд нання діамет рал ьно
протил ежних кол ьор ів;
5 . пр авильна відпо відь відсутня

Дайте визначення поняття насиченість кольору:
1. це ступінь кольоровості плями фарби порівняно рівною їй за світлістю ахроматичною плямою
2. це ступінь різниці визначеного кольору від чорного або білого
3. це така ознака хрома тичного кольору, за якою один колір або відтінок відрізняється від іншого та йому можна дати назву
"жовтий", "зеле ний"
4. приналежність до кольорів спектру
5. правильна відповідь відсутня
Дайте визначення поняття колірний тон:
1. це ступінь різниці визначеного кольору від чорного або білого
2. це ступінь кольоровості плями фарби порівняно рівною їй за світлістю ахроматичною плямою
3. це така ознака хрома тичного кольору, за якою один колір або відтінок відрізняється від іншого та йому можна дати назву
"жовтий", "зеле ний"
4. приналежність до кольорів спектру
5. правильна відповідь відсутня
Дайте визначення поняття яскравість кольору:
1. це ступінь кольоровості плями фарби порівняно рівною їй за світлістю ахроматичною плямою
2. це ступінь різниці визначеного кольору від чорного або білого
3. це така ознака хрома тичного кольору, за якою один колір або відтінок відрізняється від іншого та йому можна дати назву
"жовтий", "зеле ний"
4. приналежність до кольорів спектру
5. правильна відповідь відсутня
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3 . ц е така озн ака х ро м ати чно го кольор у, з а як ою о дин
к ол ір аб о відтіно к відріз н яється від інш ого та йо м у можна
д ати н аз ву "жо втий", "з ел ени й"
4 . п о єд нання д во х про тилеж них ко льо р ів , що вик лик ає
від чуття певно го н апр уж енн я
5 . п р авильна відпо відь ві дс утня

1 . з елений
2 . ж овтий
3 . ф іолето вий
4 . ч ерво ний
5 . пр авильна ві дпо відь ві дсутня

До якого з кольорів можна віднести такі характеристики: заспокійливо діє на нервову систему, знижує головний
біль, знімає втому та роздратування, колір розс лабленості і спокою:
1. зелений
2. жовтий
3. фіолетовий
4. червоний
5. правильна відповідь відсутня
До якого з кольорів можна віднести такі характеристики: холодний, спокійний, благородний колір, заспокоює,
знімає агресію, стимулює розумові здібності, покращує пам'ять, діловий колір:
1. зелений
2. жовтий
3. синій
4. чорний
5. фіолетовий
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До якого з кол ьорів можна віднести такі характер истики: легкий, вільний, символ чистоти та рівноваги, добре
поєднується з іншими кольорами, колір гармонії, передає блиск променів світла, і холод льоду:
1. білий
2. жовтий
3. синій
4. блакитний
5. фіолетовий
До якого з кольорів можна віднести такі характеристики:яскравий, викликаєрадість, покращує настрій, заряджає
енергією, допомагає боротися зі стрес ом та прискоренню руху крові:
1. білий
2. жовтогарячий
3. червоний
4. блакитний
5. зелений
До якого з кольорів можна віднести такі характеристики: легкий, свіжий, небесний, знімає надмірну збудженість та
гнів, колір ясного розуму, с прияє розвиткові творчих здібнос тей, покращенню здатності до концентрації:
1. білий
2. жовтий
3. синій
4. блакитний
5. фіолетовий
До якого з кольор ів можна віднести такі характеристики:філософський , колір роздумів, колір чарів та таємниць,
допомагає заспокоїти розум та привести в порядок думки, клір с мутку:
1. чорний
2. жовтий
3. синій
4. зелений
5. фіолетовий
До якого з кольорів можна віднести такі характеристики: холодний, спокійний, відсторонений, при тривалому
спогляданні навіює сум, сонливіс ть, апатію:
1. чорний
2. сірий
3. синій
4. зелений
5. фіолетовий
До якого з кольорів можна віднести такі характе ристики:суворий, зібраний, елегантний, темний, важкий,
різкопонижує настрій, у невеликій кількості застос овується для контр асту:
1. чорний
2. жовтий
3. синій
4. зелений
5. фіолетовий

Основними стадіями розробки проекту графічного дизайну об’єкту в с ередовищі є:
1. функціональне вирішення, розробка логотипу, складання специфікації матеріалів
2. підготовча стадія, ста дія дизайне рської пропозиції, розробка проекту в мате ріалі
3. пошук композиційного вирішення, виконання остаточного варіанту, розробка конструкцій
4. стадії довільні
5. жодної правильної відповіді

Дизайн проект оформлення вітрини магазину містить в собі:
1. планшет з наступними зображеннями: первинні фотографії та обміри, ескізи, остаточне композиційне вирішення, креслення
конструкцій, специфікація матеріалів
2. креслення аналогів, ес кізи остаточного виріше ння, розробка кольорової гами
3. текстові пояснення до проекту, ескізи остаточного вирішення, розробка кошторису
4. креслення конструкцій
5. тільки макет

За розміщенням на фасаді будинку вітрини бувають:
1. єдині довгі, множинні, багатоповерхові, ба гатоповерхові, кутові
2. засклені або відкриті
3. товарні або сюжетні
4. художні
5. звичайні
За ступенем відкритості вітрини бувають:
1. відкриті, закриті, відкрито- закриті
2. художні або звичайні
3. одноповерхові або ба гатоповерхові
4. кутові
5. динамічні
За художнім вирішенням експозиції вітрини магазинів бувають:
1. товарні, сюжетні, товарно-сюжетні, акційні
2. звичайні або художні
3. динамічні, статичні
4. освітлені та темні
5. відкриті або закриті
В оформле нні вітрини магазину викор истовуються:
1. вітринне армова не скло, манекени, підставки під продукцію, подіуми, муляжі товарів
2. широкоформатний друк на плівці, аплікації, підсвічування
3. зазначено в 1 і 2 пунктах
4. макети
5. немає вірної відповіді
М’які декорації:
1. деталі оформлення сцени, зроблені з м’яких матеріалів
2. тільки покриття планшету сцени
3. тільки куліси
4. тільки падуги
5. тільки задник сце ни
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Декорації створюються за допомогою:
1. за допомогою живопису і графіки
2. архітектури і освітле ння
3. сценічних технік та проекції
4. зазначене в пункті 1, 2, 3
5. немає правильної відповіді
Сценографія це:
1. дизайн театрального костюму
2. робота бута форії
3. розробка і виробництво декорацій, їх монтаж і демонтаж
4. немає правильної відповіді
5. конструювання декорацій
Основними системами сценічних декорацій є:
1. кулісно-пересувна.кулісно-підйомна, павільйонна, об’ємна, проекційна
2. декоративна, конструктивна, живописна
3. театральна та теле візійна
4. немає правильної відповіді
5. пересувна і стаціонарна
Послідовність виконання проекту оформлення сцени включає:
1. обмір сцени, вивче ння вимог режисера, ознайомлення з сценічним устат куванням, фот ографуванням, фотографування,
розробка ескізів та остаточного вирішення, виконання проекту в матеріалі
2. фотографування сцени, розробка ескізів, викона ння декорацій
3. обмір сцени, виконання макету сценічного оформлення, кошторис
4. послідовність довільна
5. немає правильної відповіді

Проекційні декорації розрізняються на:
1. стаціонарні та мобільні
2. кольорового та чорно- білого зображення
3. прямої проекції та проекції на просвіт
4. плоскі та об’ємні
5. малі та великорозмірні
Мобільні виставкові стенди – це
1. спеціальні конструкції, виготовле ні з легких матеріа лів які легко збираються і розбираються
2. які використовуютьс я в тимчасових приміщеннях
3. які виконуют ься з мета лопластикових конструкцій
4. на автотранспорті
5. акційні стенди
Жорстка декорація:
1. виготовленна з метале вих елементів
2. виготовлена з фанери
3. виготовлена з ДСП
4. об’ємно-ка ркасні конструктивні елементи оформлення сцени
5. падуги, що перекривають верх с цени
Кулісна пересувна декорація:
1. ширми, рами
2. об’ємні декорації
3. задник, куліси, па дуги, що підіймаються і опускаються
4. каркасні декорації
5. немає правильної відповіді
Декорація:
1. оформлення сцени, щ о відтворює матеріальне середовище, в якому діє актор
2. спосіб декоративного оформлення сцени
3. вигородка
4. архітектурний фон спекта клю
5. зображення природного середовища
Ажурна декорація:
1. зображення неба
2. зображення архітектури
3. створює ілюзію освітлення
4. вид декорації, на поверхні якої утворено прорізи
5. немає правильної відповіді
Проект оформлення сце ни включає:
1. ес кізи
2. кошторис
3. макет на графічну частину
4. текстові пояснення
5. макет
Вигородка являє собою:
1. ажурну декорацію
2. фон спектаклю
3. макет в зменшеному масшт абі
4. кошторис
5. відтворення на сцені макету в натуральну величину
Портал сцени це:
1. фон сценічного простору
2. об’ємні декорації
3. ширми
4. обрамлення першого плану с це ни
5. прохід на сцену
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Просторова декорація це:
1. вигородка
2. падуга
3. куліси
4. фон сцени
5. декорація, яка будується на принципі оточення сцени глядачами з усіх боків
Виставкове устаткування:
1. стільці
2. плакати
3. рекламна продукція
4. просторові мета леві конструкції, рецепції, стенди, рекламні с тінки
5. немає правильної відповіді
Підготовча стадія виконання проекту графічного дизайну середовища полягає в:
1. ознайомлені та фотографуванні об’єкту
2. обмірюванні
3. вивченню вимог що до проектува ння
4. зазначене в пунктах 1, 2, 3
5. ес кізуванні
Стадія дизайнерської пропозиції в графічному дизайні середов ища це:
1. пошук композиційного рішення
2. вибір композиційних засобів
3. розробка ескізів
4. зазначене в пунктах 1, 2, 3
5. розробка конструкції
При розробці елементів виставкового устаткування необхідно використовувати:
1. модульні системи
2. індивідуальні розробки уста ткування
3. таблиці
4. кошторис
5. зазначене в пунктах 1, 2
Креслення конструкцій та елементів устаткування виконуються:
1. у встановленому масшт абі
2. не викорис товуючи масштаб
3. в масштабі 1:500
4. в масштабі 1:2000
5. в масштабі 1:5000
Остаточне оформлення проекту це :
1. креслення конструкцій та елементів
2. оформлення проекту на планшет і та виконання макету
3. композиційне рішення
4. вказане в пунктах 1, 2
5. немає правильної відповіді
На характер оформлення вітрини впливають:
1. кліматичні умови
2. тільки побажання замовника
3. побажання покупців
4. архітектура будівлі, кліматичні та містобудівні умови, функціональне призначення
5. тільки розмір вітрини
В багатоповер ховій вітрині використовуються:
1. дрібні елементи
2. нюансні кольори
3. викладка товарів
4. найбільш крупні та ефектні елеме нт и
5. немає правильної відповіді
Чи дозволяєтьс я використовувати кутові вітрини:
1. ні
2. так
3. за умови узгодження
4. за умови створення художнього образу
5. зазначене в пунктах 3, 4
Відкрита в ітрина це:
1. в якій застосовано вентиляцію
2. в якій відсутнє засклення
3. через яку видно торгове приміщення
4. в якій застосовуються манекени
5. в якій існуют ь проходи
Закрита вітрина це:
1. в якій застосовано засклення
2. в якій відсутня вентиляція
3. в якій не існує проходів
4. в якій встановлено обладнання
5. прост ір якої відгороджено від інтер’єру
Відкрито-закрита вітрина :
1. тимчасово відкривається
2. прост ір торгового залу проглядається частково
3. зі змінною експозицією
4. в якій встановлено обладнання
5. в якій встановлено манекени
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В товарних вітринах:
1. основним еле ментом диза йну є викладка товарів
2. використовується тільки друк на плівці
3. використовується рекламна продукція
4. рекламуються тільки промислові товари
5. рекламуються тільки продовольчі товари
В сюжетних вітринах:
1. використовуються муляжі товарів
2. використовуються асоціативний ряд та образи, пов’язані з певними товарами
3. використовується викладка товарів
4. використовується рекламна продукція
5. використовуються тільки ма не кени
В товарно-сюжетних вітринах:
1. рекламуються тільки промислові товари
2. рекламуються тільки продовольчі товари
3. використовуються тільки ма не кени
4. асортимент товару виставляється оригіна льним способом
5. використовується тільки ре кла мна продукція
Методами офор млення вітрини є:
1. створення просторової товарної експозиції
2. широкоформатний друк та аплікація
3. світлове оформлення
4. немає правильної відповіді
5. вказане в пунктах 1,2, 3
Штучне освітлення вітрини здійснюється:
1. в темну пору доби
2. обов’ язково вдень
3. вдень, якщо скло вітрини відбиває світло
4. вірної відповіді немає
5. вірно в пунктах 1, 3
Штучне освітлення вітрини здійснюється за допомогою:
1. люмінесцентних ламп
2. галогенних світильників
3. неонових та світлодіодних світильників
4. немає правильної відповіді
5. вірно в пунктах 1, 2, 3
Засклення вітрини магазину здійснюється:
1. звичайним склом товщиною більше 4 мм
2. акриловим пластиком
3. армованим склом, триплексом, за гартованим склом
4. вірно в пунктах 1, 2, 3
5. немає правильної відповіді
Яку назву має первісний допоміжний малюнок виконаний з натур и з метою її вивчення в проце сі роботи над
майбутнім твором?
1. картина
2. етюд
3. етюдник
4. епізод
5. немає жодної правильної відповіді
Вид образотворчого мистецтва, специфічною особливістю якого є відтворення художніх образів за допомогою
нанесення фарб на певну поверхню ( папір, полотно, дере во, камінь, бетон, метал, тощо.)
1. графіка
2. живопис
3. скульптура
4. архітектура
5. декоративно-прикладне мистецтво
Яку назву має вид живопису, твори якого мають самостійне значення і сприймаються незалежно від оточення.
Буквально — живопис, створений на мол ьберті
1. монументальний
2. мініатюра
3. декоративний
4. станковий
5. театрально-декораційний

Яку назву має техніка живопису що виконується в один сеанс?
1. «алля - прима »
2. лесування
3. відмивка
4. по мокрому
5. по сухому

Яку назву має технічний засіб живопису, заснований на використанні прозорості фарби, її влас тивості змінювати
колір при нанесенні одного прозорого шару фарби на інший прозорий шар?
1. «алля - прима »
2. лесування
3. відмивка
4. по мокрому
5. по сухому

Яку назву має техніка акварел ьного живопису, що виконується по вологому папері?
1. «алля - прима »
2. лесування
3. відмивка
4. по мокрому
5. по сухому
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Яку назву маю ть д ві картини об 'єднані о днією темою та ід еєю, а також єд ністю кольо ро вого і композиційного
вирішення?
1. диптих
2. триптих
3. квадр иптих
4. поліптих
5. нем ає жод ної пр авильно ї відповіді
Яку назву маю ть три картини об'єднані однією темою та ідеєю , а також єдністю ко льорового і ко мпозиційно го
вирішення?
1. диптих
2. триптих
3. нем ає жод ної пр авильно ї відповіді
4. квадр иптих
5. поліптих
Яку назву маю ть чотири картини об 'єднані однією т емою та ідеєю , а та ко ж єд ністю ко льорово го і композиційного
вирішення?
1. диптих
2. квадр иптих
3. поліптих
4. триптих
5. нем ає жод ної пр авильно ї відповіді

Як називається технічний прийом в живописі, коли накладання олійних, темперних та ін. фарб відбувається
ущільненим, непрозорим навіть пастозним шаром?
1. корпусне письмо
2. лесування
3. крекелюр
4. жирне письмо
5. немає жодної правильної відповіді

Як називаються тріщинки які з часом утворюються на творах мистецтва, переважно в олійному живописі?
1. «шоколадні тріщинки»
2. кракелюр
3. кракле
4. кракау
5. немає жодної правильної відповіді
За законами повітряної перспективи колір предметів віддаляючись від глядача стає:
1. теплішим
2. контраснішим
3. холоднішим
4. яскравішим
5. не змінюєть ся
За яким критерієм акварельні фарби поділяють на 3 групи : корпусні, лесувальні, напівлесувальні?
1. прозорості
2. густоти
3. швидкості висихання
4. яскравості
5. немає жодної правильної відповіді
Значна велика різниця в яскравості або кольорі предметів, різка відмінність називається :
1. контражур
2. контраст
3. нюанс
4. тотожність
5. немає жодної правильної відповіді
Один із провідних жанрів живопису присвя чений зображенню людини або групи людей ?
1. портрет
2. натюрморт
3. пейзаж
4. релігійний
5. батальний
Один із провідних жанрів живопису присвя чений зображенню неживих предметів ?
1. натюрморт
2. пейзаж
3. релігійний
4. батальний
5. портрет

Яку назву має течія в мистецтві, що зародилася у Франції , у другій половині XIX століття, представники якої
намагалися у своїх твор ах пе редати безпос ереднє враження від навколишнього світу, мінливі стани природи?
1. імпресіонізм
2. кубізм
3. авангардизм
4. модерн
5. сюрреа лізм
Як назива єть ся п оча то к робо ти над кар тин ою у
1. під мал ьов ок
вигляді з ага ль ного на рису, що являє соб о ю перший
2. ро з мальовк а
ба рвист ий шар у к арт ині, який ма є на меті встановит и
3. то нування гру нту
малю нок , за гал ьний колір і таким чи ном по легшит и
4. рисуно к
підго товку д ля под альших проп исо к?
5. нем ає жод ної пр авил ьної в ід по від і

Термін у живописі, який с клався у результаті роботи художників на вільному повітрі, а не у майстерні
1. пейзаж
2. імпресіонізм
3. етюд
4. пленер
5. немає жодної правильної відповіді
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Як називається т вір о бра зотворчо го мистецтва невеликого розміру в ру кописах , книгах , на полотні,
різноманітній тканині тощо, відзна чається особ ливо тонкою технікою виконання?
1. мініатюр а
2. мо нум ентальний
3. д еко ративний
4. станковий
5. нем ає жод ної пр авильно ї відповіді

Що таке живопис?
1. жанр мистецтва
2. вид мистецтва
3. техніка мистецтва
4. натура лізм
5. символізм
Яку назву має найважливіший зобр ажувальний та емоційний засіб живопису?
1. форма
2. колір
3. фарба
4. тональність
5. гармонія

Яку назву має вдале поєднання різноманітних кольорів в кар тині, де кожен колір знаходиться у співдружності з
іншими кольорами?
1. пропорція
2. колорит
3. контраст
4. нюанс
5. світлот а

Як називається однотонний, монохромний живопис?
1. акварель
2. темпера
3. гризайль
4. пастель
5. акріл
Який з видів живопису не може існувати без архітектури?
1. монохромний живопис
2. монументальний живопис
3. декоративний живопис
4. станковий живопис
5. олійний живопис

Яку назву має живопис призначений дл я оздоблення, що також входить до складу архітектурного ансамблю або
творів декоративно-ужиткового мистецтва?
1. монументальний
2. декоративний
3. станковий
4. акварельний
5. темперний

До монументального живопису відносять
1. вітраж
2. рельєф
3. барельєф
4. пейзаж
5. офорт
Індивідуал ьний стил ь художника називають слов ом
1. манера
2. манірність
3. індивідуальність
4. послідовність
5. пастозність
Від чого залежить колір в тіні предмета
1. кольору предметів
2. освітлення
3. кольору стін аудиторії
4. фарб
5. повітря

Яку назву має модерністська течія представники якої принципово відмовлялись від зображення реальних
предметів?
1. абсурдизм
2. авангардизм
3. абстракціонізм
4. кубізм
5. імпресіонізм

Жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенню природи, міст, с іл
1. портрет
2. пейзаж
3. натюрморт
4. етюд
5. композиція
Вид образотворчого мистецтва, основним засобом зоображення в якому є колір:
1. скульптура
2. графіка
3. живопис
4. мініатюра
5. мозаїка
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Бачити живопис цілісним це:
1. прописати детально всі предмети
2. передати матеріальність предметів
3. працювати від деталей до узагаль нення та навпаки
4. вит римувати правила лінійної перспективи
5. вит римувати правила повітряної перспективи
Художник мариніст малює…
1. портрети
2. тварин
3. морсь кий пейзаж
4. дітей
5. ліс
Теплі кольори це :
1. синій, фіолетовий, зелений
2. рожевий, голубий, червоний
3. жовтий, оранжевий, червоний
4. сірий, білий, жовтий
5. жовтий, коричневий, чорний
Як називаєть ся жа нр живопису , що з ображає красу та естетику оголеного людсь ко го тіла?
1. портрет
2. ню
3. побутовий
4. істор ичний
5. б атальний
Як називаєть ся о со бливий вид живопису, твори якого є об ’єктом куль ту та поклоніння?
1. мо нум ентальний живо пис
2. станковий живопис
3. іконо пис
4. д еко ративний живопис
5. нем ає жод ної пр авильно ї ві дповіді

Яку назву має техніка живопису, що виконуєтьс я акварел ьними фарбами з нанесе нням іх на с ухий папір?
1. «алля - прима »
2. лесування
3. відмивка
4. по мокрому
5. по сухому
Як називається перспектива заснована на зоровому сприйнятті системи передачі віддалених предметів , що включає
в себе пом'якшення обрисів, ослаблене зображення деталей, зме ншення яс кравості кольору і інші прийоми?
1. повітряна перспектива
2. лінійна перспектива
3. купольна
4. панорамна
5. театральна
Прийом підкреслення кольором, світлом, лінією, чи розміщенням в просторі тієї деталі на яку потрібно звернути
увагу глядача.
1. мазок
2. пляма
3. розмивка
4. акцент
5. немає жодної правильної відповіді
Як на зивається а ркуш із ка ртону чи щі льного паперу ,
на який зазвичай приклеюю ть ілюстра цію, ху дожню
акварельну чи пастельну роботу, який надає зображенню
глибини та є нейтральною зо ною мі ж рамою і худ ожнім
зображенням?
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1 . паспарту
2 . рама
3 . тл о
4 . контур
5 . немає жодної правильної відпо віді

Як називається змішування фарб безпосередньо на роботі, коли два мазка різног о кол ьору кл адуться поряд?
1. просторове
2. ілюзорне
3. оптичне
4. швидке
5. механічне
Як називається змішування фарб безпосередньо на палітрі?
1. оптичне
2. просторове
3. ілюзорне
4. механічне
5. швидке
Підкреслене виявлення почуттів, переживань, емоційний живопис, інтенсивна виразність твору, що створюєтьс я
різноманітними, стилістичними засобами образотворчого мистецтва.
1. експре сія
2. абстракція
3. імпресія
4. авангардизм
5. футуризм

Діяльність люд ини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше д уховних або матеріальних цінностей
(но ві тво ри мистецтва).
1. лю динотворч а д іяльність
2. трудо ва діяльність
3. професійність
4. творч ість
5. нем ає жод ної пр авильно ї відповіді
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Як називається плоский ящик, що використовується живопис цями дл я написання етюдів та розміщення в ньому
художніх матеріалів для роботи?
1. етюдник
2. скриня художника
3. планшет
4. кейс
5. немає жодної правильної відповіді

Як називається частина листа, яка зберігається білою в процесі живопису?
1. резерват
2. резервації
3. резервування
4. резервна
5. резерваж

Дайте визначення поняттю «видавець»
1. спеціалізоване підприємство, основна діяльність якого -готування та випуска ння у світ видавничої продукції
2. фізична чи юридична особа, яка готує і випускає видання
3. підприємство, установа або організація, ст атутом якої поряд з іншими видами діяльност і передбачено готувати і випускат и у
світ видавничу продукцію
4. юридичний термін, при реєстрації громадянських актів
5. організація, що фінансує друкування
Дайте визначення поняттю «видавництво»
1. спеціалізоване підприємство, основна діяльність якого -готування та випуска ння у світ видавничої продукції
2. фізична чи юридична особа, яка готує і випускає видання
3. підприємство, установа або організація, ст атутом якої поряд з іншими видами діяльност і передбачено готувати і випускат и у
світ видавничу продукцію
4. юридичний термін, при реєстрації громадянських актів
5. організація, що фінансує друкування
Дайте визначення поняттю «видавнича організація»
1. підприємство, установа або організація, ст атутом якої поряд з іншими видами діяльност і передбачено готувати і випускат и у
світ видавничу продукцію
2. спеціалізоване підприємство, основна діяльність якого -готування та випуска ння у світ видавничої продукції
3. фізична чи юридична особа, яка готує і випускає видання
4. юридичний термін, при реєстрації громадянських актів
5. організація, що фінансує друкування
Да йте виз на ченн я поняттю « вид а внича проду кці я»
1. спеці аліз оване пі дпр иємств о, о сновна дія льність яко го
-готу вання та випу скання у сві т в идавничо ї про дук ці ї
2. фі зич на ч и ю рид ична о соб а, яка готу є і випу скає
видання
3. су купні сть видань, підгото ваних д о випус кання або
випущ ених в идавцем (вид авцями)
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4. підпр иємств о, у станов а аб о о ргані зація, статутом я ко ї пор яд з
іншими вид ам и д іяль ності передбач ено готувати і випуск ати у світ
вид авничу про дукцію
5. періо дич не в идання, щ о вихо дить під нез мінно ю назво ю, має
пості йні ру брики, мі стить статті, інші м атеріали з гр омад ськ опол ітич них, науко вих , виро бнич о-пр ак тичних та інш их питань,
лі тер атурно -ху до жні твор и, і лю стр ації, фо тогр аф ії

Що означає поняття «орнамент»?
1. Орнамент – це вид образот ворчої діяль ності людини , що включає розробку форми і кольорової гармонії предметів дизайну
2. Орнамент – це візерунок або узор, побудований на ритмічному повторені елемент ів різноманітних мотивів
3. Орнамент – це ювелірна прикраса
4. Орнамент – це комбінація рель єфних та площинних зображе нь
5. Орнамент – це різнофактурна композиція складної форми
Назвіть основні види ритму в композиції виробів дизайну
1. Простий, складний, комбінований
2. Літературний, музичний, мистець кий
3. Простий (метричний порядок) та складний (ритмічний порядок)
4. Архітектурний, скуль птурний, інтер’єрний.
5. Декоративно-прикладний, оздоблювальний, орнаментальний
Як композиційний засіб зв’язку «ритм» - це:
1. Чергува ння форм чи її елементів через певні інтервали
2. Повторюваність елементів форми в хаотичному порядку
3. Кількісна або якісна зміна первоначальної форми предметів
4. Хаос композиційних елементів формоутворення
5. «Фірмовий знак» певних художників чи дизайнерів
Що означає поняття «симетрія» в композиції?
1. Симетрія – це одна кове розміщення частин композиції відносно її центру або вісі
2. Симетрія – це повторюваність елементів відносно вісі
3. Симетрія – це явище елект ронної конфігурації, яким обумовлена вторинна періодичність
4. Симетрія – це повна рівність правої та лівої частин
5. Симетрія – це нерівніст ь правої та лівої частин
Що означає поняття «асиметрія»?
1. Асиметрія – це однакове розміщення частин композиції відносно певної осі
2. Асиметрія – це рівність за розмірами елементів композиції правої т а лівої частин
3. Асиметрія – це стійка сист ема порядку, організації елементів композиції
4. Асиметрія – це принцип ст алості термодинамічної рівноваги систем
5. Асиметрія – це відсутність чи порушення однакового розміщення е лементів відносно вісі
Назвіть види симетр ії в композиції
1. Рівноважна, стала, білатеральна
2. Обертальна, ковзаюча , трансляційна
3. Центральна, головна, суперсиметрія
4. Дзеркальна, осьова (поворотна) гвинтова, переносна
5. Немає правильної відповіді
Що означає поняття «композиція»?
1. Композиція – це компонува ння певних композиційних елементів, принципів та засобів зв’язку
2. Композиція – це організація певного порядку, обумовлена ідеєю, метою та призначенням з підпоряткованіс тю елементів
один одному і цілому, що веде до створення гармонійного художнього твору або виробу
3. Композиція – це майстерність побудови художнього твору чи предмет у дизайну
4. Композиція – це схема створення композиційної гармонії для мистецьких творів, в тому числі предмет ів дизайну
5. Композиція – це організація окремих розрізнених елементів і єдине ціле
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На які види розділяється композиція предметів дизайну?
1. Декоративно-прикладна, образот ворча, рельєфна
2. Скульптурна, площинна, декоративна
3. Фронтальна (площинна і рельєфна) об’ ємна та глибинно-просторова
4. Фронтальна , профіль на, верхня
5. Ліва, права, нижня, верхня
Які предмети дизайну можна відне сти до об’ємної композиції?
1. Ті предмети дизайну, що мають три виміри (довжину, ширину і висоту)
2. Одяг, тканини, шпалери
3. Інтер’єр, екстер’єр, ландшафт
4. Ті предмети дизайну, що мають два виміри
5. Немає правильної відповіді
Яке визначення є вірним для поняття «силует» я к композиційного еле менту?
1. Силует – це прізвище міністра Франції
2. Силует – це площинне відображення об’ємної форми
3. Силует – це все мілке, дешеве чи непрестижне
4. Силует – це декоративне рішення об’ємної форми
5. Силует – це портрети, екслібріси
Яке визначення лінії є вірним з точки зору композиції?
1. Лінія - це нитка, шнур, стрічка
2. Лінія – це витягнутий в одному напрямку просторовий об’єкт
3. Лінія – це ланцюг зв’язаних між собою об’ єктів
4. Лінія – це результат руху крапки
5. Немає правильної вірної відповіді
Які типи ліній існують в композиції виробів дизайну?
1. Вертика льні, горизонтальні, похилі
2. Безкінечні, відрізки, просторові
3. Пунктирні, штрихпункт ирні, с уцільні
4. Вигнут і морські, гірські, ландшафтні
5. Контурні, розділові, декоративні
Оберіть правил ьну відповідь щодо визначення поняття рівноваги в композиції
1. Рівновага – це рівність верхньої та нижньої частин художнього твору чи виробу дизайну
2. Рівновага – це сумісніс ть правої та лівої частин художнього твору чи виробу дизайну
3. Рівновага – це таке розміщення елементів композиції, при якому кожний її елемент знаходит ься в стійкому положенні
4. Рівновага –це кольорова гармонія частин композиції
5. Рівновага – це фактура чи текстурна гармонія частин композиції
Оберіть вірне визначення кол ьору як композиційного елементу
1. Колір – це с уб’єктивна характеристика с прийняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти
електровипромінювання з довжиною хвиль в області видимого діапазону (від 380 до 760нм)
2. Колір – це гармонія в сприйнятті різноманітних елект ромагнітних хвиль
3. Колір – це випромінювання об’єкту, що залежить від його спектру та психофізіологічного стану людини
4. Колір – це різнобарв’ я навколишньої природи з безліччю тонів та відтінків
5. Колір - це характерис тика довжини хвиль с вітла

Яка властивість надає кольору бути більш чи менш яскравим?
1. Тон
2. Світлота
3. Насиченість
4. Інтенсивність
5. В’ялість
Які кольори кольорової гами є ос новними?
1. Оранжевий, червоний, зелений
2. Зелений, фіолетовий, оранжевий
3. Голубий, фіолетовий, жовтий
4. Синій, жовтий, червоний
5. Червоний, зелений, синій
На які ря ди ділятьс я всі кольори?
1. Світлі та темні
2. Холодні та теплі
3. Яскраві та пастельні
4. Контрастні та спорідне ні
5. Хроматичні т а ахрома тичні
Оберіть вірне визначення тотожності як композиційному засобу зв’язку
1. Тотожність – це повна відмінність порівнювальних елеме нтів
2. Тотожність – це деяка відмінність порівнювальних елементів
3. Тотожність – це повна схожість порівняльних елементів (за формою, розміром, кольором, факт урою тощо)
4. Тотожність – це не повна схожість порівняльних елементів
5. Тотожність – це повна відмінність порівнювальних елеме нтів
Оберіть вірне визначення нюансу (схожос ті) як композиційному засобу зв’язку
1. Нюанс – це результат порівняння елементів композиції, при якому відмінніст ь виявлена більш, ніж схожість
2. Нюанс - це результ ат порівняння еле ментів композиції, при якому схожість виявлена більше, ніж відмінність
3. Нюанс - це повна відмінність порівнювальних композиційних елементів
4. Нюанс - це повна схожість порівнювальних композиційних елементів
5. Вірна відповідь відсут ня
Оберіть вірне визначення контрасту як композиційному засобу зв’язку
1. Контраст – це повна відмінність порівнювальних композиційних елементів
2. Контраст – це неповна відмінність порівнювальних е лементів
3. Контраст – це результат порівняння композиційних е лементів, де схожість виявлена сильніше, ніж відмінність
4. Контраст – це повна схожість порівняльних композиційних елементів
5. Вірна відповідь відсут ня
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Яка відповідь визначає сутніс ть поняття «відношення» в композиції?
1. Відношеннями називають візуальну схожість чи відмінність порівняльних елементів
2. Відношення – це повна схожіс ть порівняльних елеме нтів композиції
3. Відношення – це повна відмінність порівняльних елементів композиції
4. Відношеннями називають результат порівняння двох величин однієї властивості (лінійних вимірів, площин поверхні, частин
об’єму, кольору, фактури, маси, лінії, тощо)
5. Відношення – це порівняння двох мистецьких творів або предметів дизайну

Яка відповідь визначає сутніс ть поняття «пропорції» в композиції
1. Пропорції – це результ ат порівняння двох чи більше величин однієї власт ивості
2. Пропорції - це відмінність порівнювальних елементів композиції
3. Пропорції – це повна схожість порівнювальних елементів композиції
4. Пропорції – це однакові величини лінійних вимірів об’єкту дизайну
5. Пропорції в композиції – це співрозмірний зв'язок елементів форми між собою та з самою формою (рівність двох відношень)
Яка пропорція визначає сутність «золотого січення»?
1. При поділі цілого на дві нерівні частини ціле так відноситься до більшої частини як і до меншої частини
2. При поділі цілого на дві нерівні частини, ціле так відноситься до більшої частини, як більше до меншої
3. При поділі цілого на дві нерівні частини ціле так відноситься до меншої час тини, як менше до більшої
4. При поділі цілого на дві нерівні частини менша частина т ак відноситься до цілої частини, як ціла до більш ої
5. Правиль на відповідь відсут ня
Який з нижчеприведених законів є пе ршим законом композиції і філософії
1. Наявність композиційного центру
2. Цільність композиції
3. Єдність змісту та форми
4. Співрозмірність частин між собою та цілим
5. Такий не присутній у відповідях
Які чинники впливають на виразність композиційного центру?
1. Розмір, кількість, співрозмірність деталей
2. Розмір, конфігурація, тон, колір деталі
3. Конфігурація, відношення і пропорції, мас штаб
4. Світлотінь, тотожність, пластика
5. Конструкція, характер площин, властивості матеріалів
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