
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Fashion-журналістика, блогерство, візуальні комунікації» 

Курс 2 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 022 «Дизайн» 

Освітня програма 022.00.03 «Прогнозування моди» 

Освітній рівень Другий (магістерський) 

Форма проведення Тестування у системі електронного навчання 

Moodle. Під час проведення екзамену 

використовується додаток Hangout Meet задля 

запобігання фальсифікації чи іншим проявам 

академічної недоброчесності. Консультування 

щодо організації та проведення екзамену 

відбувається в он лайн форматі з використанням 

додатку Hangout Meet. 

Тривалість проведення 2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

За підсумками тестування здобувач може набрати 

40 балів максимально. Оцінка автоматично 

генерується системою електронного навчання 

Moodle та виводиться на екран відразу по 

завершенню тестування 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

- 

Завдання 1. Виберіть правильний варіант визначення 

понять «логограми» та «ідеограми» 

2. До складу видавничого будинку BURDA.Ua 

входять такі видання  

3. Тренди моушн-графіки від Adobestock на 2022 

рік 

4. Якою має бути структура прес-релізу? 

5. Що таке едіторіал? 

6. Формула залученості Engagement rate (у 

блогінгу) 

7. Найпершою рекламною кампанією в TikTok 

вважається кейс якого бренду? 

8. Головні тренди Instagram 2022 року 

9. Головні візуальні тренди 2022 року по версії  

Depositphotos 

10. Перелік візуальних трендів Adobe Stock 2022 

11. Назвіть блогерські платформи та соцмережі:  

12. Оберіть правильний та повний варіант з 

основними порадами від Еви Чен для фешн-



брендів 

13. Виберіть аналогію, яка розкриває 

взаємозв'язок між твором мистецтва, авдиторією, 

якій він адресований, засобами, що передають 

образ, автором твору і суспільством згідно моделі 

Г. Лассвелла.  

14. Надайте визначення терміну «серійний 

скіммер» (serial skimmer) 

15. Осмислення світу, який ми сприймаємо 

візуально, відбувається такими шляхами  

16. Визначить функції будь-яких комунікацій, у 

тому числі і засобів візуальних комунікацій 

17. Хто саме  винайшов книгодрукування як 

технологію? 

18. Надайте визначення скевоморфізму (англ. 

Skeuomorph (скюаморф); грец. Σκεῦος) 

19. Існуючі типи контенту Instаgrаm (повний 

перелік) 

20. Що таке імерсивні технології? 

21. Оформлення вітрини спрямоване на 

вирішення таких завдань магазину. 

22. Види прес-релізів 

23. Класична класифікація жанрів у журналістиці 

24. Правило 5W (лід, прес-реліз) 

25. Який принцип втілює «Стиль Баугаузу».  

26. Серед креативників нині популярний 

напрямок візуальних трендів?  

27. Ознаки якісного релізу 

28. Перелік контрольних питань для інтерв’ю 

друкованим ЗМІ. 

29. Назвіть відмінність брендбуку від фірмового 

стилю.  

30. Креативна концепція бренду це? 

31. Дайте визначення візуальній концепції  бренду 

32. Виберіть правильний варіант тлумачення 

понять кампейн, лукбук, каталог 

33. Яка головна мета кампейну? 

34. Які позиції мають потрапити у лукбук? 

35. Які ракурси мають бути присутніми у 

каталозі. Якій фон рекомендовано 

використовувати на зйомках каталогу? 

36. Виберіть правильний варіант тлумачення 

визначень RR (real reality), VR (virtual reality), AR 

(augmented reality), MR (mixed reality) XR 

(extended reality) 

37. Назвіть тренди в дизайні, спрогнозовані 

Adobestock на 2022  



38. В Україні створили першу Діджитал-

інфлюенсерку на ім'я? 

39. Дати визначення терміну «візуальна 

комунікація» 

40. Ми в змозі запам’ятати певний процент 

побаченого, прочитаного та почутого.  

 

Завідувач кафедри  __________________Сергій Папета 

Екзаменатори __________________ Наталія Лук’янець 

__________________ Ліана Білякович 

 


