
Тест. Створення обкладинки журналу 

1. Що таке макет журналу ? 
A. модель об'єкта в зменшеному масштабі або в натуральну величину, 

позбавлена, як правило, функціональності представленого об'єкта. 

B. це графічний документ, сукупність ескізів та шаблонів оформлення 

сторінок видання, починаючи з обкладинки. 

C. відтворення в допоміжному матеріалі, легкому в обробці, деталей, 

фрагментів чи цілої архітектурної споруди на етапі проектування, 

пізнання чи вивчення об'єкта перед будівництвом чи реставрацією. 

 

2. Що таке Рубрикація ? 
A. система взаємопов'язаних і підпорядкованих один одному заголовків 

видання. 

B. це членування тексту на складові частини, графічне відокремлення 

однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації 

тощо. 

C. це відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад 

нової думки у тексті, а також фрагмент тексту між двома такими 

відступами. 

 

3. Лінія, що обмежує растроване тло, частину тексту чи ілюстрації - 

це 
A. Оборка 

B. Виворітка 

C. Рамка 

 

4. Журнали класифікуються: 
A. за періодичністю 

B. за форматом 

C. за макетом 

D. за тематикою 

E. за характером подачі інформації 

 

5. Які існують Елементи дизайну 
A. Модульна сітка 

B. Випуск за обріз 

C. Виворітка 

D. Мітки пунктів списків 

E. Оборка 

F. Лінійки 

G. Шорстка 

H. Рамка 

 

6. Титульний аркуш - це ? 
A. заголовкова сторінка видання, основний титульний елемент книги, 

журналу на якому подають головні відомості про неї — прізвище 



автора, назва, жанр, місце і час видання, видавництво, марка 

видавництва, марка серії, номер тому і т. ін. 

B. це однозгинний аркуш паперу, скріплений з першим і останнім 

зошитами блока і призначений для з'єднання блока з палітуркою.  

C. м'яка захисна обкладинка книжки, зазвичай виготовлена зі 

звичайного паперу. 

 

7. Рубрики поділяються на : 
A. Прості рубрики 

B. Горизонтальні рубрики 

C. Складні рубрики 

D. Вертикальні рубрики 

 

8. Всі поліграфічні видання, перш ніж потрапляють до рук читача 

чи покупця проходять стадії виробництва: 
A. додрукарську підготовку 

B. образотворчі процеси 

C. друкарську обробку 

D. друкарські процеси 

 

9. Які існують способи заверстування зображень, таблиць та врізів 
A. контурна графіка 

B. векторна графіка 

C. шпальтна графіка 

D. растрова графіка 

E. вільний простір, ритм та паузи 

 

10. Додрукарська підготовка журналу являє собою технологічний 

процес по підготовці до друку текстових і образотворчих 

матеріалів, таких як: 
A. набір тексту (вставка тексту в макет) 

B. підбір шрифтів 

C. створення стилів; 

D. сканування 

E. ретуш 

F. рубрикація 

G. складання макета 

H. верстка сторінок 

I. затвердження 

J. підготовка до друку. 

 

11. Які є орієнтації сторінок ? 
A. книжкова 

B. буклетна 

C. альбомна 

D. газетна 


