
 

 

1. Визначте зміст і основні правила оформлення реферату до твору. 

2. Охарактеризуйте бібліографічний апарат твору та його склад. 

3. Охарактеризуйте передмову та вступну статтю твору. 

4. Проаналізуйте відмінності післямови, коментарів та приміток твору. 

5. Дайте характеристику основним покажчикам твору. 

6. Що являють собою вихідні відомості, які розміщують в неперіодичних 

друкарських виданнях? 

7. Що являє собою Міжнародна стандартна нумерації серійних видань? 

8. Що являє собою Міжнародна стандартна нумерація книг? 

9. Охарактеризуйте загальні принципи роботи з зображенням та текстом у 

програмах макетування та верстки. 

10. Дайте загальну характеристику пакету Adobe PageMaker. 

11. Дайте загальну характеристику пакету Adobe InDesign. 

12. Дайте загальну характеристику пакету Adobe FrameMaker. 

13. Дайте загальну характеристику пакету Adobe Photoshop. 

14. Дайте загальну характеристику пакету QuarkXPress. 

15. Дайте загальну характеристику пакету Ventura Publisher. 

16. Дайте загальну характеристику пакету Corel PhotoPaint та Corel Painter. 

17. Дайте загальну характеристику відкритого пакету TeX. 

18. Що представляє собою PostScript? 

19. Охарактеризуйте формат файлу PDF та його версій. 

20. Що являє собою шрифтовий формат TrueType? 

21. Що представляють собою шрифти Type 1? 

22. Що представляють собою шрифти OpenType? 

23. Проаналізуйте загальні рекомендації по застосуванню шрифтів. 

24. Що являють собою форматів файлів зображення TІFF та EPS? 

25. Дайте порівняльну характеристику форматів файлів зображення TІFF та EPS. 

26. Проаналізуйте спільні та відмінні характеристики форматів EPS та TІFF. 

27. Дайте загальну характеристику форматів файлів зображення DCS та PSD. 

28. Охарактеризуйте формат файлів зображення JPEG. 

29. Охарактеризуйте способи підготовки матеріалів публікації для передачі на 

фотоскладальний автомат. 

30. Охарактеризуйте загальні критерії перевірки шрифтів при підготовці публікації 

видання. 

31. Охарактеризуйте загальні критерії підготовки векторних зображень. 

32. Охарактеризуйте загальні критерії підготовки растрових зображень. 

33. Охарактеризуйте процес контролю верстки. 

34. Охарактеризуйте процес впровадження шрифтів в EPS-файл. 

35. Охарактеризуйте процес включення шрифтів в PostScript-файл. 

36. Охарактеризуйте процес впровадження шрифтів у файл PDF. 

37. Що представляють собою PostScript-помилки? 

38. Проаналізуйте типові ситуації при яких виникають збої та PostScript-помилки 

при виводі публікацій на друк. 

39. Охарактеризуйте процес створення PDF/X-сумісного документу. 

40. Охарактеризуйте поняття градації в поліграфії. 

41. Дайте характеристику поняття автотипії. 



42. Дайте характеристику поняттям растровий елемент та відносна площа 

растрового елементу. 

43. Дайте характеристику поняттям растрування та лініатура растра. 

44. Проаналізуйте відмінності між автотипним синтезом кольору, адитивним 

синтезом кольору та  субтрактивним синтезом кольору. 

45. Охарактеризуйте типи синтезу відтворення кольору в поліграфії. 

46. Дайте характеристику поняттям кольороподіл та кольоропроба. 

47. Проаналізуйте відмінності між кольороподіленим зображенням та екранною 

кольоропробою. 

48. Дайте характеристику поняттям поліграфія та поліграфічний процес. 

49. Охарактеризуйте поняття репродукування,  репродуктивні процеси  та 

репродукція. 

50. Охарактеризуйте поняття друкарська фарба, друкарська форма та друкуючий 

елемент. 

51. Дайте характеристику поняттям друк, друкарські процеси та відбиток. 

52. Охарактеризуйте процес закріплення друкарської фарби. 

53. Проаналізуйте відмінності між гідрофільністю та гідрофобністю матеріалу. 

54. Проаналізуйте відмінності між олеофобністю та олеофільністю матеріалу. 

55. Дайте характеристику високому способу друку та його різновидностям. 

56. Охарактеризуйте спосіб плоского друку та його різновидності. 

57. Дайте характеристику глибокому способу друку та його різновидностям. 

58. Дайте характеристику тамподруку та друку способом тиснення. 

59. Дайте характеристику безконтактного та струменевого способу друку. 

60.  Проаналізуйте відмінності між комбінованим друком та багатоколірним друком. 

61. Охарактеризуйте ірисовий друк та декалькоманію. 
 

  

 


