
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Матеріалознавство»  

ІІ курс 

Спеціальність  022 Дизайн 

Форма проведення: 

Комбінована (тестування та практична робота) 

Тривалість проведення: 

2 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

15 балів – тестові завдання 

25 балів – практична робота 

Критерії оцінювання: 

Критерії оцінювання тестових завдань: 1 бал за кожну правильну відповідь,  

10х1 = 10 балів 

Критерії оцінювання практичного завдання: 15 та 10 балів відповідно за 

перше і друге завдання 15+10=25 балів,  розподіл балів подано у таблиці 1 

 

Таблиця 1 

№ 

п/п 

Значення оцінки Оцінка за 

шкалою 

Університету 

(коледжу) 

1 

Робота відповідає завданню, охайна, присутня 

креативна ідея, наявні попередні ескізи. 

Обґрунтування виконано з використанням 

необхідної термінології, розгорнута відповідь 

містить конструктивно-аналітичне пояснення  

13-15 балів 

2. 

Робота відповідає завданню, наявні ескізи, 

відчувається творчий підхід до виконання, але 

містить незначні недоліки композиції або якості 

виконання.  

Обґрунтування містить необхідну термінологію, 

відповідь включає конструктивно-аналітичне 

пояснення, але не достатньо розгорнуте 

10-12 балів 



3. 

Робота відповідає завданню, наявні ескізи, але 

роботу виконано за зразком, механічно, без 

творчого підходу, робота неохайна 

Обґрунтуванню не вистачає конструктивно-

аналітичного бачення, відчувається важкість у 

використанні професійної термінології 

7-9 бали 

4. 

Робота відповідає завданню, але без попереднього 

ескізування, за зразком, робота неохайна, до кінця  

не виконана, має залишки клею, гумки, олівця. 

Обґрунтування узагальнене, без професійної 

термінології, але загалом виявляє розуміння теми 

4-6 балів 

5. 

Робота відповідає завданню, але не виконано до 

кінця 

Обґрунтування не містить аналізу ідеї, не виконано 

до кінця, написано дуже стисло не має відношення 

до практичної роботи 

1-3 балів 

 

Назви модулів та тем за якими складено тестові завдання:  

Змістовий модуль 1. Матеріали в роботі художника графіка 

Тема 1. Художні матеріали 

Тема 2. Матеріали для поліграфічної продукції 

Тема 3. Матеріали для виготовлення рекламних конструкцій 

Завдання для практичної роботи 

2. Проаналізувати експлуатаційні вимоги  

 до пакування молока та запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно 

використовувати для його виробництва  

 до пакування сиру та запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно 

використовувати для його виробництва  

 до пакування крупи та запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно 

використовувати для його виробництва 

 до пакування оцту та запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно 

використовувати для його виробництва 

 до пакування мобільного телефону та запропонувати варіанти матеріалів, 

які доцільно використовувати для його виробництва 

  до пакування шампуню та запропонувати варіанти матеріалів, які 

доцільно використовувати для його виробництва  

 до пакування туалетної води та запропонувати варіанти матеріалів, які 

доцільно використовувати для його виробництва  



 до пакування борошна та запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно 

використовувати для його виробництва  

  до пакування соку та запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно 

використовувати для його виробництва 

 до пакування набору олівців та запропонувати варіанти матеріалів, які 

доцільно використовувати для його виробництва  

 до пакування праски та запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно 

використовувати для його виробництва  

 до пакування прального порошку та запропонувати варіанти матеріалів, 

які доцільно використовувати для його виробництва  

 до пакування крапель для носу та запропонувати варіанти матеріалів, які 

доцільно використовувати для його виробництва  

 до пакування консервованих овочів та запропонувати варіанти матеріалів, 

які доцільно використовувати для його виробництва  

 до пакування миючого засобу та запропонувати варіанти матеріалів, які 

доцільно використовувати для його виробництва  

 до пакування корму для тварин та запропонувати варіанти матеріалів, які 

доцільно використовувати для його виробництва  

 до вказівника у парковій зоні та запропонувати варіанти матеріалів, які 

доцільно використовувати для його виробництва 

  до вуличного вказівника та запропонувати варіанти матеріалів, які 

доцільно використовувати для його виробництва 

  до вказівника у торгівельному центрі та запропонувати варіанти 

матеріалів, які доцільно використовувати для його виробництва  

 до штендера та запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно 

використовувати для його виробництва  

 до тумби для наклеювання афіш (постерів) на вулиці та запропонувати 

варіанти матеріалів, які доцільно використовувати для його виробництва  

 до тумби для наклеювання афіш (постерів) у приміщенні та запропонувати 

варіанти матеріалів, які доцільно використовувати для його виробництва  

 до місця для рекламного блоку на зупинках громадського транспорту та 

запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно використовувати для його 

виробництва 

  до основи під рекламні плакати у торгівельних точках та запропонувати 

варіанти матеріалів, які доцільно використовувати для його виробництва  
 до стійки для рекламних акцій та запропонувати варіанти матеріалів, які 

доцільно використовувати для його виробництва 

 до вказівника у центрі міста та запропонувати варіанти матеріалів, які 

доцільно використовувати для його виробництва 

 до тимчасової переносної рекламної форми та запропонувати варіанти 

матеріалів, які доцільно використовувати для його виробництва 

 до вуличних стендів для рекламних оголошень та запропонувати варіанти 

матеріалів, які доцільно використовувати для його виробництва 



 до стійки для розташування буклетів та рекламних листівок та 

запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно використовувати для його 

виробництва 

 пакування набору скляного посуду та запропонувати варіанти матеріалів, 

які доцільно використовувати для його виробництва 

 пакування праски та запропонувати варіанти матеріалів, які доцільно 

використовувати для його виробництва 

 

3. Виконати ескіз форми  пакування молока відповідно до властивостей 

матеріалів, визначених в попередньому завданні (2 варіанти) 

 

 

    Екзаменатор                        Л.Р.Гнатюк 
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