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Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Основи формоутворення та конструювання»  

ІІІ курс 

Спеціальність 022 Дизайн 

Форма проведення: 

Комбінована (тестування та практична робота) 

Тривалість проведення: 

2 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

10 балів – тестові завдання 

30 балів – практична робота 

Критерії оцінювання: 

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

10х1 = 10 балів 

Критерії оцінювання практичного завдання: 15 балів за кожне завдання 

15х2=30 балів,  розподіл балів подано у таблиці 1 

 

Таблиція 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. Конструювання графічних об’єктів з урахуванням 

форми носія 

Тема 1. Форма та формоутворення. 

Тема 2. Тектоніка та об’ємно-просторова структура.  

Тема 3. Форма в графічному дизайні. 

Тема 4. Дизайн пакування. 

Тема 5. Побудова композиції пакувань та етикеток. 

Завдання для практичної роботи 

1. Виконати практичну роботу 

2.  Обґрунтувати своє вирішення практичного завдання 

Теми практичних робіт: 

1. Створити ескізне рішення форми та об’ємно-просторової структури на 

основі куба та двох пірамід 

2. Створити проектну пропозицію форми та кольорового вирішення 

пакування молока «Молочник» 



3.  Створити проектну пропозицію розміщення інформаційних блоків на 

пакуванні йогурту «Смак Різдва»  

4.  Створити ескізне рішення форми та об’ємно-просторової структури на 

основі двох кубів та піраміди 

5.  Створити проектну пропозицію форми та кольорового оздоблення 

пакування дитячого шампанського «Різдвяна казка»  

6.  Створити проектну пропозицію розміщення інформаційних блоків на 

пляшці газованої води «Крапля прохолоди» 

7. Запропонувати форму та композиційне розміщення етикетки для 

пакування шампуню  

8.  Створити ескізне рішення форми та об’ємно-просторової структури на 

основі куба та двох циліндрів 

9.  Створити проектну пропозицію форми та кольорового вирішення 

етикетки пляшки столової води «Джерело» 

10. Запропонувати форму та композиційне розміщення етикетки для 

розміщення на скляній пляшці  

11.  Створити проектну пропозицію розміщення інформаційних блоків на 

пляшці солодкої води «Тархун» 

12.  Створити ескізне рішення форми та об’ємно-просторової структури на 

основі двох кубів та циліндру 

13.  Створити проектну пропозицію форми та кольорового вирішення 

пакування солодкої води «Пан Яблуко» 

14. Запропонувати форму та композиційне розміщення етикетки для 

пакування йогурту 

15.  Створити проектну пропозицію розміщення інформаційних блоків на 

пакуванні набору фломастерів «Твій малюнок» 

16.  Створити ескізне рішення форми та об’ємно-просторової структури на 

основі трьох призм 

17.  Створити проектну пропозицію форми та кольорового вирішення 

пакування вітамінів,рекомендованих для дітей від 7 років 



18.  Створити проектну пропозицію розміщення інформаційних блоків  

пакуванні кави «Арабіка» 

19. Запропонувати форму та композиційне розміщення етикетки для 

пакування рідкого мила 

20.  Створити ескізне рішення форми та об’ємно-просторової структури на 

основі призми та двох конусів 

21.  Створити проектну пропозицію форми та кольорового вирішення 

альбому для  малювання 

22. Запропонувати форму та композиційне розміщення етикетки для 

розміщення на пластиковій пляшці 

23.  Створити проектну пропозицію розміщення інформаційних блоків на 

пакуванні мила «Дитяче» 

24.  Створити ескізне рішення форми та об’ємно-просторової структури на 

основі призми та двох кубів 

25.  Створити проектну пропозицію розміщення інформаційних блоків  на 

пакуванні соку «Банан-полуниця» 

26.  Створити проектну пропозицію форми та кольорового вирішення 

пакування морозива «Прохолода»  

27. Запропонувати форму та композиційне розміщення етикетки для 

пакування йогурту 

28.  Створити ескізне рішення форми та об’ємно-просторової структури на 

основі циліндру та двох пірамід 

29.  Створити проектну пропозицію кольорового вирішення пакування 

дитячого шампуню «Малюк»  

30. Запропонувати форму та композиційне розміщення етикетки для 

розміщення на пакуванні морозива 

Екзаменатор                           C.Є. Лясота 
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