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Форма проведення: 

практична робота 

Тривалість проведення: 

4 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

Критерії оцінювання: 

Розподіл балів оцінювання практичного завдання 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  

37-40 балів 

2. 

Робота відповідає завданню, наявні ескізи, 

відчувається творчий підхід до виконання, але 

містить незначні недоліки композиції або якості 

виконання остаточної роботи 

Обґрунтування містить термінологію, відповідь 

базується на конструктивно-аналітичному 

поясненні, але не достатньо розгорнута 

30-36 балі 

3. 

Робота відповідає завданню, наявні ескізи, але  

виконана за зразком, механічно, без творчого 

підходу, неохайна.  

Обґрунтуванню не вистачає конструктивно-

25-29 бали 



аналітичного бачення,  студент майже не 

використовує професійною термінологією 

4. 

Робота відповідає завданню, але без попереднього 

ескізування, за зразком, робота неохайна, до кінця  

не виконана, має залишки клею, гумки, олівця. 

Обґрунтування узагальнене, не розкриті всі пункти, 

студент не використовує професійну термінологію, 

але загалом виявлено розуміння теми 

18-24 балів 

5. 

Робота відповідає завданню, але не виконано до 

кінця 

Обґрунтування не містить аналізу ідеї, не виконано 

до кінця, написано загалом, не розкрита сутність 

практичної роботи. 

1-17 балів 

Умови виконання практичної роботи: 

Робота розміщується на форматі А3 та має складатися з: 

1. ескізних рішень (3-4 шт) 

2. кінцевого рішення у кольорі (не менше ніж 15х15см)  

3. обґрунтування  (3-4 пункти) 

 

Завдання для практичної роботи: 

1. Виконати ескізну пропозицію оздоблення посуду на основі українських 

фольклорних мотивів 

2. Виконати ескізну пропозицію серії піктограм в кількості 3шт, на тему: 

«Правила поведінки на природі»  

3. Виконати ескізну пропозицію дитячої іграшки з паперу, в основі зображення 

геометричної фігури – куб 

4. Виконати ескізну пропозицію запрошення на відкриття художньої галереї 

5. Виконати ескізну пропозицію афіші для шкільної новорічної вистави 

6. Виконати ескізну пропозицію оздоблення посуду для шкільного свята 

7. Виконати ескізну пропозицію серії піктограм в кількості 3шт, на тему: 

«Правила поведінки в школі»  

8. Виконати ескізну пропозицію дитячої іграшки з паперу, в основі зображення 

геометричної фігури – піраміда 

9. Виконати ескізну пропозицію запрошення на шкільну виставу «Новорічний 

карнавал» 

10. Виконати ескізну пропозицію афіші шкільних спортивних змагань з футболу 

11. Виконати ескізну пропозицію оздоблення посуду на основі відомих 

анімаційних фільмів 

12. Виконати ескізну пропозицію серії піктограм в кількості 3шт, на тему: 

«Правила поведінки на дорозі»  

13. Виконати ескізну пропозицію дитячої іграшки з паперу «Моя улюблена 

тваринка»  



14. Виконати ескізну пропозицію запрошення на відкриття виставки дитячих 

малюнків 

15. Виконати ескізну пропозицію афіші для учнів старших класів «Весняний 

бал» 

16. Виконати ескізну пропозицію оздоблення посуду на тему: «Фантазії про 

море» 

17. Виконати ескізну пропозицію інструкції з приготування чаю в піктограмах  

18. Виконати ескізну пропозицію дитячої іграшки з паперу «Тварини України»  

19. Виконати ескізну пропозицію запрошення на дитячий день народження 

20. Виконати ескізну пропозицію афіші на майстер-клас з живопису  

21. Виконати ескізну пропозицію оздоблення посуду на тему: «Моє місто» 

22. Виконати ескізну пропозицію інструкції з приготування молочного коктейлю 

в піктограмах  

23. Виконати ескізну пропозицію об’ємної вітальної листівки до Міжнародного 

дня учителя  

24. Виконати ескізну пропозицію одягу для тематичного свята в школі 

«Масляна» 

25. Виконати ескізну пропозицію оформлення класу до Дня Матері 

26. Виконати ескізну пропозицію оформлення шкільного подвір’я до свята 

першого дзвоника 

27. Виконати ескізну пропозицію інструкції з приготування овочевого салату в 

піктограмах  

28. Виконати ескізну пропозицію об’ємної листівки до Дня незалежності 

України 

29. Виконати ескізну пропозицію одягу для тематичного свята в школі «Золота 

осінь» 

30. Виконати ескізну пропозицію оформлення класу до свята весни 
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