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Програму екзамену складено за умов мішаної форми навчання, вона враховує 

специфіку проведення занять в умовах карантину, вимоги до студентів, які 

ставить дисципліна «Декоративно-прикладне мистецтво» та наявних 

технічних умов для проведення екзамену. 

 

Форма проведення:  

письмова (практична робота) 

Тривалість проведення:  

3 академічні години 

Максимальна кількість балів:  

12 балів 

Технічні вимоги до проведення екзамену (у разі проведення онлайн):  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts Meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них; 

Необхідні  прилади: комп’ютер, ноутбук, смартфон з доступом до мережі 

Internet, фотоапарат або смартфон з вбудованою камерою. 

Критерії оцінювання: 

Критерії оцінювання практичної роботи подані у Таблиці 1. 

Таблиця 1 

Кількість  

балів 

Значення оцінки 

12–10 Робота оцінюється в 12–10 балів, якщо вона відповідає 

таким вимогам:  

Зображення композиційно вірно закомпоновано на 

форматі, робота виконана у кольорі, якісно та охайно. 

Зображення повністю відповідає завданню зазначеному в 

білеті, дотримані усі технічні вимоги завдання. Студент 

змістовно розкриває особливості використаної техніки. 



Недостатньо опрацьовані деталі, незначні помилки у 

композиції або в охайності виконання. 

9–7 Робота оцінюється в 9–7 балів, якщо вона відповідає таким 

вимогам:  

Зображення композиційно вірно закомпоновано на 

форматі, робота виконана у кольорі, проте виконання є 

недостатньо якісним, порушена цілісність композиції, 

недостатньо опрацьовані деталі. 

Зображення відповідає завданню зазначеному в білеті, 

можливі несуттєві відхилення від теми. Студент розкриває 

особливості використаної техніки з певними неточностями. 

Дотримані всі технічні вимоги завдання, але з незначними 

помилками, допущена неохайність виконання. 

6–5  Робота оцінюється в 6–5 балів, якщо: 

Зображення невдало закомпоновано на форматі, наявність 

на аркуші зайвого простору або навпаки зображення 

виходить за межі аркуша, виникає бажання виправити 

композицію, порушена її цілісність, робота не в кольорі. 

Студент погано орієнтується в особливостях використаної 

техніки. 

Зображення відповідає завданню зазначеному в білеті, 

проте не в повній мірі розкриває тему. Недостатньо якісне 

виконання, допущені помилки в використаній техніці, 

характерна неохайність і незначна незавершеність роботи.  

4–2 Робота оцінюється в 4–2 бали, якщо: 

Зображення невдало закомпоновано на форматі, суттєво 

порушена цілісність композиції, робота виконана на 

низькому рівні. 

Робота не відповідає завданню зазначеному в білеті, 

допущені суттєві помилки в використаній техніці. Студент 

не розуміється на особливостях використаної техніки. 

Зображення виконане не на вказаному форматі та не в 

кольорі, робота є неохайною, незавершеною чи фактично 

відсутньою. 

 

Завдання практичної роботи: 

Практичне завдання передбачає виконання ескізу до однієї з вивчених 

тем (видів) і технік декоративно-прикладного мистецтва, створення 



стилізованого зображення, декоративної або орнаментальної композиції. 

Друга частина завдання передбачає стисле розкриття особливостей 

використаної техніки у практичній частині (визначення та пояснення 

технології роботи в обраній техніці).   

Вирішуючи художнє завдання, студент повинен виконати повний об’єм 

роботи винесеної на іспит таким чином, щоб робота відповідає наступним 

вимогам: 

1. Зображення у поданих роботах, має бути закомпоновано в вказаному 

форматі аркушу та конструктивно побудоване так, щоб у глядача не 

виникало бажання перемістити його на папері, збільшити або 

зменшити. 

2. Робота відповідає темі та у повній мірі її розкриває. Переконливе 

технічне виконання, композиція гармонійно побудована, цілісна, 

правильно визначені головне та другорядне. 

3. В екзаменаційних роботах студентом має бути продемонстровано 

розуміння особливостей виконання стилізації форми та кольору, 

володіння практичними навичками роботи з різними декоративними 

художніми техніками та матеріалами. 

4. У роботі продемонстровано якісне виконання декоративної композиції 

з її виражальними засобами, що втілені в побудові зображення та в 

роботі з кольором. 

5. Робота втілює знання студентів з орнаментики та різних видів 

декоративно-прикладного мистецтво в практичному виконанні, що 

виражається вмінням розрізняти та передавати різні символи 

орнаментів певної країни, їх колір, вміння створювати технологічно 

вірний ескіз для різних технік декоративно-прикладного мистецтва. 

Результатом роботи має стати декоративна композиція, що 

відрізняється достатньою завершеністю, демонструє вміння студента 

вірно стилізувати форму та колір, обирати та працювати в техніках 

декоративно-прикладного мистецтва для найкращого вирішення 

поставленого завдання. 

 

Необхідні матеріали для виконання практичної частини: 

формат А4 (ватман або акварельний папір), олівець, кольорові олівці, лінери, 

акварель, гуаш, пензлики, ємність для води. Вибір матеріалів для практичної 

роботи визначається завданням білету. 

 

 

 



Порядок проведення іспиту: 

Іспит починається відповідно розкладу. Студенти зобов'язані з’явитися  за 

20 хвилин до початку іспиту, зазначеного в розкладі або вийти на онлайн-

зв'язок, за посиланням додатку Hangouts Meet, яке йому завчасно надіслано на 

корпоративну пошту (у разі проведення іспиту онлайн). 

На час початку іспиту студент має бути повністю готовим до роботи на 

іспиті: мати необхідне матеріали та обладнання. 

Оцінювання практичного завдання проводиться художньою радою 

циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Після перевірки завдання, студентам оголошується оцінка за іспит. 

Впродовж 2 годин після отримання результату іспиту студент має право 

звернутися до художньої ради для отримання додаткового роз’яснення що до 

отриманої оцінки. 

Виконані практичні роботи зберігаються в фонді циклової комісії 

образотворчого мистецтва і дизайну. 

 

Перелік тем для виконання практичної роботи: 

1. Виконання ескізу традиційної ляльки-мотанки. 

1. Виконання античного орнаменту в стрічці. 

2. Виконання ескізу писанки в техніці багатоколірного воскового розпису в 

двох ракурсах. 

3. Виконання ескізу симетричної силуетної витинанки «Дерево». 

4. Виконання ескізу симетричної силуетної зооморфної витинанки. 

5. Виконання ескізу асиметричної силуетної рослинної витинанки. 

6. Виконання ескізу симетричної антропоморфної силуетної витинанки. 

7. Виконання ескізу складної витинанки на тему «Літній пейзаж». 

8. Виконання ескізу оформлення логотипу в техніці петриківського розпису. 

9. Виконання декоративної композиції «Палітра моєї душі». 

10. Виконання ескізу логотипу за мотивами самчиківського розпису 

11. Виконання ескізу логотипу за мотивами косівського розпису 

12. Виконання ескізу логотипу за мотивами античними орнаментами.  

13. Виконання ескізу логотипу за мотивами українськими розписами на 

вибір. 

14. Виконання декоративної композиції за мотивами творчості Марії 

Приймаченко. 

15. Виконання ескізу логотипу за мотивами творчості Марії Приймаченко. 

16. Виконання стилізованого зображення орхідеї в двох варіантах. 

17. Виконання стилізованого зображення яблука в двох варіантах. 



18. Виконання стилізованого зображення тварини. 

19. Виконання стилізованого зображення птаха. 

20. Виконання ескізу ажурної асиметричної витинанки. 

21. Виконання ескізу «Дерево життя», як основного елементу українських 

розписів. 

22. Виконання українського фітоморфного орнаменту у стрічці.  

23. Виконання українського зооморфного орнаменту у квадраті. 

24. Виконання декоративної композиції для техніки холодного батику. 

25. Виконання листівки за мотивами техніки холодного батику. 

26. Виконання декоративного натюрморту з соняхами. 

27. Виконання ескізу оформлення посуду за мотивами грецького орнаменту 

(два предмети) 

28. Виконання ескізу оформлення посуду за мотивами українського 

орнаменту (два предмети) 

29. Виконання ескізу оформлення посуду за мотивами східних орнаментів 

(два предмети) 

30. Виконання декоративного пейзажу «Барви літа» 

 

 

 

Екзаменатор                                                Ольга  ДЄТОЧКА                                                   

 

Голова циклової комісії                                                         Ольга  ОВЧАРЕНКО 

 

 


