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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Художньо-прикладна графіка» 

ІІІ курс 

спеціальності 014. 12 Середня освіта  

предметної спеціальності 014. 12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Група ОМмс–1–18–4.0д 

 

Програму екзамену складено за умов мішаної форми навчання, вона 

враховує специфіку проведення занять в умовах карантину, вимоги до 

студентів, які ставить дисципліна «Художньо-прикладна графіка» та наявних 

технічних умов для проведення екзамену. 

 

Форма проведення: 

Комбінована (тестування та практична робота) 

Тривалість проведення: 

4 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

15 балів – тестові завдання 

25 балів – практична робота 

Технічні вимоги до проведення екзамену: 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Gmail – для отримання студентами екзаменаційних матеріалів та 

відповідей студентів; 

Google Форми. 

Необхідні прилади: комп’ютер, ноутбук, смартфон із доступом до 

мережі Internet, фотоапарат або смартфон із вбудованою камерою. 

Критерії оцінювання: 

Критерії оцінювання тестових завдань:  

1 бал за кожну правильну відповідь. 

15х1 = 15 балів 

Критерії оцінювання практичного завдання  

Кількість  

балів 

Значення оцінки 

25–21 Робота оцінюється в 25–21 бал, якщо вона відповідає таким 

вимогам:  
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Робота виконана якісно, охайно з дотриманням усіх 

композиційних і технічних вимог. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Несуттєві відхилення від заданої тематики творчої роботи. 

2. Незначні помилки композиційного характеру. 

20–16 Робота оцінюється в 20–16 балів якщо:  

Робота виконана згідно всіх композиційних і технічних вимог, 

проте має похибки при виконанні. 

Техніко-технологічні типові помилки 

• Незначні порушення композиції. 

• Недостатньо якісне виконання роботи. 

15–10 Робота оцінюється в 15–10 балів якщо: 

Зображення в поданій роботі погано закомпоновано у форматі 

аркушу та побудоване так, що у глядача виникає бажання 

відкоригувати композицію, збільшити чи зменшити його. 

Техніко-технологічні типові помилки 

• Невдалий вибір композиції та графічних прийомів для 

висвітлення тематики творчої роботи. 

• Незавершеність композиції. 

9–6 Робота оцінюється в 9–6 балів якщо: 

Робота виконана на низькому рівні, частково відповідає 

завданню, неохайна чи незавершена. 

Техніко-технологічні типові помилки 

• Неохайне виконання (плями від туші). 

• Роздробленість композиції. 

5–0 Робота оцінюється в 5–0 балів якщо: 

Вона засвідчує низький рівень умінь і навичок виконання 

вправ «клаузури». Робота невиразна, неохайно виконана, 

незавершена чи фактично відсутня. 

Техніко-технологічні типові помилки 

• Значне порушення пропорцій, невиразність композиції, 

відсутність цілісності. 

• Неякісне виконання. 

• Неохайність, значні композиційні помилки, невідповідність 

роботи заданій тематиці. 

 

Практичне завдання 

За допомогою різного роду графічних матеріалів виконати клаузуру на 

тему «Флора України». 

 



 

3 

 

 

Перелік необхідних матеріалі 

Папір формату А4, графітний олівець, гумка, лінери, туш (чорна, біла, 

червона, жовта), пера. 

 

Порядок проведення іспиту 

У встановлений час початку іспиту студент має вийти на онлайн-зв'язок, за 

посиланням додатку Hangouts Meet, яке йому завчасно надіслано на 

корпоративну пошту. 

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

іспиті: мати необхідне програмне забезпечення та обладнання, матеріали 

для виконання практичної роботи. 

3. Екзамен починається з привітання та розподілу варіантів між 

студентами, після чого, кожному на корпоративну пошту надсилається 

його варіант у форматі Google Форм. 

4. Протягом відведеного часу студент працює над завданням, після чого 

відсилає завдання викладачам на перевірку. 

5. Після перевірки завдання, студент на корпоративну пошту отримує 

результат своєї роботи та оцінку за іспит. 

6. Впродовж 2 годин після отримання результату іспиту студент має право 

звернутися до художньої ради для отримання додаткового роз’яснення 

щодо отриманої оцінки. 

7. Виконані практичні роботи зберігаються в електронному вигляді на 

Google Диску циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну. 

 

Назви змістових модулів і теми за якими складено тестові завдання: 

2 курс 

Модуль 1. Основи художньо-прикладної графіки. Засоби виразності 

графіки 

Тема 1: Поняття «графіка» та її види. Ознайомлення з поняттям 

«художньо-прикладна графіка» 

Тема 2: Художні засоби виразності графіки. Поєднання художніх засобів 

виразності у вирішенні графічної композиції 

Модуль 2. Ознайомлення з шрифтом. Поняття шрифтова композиція 

Тема 3: Поняття про каліграфію та шрифт. Композиційні принципи 

побудови шрифтів 

Тема 4: Особливості створення авторського шрифту. Поєднання впливу 

емоційно-образного шрифту з графічними формами 

3 курс 

Модуль 3. Поняття «шрифтова композиція» в основі прикладної графіки 

Тема 1. Відтворення емоційного образу слова в шрифтовій композиції 

Модуль 4. Поняття «монотипія» та її застосування в графіці 

Тема 2. Застосування монотипії в створенні унікальної графічної 
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композиції образотворчого мистецтва 

Модуль 5. Друкована графіка. Техніки високого та глибокого друку 

Тема 3. Друкована графіка та характер технік гравюри. Високий друк 

Тема 4. Високий друк. Створення композиції в техніці лінориту 

Тема 5. Високий друк. Виконання композиції в техніці гравюри на картоні 

Тема 6. Глибокий друк. Створення естампу в техніці гравюри на пластику 

(суха голка) 

Тема 6. Особливості виконання екслібрису – книжкового знаку 
 

 

 

Екзаменатор                      Юлія ШЕМЕНЬОВА 

 

Голова циклової комісії                     Ольга ОВЧАРЕНКО 


