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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 «Основи проєктної графіки» та наявних технічних умов для 

проведення екзамену. 

 

Форма проведення: 

Письмова (практична робота) 

Тривалість проведення: 

2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

20 балів – теоретичні питання (по 10 балів за кожне) 

20 балів – практична робота 

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

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Google 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: 

При оцінюванні практичних робіт необхідна комплексна оцінка, яка містить 

такі критерії: 

1. Робота відповідає поставленому завданню. 

2. Композиція. Зображення гармонійно укомпоноване на форматі паперу, 

композиція цілісна, гармонійна. 

3. Переконливе виконання побудови логотипу з урахуванням пропорцій та 

композиції в цілому.  

4. Володіння обраною технікою. 

5. Дотримання знань з проєктної графіки в цілому та фірмового стилю зокрема. 

6. Виявлення індивідуального почерку та художнього смаку. 

7. Технічна досконалість виконання роботи, охайність. 



Критерії оцінювання практичного завдання  подано у Таблиці 1. 

Таблиця 1 

№ з/п Значення оцінки Сума балів 

1. Робота відповідає завданню, виконана на високому 

технічному рівні, виразна, оригінальна, охайна, 

присутня креативна ідея, наявні попередні ескізи 

9-10 балів 

2. Робота відповідає завданню, наявні ескізи, 

виконана акуратно, на достатньому технічному 

рівні, відчувається творчий підхід до виконання, 

але містить незначні недоліки композиції 

7-8 балів 

3. Робота відповідає завданню, наявні ескізи, але 

роботу виконано за зразком, механічно, без 

творчого підходу, робота неохайна 

5-15 бали 

4. Робота відповідає завданню, але без попереднього 

ескізування, за зразком, робота неохайна, до кінця  

не виконана, має залишки, гумки, олівця 

3-4 балів 

5. Робота частково відповідає завданню, не охайна або 

до кінця не виконана, має залишки гумки, олівця, 

плями від фарби, композиція роздроблена, немає 

підпорядкування всіх елементів одному цілому 

1-2 балів 

 

Завдання практичної роботи: 

Практичне завдання полягає у виконанні елементу особистого бренду – 

візитівки. 

Робота виконується в графічному редакторі Adobe Illustrator. 

 

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 Google Meet, яке йому завчасно надіслано на корпоративну 

пошту. 

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. 
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