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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 «Стиль і архітектурні споруди» та 

наявних технічних умов для проведення екзамену. 

 

Форма проведення:  

Комбінована  

Тривалість проведення:  

2 академічні години  

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

10 балів – тестові завдання 

30 балів – письмова 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.  

10 х 1= 10 балів  

Критерії оцінювання письмових завдань: 15 балів за кожне завдання.  

15 х 2 = 30 балів 

 

 

 



 

 

Критерії оцінювання письмового завдання 

  Кількість    

     балів  

 

Значення балів 

  

30 балів  

        Робота оцінена в 30 балів, якщо відповідає наступним 

критеріям: 

Студент володіє глибокими і міцними знаннями. В письмовій 

роботі демонструє серйозний аналіз архітектури різних 

стильових напрямків, знає твори відомих архітекторів, розуміє 

специфіку  архітектури, володіє фаховою термінологією, 

виявляє базові компетентності, має власний погляд та здатен 

робити висновки щодо значення української та зарубіжної  

архітектури в розвитку світового мистецтва. Робота виконана 

на високому рівні без зауважень і граматичних помилок.  

   

  29 - 25 

    Робота оцінена в 29 – 25 балів, якщо відповідає наступним 

критеріям: 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, на достатньому 

рівні застосовує знання під час виконання письмових завдань. 

У відповідях логічно відтворює набуті знання, але підбирає не 

завжди  доречні  приклади зразків архітектури, допускає 

незначні неточності. В письмовій частині містяться незначні 

помилки в словах. 

  24 - 19      Робота оцінена на 24 – 19 балів, якщо відповідає наступним 

критеріям: 

Робота виконана відповідно вимогам навчальної прграми. 

Відповіді правильні, але  в них відсутня послідовність та 

логіка викладення матеріалу.  Завдання студент виконує не 

виявляючи самостійності у власних судженнях, плутається у 

фактах, подіях, назвах  відомих пам’яток архітектури. 

Відповіді нечіткі та неточні, мають численні граматичні 

помилки. 

  18 - 10   Робота оцінена на 18 – 10 балів, якщо відповідає наступним 

критеріям: 

Робота частково відповідає виконаному завданню, що не дає 



 

 

змогу оцінити рівень засвоєння матеріалу. Не виявено 

індивідуальних здібностей студента, а, отже, в результаті 

письмової  роботи не продемонстровано обсяг засвоєних тем і 

завдань. Студент володіє лише частиною навчального 

матеріалу,  неточно дає визначення стилю,  елементам і 

конструкціям в архітектурі, плутається в їх назвах, 

неспроможний викласти  власну думку  у письмовій формі. 

  9  - 1      Робота оцінена на 9 – 1 бали, якщо відповідає наступним 

критеріям: 

Робота виконана незадовільно. Студент володіє незначною 

частиною навчального матеріалу.  В письмовій роботі студент 

не здатен за запропонованими  ілюстраціями проаналізувати та 

визначити в них найсуттєвіше. Абсолютно не орієнтується у  

архітектурних термінах і не знає, де і як їх доречно 

використовувати. У викладі матеріалу допускає грубі 

орфографічні і граматичні помилки.  

 

Порядок проведення іспиту 

1. 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. 

 



 

 

Назва модулів та теми за якими складено завдання 

Змістовий модуль І. Історичні стилі в архітектурі Західної Європи.  

1. Поняття «стиль» та відображення в архітектурних спорудах різних 

історичних періодів. Архітектура, її витоки. Перші будови первісної 

доби.   

2. Архітектура Стародавьного Сходу: Шумер, Аккад, Вавілон, Ур, 

Стародавній Єгипет. Зародження стилю в будовах Передньої Азії.  

3. Архітектура доби середньовіччя (Франція, Німеччина, Чехія, Польща). 

Особливості середьновічної архітектури: романська архітектура та 

готика.  

4. Стиль бароко, його характеристика. Стильові особливості садово – 

паркової архітектури. Стиль рококо. 

5. Нові споруди в добу класицизму: розвиток архітектурних ансамблів 

площі, альтанки, ростральні колони, арки, фронтони з квадригою 

коней, рел’єфні  зображення на фасадах з  давьоримською тематикою, 

міфологічні образи.  

6. Еклектика в архітектурі Західної та Східної Європи. Вплив природніх 

форм на архітектуру стилю модерн: Австрія, Чехія, Румунія, 

Німеччина, Росія.   

7. Архітектура Нового та Новітнього часу (Англія, Франція, Чехія, 

Австро – Угорщина, Росія).  

8. Архітектура ХХ ст: конструктивізм, функціоналізм. Раціоналізм і 

концептуалізм в архітектурі наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст: Австрія, 

США, Латинська Америка, країни Скандинавії.   

9. Архітектура ХХ – поч. ХХІ ст.: новації в архітектурі, архітектура і 

природнє середовище, еко – архітектура, новітні технології в сучасній 

архітектурі – «розумний дім», архітектура як майданчик для 

експериментів (Іспанія, Саудівська Аравія, США, Мексика, Португалія, 

Японія). 

                      

Модуль ІІ.  Стилі в архітектурі України 

1. Народна архітектура України. Українська хата: поява, матеріали, 

еволюція в різних регіонах України. 

2. Українська народна дерев’яна архітектура: Полісся, Волинь, 

Прикарпаття, Закарпаття.  

3. Архітектура періоду становлення християнства. Канон у 

візантійському зодчестві та його вплив на стильові особливості 

архітектури княжої доби. Архітектура XIV – XVII ст. на українських 

землях: фортифікаційні споруди, замки, фортеці, монастирі. Розвиток 



 

 

православного храму, його стильові особливості: Київ, Переяслів, 

Новгород – Сіверський, Глухів, Чернігів.  

4. Архітектура періоду Ренесансу на землях України. Стильові ознаки в 

архітектурі доби Ренесансу та національні традиції.  

5. Архітектура козацього бароко. Бароковий класицизм на Волині, 

Правобережжі, Галичині. Стильові ознаки класицизму та романтизму: 

Лівобережжя, Слобожанщина.  

6. Архітектура ХІХ – ХХ ст. Процес урбанізації в архітектурі України 

серед. ХІХ ст. Стильове розмаїття Києва, Одеси, Катеринослава, 

Полтави, Чернівців, Львова.  

7. Оновлення архітектурних форм на засадах поєднання національних 

традицій і світового досвіду в архітектурі ХХ ст. 

 

 

Екзаменатор                                                            Тетяна КОРМАКОВА 
                                                                                                                                                                                    

Голова циклової комісії            Ольга ОВЧАРЕНКО 

 


