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Програму екзамену складено за умов дистанційного 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 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; 

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань і відповідей на них. 

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

Internet, фотоапарат або смартфон із вбудованою камерою. 

Необхідні матеріали для виконання практичної роботи: папір (формат А–4), 

графітний олівець, гумка, лінери, туш (чорна, біла, червона, жовта), 

каліграфічні пера. 

Критерії оцінювання: 

Критерії оцінювання тестових завдань: 1 бал за кожну правильну відповідь,  



15х1 = 15 балів 

Критерії оцінювання практичного завдання подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 

№ 

п/п 

Вимоги до роботи Оцінка за шкалою 

Університету(коледжу) 

1. 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. 

 

 

25–21 бал 

2. Робота виконана згідно всіх 

композиційних і технічних вимог, проте 

має похибки при виконанні. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Незначні порушення композиції. 

2. Недостатньо якісне технічне 

виконання роботи. 

 

20–16 балів 

3. Достатній рівень виконання, проте 

робота має суттєві композиційні та 

технічні помилки. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Невдалий вибір композиції та 

графічних прийомів для висвітлення 

тематики творчої роботи. 

2. Незавершеність композиції. 

15–10 балів 

4. Робота виконана на низькому рівні, 

частково відповідає завданню, неохайна 

чи незавершена. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Неохайне виконання (плями від 

туші). 

2. Роздробленість композиції. 

9–6 балів 

5. Низький рівень умінь і навичок у роботі 

з засобами виразності графіки. 

5–0 балів 



Композиція невиразна, неохайно 

виконана, незавершена, чи фактично 

відсутня. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Значне порушення пропорцій, 

невиразність композиції, відсутність 

цілісності. 

2. Неякісне виконання. 

3. Неохайність, значні композиційні 

помилки, невідповідність роботи 

заданій тематиці. 

 

Порядок проведення екзамену 

1. У встановлений час на початку екзамену студент має вийти на онлайн 

зв’язок, за посиланням додатку Hangouts Meet, яке він завчасно отримує на 

корпоративну пошту. 

2. На час початку екзамену студент має бути повністю готовим до роботи: 

мати необхідне програмне забезпечення та художні матеріали. 

3. Під час привітання та перевірки присутності всіх студентів, кожному на 

корпоративну пошту консультант надсилає тестове та практичне завдання у 

форматі Google Forms. 

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

надсилає його на корпоративну пошту викладачів для перевірки.  

5. Тестові завдання надсилаються та перевіряються автоматично по 

закінченню проходження тестів. Виконану практичну роботу, студент 

відсилає у необхідному форматі на корпоративну пошту екзаменатора та 

членів циклової комісії. 

6. Оцінювання практичного завдання проводиться художньою радою циклової 

комісії образотворчого мистецтва і дизайну Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

7. Після перевірки завдання, студент на корпоративну пошту отримує 

підсумкову суму балів за екзамен. 



8. Упродовж 2-х годин після отримання результату екзамену студент має 

право звернутися до художньої ради для отримання додаткового 

роз’яснення щодо отриманої оцінки. 

9. 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  

Модуль 1. Поняття «шрифтова композиція» в основі прикладної графіки.  

Тема 1: Відтворення емоційного образу назви слова в шрифтовій композиції. 

Модуль 2. Поняття «монотипія» у створенні графічної композиції. 

Особливості стилізації природних форм. 

Тема 1: Застосування монотипії у створенні унікальної графічної композиції 

образотворчого мистецтва. 

Тема 2: Стилізація природних форм. 

Модуль 3. Друкована графіка. Техніки високого друку 

Тема 1: Друкована графіка та характер технік гравюри. Високий друк. 

Тема 2: Високий друк. Створення композиції в техніці лінориту. 

Тема 3: Високий друк. Виконання композиції в техніці гравюри на картоні. 

Тема 4: Особливості виконання екслібрису – книжкового знаку. 

Модуль 4. Книжкова графіка. Проект макета книги. 

Тема 1: Книжкова графіка. Закономірності створення художнього проекта 

книги. 

Тема 2: Основні елементи книжкового блоку. 

Тема 3: Шрифтова композиція в оформленні книжок. 

Завдання для практичної роботи: 

1. За допомогою графічних матеріалів виконати ілюстрацію на тему 

«Українська літературна творчість» – 25 балів: 

Умови подання роботи: 

-  робота подається у форматі .jpeg  

-  за бажанням можливо надати текстове пояснення. 

 

Умови повернення роботи чи зниження балів: 



1. Відповідність темі – якщо отримана робота не відповідає поставленому 

завданню, її не приймають для оцінювання. 

2. Робота подана не в тих форматах – оцінка знижується за кожний невірний 

формат. 

3. Виконана ілюстрація не відображає сутність ідеї. 

Додаткові умови для студентів, які не мають належних умов (оголошено на 

консультації до іспиту і має певне підтвердження): 

У випадку, якщо студент не має доступу до мережі Internet: 

1. Перше завдання може бути виконане на папері, фотографія надіслано на 

пошту викладача. 

2. Друге завдання: зображення ілюстрації надсилається на пошту екзаменатора 

та членів художньої ради. 

У такому випадку, на оцінку буде впливати:  

- відповідність поставленому завданню; 

- якість виконаного малюнку; 

- якість фотографії; 

- цікава ідея подання роботи. 

 

 

Екзаменатор                                                              Юлія Шеменьова 
 

 

Голова  циклової комісії                                                                Ольга Овчаренко 

 


