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Форма проведення: 

Письмова (практична робота) 

Тривалість проведення:  

4 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

Технічні вимоги до проведення іспиту: 

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 практичного завдання: 40 балів за завдання. Розподіл 

балів подано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

 

№ 

 

Значення оцінки 

Оцінка за 

шкалою 

Університету 

 

1. 

Робота відповідає  завданню, ретельно підібраний 

шрифт, охайна, присутня креативна ідея, наявні 

попередні ескізи. Робота передає досконале 

володіння інструментами та матеріалами. Робота 

пропорційна (відношення ширини літери до висоти) 

і гармонійна. В літерах присутня симетрія та 

асиметрія,  рівновага, статика та динаміка. Доречна  

побудова окремих елементів, оптичних ілюзій, 

чередування штрихів у літерах, головних та 

допоміжних штрихів (з’єднувальні, верхні та нижні 

виносні елементи ). Вертикальні штрихи 

паралельні, шрифт ритмічний. Оптимальна 

величина міжлітерних пробілів. Ширина пера 

 

 

 

 

 

 

40-34 бали 



відповідає пропорціям і рисунку літер. 

 

 

2. 

Робота відповідає завданню, ретельно підібраний 

шрифт, наявні ескізи, відчувається творчий підхід 

до виконання, але містить незначні недоліки 

композиції або якості. Доречна  побудова окремих 

елементів, оптичних ілюзій, послідовність штрихів 

у літерах, головних та допоміжних штрихів.  В 

літерах відсутня симетрія та асиметрія,  відсутня 

рівновага, статика та динаміка.  Вертикальні 

штрихи непаралельні, шрифт неритмічний. Ширина 

пера не відповідає пропорціям і рисунку літер. 

 

 

 

 

33-26 балів 

 

 

 

3. 

Робота відповідає завданню, наявні ескізи, але 

шрифт не відображає тему тексту. Робота неохайна, 

виконана механічно, без творчого підходу. 

Вертикальні штрихи  непаралельні, шрифт 

неритмічний. Недоречна  побудова окремих 

елементів, оптичних ілюзій, послідовність штрихів 

у літерах, головних та допоміжних штрихів. 

Ширина пера не відповідає пропорціям і рисунку 

літер 

 

 

 

 

25-20 балів 

 

 

4. 

Робота відповідає завданню, але без попереднього 

ескізування, за зразком, робота неохайна, до кінця  

не виконана, має залишки туші, гумки, олівця. В 

роботі читається диспропорція і дисгармонія. 

Вертикальні штрихи  непаралельні, шрифт 

неритмічний. Ширина пера не відповідає 

пропорціям і рисунку літер. Недоречна  побудова 

окремих елементів, оптичних ілюзій, послідовність 

штрихів у літерах, головних та допоміжних 

штрихів. 

 

 

 

 

19-11 балів 

 

 

 

 

5. 

Робота відповідає завданню, але незакінчена. 

Вертикальні штрихи  непаралельні, шрифт 

неритмічний. Недоречна  побудова окремих 

елементів, оптичних ілюзій, послідовність штрихів 

у літерах, головних та допоміжних штрихів. 

Ширина пера не відповідає пропорціям і рисунку 

літер. 

 

 

 

1-10 балів 

 

Форма проведення іспиту:  

Завдання виконується на папері для креслення формату А4  200 г/м в техніці 

«туш-перо», пера тонкокінцеві та ширококінцеві. 

 



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. 

 

Завдання для практичної роботи: 

 Створити і виконати шрифтову композицію на тему «Абетка». 

Теми практичної роботи: 

 

Літера «А», використати вірш: 

Ти поглянь: акацій ряд 

Розсіває аромат. 

Бджілки дружно прилітають, 

Мед з акації збирають. 

 

Літера «М», використати вірш: 

Мама мишка милом миє   

Метушливих мишенят.   

Малі милитись не люблять,   

І у мисці не сидять.   

 

Літера «Б», використати вірш: 

Будинок білий біля річки 



З балконами на кожен бік 

Будують братик і сестричка, 

Бо в них і батько будівник.  

 

Літера «Н», використати вірш: 

На довго нитку намистини 

Настуся хоче нанизать. 

Вона, напевно, буде нині 

На нашім святі виступать.  

 

Літера «В», використати вірш: 

Веселі вишні вкрили віти,  

Виблискують з височини.  

Василько воду ллє на квіти,  

Щоб вище виросли вони.  

 

Літера «О», використати вірш: 

Олівці - малювці   

Як один, всі молодці.   

Лежать у коробці   

Кольорові хлопці.   

 

Літера «Г», використати вірш: 

Ґазда і ґаздиня гарно ґаздували:   

Гуску під ґанок разом заганяли.   

У грязюку впали, гуль понабивали,   

З їх ґаздування ґави реготали.  

 

Літера «П», використати вірш: 

Похмуро плещуть хвилі в морі.  

Пливе на північ пароплав.  

В пургу і шторм в морськім просторі  

Він путь до пристані проклав.  

 

Літера «Д», використати вірш: 

Десь взялися  

Дикі звірі.  

Дуже страшно заревіли.  

Щоб подалі від біди,  



Дременули хто куди. 

Тільки дятел не тікав.  

Він-довбав собі,  

Довбав. 

 

Літера «Р», використати вірш: 

Ромашки рвати ми ходили  

Над річкою в рясній траві.  

І раптом равлика зустріли  

Із ріжками на голові.  

 

Літера «Е», використати вірш: 

"Е! - сказала буква Е,-  

Звір мене - не здожене!"  

І, махнувши нам рукою,  

Е - зробилася луною.  

"Е-е!" - гукаємо у ліс,  

"Е-е!" - відгукується скрізь.  

 

Літера «С», використати вірш: 

Стоять під снігом сосни сонно.  

Сидять на соснах снігурі.  

Санчата на ставок з розгону  

Скотились весело з гори.  

 

Літера «Є», використати вірш: 

Є на небі чи немає.   

Сонце в піжмурки гуляє,   

З'явиться і знов зникає:   

Сонцю хмара заважає.   

 

Літера «Т», використати вірш: 

Тихо, тихо в темнім лісі.  

Хтось таємний спить в горісі,  

Але ти його не бійсь -  

Ти приходь у Темний ліс.  

Тут ніхто тебе не з'їсть!  

Тут ти будеш тільки гість.  

 



Літера «Ж», використати вірш: 

Жовтий жук у житі жив,   

Жук із жабою дружив,   

Жартувати жук любив,   

Жабу жук завжди дражнив. 

 

Літера «У», використати вірш: 

Уранці біля хати  

Малесенькі сліди —  

Зайчаточко вухате  

Приходило сюди. 

Стояло біля хати,  

Ступило на поріг —  

Хотіло нам сказати,  

Що випав перший сніг. 

 

Літера «З», використати вірш: 

Зробила завірюха   

Замети на землі,   

І замки візерункові   

Узимку на вікні. 

 

Літера «Ф», використати вірш: 

Фурчить, блищить на різні барви  

Фонтан веселий у садку.  

В нім водить флот легкий та гарний  

Федорка в білім фартушку. 

 

Літера «И», використати вірш: 

Дивись, який новий годинник —  

Висить на стіні нині в нас.  

Усі години та хвилини  

Ми вивчили, щоб знати час.  

 

Літера «Х», використати вірш: 

Хоч хвилі ходять і хлопочуть, 

Хоробрі наші хлопчаки 

В човні хиткому їхать хочуть — 

Вони хороші моряки!  



Літера «І», використати вірш: 

І - підслухало розмову.  

І - з'єднало слово з словом.  

І - виспівує пісні:  

І веселі, І сумні.  

Над собою крапку носить  

І нічого в нас  

Не просить. 

 

Літера «Ц», використати вірш: 

Цар та цариця   

У палаці царювали.   

Цукор та цукерки   

Найбільше цінували.   

 

Літера «Ї», використати вірш: 

Їжак із їжачихою 

За їжею поїхали,   

Бо їх їжаченя   

Їжу їсть щодня.   

 

Літера «Й», використати вірш: 

Йод - в аптеці ми купили.  

Його пляшечку відкрили.  

"ОЙ! - Івасик наш ридає,-  

Йод - кусається, щипає!"  

А ми Йод отой хвалили,  

Хворий пальчик ним – 

Змастили  

 

Літера «Ч», використати вірш: 

Чубата чапля чваньковита 

Через болото йде одна. 

Чомусь з журавликом дружити 

Не хоче чапелька чудна.   

 

Літера «К», використати вірш: 

Падав сніг на поріг,  

Кіт зліпив собі пиріг.  



Поки смажив, поки пік,  

А пиріг водою стік.  

Кіт не знав, що на пиріг  

Треба тісто, а не сніг.  

 

Літера «Ш», використати вірш: 

Шишка впала - не розбилась.  

Шишка - в трави закотилась.  

Наша Шура в ліс пішла,  

Але шишки -не знайшла.  

Принесла вона додому  

Лише радість, лише втому.  

 

Літера «Л», використати вірш: 

Лелека ластівку питає:  

— Хто вище всіх птахів літає?  

— Літають люди вище всіх  

На літаках своїх стрімких!  

 

Літера «Щ», використати вірш: 

Ще дощ іде, періщить злива, 

Щенятко вимокло як хлющ. 

А щиглик, щебетун щасливий, 

Щебече, пурхнувши на кущ.  

 

Літера «Ь», використати вірш: 

Ось день скінчивсь. Закрию книжку,  

Бо скрізь вже тінь і лялька спить.  

І я вкладусь в м'якеньке ліжко  

І теж засну, як лялька, вмить! 

 

Літера «Ю», використати вірш: 

Ювілей у ювеліра   

Урочисто святкували.   

Ювелірною прикрасою   

Ювіляра привітали.   

 

Літера «Я», використати вірш: 

Ялинка ясними вогнями 



Яскраво світиться й сіяє. 

Якраз до свята цими днями 

Усю абетку вивчив я! 

 

 

 

Екзаменатор                                                                Лілія Левченко 

Голова циклової комісії                                              Ольга Овчаренко 

 

 

 

 

 


