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Форма проведення Практична, з використанням онлайн зустрічі в 

Hangout Meet. На початку екзамену екзаменатори 

озвучують, на яку тему має бути здійснено 

груповий проєкт. Під кінець екзамену здобувачі 

роблять якісні фото елементів проєкту, які 

надсилають старості групи, що формує їх в 

комплексну роботу і надсилає екзаменаторам на 

корпоративну пошту. Консультування щодо 

організації та проведення екзамену відбувається в 

Hangout Meet. 

Тривалість проведення 4 академічні години 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

  
 

 

 

 

 

36 - 40 – здобувач вищої освіти демонструє повні і 

глибокі знання навчального матеріалу,  

достовірний рівень розвитку умінь та навичок, 

виконує проектну роботу відповідно 

поставленому завданню; робота має гармонійні та 

довершені кольорові співвідношення, виконана з 

дотриманням усіх технічно-технологічних правил 

та демонструє високий рівень професійного 

володіння прийомами і методами формування 

стилю на базі традиційних мотивів декоративно-

прикладного мистецтва. Вміння використовувати 

їх зображально-виражальні можливості.  

26 - 35 – здобувач вищої освіти демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні помилки, виконує проектну роботу 

відповідно поставленому завданню, але робота 

має не достатньо довершені кольорові 

співвідношення. Здобувач вищої освіти допустив 

несуттєві технічно-технологічні неточності у 



застосуванні прийомів і методів декоративно-

прикладного мистецтва. 

21 – 25 – здобувач вищої освіти демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

помилки,  виконує проектну роботу відповідно 

поставленому завданню, робота має не достатньо 

довершені співвідношення в рисунку 

регіональних особливостей вишивки. Здобувач 

вищої освіти допустив певні технічно-

технологічні помилки у застосуванні прийомів і 

методів декоративно-прикладного мистецтва. 

16 - 20 – здобувач вищої освіти володіє більшою 

частиною навчального матеріалу, має достатній 

рівень розвитку умінь та навичок, але не завжди 

може вдало застосувати їх, виконує проектну 

роботу з формальними похибками. Здобувач 

вищої освіти допустив певні технічно-

технологічні помилки у застосуванні прийомів і 

методів декоративно-прикладного мистецтва. 

11 – 15 – здобувач вищої освіти володіє меншою 

частиною навчального матеріалу,  має низький 

рівень розвитку умінь та навичок, виконує 

проектну роботу з суттєвими формальними 

похибками, допускає технічно-технологічні 

помилки, що відображаються на якості і 

зовнішньому вигляді частини проекту. 

6 – 10 – здобувач вищої освіти володіє незначною 

частиною навчального матеріалу,  має низький 

рівень розвитку умінь та навичок, виконує 

проектну роботу з грубими формальними 

похибками, робота не завершена. 

0 - 5 – здобувач вищої освіти не володіє достатнім 

рівнем необхідних знань, умінь, при виконанні 

роботи допущені грубі помилки, що принципово 

спотворюють поставлене завдання, робота 

відсутня. 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Формат паперу – А3, акварельні фарби, 

пензлі/туш, перо/лінер/кольорові олівці/маркери. 

Завдання Виконання у групах проєкту на основі 

національних українських мотивів. Основними 

вимогами до проєкту є гармонійно сформована 

композиція з витримкою однорідного стилю, 

кольоровою палітрою з довільною технікою, 



збалансованою композицією і оригінальними 

орнаментами. 
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