
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Декоративно-прикладне мистецтво» 

Курс ІI 

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» 

Освітня 

програма 

023.00.01 «Образотворче мистецтво»  

Освітній 

рівень 

перший (бакалаврський) 

Форма 

проведення 

практична, дистанційний формат з використанням ЕНК 

«Декоративно-прикладне мистецтво (2-4 курс, ОМ*, 

денна)» 

(https://elearning.kubg.edu.ua/user/index.php?id=20403) та 

онлайн зустрічі Meet. В день екзамену, за 5 хв. до його 

початку, екзаменатори підвантажують в ЕНК (рубрикант 

«Екзамен, 2 курс») зображення, яке студенти мають 

стилізувати та вписати в орнаментальну композицію. Під 

час проведення екзамену можливе використання додатку 

Hangout Meet задля запобігання фальсифікації чи іншим 

проявам академічної недоброчесності. Під кінець 

екзамену студенти роблять якісні фото екзаменаційних 

робіт, які підвантажують в ЕНК «Декоративно-

прикладне мистецтво (2-4 курс, ОМ*, денна)». 

Тривалість 

проведення 

4 академічні години 

Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів 

Критерії 

оцінювання 

 

 

   
 

 

36 - 40 – студент демонструє повні і глибокі знання 

навчального матеріалу,  достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, виконує графічну роботу відповідно 

поставленому завданню; робота має гармонійні та 

довершені кольорові співвідношення, виконана з 

дотриманням усіх технічно-технологічних правил та 

демонструє високий рівень професійного володіння 

засобами стилізації декоративно-прикладного мистецтва, 

вміння використовувати їх зображально-виражальні 

можливості.  

26 - 35 – студент демонструє повні знання навчального 

матеріалу, але допускає незначні помилки, виконує 

графічну роботу відповідно поставленому завданню, але 

https://elearning.kubg.edu.ua/user/index.php?id=20403
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=600934


робота має не достатньо довершені кольорові 

співвідношення. Студент допустив несуттєві технічно-

технологічні неточності в виконанні стилізації та 

створенні орнаментальної композиції. 

21 – 25 – студент демонструє повні знання навчального 

матеріалу, але допускає помилки,  виконує графічну 

роботу відповідно поставленому завданню, робота має не 

достатньо довершені співвідношення стилізованого 

елементу орнаментальної композиції. Студент допустив 

певні технічно-технологічні неточності у виконанні 

стилізації та створенні орнаментальної композиції. 

16 - 20 – студент володіє більшою частиною навчального 

матеріалу, має достатній рівень розвитку умінь та 

навичок, але не завжди може вдало застосувати їх, 

виконує графічну роботу з формальними похибками. 

Студент допустив певні технічно-технологічні помилки в 

виконанні стилізації та створенні орнаментальної 

композиції. 

11 – 15 – студент володіє меншою частиною навчального 

матеріалу,  має низький рівень розвитку умінь та 

навичок, виконує графічну роботу з суттєвими 

формальними похибками, допускає технічно-

технологічні помилки, що відображаються на якості і 

зовнішньому вигляді стилізації та орнаментальної 

композиції.  

0 – 10 – студент володіє незначною частиною 

навчального матеріалу,  має низький рівень розвитку 

умінь та навичок, виконує графічну роботу з грубими 

формальними похибками, робота не завершена або 

відсутня.  

 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів 

Формат паперу – А3, акварельні фарби, пензлі/туш, 

перо/лінер/кольорові олівці/маркери. 

Завдання Стилізація рослинного/тваринного зображення та 

вписання його в орнаментальну композицію. 

Завідувач кафедри  __________________ Ольга ШКОЛЬНА 

Екзаменатори ________________ Анна ГУНЬКА  

_________ Світлана СТРЕЛЬЦОВА 

 

 

 


