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36 – 40 балів виставляється за відмінний 

рівень знань та прийомів розробки графічної 

композиції, уміння виконати на папері 

графічний твір із використанням відповідних 

технік і матеріалів, вільне володіння засобами 

виділення його основних композиційних 

складових, гармонійним  поєднанням лінії і 

кольорової плями, креативним вирішенням 

творчого завдання; студент має 

продемонструвати розуміння стильової 

виразності, композиційної єдності між темою, 

образом, зображенням та кольоровим 

рішенням; в роботі має бути виявлений 

фаховий стильовий підбір графічних 

матеріалів згідно тематики та стилю 

зображення. 

33 – 35 балів  виставляється за добрий рівень 

знань у застосуванні графічних технік і 

матеріалів, уміння розробити гармонійну 

композицію із використанням різних засобів 

виділення її основних складових, поєднання 

лінії та кольорової плями,  виразність 

образного рішення теми відповідно до 

тематики та стилю зображення. 

30 – 32 балів виставляється за достатнє 

володіння основними графічними техніками і 

матеріалами, навички розробки та виконання 

цілісної композиції, проте не досконале 
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використання засобів художньої виразності, 

не узгодженість стилю та тематики 

зображення. 

24 – 29 балів  виставляється за знання 

основних прийомів створення графічної 

композиції, проте не досконале використання 

засобів художньої виразності, композиційні 

недоліки в  поєднанні лінії та кольорової 

плями, також не узгодженість в стилістиці та 

тематиці зображення. 

0 – 23 балів виставляється за незадовільний 

рівень знань графічних технік і матеріалів, а 

також композиційних прийомів, відсутність 

навичок виконання графічної композиції в 

матеріалі, погане поєднання лінійних і 

кольорових складових, не узгодженість стилю 

та тематики зображення.  

Перелік допоміжних матеріалів Папір, графічні засоби малювання, цифрові 

графічні редактори.   

 

Орієнтовний перелік питань Розробити і виконати в матеріалі  інтер’єрний 

постер до одної із заданих тем: промо до 

коміксу, виставка колажних робіт, виставка 

великої графічної серії . Формат А3.  
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