
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Історія стилеутворення в дизайні» 
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Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 
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Освітня програма 022.00.03 «Прогнозування моди» 
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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 4 академічні години 

Максимальна кількість 

балів  
40 балів 

Критерії оцінювання 

 
36 – 40 балів  
Ставиться за: 

 відмінне та глибоке знання теоретичного 

матеріалу: вміння чітко, змістовно і аргументовано 

відповісти на всі питання екзаменаційного білету, 

глибоко розкрити теоретичні аспекти, висвітлити 

історичний контекст формування стилю і детально 

проаналізувати стильові якості запропонованого 

дизайн-проекту; 

 вміння визначати основоположні принципи 

стилеутворення в дизайні певної епохи, 

демонструвати розуміння стильових, 

образотворчих і технологічних особливостей; 

 виявлення вмінь грамотно застосовувати 

фахову термінологію;  

 виявлення здатності на високому рівні 

аналізувати стильові характеристики дизайн-

проектів певної доби, визначати їх технологічні 

особливості, аргументовано розкривати причино-

наслідкові зв'язки між розвитком промисловості, 

соціуму і дизайн-середовищем;  

 ґрунтовний аналіз запропонованого дизайн-

проекту, аргументована оцінка його мистецьких і 

споживацьких цінностей. 

31 – 35 балів  
Ставиться за: 

 гарне, доволі впевнене знання теоретичного 

матеріалу: вміння в цілому відповісти на всі 

питання екзаменаційного білету, в головному 

розкрити теоретичні аспекти, висвітлити 



історичний контекст формування стилю і 

проаналізувати стильові якості запропонованого 

дизайн-проекту; 

 визначення головних важливих принципів 

стилеутворення в дизайні певної епохи, 

демонструвати в цілому добре розуміння 

стильових, образотворчих і технологічних 

особливостей; 

 аргументоване застосовування фахової 

термінології;  

 виявлення здатності до аналізу головних 

стильових рис дизайн-проектів певної доби, 

визначення їх базових технологічних 

особливостей, розуміння основних причино-

наслідкових зв'язків між розвитком промисловості, 

соціуму і дизайн-середовищем;  

 вміння проаналізувати запропонований 

дизайн-проект по головних пунктах, пояснення 

його мистецьких і споживацьких цінностей. 

26 – 30 балів  
Ставиться за: 

 доволі повне знання теоретичного матеріалу: 

вірні відповіді на всі питання екзаменаційного 

білету з невеликою кількістю незначних помилок, 

розуміння в цілому базових теоретичних аспектів, 

історичного контексту формування стилю і 

стильових якостей запропонованого дизайн-

проекту; 

 правильне, але неповне визначення головних 

принципів стилеутворення в дизайні певної епохи, 

висвітлення в головному, але неповно стильових, 

образотворчих і технологічних особливостей; 

 застосовування фахової термінології;  

 аналіз в цілому стильових рис дизайн-

проектів певної доби, визначення їх базових 

технологічних особливостей, розуміння основних 

причино-наслідкових зв'язків між розвитком 

промисловості, соціуму і дизайн-середовищем;  

 аналіз запропонованого дизайн-проекту по 

головних пунктах, пояснення його мистецьких і 

споживацьких цінностей. 

21 – 25 балів  
Ставиться за: 

 неповні відповіді на питання 

екзаменаційного білету; 



 неповне знання теоретичного матеріалу; 

 фрагментарні знання про базові теоретичні 

аспекти формування стилів, історичний контекст і 

стильові якості запропонованого дизайн-проекту; 

 значні помилки у визначенні стилів; 

 некоректний стильовий аналіз 

запропонованого дизайн-проекту.   

16 – 20 балів  
Ставиться за: 

 неспроможність відповісти на питання 

екзаменаційного білету у повному обсязі; 

 погане знання теоретичного матеріалу; 

 відсутність належних знань про базові 

теоретичні аспекти формування стилів, історичний 

контекст і стильові якості запропонованого 

дизайн-проекту; 

 ґрунтовні помилки у визначенні стилів. 

0 – 15 балів 

Ставиться за: 

 неможливість відповісти на питання 

екзаменаційного білету у повному обсязі; 

 незнання теоретичного матеріалу; 

 відсутність знань про базові теоретичні 

аспекти формування стилів, історичний контекст і 

стильові якості запропонованого дизайн-проекту; 

 неможливість визначити стиль дизайн-

проекту; 

 відсутність системних знань та логіки.  

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Технічні засоби – комп’ютер. 

Встановлені програми Google Chromе, Google 

Meet. 

Орієнтовний перелік 

питань 

Письмова відповідь на питання екзаменаційного 

білету (3 питання). Два питання –  теоретичні, 

третє питання – письмовий аналіз стилю твору 

графічного мистецтва чи тиражної графіки. 
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