
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Історія стилеутворення в дизайні» 

Курс І 

Спеціальність 022 «Дизайн» 

Освітня програма 022.00.03 «Прогнозування моди» 

Освітній рівень другий (магістерський) 

Форма проведення  Комбінована – письмова, усна. Екзамен 

передбачає письмову відповідь на питання 

екзаменаційного білету (3 питання); стильовий 

аналіз дизайн-проєкту (усно). 

Під час проведення екзамену використовується 

додаток Hangout Meet задля запобігання 

фальсифікації чи іншим проявам академічної 

недоброчесності. Консультування щодо 

організації та проведення екзамену відбувається в 

он лайн форматі з використанням додатку 

Hangout Meet. 

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 Chrom, Google 

Meet. 



Орієнтовний перелік 

питань 

1. Графіка Вікторіанської доби: стильове 

розмаїття, образні запозичення (Т. Майбанк, 

А. Рекем, К. Грінуей, Б. Поттер).  

2. Уільям Моррріс і рух «За зв'язок мистецтв і 

ремесел». Новаторство стилістичної мови у 

розробці дизайн-проектів, джерело запозичень.  

3. Концепція руху «Arts and Crafts» Уільяма 

Моррріса і втілення його стильових нововведень 

в дизайні книг XIX cт. (книгодрукарня 

Келмскотт-пресс). 

4. Символізм в книжковій графіці XIX ст.: 

головні стилеутворюючі елементи (О. Бердслі, 

І. Білібін).  

5. Головні принципи стилю «модерн» та їх 

втілення у тиражній графіці і плакатах Франції 

кінця XIX - початку ХХ ст. (А. Муха, А. Тулуз-

Лотрек, П. Бонар). 

6. Стиль «Ар-деко» в графічному дизайні 

1920-х – 1930-х рр. Майстри плакату доби «ар-

деко» (А. Касандр, Ерте). 

7. Стиль «Стрімлайн-модерн» та його 

характеристики. Втілення стилю в інтер’єрах 

потягів (Nord Express) і пароплавів (Normandie), в 

рекламі і афішах стилю ар деко. 

8. Теорія «неопластицизму» та її значення для 

розвитку мистецтва і дизайну ХХ ст. 

9. Теорія «супрематизму» Казимира Малевича 

та її вплив на розвиток графічного дизайну 

конструктивізму (основні елементи стилю). 

10. Характерні риси стилю «конструктивізм» в 

графічному дизайні. Творча діяльність 

О. Родченка, В. Степанової, В. Маяковського 

11. Графічний стиль школи Баухауза та його 

принципові ознаки. Розкрити значення 

функціоналізму для розвитку світового дизайну.   

12. Стиль американських плакатів середини 

ХХ ст. Висвітлити особливості стилю «Пін-ап», 

пояснити його значення (Д. Елвгрен).  

13. Швейцарський стиль і Йозеф Мюллер-

Брокманн. Значення стилю для розвитку 

графічного дизайну ХХ ст. 

14. Енді Уорхол, стиль поп-арт та його 

значення для розвитку світового дизайну  

15. Типографіка як мистецтво. Еміль Рудер та 

значення його шрифтів для розвитку дизайну.  



16. Обрі Бердслі як видатний графік напрямку 

символізму. Описати стилістичні особливості.  

17. Альфонс Муха - майстер театральної і 

рекламної афіші. Розкрити основні елементи 

стилю.  

18. Анрі де Тулуз-Лотрек та його видатні 

плакати. Охарактеризувати творчий стиль.  

19. Теофіль-Олександр Стейнлен та його 

плакатні шедеври. Описати основні 

стилеутворючі елементи.  

20. Адольф-Жан-Мари Мурон (А. М. Кассандр) 

як геній графічного дизайну. Висвітлити 

стилістичні особливості.  

21. Піт Мондріан як теоретик 

«неопластицизму». Вплив митця на розвиток 

дизайну. 

22. Художник-авангардист Густав Клуцис як 

один з засновників кольорового фотомонтажу. 

Пояснити значення відкриття.  

23. Творчість Олександра Родченка і 

Володимира Маяковського для «Вікон РОСТА» і 

«Реклам Конструктора». 

24. Пол Ренд і стиль корпоративної айдентики. 

Розкрити значення.  

25. Роберт Броунджон та його рухома графіка. 

Пояснити значення для розвитку дизайну.  

26. Отто і Марі Нейрат та ідеологія ізотайпу. 

Висвітлити значення їх роботи для розвитку 

дизайну.  

27. Мілтон Глезер як класик поп-арту. Описати 

елементи стилю.  

28. Сол Басс як автор титульних кадрів. 

Охарактеризувати творчий стиль. 

29. Рой Ліхтенштейн, стиль поп-арт та вплив 

коміксу на розвиток дизайну. 

30. Йоханнес Іттен та значення його теорії 

кольору для розвитку дизайну. 

31. Обрі Бердслі та його ілюстрації до твору 

«Смерть короля Артура» Томаса Мелорі (1893). 

Визначити стиль.  

32. Обрі Бердслі та його ілюстрації до твору 

«Соломія» Оскара Уайльда (1891). Визначити 

стиль.  

33. Альфонс Муха та його серія плакатів для 

Сари Бернар. Визначити стиль.  



34. Альфонс Муха та його серія «Живопис, 

Танець, Музика, Поезія». Визначити стиль.  

35. Кассандр та його плакати для «Nord 

Express». Визначити стиль.  

36. Кассандр та його плакат «Лісоруб» (1923). 

Визначити стиль.   

37. Піт Мондріан та стиль його творів.  

38. Олександр Родченко та рекламний плакат 

«Книги» (1924). 

39. «Вікна РОСТА» О. Родченко і 

В. Маяковський. Визначити стиль.  

40. Енді Уоргол. Банка супу «Кемпбелл» 

(1962). Визначити стиль.  

41. Рой Лихтенштейн.  «Ohhh...Alright...» 

(1964). Визначити стиль.  

42. Плакат «Bauhaus Ausstellung 1923 Веймер» 

(1923). Визначити стиль.  

43. Мілтон Глезер. Логотип «I love New York». 

Визначити стиль.   

44. Казимир Малевич. «Чорний квадрат» 

(1915). Визначити стиль.  

45. «Казковий живопис і графіка». Визначити 

стиль.   

 

Завідувач кафедри ___________________ О. В. Школьна 

 

Екзаменатори _______________________ О. В. Коновалова 

 

_______________________ В. І. Зайцева  

 

 

 


