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Форма проведення Письмовий екзамен, дистанційний формат з 

використанням сервісу онлайн зустрічі Meet та 

месенджеру Viber. На останньому семінарському 

занятті студентам надаються питання, котрі 

виносяться на екзамен. За 10 хв. до початку 

екзамену студенти надсилають у месенджер Viber 

своє прізвище та будь яке число у межах кількості 

екзаменаційних білетів. Відповідно до 

надісланого ними числа, студентам надсилаються 

питання з відповідного білета. В кінці екзамену 

студенти роблять якісні фото відповідей на 

питання екзаменаційних білетів, які 

підвантажують в ЕНК.  

Тривалість проведення 2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 36-40 – студент (студентка) демонструє повні і 

глибокі знання навчального матеріалу з 

відповідної теми, логічно та лаконічно викладає 

матеріал відповіді, вільно володіє термінологіє і 

поняттями з відповідної теми, за необхідності, 

уміє супроводжувати відповідь графічними 

засобами.  

31-35 – студент (студентка) демонструє повноту 

знань навчального матеріалу з відповідної теми, 

але допускає незначні неточності та помилки, 

логічно та лаконічно викладає матеріал на питання 

білета, допускає деякі неточності термінологічних 

та понятійних висловлювань. За необхідності, уміє 

супроводжувати відповідь графічними засобами. 



26-30 – студент (студентка) демонструє повноту 

знання навчального матеріалу за темою 

екзаменаційного білета, але допускає незначні 

помилки у відповідях на питання білета, матеріал 

подається дещо хаотично, відповідь містить вади 

у використанні термінів та понять. За 

необхідності, уміє супроводжувати відповідь 

графічними засобами. 

21-25 – студент(студентка) володіє більшою 

частиною необхідних знань, теоретичний матеріал 

викладається з помилками та дещо хаотично, 

допускаються помилки у вживанні термінів і 

понять в ході викладу матеріалу відповіді на 

питання білета. За необхідності, уміє 

супроводжувати відповідь графічними засобами. 

16-20 – студент(студентка) володіє обмеженим 

об’ємом теоретичного матеріалу, допускає 

помилки у викладі матеріалу, теоретичний 

матеріал подається хаотично, не володіє 

необхідною термінологією. За необхідності, уміє 

супроводжувати відповідь графічними засобами. 

0-15 – студент (студентка) володіє незначною 

частиною необхідного теоретичного навчального 

матеріалу, допускає грубі помилки у викладі 

матеріалу, не володіє необхідними термінами і 

поняттями по темі питання білета, матеріал 

викладений не в логічній послідовності. За 

необхідності, не уміє супроводжувати відповідь 

графічними засобами.  

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Технічні засоби – комп’ютер. 

Встановлені програми Google Chrom, чи інші 

Інтернет-браузери, Google Meet. 

Питання  1. Сутність поняття «стиль» як категорії 

мистецтвознавства та естетики. Стиль в дизайні. 

2. Проблема визначення і створення стилю. 

Необхідні умови та межі стилю як феномену в 

мистецтві та дизайні.  

3. Взаємозв’язок категорій «стиль», «образ», 

«функція», «естетична цінність» в 

проектнотворчому процесі. Сукупність факторів, 

які визначають характер стилеутворення. 



4. Античний стиль (давньогрецький, 

давньоримський): характерні риси і можливості 

використання в сучасному дизайні. 

5. Стилі в середньовічному мистецтві: ідейна 

обумовленість засобів виразності в предметних 

формах. Можливості використання в сучасному 

дизайні. 

6. Стильові особливості предметних форм доби 

Відродження. Можливості використання в 

сучасному дизайні. 

7. Основні теми і мотиви стилю «бароко». 

Можливості використання в сучасному дизайні. 

8. Ар-деко – художня тенденція в архітектурі, 

живописі, графіці, декоративно-прикладному 

мистецтві, дизайні 20х – 30х років XX ст. Майстри 

плакату ар-деко: П.Колен, Т.Лемпіцька, 

А.Касандр. 

9. Етнічні особливості єгипетського стилю. 

Можливості використання в сучасному дизайні. 

10. Стилістика і естетика Далекосхідного 

культурного регіону (Японія). Можливості 

використання в сучасному дизайні. 

11. Характерні стилістичні риси мистецтва Китаю. 

Можливості використання в сучасному дизайні. 

12. Основні теми і мотиви стилю «рококо». 

Можливості використання в сучасному дизайні. 

13. Дизайн в Японії другої половини XX – початку 

XXІ століття: традиціоналізм світогляду та 

сучасність. Японський авангард. 

14. Характерні риси Ар нуво в архітектурі, 

декоративно-прикладному мистецтві, дизайні. 

Стильова мова у графіці французького плакату (А. 

Муха, Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрек, П. Бонар). 

15. Модернізм як сукупність художніх течій в 

мистецтві кінця XIX – початку XX століття. 

Відчуття ірраціонального світу в творчості 

митців-новаторів модернізму; вплив на дизайн. 

16.  «Піонери» американського дизайну. 

Н.Б.Геддес – теоретик і практик футуродизайну та 

аеродинамічного стилю. 



17. Концепція постмодернізму. 

Постмодерністський світогляд, його вияв в 

дизайні. Новітні технології та вираження їх 

значення у творчості дизайнерів. 

18. Стильові процеси в дизайні кінця XІX – першої 

половини XX століт. 

19. Стильові тенденції в дизайні другої половини 

XX століття. 

20. Специфіка стилеутворення за доби 

постмодернізму. 

21. Прийоми зооморфної стилізації у скіфському 

мистецтві. 

22. Орнаментальна мова народних символів. 

23. Українська народна орнаментика у вишивці. 

Регіональні особливості.  

24. Орнаментальна мова української писанки. 

25. Характерні та регіональні особливості 

української народної орнаментики. 

26. Трансформація мотивів в українській 

орнаментиці. 

27. Орнаменти у ткацтві. Трансформація 

орнаментів у ткацтві. Регіональні особливості. 

28. Орнаменти у художній кераміціі України. 

Трансформація орнаментів у художній кераміці. 

Регіональні особливості.  

29. Особливості трипільських орнаментів, їх 

композиційні рішення. 

30. Взаємовплив народних і класичних орнаментів 

в добу бароко. 

31. Трансформація народних орнаментів. 

32. Причини спрощення орнаментальної мови ХІХ 

ст. 

33. Орнамент у творенні національного стилю на 

межі ХІХ–ХХ ст. 

34. Роль орнаментальної мови у відродженні 

національної ідеї. 

35. Особливості мови національного модерну. 

36. Орнаментальні мотиви в пам’ятках 

матеріальної культури дослов’янських і 

слов’янських народів. 



37. Прийоми трансформації народних орнаментів 

та природних форм в орнаментах періоду бароко, 

класицизму та рококо. 

38.  Вплив традиційного орнаменту на сучасне 

мистецтво. 

39. Історія розвитку орнаментики в дикоративно-

прикладному мистецтві Русі Х – першої половини 

ХІІІ ст. 

40.  Розвиток орнаментики в дикоративно-

прикладному мистецтві Русі другої половини ХІІІ 

– середини ХІV ст. 

41. Розвиток орнаментики в дикоративно-

прикладному мистецтві України середини ХІV – 

середини ст. ХVІІ. Формування народних рис. 

42. Розвиток орнаментики України другої 

половини ХVІІ ст. – ХVІІІ ст. Риси бароко, рококо. 

43. Розвиток орнаментики України ХVІІІ ст. – ХІХ 

ст. Класицизм у народному мистецтві, 

мануфактурному виробництві. 

44. Розвиток орнаментики України кінця ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. Розквіт народного мистецтва. 

45. Розвиток орнаментики народного мистецтва і 

художньої промисловості України 10 – 3 0-х р. ХХ 

ст. 

46. Розвиток орнаментики соціалістичного 

реалізму у декоративно-прикладному мистецтві 

30 – 50 – х р. ХХ ст. 

47. Розвиток орнаментики традиційного 

народного, самодіяльного, академічного 

декоративно-прикладного мистецтва України 50 –

8 0-х р. ХХ ст. 

48. Сучасні тенденції в розвитку орнаментики 

України. 

49. Етнічний дизайн та сучасні матеріали і 

технології. 

50. Розуміння змісту потяття «етнічний дизайн», 

«фолкдизайн», «декоративно-прикладне 

мистецтво» в Україні і у промислово-розвинених 

країнах. Значення етнодизайну у розвитку 

національного дизайну та країни. 
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