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Освітня 

програма 

023.00.01 «Образотворче мистецтво»  

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Форма 

проведення 

Практична, з опрацюванням в майстерні (очний формат 

навчання).  

Якщо екзамен буде проведено в дистанційному форматі, 

передбачено використання онлайн зустрічі в Hangout 

Meet. Для дистанційного формату в день екзамену, за 5 

хв. до його початку, екзаменатори викладають в 

Classroom з навчальної дисципліни зображення, яке 

здобувачі мають скопіювати. Під час проведення 

екзамену можливе використання додатку Hangout Meet 

задля запобігання фальсифікації чи іншим проявам 

академічної недоброчесності. Під кінець екзамену 

здобувачі роблять якісні фото екзаменаційних робіт, які 

підвантажують в Classroom.  

Консультування щодо організації та проведення 

екзамену відбувається або в очному форматі, або в 

Hangout Meet. 

Тривалість 

проведення 

4 академічні години 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів 

Критерії 

оцінювання 

36-40 – здобувач демонструє повні і глибокі знання 

навчального матеріалу; на екзаменаційній роботі 

враховано основні закони композиції при розміщенні 

предметів; оцінюється цікавий вибір точки зору. В 

роботі відчувається композиційна рівновага, наявна 

ритмічність композиційних елементів. В роботі 

простежується необхідна і достатня ступінь 

опрацювання елементів композиції і виконання в цілому. 

Всі елементи опрацьовані в достатній мірі для 

виконання поставленої задачі.  

Продемонстрована оригінальність творчого задуму і 

адекватність його наочно-образного втілення в характері 



побудови цілісної композиції. В кольоровому виконанні 

пейзажу необхідно показати розуміння складного 

кольору, знати, що таке локальний, простий, і додаткові 

кольори. Показати вміння бачити і передавати об’єм 

предметів зображення кольором і тоном. Ескіз має бути 

виконаним локально, не можна промальовувати пензлем 

найдрібніші деталі. 

Техніко-технологічні типові помилки 

      1. Не суттєві помилки. 

31-35 – здобувач володіє знаннями з навчального 

матеріалу і здатний самостійно використовувати їх при 

виконанні завдань з композиції, допускає певні помилки, 

але в цілому робота виконана охайно і на досить 

хорошому рівні. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. В ескізі недостатня ступінь опрацювання елементів 

композиції. 

2. Відсутня виразність в тоновому та кольоровому 

рішенні.  

26-30 – здобувач володіє знаннями з навчального 

матеріалу та технічними прийомами з композиції, але 

допускає неточності та помилки, які не може самостійно 

проаналізувати та виправити. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Відсутня єдність групи зображуваних предметів. 

2. Відсутнє відчуття цільності, свіжості. 

3. Захоплення зайвою деталізацією. 

21-25 – здобувач володіє певними знаннями та 

вміннями, але відсутні сформовані навички. Це 

перешкоджає самостійно проаналізувати, виокремити 

головне, цікаво композиційно розмістити та виконати 

кольоровий ескіз.     

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Відсутня єдність групи зображуваних предметів. 

2. Відсутнє відчуття цільності, свіжості. 

3. Захоплення зайвою деталізацією. 

4. Кольори не гармонійні. 

16-20 – здобувач володіє не значною кількістю умінь, 

допускає грубі помилки; не виявляє необхідної техніки, 

що відображається на якості і зовнішньому вигляді 

роботи.   

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Відсутня композиційна рівновага, ритмічність 

композиційних компонентів. 

2. Відсутнє відчуття цільності. 



3. Захоплення зайвою деталізацією. 

4. Кольорове вирішення формальне, без наявності 

градації відтінків та напів тонів.  

0 - 15 – здобувач має низький рівень розвитку умінь та 

навичок, допущені грубі помилки, робота не завершена 

або ж фактично відсутня.  

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Наявні грубі помилки в композиційному розміщенні 

та кольоровому ескізі. 

2. Робота виконана на низькому рівні. 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів 

Формат полотна для виконання роботи 30х40 см., олія, 

пензлики, розчинник, палітра. 

Завдання Створити  творчу роботу «Пейзаж» гармонійно 

закомпонувати в форматі, виконати роботу в техніці 

олійного живопису. Якщо екзамен буде проходити в 

дистанційному форматі треба виконати копію заданого 

пейзажу. 
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