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Форма проведення Практична, з використанням месенджеру Telegram 

та онлайн зустрічі в Hangout Meet. В день 

екзамену, за 5 хв. до його початку, екзаменатори 

викладають в чат з навчальної дисципліни 

зображення, з якого здобувачі мають виконати. 

Під час проведення екзамену використовується 

додаток Hangout Meet задля запобігання 

фальсифікації чи іншим проявам академічної 

недоброчесності. Під кінець екзамену здобувачі 

роблять якісні фото екзаменаційних робіт, які 

надсилають викладачу. Консультування щодо 

організації та проведення екзамену відбувається 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; жіночий портрет 

гармонійно закомпоновано у заданому форматі; 

правдиво відтворено пропорції з урахуванням 

характерних особливостей; взято основні колірні 

співвідношення світла та тіні, рефлексів, 

падаючих тіней; здобувач демонструє академічну 

техніку написання олійними фарбами; 

екзаменаційну роботу виконано на високому 

художньому рівні, що виявляє глибокі знання 

здобувача з пластичної анатомії та підкреслює 

вміння моделювати об’єм засобами живопису. 

Техніко-технологічні типові помилки 

- Не доопрацьовано оточення (фон) постановки.  

31-35 – здобувач володіє знаннями з навчального 

матеріалу, впевнено володіє і використовує 

технічні прийоми, вміє своєчасно проаналізувати 



художньо-образний зміст постановки та 

виправити допущені неточності; допускає 

несуттєві помилки, але в цілому робота виконана 

охайно і на досить якісному рівні. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Не великі погрішності в пропорціях 

2. Не великі тональні неточності відносно тіней та 

рефлексів.  

26-30 – здобувач володіє знаннями з навчального 

матеріалу, але допускає неточності в сприйнятті та 

відтворенні копії портрету, не може самостійно 

проаналізувати та виправити зроблені помилки. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Допущені помилки при зображенні натури; 

2. Посередньо володіє технікою академічного 

живопису; 

3. Відсутня схожість; 

21-25 – здобувач володіє певними знаннями, але 

допускає помилки в знаходженні пропорцій та 

перспективному скороченні; не завжди вміє 

самостійно зробити аналіз та порівняння у своїй 

роботі, висновки щодо зроблених ним помилок.   

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Допущені перспективні помилки; 

2. Не дотримані пропорції; 

3. Відсутня схожість; 

4. Робота не сприймається цілісно та виразно. 

16-20 – здобувач володіє не значною кількістю 

умінь, допускає грубі помилки; не виявляє 

необхідної академічної техніки, що 

відображаються на якості і зовнішньому вигляді 

роботи.   

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Допущені перспективні помилки; 

2. Не дотримані пропорції; 

3. Відсутня схожість; 

4. Плутанина в тональному вирішенні, що заважає 

підпорядкованості деталей окремих частин 

цілому. 

5. Робота не сприймається цілісно та виразно. 



0 - 15 – здобувач має низький рівень розвитку 

умінь та навичок, сприймає та відтворює натуру з 

порушенням пропорційних співвідношень та 

правил перспективи, демонструє слабко розвинуте 

художньо-естетичне мислення та елементарні 

навички в творчій художній діяльності; допущені 

грубі помилки, що принципово спотворюють 

форму, робота не завершена, або ж фактично 

відсутня і створює погане враження.  

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Не закомпоновано у форматі; 

2. Відсутня схожість; 

3. Наявні грубі перспективні помилки; 

4. Формальне тонове рішення; 

5. Відсутня тепло-холодність; 

6. Бракує охайності в роботі; 

7. Техніка академічного живописного письма на 

низькому рівні. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Полотно або ґрунтований картон – 50 х 40 см, 

олійні фарби, пензлі, розчинник, палітра. 

Завдання Копія жіночого портрету.  

Завдання: вдало закомпонувати у форматі; 

передати характерні особливості форми голови, її 

пропорції; передати матеріальність гіпса 

враховуючи світло, тіні та рефлекси.  
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