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Таблиця 1 

№ 

п/п 

Значення оцінки Оцінка за 

шкалою 

Університету 

(коледжу) 

1 

1. Зображення в поданій роботі виконано 

відповідно до гіпсового зразка, промодельовано із 

знанням пластичної анатомії та дотриманням 

розмірних співвідношень частин носу. 

2. Скульптура конструктивна і пропорційно 

побудована.  

3. Студент володіє технічними навичками 

виконання скульптури на високому рівні. 

4. Виконана робота є пластично виразною, цільною 

за об’ємно-просторовим рішенням. 

30-40 балів 

2. 

1. Студент усвідомлено «веде» роботу. Володіє 

достатнім рівнем теоретичних і практичних знань.  

2. Студент вміє аналізувати об’єкт, має 

конструктивне мислення, може відтворити об’єкт 

цілісно. 

3. У скульптурі допущені незначні пропорційні 

помилки. 

4. Робота недостатньо промодельована, однак 

вирізняється цілісністю та конструктивністю. 

5. Наявні похибки при застосуванні знань з 

20-29 балів 



пластичної анатомії під час виконання скульптури 

носу. 

6. Студент виявляє достатньо вмінь для 

відображення об’єкту, але допускає неточності у 

використанні технічних прийомів.  

7. Студент вміє підкорити деталь великій формі. 

3. 

1. У виконаній роботі частково порушені пропорції. 

2. Скульптура остаточно не промодельована. 

3.В роботі не застосовані  знання з пластичної 

анатомії. 

4. Скульптура не достатньо цілісна. Робота не 

доведена до логічного завершення. 

5. Студент демонструє, що вміє користуватись 

засобами  

скульптури, але не володіє конструктивним 

мисленням. 

6. Студент не послідовно і не логічно веде роботу 

над окремими  складовими скульптури. 

10-19 бали 

4. 

1. Скульптура не завершена, відтворена частково, 

допущені  

порушення пропорцій, об’ємів та конструкції. 

2. У скульптурі не виявлено головні та другорядні 

форми. 

3. Рівень підготовки студента до виконання 

скульптури,  

майстерність ліплення - низька. 

4. Студент здатний сприймати та відтворювати 

окремі фрагменти скульптурного зображення, 

володіє незначною частиною матеріалу. 

5. Виявлені навички ліплення на базовому рівні. 

6. В роботі не використані знання з пластичної 

анатомії. 

1-9 балів 

 

Завдання для практичної роботи:  

Виконати скульптурне зображення елементу обличчя – носу. 
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