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Критерії оцінювання подано у таблиці 1 

                                                                                            Таблиця 1 

№ 

п/п 

Значення оцінки Оцінка за 

шкалою 

Університету 

(коледжу) 

1 

1. Зображення в поданій роботі, закомпоновано у 

форматі аркушу і побудовано так, щоб не виникало 

бажання перемістити натюрморт або окремі 

предмети в яку-небудь сторону, збільшити або 

зменшити його. 

2. Зображення повинно бути конструктивно і 

пропорційно побудоване з урахуванням лінійної і 

повітряної перспективи. 

3. Робота має відрізнятися колірною єдністю і бути 

вирішеною відповідно до особливостей натури і за 

законами колірної гармонії. 

30-40 балів 



4. В роботі  має бути продемонстровано розуміння 

студентом особливостей живописного ладу, 

заснованого на виявленні відносин теплих і 

холодних кольорів. 

Результатом роботи має стати зображення, що 

відрізняється достатньою завершеністю і 

демонструє живописну і предметно-просторову 

схожість з об'єктом зображення. 

 

2. 

1. Зображення в поданій роботі, закомпоновано у 

форматі аркуша і побудовано так, щоб у глядача не 

виникає бажання перемістити натюрморт або 

окремі предмети в яку-небудь сторону, збільшити 

або зменшити його. 

2. Зображення повинно бути конструктивно і 

пропорційно побудоване з урахуванням лінійної і 

повітряної перспективи. 

3. Робота не має колірної єдності і вирішена 

відповідно до особливостей натури  за законами 

колірної гармонії. 

4. В роботі  не продемонстровано розуміння 

студентом особливостей живописного ладу, 

заснованого на виявленні відносин теплих і 

холодних кольорів. 

Робота не відрізняється достатньою завершеністю і 

демонструє живописну і предметно-просторову 

схожість з об'єктом зображення. 

 

20-29 балів 

3. 
1. Зображення в поданій роботі погано 

закомпоновано у форматі аркушу і побудоване так, 
10-19 бали 



що у глядача виникає бажання відкоригувати 

композицію натюрморту або окремі предмети в яку-

небудь сторону, збільшити або зменшити його. 

2. Зображення побудоване без урахування лінійної і 

повітряної перспективи. 

3. Робота не має колірної єдності.  

4. Робота не закінчена. 

4. 

1. Зображення в поданій роботі не закомпоновано у 

форматі аркушу і побудоване так, що у глядача 

виникає бажання відкоригувати композицію 

натюрморту або окремі предмети в яку-небудь 

сторону, збільшити або зменшити його. 

2. Зображення побудоване без урахування лінійної    

перспективи. Відсутня повітряна перспектива. 

Студент не розуміє  значення перспективи. 

3. Робота не має колірної єдності. Робота строката.  

4. Не дотримана плановість роботи. 

5. Студент не вміє працювати акварельними 

фарбами. Неправильно застосовує і змішує кольори. 

 

1-9 балів 

 

Завдання для практичної роботи: 

Виконати живопис складного натюрморту з гіпсовою головою. 

Робота виконується акварельними фарбами на аркуші паперу формату А-2. 
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