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Програму екзамену складено за умов мішаної форми навчання, вона враховує 

специфіку проведення занять в умовах карантину, вимоги до студентів, які 

ставить дисципліна «Живопис» та наявних технічних умов для проведення 

екзамену. 

 

Форма проведення: 

Письмова (практична робота) 

Тривалість проведення: 

6 академічних години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

Технічні вимоги до проведення іспиту (у разі проведення онлайн): 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts Meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них 

Необхідні  прилади: комп’ютер, ноутбук, смартфон з доступом до мережі 

Internet, фотоапарат або смартфон з вбудованою камерою 

Критерії оцінювання: 

При оцінюванні практичних робіт необхідна комплексна оцінка, яка містить 

такі критерії: 

1. Робота відповідає поставленому завданню. 

2. Композиція. Зображення гармонійно укомпоноване на форматі паперу, 

композиція цілісна, гармонійна. 

3. Переконливе виконання побудови натури з урахуванням форм, 

пропорцій, перспективних скорочень, та композиції в цілому.  

4. Уміння володіти обраною технікою живопису. 

5. Дотримання знань з кольорознавства. Виявлення кольорових  

співвідношень як окремих предметів постановки так і  відтворення 

кольорової гами натури в цілому. 

6. Виявлення світлотіньових, контрастних та нюансних співвідношень 



натури. 

7. Виявлення фактури поверхонь предметів. 

8. Передача повітряної перспективи, виявлення плановості постановки. 

9. Виявлення індивідуального почерку та художнього смаку. 

10.  Технічна досконалість виконання роботи, охайність. 

 

Критерії оцінювання практичного завдання 
 

№ п/п Значення оцінки Кількість балів 

1. Виконання роботи задовольняє мінімальній 

кількості вимог та має наявні суттєві помилки. 

Виявлена неспроможність впоратись з визначеним 

обсягом роботи. Зображення не укомпоноване на 

картинній площині, у виконаній роботі відсутнє 

вміння знайти оптимальний розмір зображення 

відповідно до формату аркушу, досягнути 

цілісності зображення. Відсутнє гармонійне, 

кольорове, тональне рішення портрету. Виявлено 

низький рівень володіння обраною технікою. 

Технічне виконання на низькому рівні 

1– 10 балів 

2. Робота частково відповідає всім вимогам. Містяться 

композиційні помилки, образ не до кінця цілісний, 

композиційний центр виражений, має похибки в 

розміщенні зображення на площині аркушу. 

Кольорове та тональне рішення роботи на 

середньому рівні, гармонія слабко виявлена. 

Технічне виконання на достатньому рівні 

11– 20 балів 

3. Робота, яка в цілому відповідає всім вимогам,  має 

незначні недоліки володіння живописною технікою, 

незавершеність окремих елементів роботи, які 

суттєво не впливають на цілісність сприйняття 

натури. Вірно та акуратно виконана побудова 

натури, вирішені питання конструкції, пропорції, 

перспективи.  Технічне виконання добре 

21– 30 балів 

4. Студент виявляє системні знання, неординарні 

творчі здібності, креативність у вирішенні завдання. 

Майстерно виконує роботу з дотриманням усіх 

встановлених вимог  – вдало розміщене зображення 

на площині паперу, відповідно до законів 

31– 40 балів 



композиції, лінійної та повітряної перспектив. 

Студент вільно володіє живописними техніками, 

має ґрунтовну підготовку з пластичної анатомії та 

кольорознавства. Колірне рішення виразне, 

виявлені кольорові та світлотіньові співвідношення 

натури. Акценти розставлено чітко. Всі деталі 

підпорядковано головному, їх вирішення вдале. 

Виявлена плановість натури. Технічне виконання 

відмінне 

 

Завдання практичної роботи: 

При проведенні іспиту з дисципліни «Живопис» студент повинен виконати 

тематичний натюрморт з гіпсовою моделлю голови людини в 

акварельній техніці живопису. 

 

Необхідні матеріали:  

папір формату А-2, графітні олівці або вугілля для побудови натури, 

акварельні фарби, пензлі, склянку з водою, палітра. 

 

Порядок проведення іспиту 

Іспит починається відповідно розкладу. Студенти зобов'язані з’явитися  за 

20 хвилин до початку іспиту, зазначеного в розкладі або вийти на онлайн-

зв'язок, за посиланням додатку Hangouts Meet, яке йому завчасно надіслано на 

корпоративну пошту (у разі проведення іспиту онлайн). 

На час початку іспиту студент має бути повністю готовим до роботи на 

іспиті: мати необхідне матеріали та обладнання. 

Оцінювання практичного завдання проводиться художньою радою 

циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Після перевірки завдання, студентам оголошується оцінка за іспит. 

Впродовж 2 годин після отримання результату іспиту студент має право 

звернутися до художньої ради для отримання додаткового роз’яснення що до 

отриманої оцінки. 

Виконані практичні роботи зберігаються в фонді циклової комісії 

образотворчого мистецтва і дизайну. 
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