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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 «Технологія олійного живопису» та 

наявних технічних умов для проведення екзамену. 

 

Форма проведення:  

Письмова (практична робота) 

Тривалість проведення:  

6 академічних годин  

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

Технічні вимоги до проведення екзамену:  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозвязку зі студентами;  

Gmail – для отримання студентами фотоматеріалу для виконання 

практичної роботи та відповідей студентів (фото звіту про виконану 

роботу).  

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

Internet, фотоапарат або смартфон із вбудованою камерою.  

Необхідні матеріали для виконання практичної роботи: полотно 

формату 40*50, олійні фарби, розчинник, пензлі, мастихін. 

Критерії оцінювання: Критерії оцінювання практичного завдання подано 

у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Кількість  

балів 

Значення оцінки 

40-30 Робота оцінюється в 40-30 балів, якщо вона відповідає таким 

вимогам:   

1. Зображення в поданій роботі, закомпоновано у форматі 

полотна і побудовано так, щоб не виникало бажання 



 

 

перемістити окремі предмети в яку-небудь сторону, збільшити 

або зменшити її. 

2. Зображення повинно бути конструктивно і пропорційно 

побудоване з урахуванням пропорційних співвідношень та 

лінійної перспективи. 

3. Робота має відрізнятися тональною і кольоровою єдністю і 

бути вирішеною відповідно до особливостей натури і за 

законами композиції. 

4. В роботі  має бути продемонстровано розуміння студентом 

особливостей повітряної перспективи. 

Результатом роботи має стати зображення, що відрізняється 

достатньою завершеністю і демонструє предметно-просторову 

схожість з об'єктом зображення. 

 

29-20 Робота оцінюється в 29-20 балів якщо:  

1. Зображення в поданій роботі, закомпоновано у форматі 

полотна і побудовано так, що 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 тональної єдністі. В роботі  не 

продемонстровано розуміння студентом особливостей 

тонального ладу.  

Робота не відрізняється достатньою завершеністю. 

 

19-10 Робота оцінюється в 19-10 балів якщо: 

1. Зображення в поданій роботі погано закомпоноване у 

форматі полотна і побудоване так, що у глядача виникає 

бажання відкорегувати композицію натюрморту або окремі 

предмети в яку-небудь сторону, збільшити або зменшити 

його. 

2. Зображення побудоване без урахуванням лінійної і 

повітряної перспективи. 

3. Робота не має тональної і кольорової єдністі.  

4. Робота не закінчена.  



 

 

9-1 Робота оцінюється в 9-1 балів якщо: 

1. Зображення не закомпановане у форматі. 

2. Студент не розуміє, значення перспективи. 

3. Студент виявляє низький рівень володіння технікою 

олійниго живопису. 

 

Завдання практичної роботи:   

Виконання  творчого натюрморту в теніці олійного живопису. 
 

Вирішуючи художнє завдання, студенти повиненні виконати повний об´єм 

роботи винесеної на іспит таким чином, щоб зображення відповідало 

наступним вимогам: 

1. Зображення гармонійно закомпоновано на форматі полотна і 

конструктивно побудоване так, щоб у глядача не виникало бажання 

перемістити окремі предмети на полотні, збільшити або зменшити їх. 

2. Продемонстровано розуміння особливостей лінійної та повітряної 

перспективи, знання з рисунку та живопису, уміння працювати з 

фотоматеріалом. 

3. У роботі слід вирішити завдання образотворчого узгодження контрастів 

способом їх взаємного підпорядкування. 

4. Виявлено характер світлотіні а також кольорові рефлекси, що є 

результатом відповідного впливу поверхонь сусідніх форм. 

5. Виявлено матеріальність складових постановки, колір та особливості їх 

фактури (кераміка, гіпс, скло, дерево, драперії тощо). 
 

Результатом роботи має стати творча композиція, що відрізняється 

достатньою завершеністю і демонструє предметно-просторову схожість з 

об'єктом зображення. 

 

Порядок проведення іспиту:  

1. Іспит починається відповідно розкладу. Студенти зобов'язані бути на 

відео зв’язку з викладачем в додатку Hangouts Meet за 20 хвилин до 

початку іспиту, зазначеного в розкладі.  

2. На час початку іспиту студенти мають бути повністю готовим до роботи 

на іспиті: мати необхідне матеріали та обладнання.  

3. Протягом відведеного часу студенти працюють над завданням, після 

чого надсилають фотографії роботи викладачам на перевірку.  

4. Оцінювання практичного завдання проводиться художньою радою 

циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка.  



 

 

5. Після перевірки завдання, студенти на корпоративну пошту отримують 

оцінки за іспит.  

6. Впродовж 2 годин після отримання результату іспиту студенти має 

право звернутися до художньої ради для отримання додаткового 

роз’яснення що до отриманої оцінки.  

7. Виконані практичні роботи зберігаються в електронному вигляді на 

Google Диску циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну, а по 

завершенню карантинних обмежень, студенти зобов’язані надати роботи 

для їх подальшого зберігання у фондах циклової комісії. 

Екзаменатор                        Ярослав  БІЛИК 
                                                                                                                                                                                    

Голова циклової комісії            Ольга ОВЧАРЕНКО 

 


