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Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Форма проведення Практична, з використанням онлайн зустрічі в 

Hangout Meet. На початку екзамену екзаменатори 

озвучують, на яку тему має бути здійснено пошук 

композицій. Під кінець екзамену здобувачі 

роблять якісні фото екзаменаційних робіт, які 

надсилають викладачу на корпоративну пошту. 

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; на екзаменаційних 

графічних ескізах враховано основні закони 

композиції, завдяки чому кожен з п’яти варіантів є 

оригінальним та цікавим; оцінюється 

креативність, рівновага світлого та темного, 

неочікувані композиційні вирішення на задану 

тему. В тональних ескізах простежується 

необхідна і достатня ступінь опрацювання 

елементів композиції і графічна культура її 

виконання в цілому. Всі елементи опрацьовані в 

достатній мірі для виконання поставленої задачі.  

Самостійно обраний здобувачем графічний ескіз є 

найкращим серед його тональних пошуків. В 

кольорових ескізах продемонстровано розуміння 

поняття «гармонія кольорів та відтінків», ескізи 

поєднують складні та відкриті кольори, у пошуках 

присутні варіації на контрастну та нюансну 

колірну гаму. 

 Ескіз виконано узагальнено з акцентом на колірну 

гармонію, без зайвих деталей.  

 



Техніко-технологічні типові помилки 

      1. Не суттєві колірні неточності. 

31-35 – здобувач володіє знаннями з навчального 

матеріалу і здатний самостійно використовувати 

їх при виконанні завдань з композиції, допускає 

певні помилки, але в цілому робота виконана 

охайно, цікаво і на досить хорошому рівні. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. В графічному ескізі недостатня ступінь 

опрацювання елементів композиції 

2. Відсутня виразність в тоновому та кольоровому 

ескізі.  

26-30 – здобувач володіє знаннями з навчального 

матеріалу та технічними прийомами з композиції, 

але допускає неточності та помилки, які не може 

самостійно проаналізувати та виправити. 

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Відсутня єдність в композиції; 

2. Відсутнє відчуття цілісності, новизни; 

3. Захоплення зайвою деталізацією; 

4. Однотипність графічних пошуків. 

21-25 – здобувач володіє певними знаннями та 

вміннями, але відсутні сформовані навички. Це 

перешкоджає самостійному втіленню власної ідеї 

в графічних і колірних ескізах.     

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Не підпорядковано другорядне головному; 

2. Відсутнє відчуття цілісності; 

3. Композиція стандартна, відсутня новизна; 

3. Захоплення зайвою деталізацією; 

4. Кольори не гармонійні; 

5. Тональна плутанина. 

16-20 – здобувач володіє не значною кількістю 

умінь, допускає грубі помилки; не виявляє 

необхідної техніки, що відображається на якості і 

зовнішньому вигляді роботи.   

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Відсутня композиційна рівновага, ритмічність 

композиційних компонентів; 

2. Відсутнє відчуття цілісності; 

3. Захоплення зайвою деталізацією; 

4. Кольорове вирішення формальне, без наявності 

градації відтінків та напів тонів; 

5. Графічний ескіз перенесено не в масштабі. 



0 - 15 – здобувач має низький рівень розвитку 

умінь та навичок, допущені грубі помилки, робота 

не завершена або ж фактично відсутня.  

Техніко-технологічні типові помилки 

1. Наявні грубі помилки в композиційному 

розміщенні, графічному та кольоровому ескізі; 

2. Робота виконана на низькому рівні. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Формат паперу для графічних замальовок – 10х10, 

10х15, графітні олівці різної м`якості, гумка. 

Формат полотна для кольорового пошуку 20х20, 

15х25, олія, пензлики, розчинник, палітра. 

Завдання Композиційний, тональний та колірний пошук на 

задану тему – «Вихідний».  

Завдання: Здійснити спочатку 5 шт. 

композиційних тональних пошуків, самостійно 

обрати найкращий варіант.  Зробити три 

кольорових варіанти обраної композиції у техніці 

олійного живопису. 
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