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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Кольорознавство» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 
02 Культура і мистецтво. 
Предметом є колірні гармонії, гармонії контрастів, колористичні 
композиції, що викликають певні психологічні стани, колірні гами; 
властивості кольору: предметні, площинні, просторові, оптичні 
властивості кольору.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Дисципліни, які забезпечують: Живопис з основами кольорознавства, 
Основи композиції 
Забезпечувані  дисципліни: Композиція та проєктування, робота в 
матеріалі 
Змістовий модуль 1.  Колористика як розділ дисципліни 
«кольорознавство». Введення у кольорознавство 
Змістовий модуль 2. Колірна гармонія 
Змістовий модуль 3. Властивості і функції кольору. Колір і об’єм 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу є  викладання практики є формування 
практичних навичок створення колористичних композицій, основаних на 
систематизованих знаннях з основ кольорознавства і колористики, 
придбання навичок виконання кольорографічних площинних композицій 
на базі отриманих знань про принципи і закономірності гармонійного 
поєднання кольорів, а також композицій, заснованих на психологічному 
впливі кольорів і асоціаціях, що викликаються ними; підготовка 
випускника до проектної діяльності в області дизайну на основі 
обміркованого вибору колористичного рішення як частини цілісної 
композиції 
Завдання навчальної дисципліни:  
  пробудити інтерес до вивчення кольору, як одного з трьох 
найважливіших складових проектної мови, поряд з формою і простором; 
 сприяти формуванню колірного мислення і подолання роздільного 
проектування (форма – колірне рішення); 
  оволодіти основами специфічної мови кольору, усвідомити його 
виразні можливості; 
 виробити навички осмисленого використання кольору; освоїти 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


принципи і прийоми побудови колірної гармонії; 
– сформувати навички колористичного підходу до вирішення проектних 
завдань; 
 - зрозуміти взаємозв'язок кольору і форми; 
 - створювати певний емоційний стан від композиції засобами 
колористики; 
 - ознайомитися з основами кольородинаміки; 
  розвинути розуміння кольору як невід'ємної частини проектного 
рішення, що  виконує композиційну, художню, образну і семантичну 
функції в дизайнерській діяльності. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: 
– основи кольорознавства;  
– закони змішування кольорів; 
– фізіологічні і психологічні властивості кольору; 
– види контрастів; 
– види колірних гармоній; 
– види колоритів; 
вміти:  
– створювати дванадцятиколірний хроматичний ряд (спектр); 
– змішувати кольори різними способами; 
– створювати колірні гами; 
– створювати колірний ряд для створення будь-якого зображення; 
– використовувати колір як засіб творчого і асоціативно-образного 

мислення; 
– створювати колористичні композиції, які відповідають смислового 

змісту обраного колориту; 
– планувати етапи розробки та реалізації завдань з дисципліни 

«Колористика»; 
володіти компетентностями:  
– здійснювати пошук, систематизацію, аналіз та узагальнення творчої 
інформації та практичних розробок у сфері колористичних рішень; 
– здатність використовувати співвідношення простих і складних кольорів 
(визначених та невизначених) у колористичному рішенні проекту; 
– здатність створювати колористичні якісні ескізи робіт;  
здатність досягати композиційної і технічної якості виконання задумів з 
дисципліни «Колористика»; 
– здатність до генерації інноваційних ідей в колористичному рішенні на 
основі інтеграції знань та практичних навичок з різних видів мистецтв, 
традиційних технік; 
– здатність розуміти концептуальні основи сучасного дизайну з точки 
зору їх естетичної сутності; 
– здатність формулювати, аргументувати, візуалізувати та реалізувати 
авторську ідею при створенні колористичних рішень композиції 
різноманітної складності. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 
 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 
 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  
 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 
технологій в освітній діяльності. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf


про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво  

 

нормативна 
 

Спеціальність 023 
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація  

Семестр 1-й 

Модулів – 5 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 34год. 

Змістових модулів – 4 
Лекції: 

- 10 год. 

Практичні,:  
24 год. 

Загальна кількість годин – 
90 

Лабораторні: 
- год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 3,7 

Самостійна робота – 56 год. 

ІНДЗ: -  год. 

Вид контролю: диф. залік 

 
  

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль І. Колористика як розділ дисципліни «Кольорознавство». Введення у 
кольорознавство 

Тема № 1. Кольоровий спектр, кольорове коло 
Спектральний колір. Кольорові промені спектру. Дві групи кольорів: ахроматичні й хроматичні. 

Кожний хроматичний колір володіє трьома основними характеристиками: кольоровим тоном, 
світлотою, насиченістю. Кожна із цих характеристик – активний засіб кольорової композиції, який при 
її створенні проявляє свої відмінні риси. Колірне коло – це ряд по колірному тону, замкнутий у вигляді 
кола, що складається з будь-якої, 12-ступеневе колірне коло Й. Іттена,  16-ступеневе коло 
В. Шугаєва. Два способи змішування кольорів: адитивний і субтрактивний. Три закони змішування 
кольорів. Механічне змішування – найбільш розповсюджений прийом одержання різноманіття 
кольорових барвистих складів на основі обмежених асортиментів пігментів. 
 

Тема № 2. Фізіологічні і психологічні властивості кольору. Колір – засіб творчого, 
асоціативно-образного мислення. Семантика та семіотика кольору. 

Фізіологічна дія кольору. Психологічна дія кольору на людину. Класифікація кольорів по впливу 
на людину. Колір і темперамент. Тест Люшера. Колір і характер. Синестезія. Асоціативність. 
Психологічний колірний клімат. Використання емоційних (психологічних), естетичних і символічних 
особливостей кольору. Виникнення потрібних асоціацій і співзвучних їм уявлень – урочистої 
піднесеності або спокійної простоти, простору світла й повітря, похмурої замкнутості, динамізму, або 
статичності, легкості, або вазі, що давить. Будь-який колір з його особливостями психофізіологічного 
впливу набуває значення в композиції тільки в певному для кожного конкретного випадку 
співвідношенні з іншими кольорами. Прояв смислової функції кольорів у сучасній символіці кольорів. 
Внутрішній рух кольору за В. Кандинським. Кольородинаміка. 

 
Змістовий модуль ІІ. Семантика кольору 
Тема №4. Фізіологічні і психологічні властивості кольору 
Тема №5.  Колір – засіб творчого, асоціативно-образного мислення. Поняття символіки кольору 

і семантики в мистецтві 
Тема №6. Особливості національно-етнічного сприйняття кольору у різних народів. 

 
Змістовий модуль ІІІ. Колірна гармонія 
Тема № 7. Різновиди колірних гармоній  
 Поняття колірної гармонії. Принцип гармонії відноситься до естетики кольорів, втілює в собі 

художній початок і є обов'язковою, й первинною метою композиції. Контрастні або нюансові 
співвідношення по колірному тону, світлоті, чистоті, насиченості, фактурі, засоби й способи 
гармонізації кольорів, масштабні й пропорційні співвідношення, ритмічний лад – усі вони у сукупності 
гармонізують площину, викликають почуття єдності й цілісності, закінченості у композиції. Поняття о 
гармонії контрастів. Сім типів контрастних проявів за Й. Іттеном. Контрастні колірні сполучення як 
основа гармонії, пов'язана з особливостями сприйняття кольору людини. Особливості впливу 
контрастних і зближених кольорів. Основні засоби виразності колірного вирішення картинної 
площини: колірний контраст, нюанс, акцент. Способи побудови гармонійних колірних гам за 
найпростішими естетичними закономірностями колірного кола Й. Іттена. за класифікацією колірних 
гармоній за системою В.М. Шугаєва. Типи колірної гармонії за системою Б.М. Теплова і 
П.А. Шеварова. Колорит. 

 
Змістовий модуль ІV. Властивості і функції кольору. Колір і об’єм 
Тема № 8. Властивості і функції кольору. Предметні, площинні, просторові властивості 

кольору. Колір і об’єм. 
Позначення близькості мети, верхньої та нижньої частини. Часткові властивості кольору. 

Розширення, звуження. Поділ планів. Відносність кольору. Іррадіація. Інтенсивність. Атракція. 
Рівновага в кольорі (пропорції). Притягання, відштовхування. Підняття, наближення. Захист від 
пересичення. Вага і тектоніка кольору.  

Локальний колір. Предметні, площинні, просторові властивості кольору. Зміна локального 
кольору по формі. Рефлексна взаємодія кольорів. Зміна кольору на площині по мірі віддалення від 
глядача. Залежність просторових властивостей кольору від колірного тону, насиченості, світлоти. 
Просторові властивості теплих і холодних кольорів. Вплив світла на колір. Створення за допомогою 
кольору ілюзії об'ємів на площині. Оп-арт. Підкреслення і руйнування форми об'єму кольором в одязі. 
  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль І.  Колористика як розділ дисципліни «Кольорознавство». Введення у 
кольорознавство 

1. Колористика як розділ дисципліни 
«Кольорознавство». Введеня у 
кольорознавство. Світло і колір. Механізми 
сприйняття світла і кольору. Колірний 
спектр. Хроматичні і ахроматичні кольори 

2 1 2 − −  

2. Два види змішування кольорів: адитивний 
і субтрактивний. Універсальна колірна 
система CIE (Commission Internationale d 
Eclairage) RGB, CMYK.  

1 1 2 − -  

3. Колірний спектр, колірне коло. Три закони 
змішування кольорів в межах кола. 
Характеристики кольору 

9 1 2 − − 6 

Змістовий модуль ІІ. Семантика кольору 
 

4. Фізіологічні і психологічні властивості 
кольору 

7 1 2 − - 4 

5.  Колір – засіб творчого, асоціативно-
образного мислення. Поняття символіки 
кольору і семантики в мистецтві 

11 1 2 − − 8 

6. Особливості національно-етнічного 
сприйняття кольору у різних народів 

4 1 2 − -  

Змістовий модуль ІІІ. Колірні гармонії 

7. Контраст як основа гармонії. 7 видів 
контрастів за Й. Іттеном 

4 1 2 − -  

8. Основні засоби виразності колірного 
вирішення у композиції. Контраст, нюанс, 
акцент 

2 1 2 −   

9. Різновиди колірних гармоній: колірні 
гармонії Й. Іттена; 4-ри типи колірних 
гармоній за системою Б.М. Теплова і 
П.А. Шеврова, за системою В.М Шугаєва 

32 1 2 − – 26 

Змістовий модуль ІV. Властивості і функції кольору. Колір і об’єм 

10. Властивості і функції кольору 
Предметні, площинні, просторові якості 
кольору. Колір і об’єм 

17 1 4 − − 12 

Модульний контроль 1 - 2 − −  

Разом за дисципліну  90 10 24 − - 56 

 
  



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кіль- 
кість 
годин 

1 2 3 4 
1 3 Тема №3. Кольоровий спектр, кольорове коло 

Практична робота №1: «Колірне коло». Виконати механічним 
змішуванням кольорів 12-ти ступінчасте колірне коло  (або 24-х 
ступеневе) Й. Іттена. 

5 

2 4 Тема №4. Фізіологічні і психологічні властивості кольору 

Практична робота № 3: зробити асоціативну кольорографічну – 
композицію: емоції і почуття 

5 

3 5 Тема №5. Колір – засіб творчого, асоціативно-образного мислення 

Практична робота № 4: зробити асоціативну композицію у 
техніці монотипія : пори року 

5 

4 9 Тема № 9. Різновиди колірних гармоній 

Практична робота № 6: виконати композицію за однотонною 
гармонією. 

4 

5 10 Тема № 10. Властивості кольору. Колір на об’ємній формі. 
Просторові властивості кольору 

Практична робота № 13: створити композицію й розробити 
ілюзії об’єму, простору або руху засобами кольору. 

4 

6  Модульний контроль 1 

7 Разом 24 
 
 

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ ЗАВДАНЬ 
№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кіль- 
кість 
годин 

1 2 3 4 
1 3 Тема №3. Кольоровий спектр, кольорове коло 

Самостійна робота №1: «Колірне коло». Продовжити 
практичну роботу №1. Виконати механічним змішуванням кольорів 12-
ти ступінчастого колірного кола (або 24-х ступеневе) Й. Іттена.  

3 

2 3 Тема №3. Кольоровий спектр, кольорове коло. Характеристики 
кольору 

Самостійна робота №2: «Змішування кольорів у колірному 
діапазоні». Продовжити практичну роботу №2 Скласти таблицю з 16 
відтінків одного кольору. Пропонуються на вибір три основних і 3 
додаткових кольору. Змінюються градації кольору за світлотою, 
затемненістю, насиченістю, колірному тону. Завдання: досягти 
принципової різноманітності відтінків кольору. 

3 

3 4 Тема №4. Фізіологічні і психологічні властивості кольору 

Самостійна робота № 3: продовжити практичну роботу, зробити 
асоціативну кольорографічну – композицію: емоції і почуття. 

4 

4 5 Тема №5. Колір – засіб творчого, асоціативно-образного мислення 

Самостійна робота № 4: продовжити практичну роботу, зробити 
асоціативну композицію в техніці монотипія : пори року. 

4 

5 5 Тема №5. Колір – засіб творчого, асоціативно-образного мислення 4 



Самостійна робота № 5: продовжити практичну роботу, зробити 
кольорографічну асоціативну композицію на сприйняття музикального 
твору. 

6 9 Тема № 9. Різновиди колірних гармоній 

Самостійна робота № 6: продовження виконання практичної 
роботи «Композиція за однотонною гармонією», збір й аналіз прикладів 
до неї. 

3 

7 9 Тема № 9. Різновиди колірних гармоній 

Самостійна робота № 7: продовження виконання практичної 
роботи «Композиція за спорідненою гармонією у теплій гамі», збір й 
аналіз прикладів до неї. 

3 

8 9 Тема № 9. Різновиди колірних гармоній 

Самостійна робота № 8: продовження виконання практичної 
роботи «Композиція за спорідненою гармонією у холодній гамі», збір й 
аналіз прикладів до неї. збір й аналіз прикладів до неї. 

4 

9 9 Тема № 9. Різновиди кольорових гармоній 

Самостійна робота № 9: продовження виконання практичної роботи  
«Композиція за «полярною гармонією з 2 додаткових кольорів», збір й 
аналіз прикладів до неї. 

4 

10 9 Тема № 9. Різновиди колірних гармоній 

Самостійна № 10: продовження виконання практичної роботи 
за колірною гармонією: контраст зіставлення основних кольорів (тріада) 
за Й. Іттеном,  збір й аналіз прикладів до неї 

4 

11 9 Тема № 9. Різновиди колірних гармоній 

Самостійна № 11: продовження виконання практичної роботи за 
колірною гармонією у споріднено-контрастній гамі, збір й аналіз 
прикладів до неї.  

4 

12 9 Тема № 9. Різновиди колірних гармоній 

Самостійна робота № 12: продовження виконання практичної 
роботи за колірною гармонією контрастна гама, збір й аналіз прикладів 
до неї.  

4 

13 10 Тема № 10. Властивості кольору. Колір на об’ємній формі. 
Просторові властивості кольору 

Самостійна робота № 13: створити композицію й розробити ілюзії 
об’єму, простору або руху засобами кольору, збір прикладів до неї.  

12 

14 Разом 56 
 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Перевірка ступеня засвоєння знань здійснюється за такими формами: 
- поточний контроль практичних робіт (перегляд практичних і самостійних робіт, їх обговорення, 
консультування); 
- поточний контроль теоретичних знань (опитування); 
- спілкування під час консультацій, коли можливо перевірити характер й рівень сприйняття 
матеріалу; 
- рубіжний контроль (проміжний контроль виконання практичних робіт за певний період навчання); 
- модульний контроль (підсумковий контроль теоретичних знань); 
- семестровий контроль (залік).  
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального 

підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.  



Навчальні досягнення студентів освітнього ступеня «бакалавр» із дисципліни «Практика 
навчальна (безвідривна)» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ3 

Т3 Т3 Т4 Т5 Т5 Т9 Т9 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Поточна практична робота, 
виконана аудиторно  

1 2 2 2 2 4 4 

Самостійна робота (продовження 
практичних робіт і збір прикладів за 
темою лекцій 

1 1 2 3 3 4 4 

 2 3 4 5 5 8 8 

Рубіжний контроль(сума балів за 
виконані практичні завдання) 

35 

 ЗМ 3 ЗМ4 

Т9 Т9 Т9 Т9 Т9 Т10 

№8 №9 №10 №11 №12 №13 
Поточна практична робота, 
виконана аудиторно 

4 4 4 4 4 10 

Самостійна робота (продовження 
практичних робіт і збір прикладів за 
темою лекцій 

4 4 4 4 4 10 

Практичні завдання (сума балів за 
практичну роботу, виконану 
аудиторно і самостійно) 

8 8 8 8 8 20 

Модульна контрольна 5 
Підсумковий  контроль (залік) до 20 

Практична робота №13 до 20 балів 
 

Навчальні досягнення студентів оцінюються за шкалою оцінювання за ЄКТС системою.  
 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС 

 

 
За шкалою 

ЄКТС 

За шкалою 
100-бальною 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 
(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 
35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 
повторного складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
Оцінювання рівня знань здійснюється згідно з критеріями та з урахуванням поточного 

оцінювання виконаних практичних, а також враховуючи:  
- відвідування занять; 
- наявність повного обсягу аудиторних практичних за семестр; 
- якість виконання навчальних завдань – старанне, акуратне виконання  завдання та поєднання 
задуму формальної композиції з обраним колірним рішенням згідно колірної гармонії, що вивчається; 
- складність розробленої композиції, втілення емоційної складової кольору в асоціативній композиції. 

Пропущена з поважної причини робота може бути зданою протягом двох тижнів без зняття 
штрафних балів. Виконана не за терміном без поважних причин робота також буде оцінюватись, але 
вже зі зняттям 25 % штрафних балів. За пропущене заняття з неповажних причин буде зніматись 0,5 
бали за пару. 
 

 
Загальні критерії: 
Низький рівень (1—34 бали) 
1. Завдання виконані неохайно, неакуратно. Культура виконання зовсім відсутня, не відповідає 

вимогам. Завдання виконувались з великим запізненням або подавались тільки на 
диференційований залік. 
2. Відсутній обсяг обов’язкових практичних і самостійних завдань за навчальною програмою, 
відповідь під час відтворення основного матеріалу по програмі поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет навчання, стогова контрольна робота виконана 
на низькому рівні. 
3. Теоретична підготовка недостатня, знання на низькому рівні. 

Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 
виконання фахової діяльності без повторного навчання за програмою дисципліни.  

Низький рівень (35—59 балів) 
1. Навчальні роботи характеризуються недостатнім рівнем. Завдання виконані неохайно, 

неакуратно. Культура виконання зовсім відсутня, не відповідає вимогам. 
2. У навчальних роботах не застосовані отриманні на заняттях знання, рівень володіння 

уміннями та навичками елементарний; відсутність деяких програмних завдань за розділами, а знання 
теорії на недостатньому рівні. 

Початковий рівень (60—74 бали) 
1. Студент на досить примітивному рівні демонструє знання основного навчального матеріалу 

в обсязі достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності.  
2. Виконані роботи вимогам завдання відповідають мало, присутні суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але студент спроможний усунути їх з допомогою викладача; 
3. Студент володіє прийомами колірної гармонізації на елементарному рівні вимог програми.  



4. Завдання виконані неакуратно, з плямами, мають неохайний вигляд, технічна культура 
виконання на низькому рівні. Завдання здавались з суттєвим запізненням. 

Достатній рівень (75—89 балів) 
1. Навички роботи з колірними гармоніями потребують удосконалення.  
2. Студент творчо володіє систематичними знаннями із дисципліни, але у відповіді наявні 

незначні помилки. 
3. Характеризується достатнім володінням основними практичними знаннями в галузі 

кольорознавства і колористики та достатнім рівнем виконання гармонізації кольорових сполучень в 
рамках формальної композиції. Деякі елементи практичних робіт недостатньо відповідають вимогам 
завдання. Культура виконання завдань в цілому на досить високому рівні.4. Студент виявляє повні, 
систематичні знання із дисципліни, але у відповіді наявні незначні помилки.  

Високий рівень (90 — 100 балів) 
1. Завдання з практичних привертають увагу виявленням зацікавленого художньо-емоційного 

ставлення студента до поставленого завдання. Виконані практичні та самостійні роботи повністю 
відповідають поставленому завданню. Роботи виконані акуратно, якісно, на рівні зразків з метою 
використання їх у методичних цілях та з додержанням строків здачі. 

2. Виконані роботи характеризується високим професійним рівнем, вільним володінням 
основними теоретичними знаннями та практичним застосуванням засобів відображення заданих тем  
у практичних роботах. 

4. Студент проявляє повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно 
виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою, має творчий підхід в виконанні 
завдань. 
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