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Анотація Основою для складання програми практики  «Переддипломна практика» є 

завдання переддипломної практики здобувача вищої освіти, яке 
складається з теоретичної і практичної частини. Програму вивчення 
«Переддипломної практики» розроблено відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 023 Образотворче, декоративне мистецтво та 
реставрація, освіта галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом «Переддипломної практики» є ведення у теоретичному 
розділі науково-дослідної роботи щодо обґрунтування теми бакалаврської 
роботи і подальшого розвитку її у підготовчому етапі до бакалаврської 
роботи у формі пошукових ескізів і остаточного затвердження головного 
ескізу проекту. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Дисципліни, які забезпечують: Рисунок, Живопис з основами 
кольорознавства, композиція, Робота в матеріалі, Історія мистецтв, 
Мистецька практика, Навчальна практика 
Забезпечувані  дисципліни: Бакалаврська робота 
Змістовний модуль 1. Теоретична частина бакалаврської роботи 
Змістовний модуль 2. Ведення підготовчої роботи до практичної частини 
бакалаврської роботи у матеріалі 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета переддипломної практики є: 
– обґрунтування науково-теоретичних засад, що розкривають 
актуальність теми для суспільства і обміркований її вибір студентом; 
– виявлення творчого та технічного рівня володіння професійними 
практичними навичками і вміннями,  
– адаптування студентів до їх майбутньої роботи за спеціальністю.  
Завдання навчальної дисципліни:  
– поглиблення і розширення теоретичних знань, набутих протягом 
навчання в академії за спеціальністю і застосування їх безпосередньо під 
час підготовки бакалаврської роботи; 
– збір матеріалу для підготовки і написання першого розділу 
бакалаврської роботи, доповнення знань за окремими питаннями, 
пов’язаними з темою роботи, а також збір та первинна обробка даних, 
необхідних для її написання; 
– оволодіння навичками пошуку, аналізу, синтезу інформації, формування 
дослідницьких, аналітичних якостей; 

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


– виховання художньо-естетичної культури і художнього смаку; 
– дотримання методики ведення підготовчої роботи до практичної 
частини бакалаврської роботи, що заснована на стадійності і поетапності 
роботи над ескізом: аналіз аналогів, зарисовка аналогів, розробка 
пошукових форескізів, що втілюють ідею твору, пошук композиційного, 
тонального і колірного рішення в ескізах, затвердження остаточного 
ескізу, виконання головного ескізу на картоні у збільшеному масштабі для 
перенесення на чистовий варіант;  
– перетворення фундаментальних і прикладних знань за фахом у 
професійні компетенції, набуття досвіду фахової діяльності. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: 
– знати і володіти власною аргументацією щодо доцільності створення 
ідеї теми, сюжету бакалаврської роботи і втілення їх у художньо-
образному рішенні; 
– знати критерії художньо-естетичних якостей твору мистецтва, за якими 
відбувається розбір аналізу аналогів; 
– знати і володіти фаховою термінологією та науковим стилем 
викладення теоретичних знань з історії мистецтв, естетики, композиції і 
колористики; 
– знати послідовність ведення розбору, аналізу аналогів творів 
мистецтва; 
– знати стилістичні особливості обраного напрямку живопису, аналогів 
творів, обраних для прикладу до теми власної бакалаврської роботи; 
– знати етапи ведення пошукового ескізування; 
– знати особливості технічного виконання ескізів у графіці, живописі;  
.– знати  засоби виразності у графіці і живописі; 
– знати прийоми композиційного рішення ескізу твору.        
володіти: 
– володіти науковими методами ведення дослідницької роботи: аналізу, 
синтезу, порівняння інформації у галузі культури і мистецтва;  
– володіти методикою поетапного пошукового ескізування; 
– володіти практичними навичками ведення художнього рішення 
пошукових ескізів у графіці, живописі; 
– володіти асоціативним методом створення художнього образу; 
– володіти прийомами стилізації у графіці; 
–володіти декоративними прийомами і техніками живопису; 
– володіти прийомами створення декоративної композиції. 
компетентностей:  
– здатність поетапно і послідовно вести роботу переддипломної практики; 
– здатність підіймати актуальні питання сучасного мистецтва і творчо 
переробляти у власній художній діяльності; 
– здатність вести науково-теоретичну частину бакалаврської роботи, 
використовуючи наукові методи дослідження: аналіз, синтез, метод 
порівнянь, і фахову термінологію; 
– здатність володіти на високому рівні  критеріями оцінювання художньо-
естетичних якостей творів в обраному напрямку живопису відповідно до 
теми бакалаврської роботи; 
– здатність володіти  художньо-образною уявою, асоціативним методом; 
– здатність реалізовувати емоційний стан, задум твору засобами 
графічної і художньої виразності на високому рівні; 
– здатність до самоаналізу і самостійного подальшого навчання  у процесі 
власної творчої діяльності; 
– здатність пропонувати суспільству власний творчий арсенал художніх 
здобутків: ідей, авторської манери виконання, стильових рішень, 
комбінувань різних технік тощо; 
– здатність формулювати, аргументувати, візуалізувати та реалізувати 
авторську ідею при створенні композиційних, тональних, колористичних  
рішень 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 
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 
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освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 
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самостійної роботи 
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Самостійна робота - год. 

ІНДЗ:  год. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль I. Теоретична частина бакалаврської роботи 
Тема №1. Історичний огляд виникнення та розвитку жанру мистецтва 
Історія виникнення, розвитку, сучасних тенденцій жанру у мистецтві, провідні діячі у обраному 

жанрі мистецтва. Теоретична частина бакалаврської роботи складається з історичної дослідницької 
частини, що містить аналіз історичного екскурсу у жанр мистецтва, і є підґрунтям для подальшої 
дослідницької роботи от виникнення до розвитку жанру у сучасних тенденціях мистецтва. 

 
Тема №2. Сучасні тенденції розвитку напряму жанру мистецтва, аналіз художньо-

естетичних якостей сучасних прикладів з жанру у світовому та українському мистецькому 
просторі 

Розкриття тенденцій розвитку напряму сучасного жанрового живопису у світовому і 
українському мистецтві відповідно до обраної теми бакалаврської роботи. 

 
Тема №3. Аналіз аналогів жанрових творів мистецтва у вибраному напрямі живопису 
Обрання змісту сюжетно-образної основи твору бакалаврської роботи. Вибір аналогів творів 

мистецтва відповідно до змісту бакалаврської роботи, аналіз художньо-естетичних якостей творів: їх 
ідейного змісту, наповненості і розкриття сюжету, вираження  художнього образу, виявлення 
зацікавленості глядача, актуальності теми для суспільства, аналіз структурно-композиційного 
рішення твору, техніки виконання, особливостей творчої манери автора. 

 
Змістовий модуль ІІ. Ведення підготовчої роботи до практичної частини бакалаврської 

роботи у матеріалі 
Тема №4. Методика ведення форескізів 
Пошукове ескізування первинного задуму сюжету твору в ескізі-фантазії, ескізі-основі, на 

найкраще розкриття ідеї роботи у композиційній організації форми між собою, єдність форми та 
змісту. На цьому етапі передбачене максимальне створення кількості  швидких форескізів для 
відбору найкращих у подальшій роботі. 

. 
Тема №5. Методика ведення натурного матеріалу на базі ескізу-основи 
Вибір остаточного ескізу, що є основою для збору натурного матеріалу. Цей ескіз є ескізом-

основою. 
Подальше поетапне і методичне ведення підготовчої роботи до практичної роботи: поетапне 

ведення і стадійність пошукових ескізів, уточнення композиційного рішення, розробка, деталізація 
малих форм композиції, з'ясування пропорцій елементів композиції, уточнення емоційного стану 
задуму, визначення колірного, тонального рішення ескізу. Вибір виразних засобів живопису 
відповідно до емоційного задуму роботи, пошук початкового рішення образу: характер мазка, його 
форми, техніки нанесення. Односеансні швидкі етюди малих розмірів на пошук колірного рішення. 

 
Тема №6. Головний ескіз. Пошук тонального рішення 
Опорний ескіз роботи (форпроект). Остаточний ескіз тонального, світлового рішення в декількох 

варіантах і розмірах. 
 
Тема №7. Головний ескіз. Пошук колірного рішення 
Опорний ескіз роботи (форпроект). Остаточний ескіз колірного рішення в декількох варіантах і 

розмірах. 
 
Тема № 8. Завершальний етап переддипломної практики 
Завершальний етап переддипломної практики. Виконання головного ескізу у картоні у 

збільшеному розмірі для переносу на полотно. 
  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Тема №1. Історичний огляд виникнення та 
розвитку жанру мистецтва. Теоретична частина: 
Розділ 1.1 Історичний аналіз жанру мистецтва 

12  12    

Тема №2. Сучасні тенденції розвитку жанру 
мистецтва, аналіз художньо-естетичних якостей 
сучасних прикладів з жанру у світовому та 
українському мистецькому просторі. Теоретична 
частина: Розділ 1.2 Сучасні тенденції розвитку жанру 
мистецтва 

12  12    

Тема №3. Аналіз аналогів жанрових творів 
мистецтва. Теоретична частина: Розділ 1.3 Аналіз 
аналогів жанрових творів мистецтва 

12  12    

Рубіжний контроль 2  2    

Разом за змістовим модулем 1: 38  38    

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЧОЇ РОБОТИ ДО ПРАКТИЧНОЇ 
ЧАСТИНИ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ У МАТЕРІАЛІ 

Тема №4. Методика ведення форескізів. Форескізи 
на пошук ідеї бакалаврської роботи 

8  8    

Тема №5.  Методика ведення натурного матеріалу 
на базі ескізу-основи 
Ескізи на пошук кращого композиційного рішення 

12  12    

Тема №6. Головний ескіз. Пошук тонального 
рішення. Головний ескіз. Пошук тонального рішення. 

8  8    

Тема №7. Головний ескіз. Пошук колірного 
рішення. Головний ескіз. Пошук колірного рішення. 

12  12    

Тема № 8. Завершальний етап переддипломної 
практики. Виконання головного ескізу у  картоні  

12  12    

Разом за змістовим модулем 2: 52  52    

Разом за VІІІ семестр: 90  90    



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 

К
іл

ь
кі

с
ть

 
го

д
и
н
 

1 2 3 4 

1 1 
Тема №1. Теоретична частина: Розділ 1.1 Історичний аналіз жанру 
мистецтва 

12 

2 2 
Тема №2 Теоретична частина: Розділ 1.2 Сучасні тенденції розвитку 
жанру мистецтва 

12 

3 3 
Тема №3. Теоретична частина: Розділ 1.3 Аналіз аналогів жанрових 
творів мистецтва 

12 

4  Рубіжний контроль 2 

5 4 Тема №4. Форескізи на пошук ідеї бакалаврської роботи 8 

6 5 Тема №5. Ескізи на пошук кращого композиційного рішення 12 

7 6 Тема №6. Головний ескіз. Пошук тонального рішення. 8 

8 7 Тема №7. Головний ескіз. Пошук колірного рішення. 12 

9 8 Тема № 8.Виконання головного ескізу у  картоні 12 

Разом годин за дисципліну: 90 
 
 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Перевірка ступеня засвоєння знань здійснюється за такими формами: 

– поточний контроль практичних робіт (перегляд практичної частини переддипломної практики); 
– поточний контроль теоретичних знань (обговорення питань першого розділу теоретичної частини 
бакалаврської роботи); 
– рубіжний контроль написання теоретичного розділу бакалаврської записки за період практики; 
–підсумковий контроль (диф.залік). 
 

 
 
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО БЛОКУ ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ: 
1. У якому обраному жанрі виконується пошукова робота до теми дипломної роботи? 
2. В чому актуальність обраної тематики художнього твору у сучасному світовому, 
національному мистецтві? 
3. Культурні, вікові особливості аудиторії, для якої призначений художній твір мистецтва? 
4. Історичний огляд розвитку жанру у напрямках мистецтва. 
5. Історія виникнення напрямку мистецтва, обраного для аналізу аналогів творів. 
6. Характеристика напрямку мистецтва з точки зору особливостей культурної епохи. 
7. Особливості тематики жанру у напрямках мистецтва. 
8. Особливості жанрової композиції обраного напрямку мистецтва. 
9. Особливості композиційної побудови творів обраного напрямку мистецтва. 
10. Колористичні рішення обраних творів жанру у напрямку мистецтва. 
11. Тематика творів обраного напрямку мистецтва. 
12. Тенденції розвитку обраного жанру мистецтва у сучасних напрямках культури і 
мистецтва. 
13. Вклад національного мистецтва у розвиток обраного напрямку мистецтва. 
14. Пластика композиційних форм, обраних у композиційну побудову твору. 
15. Якими засобами досягається гармонійність композиційної побудови творів, обраних для 
аналізу аналогів? 
16. Які засоби художньої виразності композиції використовуються у побудові обраних для 
аналізу аналогів творів? 
17. Характер техніки виконання творів мистецтва художників, обраних для вивчення і 
аналізу аналогів.  
18. Які декоративні прийоми, застосовані митцем для виконання творів, обраних до аналізу 
аналогів? 



19. Особливості колірного бачення художника у колористичному вирішенні творів, обраних 
до розбору. 
20. Стилістичні прийоми у вирішенні картини. 
21. Насиченість деталями композиції і їх проробка у художньому творі. 
22. Головні художньо-естетичні якості твору. 
23. Роль контрастів у вирішенні художнього твору. 
24. Рух у композиційному рішення твору, його направленість і відповідність обраному 
емоційному задуму твору. 
25. Естетичне призначення твору мистецтва. 
26. Плановість у створеному картинному просторі. 
27. Якими засобами і прийомами розкрито художній образ твору? 
28. Ритмічні повтори у живописному, композиційному вирішенні картини твору. 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ НА VІІІ СЕМЕСТР 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Практичні завдання 
(поточна практична робота 
над пошуковими ескізами, 
виконана аудиторно) 

№1 
 

№2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

10 10 20 8 8 8 8 8 

Самостійна робота  - - 

Рубіжний (модульний) 
контроль (сума балів) 

40 40 

Модульна контрольна  - 

Підсумковий контроль 
(диф.залік) 

20 

 
За відсутність на практичних заняттях допускаються штрафні санкції – мінус 0,5 бали за одну 

пару. Пропущена з поважної причини робота повинна бути зданою до закінчення переддипломної 
практики. 

 
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 – 84 
(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) 

 
  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЗА ТАКИМИ 
ПОЗИЦІЯМИ: 

1. Теоретична частина І розділу бакалаврської роботи: 
– актуальність теми,  культурно–ціннісні характеристики теми твору; 
– науково-теоретичне обґрунтування вибору теми бакалаврської роботи відповідно до  історії 

виникнення жанру, розвитку його у напрямках мистецтва, аналізу сучасних тенденцій розвитку жанру 
у обраному напрямку мистецтва, розбір аналогів творів; 

– володіння фаховою і науковою термінологією викладення теоретичного матеріалу, звіт з 
переддипломної практики виконується відповідно до ДСТУ 3008-95 і стандартам оформлення звіту, 
дипломної записки; 

– виконаний обсяг роботи. 
2. Практична частина переддипломної практики – ескізування за обраною темою 

бакалаврської роботи: 
– поетапне, методичне  ведення пошукових ескізів у повному обсязі від  форескізів, ескізу-

основи,  до остаточного головного ескізу. 
3. Художньо-естетичні якості головного ескізу бакалаврьскої роботи: 

– самостійність і оригінальність розробки художньо-образного рішення ідеї твору; 
– структурно-композиційне рішення ескізу; 
– багатоелементність, деталізація, складність композиційного рішення; 
– тональне рішення ескізу; 
– колористичне рішення ескізу; 
– художньо-графічний рівень виконання ескізу; 
– емоційна виразність ідеї твору у художньо-образному рішенні ескізу; 
– техніка виконання ескізу відповідно до обраної тематики бакалаврської роботи; 
– стильова єдність рішення художнього образу твору  відповідно до напрямку мистецтва; 
– рівень володіння професійними навичками виконання. 
 
90-100 балів (відмінно) переддипломна практика оцінюється за такими критеріями: 
– систематичність і структурність викладеного науково-теоретичного підґрунтя щодо 

актуальності обраної теми, розвитку обраної теми в історії жанру, напрямку мистецтва, аналізу 
аналогів творів, обраних за тематикою бакалаврської роботи;  
– володіння науковим стилем викладання  і фаховою термінологією; 
– оформлення звіту з переддипломної практики відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95;  
– самостійний пошук нових творчих концепцій та образних якостей у рішенні теми 

бакалаврської роботи, виконаний на високому рівні; 
– поетапність і методичність виконання пошукового ескізування до практичної частини 

бакалаврської роботи; 
– вирішення згідно до законів гармонії структурно-композиційного рішення головного 

ескізу бакалаврської роботи; 
– високий художньо-графічний рівень виконання ескізу; 
– колористична єдність колірної композиції ескізу; 
– емоційна виразність ідеї твору у художньо-образному рішенні ескізу;  
– виконання переддипломної практики на бездоганному технічному рівні; 
– виконання практична частини переддипломної практики  у повному обсязі на високому 

художньому рівні, який засвідчує про володіння професійними компетенціями на  високому 
рівні. 

 
82-89 балів (дуже добре) переддипломна практика оцінюється за такими критеріями: 
– докладність виявленого знання основного теоретичного матеріалу, послідовність і 
систематичність у доведенні актуальності обраної теми бакалаврської роботи, теоретичному 
обґрунтуванні обраної теми з розвитку жанру від історії виникнення до сучасних тенденцій у 
мистецтві з  припущенням  незначних помилок у науковому стилі викладення теорії з історії 
мистецтв; 
– володіння фаховою термінологією на доброму рівні; 
– оформлення звіту з переддипломної практики відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95;  
– самостійний пошук нових творчих концепцій та образних якостей у рішенні теми 
бакалаврської роботи, виконаний на дуже доброму рівні; 
– поетапність і методичність виконання пошукового ескізування до практичної частини 
бакалаврської роботи; 



– використання прийомів гармонізації композиції кольором та тоном на доброму 
художньо-графічному рівні; 
– емоційна виразність ідеї твору у художньо-образному рішенні ескізу;  
– стильова єдність композиції твору у ескізах відповідно до обраного напрямку 

мистецтва; 
– практична робота переддипломної практики виконана у повному обсязі, але має деякі 

недоліки, у цілому складає позитивне загальне враження, яке засвідчує про володіння 
професійними компетенціями на достатньо високому рівні. 

. 
74-81 бал (добре) переддипломна практика оцінюється за такими критеріями: 
– володіння науковим стилем викладання  і фаховою термінологією на доброму рівні; 
– знання основного теоретичного матеріалу, достатньо послідовне і систематизоване 
викладення у теоретичному розділі науково-теоретичного підґрунтя бакалаврської роботи, але 
з припущенням помилок з теорії мистецтв, розбору аналогів творів, недостатньо добрим 
висвітленням  актуальності і новизни теми бакалаврської роботи; 
– самостійний пошук нових творчих концепцій та образних якостей у рішенні теми 
бакалаврської роботи, виконаний на доброму рівні; 
– оформлення звіту з переддипломної практики відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95;  
– деякі помилки ведення поетапного і методичного виконання пошукового ескізування до 
практичної частини бакалаврської роботи; 
– використання прийомів гармонізації композиції кольором та тоном на доброму  
художньо-графічному рівні; 
– недостатня виразність емоційного відтворення ідеї твору у художньо-образному 
рішенні ескізу;  
– стильова єдність композиції твору значно порушено у ескізах відповідно до обраного 
напрямку мистецтва; 
– практична робота переддипломної практики виконана у повному обсязі, але має деякі 
недоліки, у цілому складає позитивне загальне враження, яке засвідчує про володіння 
професійними компетенціями на достатньо доброму рівні. 

 
64-73 бал (задовільно) переддипломна практика оцінюється за такими критеріями: 
– володіння науковим стилем викладання  і фаховою термінологією на задовільному  
рівні; 
– не достатньо послідовне і не систематизоване викладення у теоретичному розділі 
науково-теоретичного підґрунтя бакалаврської роботи, з припущенням помилок з основного 
теоретичного матеріалу з історії мистецтв, розбору аналогів творів, недостанє висвітлення  
актуальності і новизни теми бакалаврської роботи; 
– оформлення звіту з переддипломної практики відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95;  
– несамостійний пошук нових творчих концепцій та образних якостей у рішенні теми 
бакалаврської роботи, виконаний практично на  задовільному художньому рівні; 
– помилки у веденні поетапного і методичного виконання пошукового ескізування до 
практичної частини бакалаврської роботи; недостатній об’єм виконаних пошукових ескізів; 
– використання прийомів гармонізації композиції у кольорі і тоні на задовільному 
художньо-графічному рівні; 
– недостатня виразність емоційного відтворення ідеї твору у художньо-образному 
рішенні ескізу;  
– стильова єдність композиції твору значно порушена у ескізах відповідно до обраного 
напрямку мистецтва; 
– практична робота переддипломної практики виконана у неповному обсязі, має 
недоліки, у цілому складає задовільне загальне враження, яке засвідчує про володіння 
професійними компетенціями на досить задовільному рівні. 

 
60-63 бали (достатньо) переддипломна практика оцінюється за такими критеріями: 
– виявлення знань теоретичного матеріалу на достатньому рівні, виконання теоретичного 
розділу з порушенням систематичного викладення науково-теоретичного підґрунтя теми 
бакалаврської роботи, з припущенням суттєвих помилок з теорії мистецтва, з порушенням 
наукового стилю ведення розбору аналізу аналогів творів; тема не є самостійним вибором 
студента, обміркованим і актуальним; 
– володіння науковим стилем викладання  і фаховою термінологією на достатньому рівні; 
– оформлення звіту з переддипломної практики відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95;  



– недотримання  вчасної поетапної роботи, виконання пошукового ескізування, 
виконання   у неповному обсязі  на достатньому графічному і художньому рівні; 
– нецікаве рішення теми бакалаврської роботи; 
– невиразний художній образ теми бакалаврської роботи у ескізах; 
– колористичне рішення композиції достатньо гармонійно підібране у кольорі, містить 
помилки; 
– вирішення структури композиції на стандартному рівні, у загальних рисах; 
– неохайність у професійному виконанні ескізу композиції; 
–  невдало застосовані техніки та прийоми; робота художньо невиразна; 
– практична робота переддипломної практики виконана не у повному обсязі, має суттєві 
недоліки, складає стандарте достатньо виразне враження, яке засвідчує про володіння 
професійними компетенціями на достатньому рівні. 
 

35-59 балів (незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю) 
переддипломна практика оцінюється за такими критеріями: 
– виявлення знань теоретичного матеріалу у неповному обсязі, на задовільному рівні, 
виконання теоретичного розділу зі значним порушенням систематичного викладення науково-
теоретичного підґрунтя теми бакалаврської роботи, з припущенням суттєвих помилок з теорії 
мистецтва, з порушенням наукового стилю ведення розбору аналізу аналогів творів; тема не є 
самостійним вибором студента, обміркованим і актуальним; 
– викладання  з суттєвим порушенням наукового стилю і обмеженим знанням фахової 
термінології; 
– оформлення звіту з переддипломної практики не відповідає стандарту ДСТУ 3008-95;  
– недотримання  вчасної поетпаної роботи, виконання пошукового ескізування,  
виконання у недостатньому  обсязі і на незадовільному графічному і художньому рівні; 
– нецікаве рішення теми бакалаврської роботи; 
– невиразний художній образ теми бакалаврської роботи у ескізах; 
– колористичне рішення композиції негармонійно підібране у кольорі, містить  суттєві 
помилки; 
– вирішення структури композиції на незадовільному  рівні, у загальних рисах; 
– неохайність у професійному виконанні ескізу композиції; 
–  невдало застосовані техніки та прийоми; робота художньо невиразна; 
– практична робота переддипломної практики виконана не у повному обсязі, має суттєві 
недоліки, художньо-естетичні якості графічного і колірного ескізу до теми бакалаврської 
роботи є дуже слабкими, що засвідчує про володіння професійними компетенціями на 
незадовільному рівні. 
 
1-34 бали (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту) 
переддипломна практика оцінюється за такими критеріями: 
– фрагментарне виявлення знань теоретичного матеріалу в обмеженому обсязі, 
виконання теоретичного розділу із значним порушенням систематичного викладення науково-
теоретичного підґрунтя теми бакалаврської роботи, з припущенням суттєвих помилок з теорії 
мистецтва, з порушенням ведення розбору аналізу аналогів творів; тема не є самостійним 
вибором студента, обміркованим і актуальним; 
– викладення з недотриманням наукового стилю і незнанням фахової термінології; 
– оформлення звіту з переддипломної практики не відповідає до стандарту ДСТУ 3008-
95;  
– недотримання поетпаної роботи, невиконання пошукового ескізування, виконання 
пошукового ескізування  на незадовільному графічному і художньому рівні; 
– нецікаве рішення теми бакалаврської роботи; 
– невиразний художній образ теми бакалаврської роботи в ескізах; 
– колористичне рішення композиції негармонійно підібране у кольорі; 
– вирішення структури композиції на незадовільному  рівні; 
– неохайність у професійному виконанні ескізу композиції; 
– відсутність стильової єдності художнього рішення теми бакалаврської робот відповідно 
до обраного напрямку мистецтва; 
–  невдало застосовані техніки та прийоми; робота художньо невиразна; 
– практична робота переддипломної практики виконана не у повному обсязі, має суттєві 

недоліки, художньо-естетичні якості практичної частини переддипломної практики дуже слабкі, 

що засвідчує про володіння професійними компетенціями на незадовільному рівні. 
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