
 



Пояснювальна записка 

Фахове випробування для вступників на третій курс, що мають освітньо-

кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», складається з двох завдань. 

Метою його проведення є перевірка та оцінювання творчих здібностей 

абітурієнта за напрямом  підготовки 6.020205 “Образотворче мистецтво” галузі 

знань 0202 “Мистецтво”. 

 Виконуючи перше завдання з рисунку абітурієнт має продемонструвати: 

- рівень володіння прийомами та практичними навичками рисунку; 

- вміння враховувати пропорції, перспективу, будувати зображення та 

розташовувати його у форматі аркуша; 

- володіння основами лінійної та повітряної перспективи; 

- вміння зображувати предмети, передавати їх тональні характеристики. 

 Виявлені знання та вміння абітурієнтів за перше завдання оцінюються 

кількістю балів відповідно до встановлених критеріїв (таблиця 1). 

 Виконуючи друге завдання з живопису абітурієнт має продемонструвати: 

- вміння вірно закомпонувати зображення у форматі аркуша; 

- вміння визначати загальну колористику зображення; 

-передавати тональні та колірні співвідношення, враховуючи матеріальність 

предметів. 

 Виявлені знання та вміння абітурієнтів за друге завдання оцінюються 

кількістю балів відповідно до встановлених критеріїв (таблиця 2).  

 Оцінка за фахове випробування є сумою оцінок за два завдання і 

вважається незадовільною, якщо абітурієнт в сумі отримав менше 60 балів. 
  
 

 

 

 

 

 



Перше завдання фахового випробування 

 Перше завдання з академічного рисунку «Натюрморт з кількох гіпсових 

геометричних фігур». 

 Термін виконання – 4 академічні години. 

 Матеріали: папір формату А-2, графітні олівці. Папір, олівці, гумки, 

засоби фіксації аркуша (кнопки, скоч) абітурієнти повинні мати з собою.  

 

Зразки виконання робіт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 1 
Критерії оцінювання першого завдання фахового випробування 

№  
п/п  Критерії оцінювання  Кількість 

балів  
1  Композиційне рішення  10 
2  Передача пропорцій, конструктивна побудова предметів  10 

3  Побудова перспективного зображення, положення предметів у 
просторі, передача візуальних змін на площині аркушу  

10 

4  Передача об’єму предметів засобами світлотіні (світло, 
півтінь, тінь, рефлекс, падаюча тінь)  

10 

5  Володіння  художніми  техніками,  завершеність роботи, 
узагальнення.  

10 

Разом  50 
 

 

 

 

 

Друге завдання фахового випробування 

 

 Друге завдання фахового випробування виконати «Натюрморт з 

побутових предметів з гіпсовою геометричною деталлю», в техніці 

акварельного академічного живопису. 

 Термін виконання – 4 академічні години. 

 Матеріали: папір формату А-2, акварельні фарби. Папір, фарби, палітру, 

гумки, олівці, засоби фіксації аркуша (кнопки або скоч) абітурієнти повинні 

мати із собою. 

 

 

 

 

 



 

 

Зразки виконання робіт 

 

 
Таблиця 2 

Критерії оцінювання другого завдання фахового випробування 
№  
п/п  Критерії оцінювання  Кількість 

балів  
1  Композиційне рішення  10 
2  Передача пропорцій, конструктивна побудова предметів  10 

3  Побудова перспективного зображення, положення предметів у 
просторі, передача візуальних змін на площині аркушу  

10 

4  Передача об’єму предметів засобами світлотіні (світло, 
півтінь, тінь, рефлекс, падаюча тінь) та колориту  

10 

5  Володіння  художніми  техніками,  завершеність роботи, 
узагальнення  

10 

Разом  50 
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