


Пояснювальна записка

Метою співбесіди є оцінювання потенціалу абітурієнта в галузі теорії

та практики образотворчого мистецтва.

Під час співбесіди виявляється:

а) загальна ерудиція абітурієнта в галузі історії мистецтва;

б) обізнаність у царині сучасної художньої культури;

в)  знання  з  теорії  образотворчого  мистецтва,  а  саме:  композиції,

кольорознавства, основ рисунку та живопису;

г) рівень знань в галузі теорії декоративного мистецтва.

Загальна  ерудиція  в  галузі  художньої  культури,  образотворчого  та

декоративного  мистецтва  перевіряється  за  допомогою  запитань  на  знання

основних мистецьких творів,  відомих художників  та  скульпторів  світового

мистецтва, наявності світових шедеврів у певних зарубіжних та українських

музеях. Абітурієнту демонструються репродукції відомих картин та ставиться

запитання щодо авторства зазначених творів та доби їх створення.

Рівень  володіння  мистецькими  навичками  та  наявність  художнього

потенціалу перевіряється за  допомогою практичних вправ.  Відчуття ритму

перевіряється за допомогою вправ з лініями на аркуші паперу, знання законів

композиції  –  завдяки вправам з  розташуванням крапок у площині  аркуша,

володіння основами кольорознавства – завдяки знанню основних і додаткових

кольорів спектру, знання законів перспективи визначається завдяки вправам

на скорочення геометричних предметів до лінії горизонту (куб, піраміда). 
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