
 
 

 

 



Пояснювальна записка 

 
 

Фахове випробування з живопису  для вступників, які здобули освітній 

рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, складається з двох завдань.  

Метою фахового випробування є перевірка та оцінювання творчих здібностей 

абітурієнтів, які вступають на спеціальність 022 «Дизайн», освітню програму 

022.00.02 графічний дизайн галузі знань 02 «Культура і мистецтво». 

При проходженні фахового випробування абітурієнти виконують завдання 

з живопису «Декоративний натюрморт», у якому повинні продемонструвати: 

 

 рівень образного мислення для декоративної інтерпретації запропонованого 

постановочного натюрморту;

 вміння застосовувати прийоми узагальнення, стилізації, декоративної 

трансформації зображення та творчої переробки предметів та їхнього 

оточення;

 володіння графічними техніками виконання декоративного натюрморту;

 гармонійне композиційне та колористичне вирішення завершеного твору.

Виявлені знання та вміння абітурієнтів оцінюються кількістю балів 

відповідно до встановлених критеріїв (таблиця). 
 

Оцінка за виконані завдання фахового випробування з живопису вважається 

незадовільною, якщо абітурієнт отримав менше 60 балів. 

 

Фахове випробування 
 

У фаховому випробуванні перед абітурієнтом ставиться завдання з 

живопису: створити декоративний натюрморт в кольорі із запропонованих 

предметів вжитку. 

Термін виконання – 4 академічних годин. 

Матеріали та інструменти: папір формату А-3, планшет або цупкий картон 

відповідного формату для фіксації аркуша, олівці, пензлі, акварель, гуаш, кнопки 

або скоч, ємність для води та палітра. Абітурієнти повинні мати із собою всі 

необхідні матеріали та інструменти для виконання завдань. 



 

 

 

 

 

Постановочний натюрморт 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приклади виконання завдання з живопису «Декоративний натюрморт» 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Постановочний натюрморт 
 



 

 

 

 



 

 

 

Приклади виконання завдання з живопису «Декоративний натюрморт» 
 

 



Таблиця  

Кількість 

балів 

(max – 

100) 

Критерії 

90 - 100 

Виставляється за уміння створювати декоративну композицію 

натюрморту з предметів вжитку, продумане композиційне 

вирішення у форматі аркушу і виявлення головного в композиції, 

використовуючи масштабність, колір і тон. За вміле застосування 

стилізації та декору форм при виконанні композиції натюрморту. 

82 - 89 

Виставляється за уміння створювати декоративну композицію 

натюрморту з предметів вжитку, продумане композиційне 

вирішення у форматі аркушу і виявлення головного в композиції, 

використовуючи масштабність, колір і тон. За недостатню 

виразність застосування стилізації та декору форм при виконанні 

композиції натюрморту. 

75 - 81 

Виставляється за уміння створювати декоративну композицію 

натюрморту з предметів вжитку, продумане композиційне 

вирішення у форматі аркушу і виявлення головного в композиції,  

використовуючи масштабність, колір і тон. За недостатню  

виразність застосування стилізації, декору форм та колористики 

при виконанні композиції натюрморту. 

69 - 74 

Виставляється за уміння створювати декоративну композицію 

натюрморту з предметів вжитку, композиційне вирішення у 

форматі аркушу та виявлення головного в композиції, 

використовуючи масштабність, колір і тон. За недостатню 

виразність композиції, невдале застосування стилізації та декору 

форм і колористики при виконанні композиції натюрморту. 

60 - 68 

Виставляється за уміння створювати декоративну композицію 

натюрморту з предметів вжитку, але з помилками у 

композиційному розташуванні та побудові зображення у форматі 

аркушу. За недостатню виразність композиції, невдале 

застосування стилізації, декору форм та колористики при 

виконанні композиції натюрморту. 

1 - 59 

Виставляється за невміння створювати декоративну композицію 

натюрморту з предметів вжитку, суттєві помилки у  

композиційному  розташуванні та побудові зображення у форматі 

аркушу. Невиразність композиції не вірне застосування стилізації,  

декору форм та колористики при виконанні композиції 

натюрморту. 
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