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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З
ДИСЦИПЛІНИ «РИСУНОК»

Початковий рівень (100 — 116 балів). Вступник сприймає та
відтворює натуру з порушенням пропорційних співвідношень та правил
лінійно-повітряної перспективи, характеризує їх однозначно, демонструє
слабко розвинуте художньо-естетичне мислення та елементарні навички в
творчій художній діяльності.

(117 -  132 бали). Вступник володіє незначною частиною художньої
майстерності, має слабко сформований рівень сприйняття натури, виявляє
певні творчі вміння та навички.

(133 -  149 балів). Вступник здатний сприймати окремі фрагменти
постановки, допускає помітні помилки у побудові перспективи та об’єму
форми, технічний рівень виконання низький.

Середній рівень (150 -  155 балів). Вступник може відтворювати
натуру на репродуктивному рівні, але не розуміє образну частину
поставленого завдання.

(156 -  161 бал). Вступник володіє навичками й уміннями, які надають
можливість проаналізувати та відтворити загальні образи натури; дуже слабко
сприймає і відтворює художні особливості постановки, не виявляє необхідної
техніки рисунка.

(162 -  167 балів). Вступник володіє навичками та вміннями, які дають
йому змогу відтворити властивості натури, виявити основні пропорції,
об’ємно-просторові особливості та тонові співвідношення, недостатньо
володіє технічними прийомами рисунку, не може свідомо використовувати
знання з перспективи.

Достатній рівень (168 — 173 бали). Вступник, володіючи технічними
прийомами рисунку, допускає неточності сприйняття та відтворення натури,
але спостерігається вдале композиційне розміщення в форматі, присутні
позитивні моменти технічного виконання малюнку.

(174 -1 7 9  балів). Вступник на достатньому рівні сприймає особливості
натури, у змалюванні досить точно передає пропорції, об’ємно-просторові
властивості та тонові співвідношення, але має стандартне мислення, малює
частини постановки окремо, без взаємозв’язку та узагальнень їх світлових та
тіньових частин.

(180 -  185 балів). Вступник володіє знаннями перспективи і здатний
свідомо використовувати їх при виконанні завдання, впевнено володіє і
використовує технічні прийоми, допускає несуттєві помилки у передачі
простору та тонового співвідношення предметів.

Високий рівень (186 -  191 бал). Вступник володіє міцними знаннями
в передачі простору, об’єму та тонового співвідношення поміж світлом та
тінню, допускає незначні похибки в пропорціях.



(192 -  196 бали). Вступник володіє глибокими знаннями з малюнку, не
допускає неточностей в пропорціях, передачі лінійно-повітряної перспективи
та світлотіньовому співвідношенні, вміло використовує формат аркушу.

(197 -  200 балів). Вступник здатний творчо вирішувати весь комплекс
завдань, а саме: композиційне розміщення в форматі, побудова, передача
об’ємно-просторових планів методом тонових співвідношень, узагальнення;
виконує завдання на бездоганному технічному рівні.

Максимальна сума балів за виконані рисунки складає 200 балів. Якщо
сума балів за виконані рисунки менше, ніж 100 балів, або вступник зовсім не
виконав рисунок, робота не атестується, випробування вважається таким, що
не складене, у відомості ставиться позначка «не склав». Позитивно складене
випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Голова предметної екзаменаційної комісії,
професор кафедри Інформаційних технологій
проектування та дизайну

           

User
Л.В. Бовнегра


