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ВСТУП

Мета творчого конкурсу - перевірка рівня володіння вступником 
певним рівнем знань в галузі образотворчого мистецтва, ступеня усвідомлення 
та осмислення умов того чи іншого творчого завдання і використаних засобів 
для його вирішення.

Для вступу на навчання за мистецькою спеціальністю «Дизайн» 
проводиться творчий конкурс з рисунку.

Конкурсне завдання є комплексним і представляє собою поетапне 
вирішення поставлених завдань. Кожен етап демонструє первинні навички 
композиції, рисунку, виявляє рівень підготовки, природний хист і художній 
смак вступника.

Мистецтво, як форма суспільного пізнання, являє собою художньо- 
образне відображення життя. Відображаючи оточуючий світ, художник 
одночасно втілює у витворах мистецтва свої думки, почуття, естетичні ідеали, 
дає оцінку явищам життя, висловлює своє розуміння світу. Художня 
образність в образотворчому мистецтві досягається не тільки прямим, 
достовірним відображенням предметів та об'єктів природи. Створюючи витвір 
мистецтва, художник безумовно спирається на натуру, виходить з неї як в 
загальному задумі, так і у формах вираження. Для створення художнього 
образу треба володіти вмінням виконання начерків, замальовок, етюдів, 
ескізів. Необхідним є розвиток образного мислення, уяви, спостережливості, 
вміння живописними засобами правдиво відтворювати натуру, передавати її 
конструктивні, об'ємні, матеріальні, просторові та тонально-колористичні 
якості.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
Для виконання творчих робіт необхідне ознайомлення з теоретичними 

питаннями образотворчої грамоти, основами лінійної та повітряної 
перспективи, закономірностями світлотіні, правилами передання на 
зображувальній площині об'єму, матеріалу та простору.

Першоосновою художньої образності в мистецтві є рисунок, який 
відтворює предметну форму. Для вірного виконання завдання необхідним є 
освоєння певних практичних навичок за наступними пунктами:

1 .Оволодіння елементами перспективи. Конструктивна та перспективна 
побудова предметів.

2.О володіння принципами перспективної побудови форми за 
допомогою світлотіні (її градацій).

3.О володіння засобами передачі об'єму, матеріалу та простору в 
рисунку (характер світлотіні різних матеріалів, тонові співвідношення, роль 
лінії та штриха).

Необхідно також навчитись бачити композиційний устрій 
відтворюваного об’єкту, вірне співвідношення між його частинами.



Вступник повинен володіти прийомами образотворчої грамоти, мати
практичні навички їх реалізації в рисунку: бачити пропорції, перспективні
зміни, конструктивно будувати зображення та розташовувати його на
площині, володіти світлотіньовою ліпкою об'ємної форми, вміти виконувати
тональний рисунок, в якому предмети зображуються у світлогювітряному
середовищі.

Задум художника базується на різноманітних зображувальних засобах:
об’ємі, матеріальності, просторі, колориті. Зображення тривимірного
простору на площині здійснюється за допомогою перспективної та
конструктивної побудови предметів. Наступний важливий засіб передачі
об'єму на площині — це градація його світлотіні. Зображенню об'ємної форми
на площині допомагає сама техніка роботи — характер штриховки олівцем або
мазків пензлем. Матеріальність предметів, що зображуються, передається на
площині насамперед характером світлотіні. Іншою важливою умовою є
витриманість пропорційних тональних та кольорових відмінностей.

2. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ
ВИПРОБУВАННЯ

На вступне випробування для навчання за ступенем «бакалавр» за 
спеціальністю 022 «Дизайн» в межах творчого конкурсу виноситься завдання з 
дисципліни «Рисунок».

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Випробування проводиться протягом одного дня. Загальна кількість годин 
складає 5 астрономічних годин.

4. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, ЩО
ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Тема: Рисунок складного натюрморту з простих геометричних форм та
предметів на тлі драпувань. (Завдання виконується протягом 5 астрономічних
годин).

Матеріали: Планшет, папір формату А2, графічні олівці, кнопки, гумка.
Перелік питань, що необхідно розглянути: Композиційне розміщення

натюрморту з простих геометричних форм та предметів в аркуші на фоні
драпування; лінійно-конструктивна побудова геометричних форм з
врахуванням їх пропорційних співвідношень; тонове вирішення натюрморту з
простих геометричних форм та предметів на тлі драпувань із врахуванням
закономірностей світлотіні, тонових та повітряно-просторових відносин;
техніка володіння матеріалом.



5. 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.
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