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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “Рисунку” є перевірка знань і відбір 

вступників для зарахування на навчання за ступенем бакалавра за спеціальністю 

014.12 – Середня освіта (Образотворче мистецтво), додаткова спеціалізація – 

Середня освіта (Дизайн і декоративно-прикладне мистецтво) при прийомі на 

навчання на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 

році. 

Запропоноване завдання, яке виноситься на творчий залік, дасть 

можливість вступнику зорієнтуватися на вимоги щодо його виконання. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки до творчого заліку. 

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

Програма творчого завдання з «Рисунка»: 

Виконати з натури світлотіньовий рисунок з трьох гіпсових геометричних 

моделей (куб, піраміда, призма, конус, циліндр) на нейтральному фоні. 

Завдання виконується олівцем на аркуші формату А3. 

  

Вступник повинен: 

- закомпонувати малюнок гіпсових моделей на форматі паперу 

дотримуючись законів композиції. 

- правильно передати пропорції гіпсових моделей. 

- конструктивно побудувати малюнок, враховуючи перспективу. 

- виявити форму моделей засобами передачі світлотіньових відношень 

штрихування. 

Термін виконання малюнку – 4 години. 

  

Критерії оцінювання: 

          Малюнок  гіпсових моделей оцінюється з урахування основних критеріїв: 

-  композиційне розміщення гіпсових моделей на форматі паперу. 

- передача пропорції та конструктивної побудови гіпсових моделей 

враховуючи перспективу. 

- виявлення форми засобами передачі світлотіньових відношень. 

 



 

 

 

 

Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 
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зараховано 

- невдале компонування зображення на форматі 
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