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П Р О Г Р А М А 

 

фахового вступного випробування для прийому вступників на другий (третій) 

курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим 

терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

 

РИСУНОК 
 

для зарахування на навчання за ступенем бакалавра 

за спеціальністю: 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2019 році 
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Протокол № 3 від 27 лютого 2019 р. 

 

 

Івано-Франківськ — 2019 р. 



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 освітнього рівня молодшого спеціаліста до 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 

2019 році. 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

                      Програма творчого завдання з «Рисунку»: 

 

Виконати з натури малюнок гіпсової голови на нейтральному фоні.  

Малюнок виконується олівцем на аркуші формату А-2.  

Вступник повинен: 

- Виконати малюнок згідно з вимогами композиції та перспективи. 

- Правильно передати пропорції моделі (конструктивна побудова). 

-Виявити форму моделі засобами передачі світлотіньових відношень 

штрихування. 

Термін виконання рисунку - 4 годин. 

 



 

 

           
 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

 

Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 
 

 

Бали Критерії оцінювання 

2-3 - невдале компонування зображення на форматі 

- недостатня оригінальність композиції 

- непропорційність зображення 

- негармонійне співвідношення тонів 

- недостатнє володіння графічними навиками 

- незавершеність виконання роботи 

- не акуратне виконання роботи 

4-5 - вдале компонування зображення на форматі 

- достатня оригінальність композиції 

- пропорційність зображення 

- негармонійне співвідношення тонів 

- не володіє графічними навиками 

- завершеність виконаної роботи 

- акуратне виконання роботи 

6-8 - вдале компонування зображення на форматі 

- оригінальність композиції 

- пропорційність зображення 

- гармонійне співвідношення тонів 

- досконале володіння графічними навиками 

- завершеність виконаної роботи 

 - недостатня акуратність виконання роботи 

9-10 - грамотне компонування зображення на форматі 

- оригінальність композиції 

- пропорційність зображення 

- цілісність виконаної композиції 

- гармонійне співвідношення тонів 

- досконале володіння графічними навиками 

- завершеність виконаної роботи 
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