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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) у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу з 

 

Рисунку 
 

для зарахування на навчання за ступенем бакалавра 

за спеціальністю 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2019 році 
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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 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація”, 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. 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ: 

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО», «ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО», 

«РЕСТАВРАЦІЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА» 

 

Програма творчого завдання з «Рисунку». 
Виконати з натури рисунок гіпсової голови на нейтральному тлі.  

Рисунок виконується олівцем на аркуші паперу формату А-2.  

 

Вступник повинен: 

- виконати рисунок згідно з вимогами композиції та перспективи; 

- правильно передати пропорції моделі (лінійно-конструктивна побудова); 

-виявити форму моделі засобами передачі світлотіньових відношень 

штрихування. 

Термін виконання рисунку - 4 години. 

Критерії оцінювання. 

Рисунок гіпсової голови оцінюється з урахування основних критеріїв: 

-композиція гіпсової голови на форматі паперу; 

-передача пропорцій і  конструктивної побудови гіпсової голови 

(перспективи); 

-виявлення форми засобами передачі світлотіньових відношень. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Бали Критерії оцінювання 

1-2 - невдале компонування зображення на форматі 

- недостатня оригінальність рисунку 

- непропорційність зображення 

- негармонійне співвідношення тонів 

- неволодіння графічними навиками 

- незавершеність виконання роботи 

- неакуратне виконання роботи 

3-4 - вдале компонування зображення на форматі 



- достатня оригінальність рисунку 

- пропорційність зображення 

- негармонійне співвідношення тонів 

- недостатнє володіння графічними навиками 

- незавершеність виконаної роботи 

- неакуратне виконання роботи 

5-6 - вдале компонування зображення на форматі 

- оригінальність рисунку 

- пропорційність зображення 

- негармонійне співвідношення тонів 

- не володіє графічними навиками 

- незначна незавершеність виконаної роботи 

- неакуратне виконання роботи 

7-8 - вдале компонування зображення на форматі 

- оригінальність рисунку 

- пропорційність зображення 

- гармонійне співвідношення тонів 

- не досконале володіння графічними навиками 

- завершеність виконаної роботи 

- недостатня акуратність виконання роботи 

9-10 - грамотне компонування зображення на форматі 

- оригінальність рисунку 

- пропорційність зображення 

- цілісність виконаної рисунку 

- гармонійне співвідношення тонів 

- досконале володіння графічними навиками 

- вдале художньо-образне вирішення 

- завершеність виконаної роботи 

- акуратне виконання роботи 

 

 

 

 

 


