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Важливе значення у формуванні всебічно розвиненої людини має 

образотворче мистецтво.

Одним із основних засобів зображення видимого світу в 

образотворчому мистецтві є рисунок.

Підготовка до вступного випробування з образотворчої грамоти 

ґрунтується на вивченні реальної дійсності.

Вступники повинні володіти методом реалістичного зображення. 

Засвоїти закономірності лінійної та повітряної перспектив теорії тіней.

На основі теоретичних знань, набутих практичних умінь і навичок з 

рисунку.

Вступник повинен 

знати:
■ про рисунок, його види й образотворчі засоби;

■ матеріали і інструменти;

■ методи візуального вимірювання;

■ співвідношення пропорцій предметів;

■ закони перспективи;

■ методи перспективного зображення;

■ побудову в перспективному скороченні предметів кубічної та 

циліндрично-конічних форм у фронтально-кутовому положенні;

■ градації тону;

■ етапи роботи.

вміти:

■ користуватись матеріалами і інструментами;

■ організувати робоче місце, правильну позу та положення рук;

■ візуально вимірювати пропорції геометричних тіл;

■ лінійно конструктивно будувати геометричні тіла в перспективному 

скороченні;

* поетапно виконувати рисунок;

■ аналізувати постановку натюрморта;



■ виконувати короткочасні зарисовки;

■ композиційне розмістити зображувані предмети на аркуші паперу;

■ передавати характерні особливості форм предметів та їхніх 

пропорцій;

■ конструктивно аналізувати форми предметів, будуючи зображення 

на площині у перспективі;

■ виявляти світлотінно форми предмета;

■ художньо узагальнювати рисунок.

На вступному випробуванні вступнику на базі базової середньої 

освіти буде запропоновано виконати рисунок натюрморта із двох 

геометричних тіл (куб, куля, циліндр, призма, конус і т.п.), на базі повної 

загальної середньої освіти із трьох геометричних тіл.

Фігури розташовані на невисокій підставці світлого тону.

Фон однотонний, сірий.

Джерело світла - верхньо-бокове.

Об'ємно тонове моделювання групи геометричних тіл.

Формат паперу А-3.

Техніка виконання - графітний олівець.

Час виконання 3 години.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ З РИСУНКУ 
двох геометричних форм

(куля, циліндр, куб або конус)
для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти

Виконання рисунку: 3 години.
Формат аркушу: А 3.

Матеріал: папір, графітний олівець.

1. Композиція на форматі.

2. Конструктивна побудова натюрморту.

3. Врахування законів лінійної перспективи.

4. Співвідношення предметних пропорцій.

5. Пропорції окремих предметів.

6. Відтворення об’ємності геометричних тіл.

7. Градація тону (світло, півтінь, власна тінь, рефлекс і падаюча тінь).

8. Техніка штрихування (штрих за формою).

9. Цільність натюрморту (узагальнення рисунку геометричних тіл).

10. Плановість в рисунку (тональна перспектива).

11. Акцент в рисунку (основне і другорядне).

Викладач Поберейко О.М.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ АБІТУРІЄНТІВ

З РИСУНКУ

класів
на базі 9

Рівні
навчальних
досягнень

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 
абітурієнтів

І. Початковий

1

Абітурієнт сприймає та відтворює предметне 
середовище або натуру з порушенням пропорційних 
співвідношень та правил перспективи, характеризує їх 
однозначно, демонструє слабко розвинуте художньо- 
естетичне мис-лення та елементарні навички творчої 
художньої дія-льності.

2
Абітурієнт володіє незначною частиною художньої 
майстерності, має слабко сформований рівень 
сприйняття предметного середовища або натури, 
виявляє певні творчі вміння та навички, володіє 
незначною частиною професійного термінологічного 
словника.

3

Абітурієнт здатний сприймати та відтворювати окремі 
фрагменти предметного середовища або натури, 
допускає
помітні помилки у побудові перспективи та об’ємних 
властивостей форми, технічний рівень виконання 
низький, знає незначну частину професійного терміно
логічного словника та може його елементарно вико
ристовувати.

II. Середній

4
Абітурієнт може відтворювати предметне середовище 
або натуру на репродуктивному рівні, але не завжди 
розуміє образну сферу художнього твору; 
застосування знань професійного термінологічного 
словника за-довільне.

5

Абітурієнт володіє навичками й уміннями, які дають 
змогу проаналізувати та відтворити загальні образи 
предметного середовища або натури; не завжди вміє 
сприймати та відтворювати художні особливості 
поста-новки, не виявляє необхідної техніки рисунку, 
має задовільні знання професійної художньої 
термінології.



6

Абітурієнт володіє навичками й уміннями, які дають 
йому змогу відтворити властивості предметного 
середовища або натури, виявити основні пропорції, 
об’ємно-просторові особливості, тональні співвідно
шення, не достатньо володіє технічними прийомами 
рисунку, не може свідомо використовувати знання з 
перспективи; не завжди вміє самостійно зробити 
аналіз та порівняння у своїй роботі, висновки щодо 
зроблених помилок.

III. Достатній

7

Абітурієнт володіючи технічними прийомами 
рисунку, допускає неточності в сприйнятті та 
відтворенні предметного середовища або натури, не 
може самостійно проаналізувати та виправити 
зроблені помилки; володіючи професійним 
термінологічним словником, виявляє знання 
недостатньо стійкі; спостерігаються помітні позитивні 
зміни в творчій діяльності.

8

Абітурієнт на достатньому рівні сприймає особливості 
предметного середовища або натури, досить точно 
передає в рисунку пропорції, об’ємно-просторові 
властивості, тональні співвідношення, вміє 
аналізувати свою роботу та виправляти допущені 
помилки, але має стандартне мислення, йому бракує 
власних творчих висновків, асоціацій, узагальнень; не 
в повному обсязі володіє професійним 
термінологічним словником.

9

Абітурієнт володіє знаннями перспективи і здатний 
самостійно використовувати їх при виконанні творчих 
завдань з рисунку, впевнено володіє і використовує 
технічні прийоми, вміє своєчасно проаналізувати 
художньо-образний зміст постановки та виправити 
допущені неточності; допускає несуттєві помилки у 
використанні професійної термінології.

IV. Високий 10

Абітурієнт володіє міцними знаннями і здатний 
усебічно
використовувати їх при виконанні навчальних завдань
3
рисунку, допускає незначні відхилення в пропорціях, 
може самостійно виправити їх, творчо підходить до 
використання технічних прийомів рисунку.



11

Абітурієнт володіє глибокими знаннями у межах 
програми з рисунку, вміє використовувати набуті 
знання, уміння і свої здібності у нових творчих 
завданнях, виявляє міцні знання професійної 
термінології, уміння систематизувати, узагальнювати, 
застосовувати набуті знання в образотворчій 
діяльності, не допускає неточностей в пропорціях, 
світлотіньових співвідно-шеннях, вміло використовує 
формат аркушу.

12

Абітурієнт здатний творчо вирішувати весь комплекс 
навчального завдання з рисунку, композиція в 
форматі,
побудова, передача об'ємно-просторових планів 
методом
тонових співвідношень, узагальнення і т. і., виконує 
роботу на бездоганному технічному рівні, 
систематизує, сприймає та свідомо відтворює візуальні 
образи, засто-совує асоціативні зв'язки між творами 
образотворчого мистецтва.

Підсумкове оцінювання здійснюється в день завершення завдання.


