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1. Загальні положення 

 

 

Програма вступного випробування з образотворчого мистецтва (творчий 

конкурс) складена для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація». 

Організація та проведення вступних випробувань відбувається у порядку, 

визначеному у Положенні про приймальну комісію Херсонського державного 

університету. 

Мета вступного випробування – відібрати претендентів з достатнім ступенем 

базових образотворчих здібностей для здобуття першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, визначити рівень їх готовності до опанування запропонованої 

освітньо-професійної програми.   

Форма вступного випробування: вступне випробування проводиться у 

формі творчого конкурсу. 

Тривалість вступного випробування – 4 години. 

Результат вступного випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 

балів. 

Перепусткою на тестування є Аркуш результатів вступних випробувань, 

паспорт. 

Вступники, які не з’явились на вступне випробування з образотворчого 

мистецтва (творчий конкурс) без поважних причин у зазначений за розкладом час, 

до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. 
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2. Зміст та завдання фахового вступного випробування 

(творчого конкурсу) з образотворчого мистецтва 

 

Творчий конкурс передбачає виконання натюрморту з трьох предметів в 

умовах контрастного освітлення в техніці акварельного живопису. 

Час виконання 4 години. Формат А-2. 

Завдання на виявлення у абітурієнтів здібностей до малюнку та живопису. 

1. Здібності до малюнку визначаються під час виконання підготовчого рисунку 

під живопис: 

− володіння композицією малюнку (композиційне рішення натюрморту). 

− володіння методами і прийомами конструктивної побудови предметів 

постановки з урахуванням перспективних скорочень; 

− володіння прийомами лінійної побудови форм та об’ємів постановки (місця 

відблиску, границь світла, напівтіней та тіней). 

2. Здібності до живопису визначаються під час роботи аквареллю: 

− володіння навичками визначення колірних та тонових відношень натурної 

постановки, локальних та обумовлених кольорів; 

− володіння прийомами моделювання кольором форм об’єктів постановки; 

− володіння прийомами передачі рефлексів як колірного взаємозв’язку 

предметів постановки у просторі; 

− володіння прийомами передачі загального колориту натюрморту та світло 

повітряного середовища   .  
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4.Критерії оцінювання вступного випробування  

При оцінюванні враховується глибина та обсяг базових здібностей з 

образотворчого мистецтва. Максимальна кількість набраних балів – 200. 
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0 - 99 

балів 

Абітурієнт не володіє сприйняттям об’єктів постановки та може 

лише частково їх відтворювати; демонструє слабко сформоване 

художньо-естетичне мислення, відсутність елементарних навичок 

та умінь у творчій діяльності. Абітурієнт не володіє теоретичним 

матеріалом, словниковий запас не дає змогу чітко проаналізувати 

свої помилки. Демонструє значні порушення пропорцій. 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в

а
н

о
 

Н
и

зь
к

и
й

 

100 - 128 

балів 

Абітурієнт здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти 

роботи, знає незначну частину теоретичного матеріалу, 

послуговуючись обмеженим термінологічним та словниковим 

запасом. Не вміє передати тональні та кольорові співвідношення. 

Абітурієнт може відтворювати художні образи на 

репродуктивному рівні, але не завжди розуміє суть образу, його 

конструкцію; не вміє відтворити художній образ, який потребує 

абстрактного художньо-мистецького мислення, виявляє 

недостатнє знання спеціальної художньої термінології. 
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129 - 158 

балів 

Абітурієнт не зовсім розуміє конструкцію об’єктів постановки, 

тому малює зображення, допускаючи помилки щодо передачі 

пропорцій як габаритних, так і тонових; теоретичні знання 

поверхові. Абітурієнт може відтворити постанову, хоча не 

завжди послідовно та логічно використовує теоретичні знання, 

тому не завжди вміє самостійно зробити аналіз помилок своєї 

роботи. 
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 159- 178 

балів 

Абітурієнт знає найважливіший теоретичний матеріал, але знання 

недостатньо стійкі, спостерігаються помилки в композиції та 

побудові натури. Відсутні грубі порушення форми предметів. 

Сприймає та репродукує візуальні образи досить повно, бракує 

власних висновків, недостатньо володіє художньою 

термінологією при аналізуванні помилок, але конструкційну 

форму передає на достатньому рівні. 
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179- 200 

балів 

Абітурієнт має міцні ґрунтовні знання, виконує практичну роботу 

на достатньому рівні, без значних помилок, може проаналізувати 

неточності та виправити їх самостійно. Володіє теоретичними 

знаннями у межах програми, вміє використовувати набуті знання, 

уміння у практичній роботі, володіє спеціальною художньою 

термінологією. Вміє аналізувати, застосовувати набуті знання в 

образотворчій діяльності; може застосовувати теоретичні знання 

у практичній роботі без помилок. 




