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1. Загальні положення 

 

Програму фахового вступного випробування розроблено для бакалаврів, 

які вступають на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, відповідності до освітньо-професійної програми підготовки магістра 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 

Організація та проведення фахових вступних випробувань відбувається у 

порядку визначеному у Положенні про приймальну комісію Херсонського 

державного університету. 

Мета вступного випробування – відібрати претендентів на здобуття 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, визначити рівень їх професійних 

здібностей та готовності до опанування запропонованої освітньо-професійної 

програми.   

Форма вступного випробування: вступне випробування проводиться у 

формі творчого конкурсу. 

Тривалість вступного випробування – 2 години. 

Результат вступного випробування оцінюється за шкалою від 0 до 200 

балів. 

Перепусткою на творчий конкурс є Аркуш результатів вступних 

випробувань, паспорт. 

Вступники, які відсутні на фаховому випробуванні без поважних причин 

у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах не допускаються. 

2. Зміст та завдання фахового вступного випробування (творчого 

конкурсу) з образотворчого мистецтва 

 

Бакалавру з образотворчого мистецтва під час проведення фахового 

вступного випробування слід виконати художню фігуративну композицію на 

вільну тему з зображенням 2х-3х постатей людини (фігура, напівфігура). 
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Вирішення композиції може бути як в реалістичній стилістиці, так і в 

декоративній, стилізованій.  

Час виконання 2 години. Формат – 50 см. по малій стороні полотна. 

Техніка живопису за вибором абітурієнта (олія, темпера, акрил).  

При виконанні завдання абітурієнту слід:  

− визначити головне та другорядне у композиції;  

− знайти композиційний центр, взаємозв’язок між складовими твору; 

− визначити шляхи та засоби вираження художньо-творчого задуму; 

− знайти гармонійне колористичне рішення в роботі відповідно до творчого 

задуму.  

Вимоги до роботи: 

− розкриття теми через конкретний сюжет;  

− підпорядкування всіх закономірностей та засобів пластичної побудови 

композиції ідейному задуму;  

− організація площини формату, передача композиційної цілісності; 

− креативність художньо-образного рішення твору. 

Фахове вступне випробування передбачає виявлення художньо-творчих 

здібностей абітурієнта:  

− здатність до художньо-образного мислення;  

− володіння основними законами, правилами, методами та засобами 

створення композиції мистецького твору; 

− розкриття ідеї твору за допомогою образотворчих засобів виразності;  

− аргументація теоретичних засад створення мистецького твору; 

− здатність володіти обраною технікою живопису та художнім матеріалом; 

− здатність аналізувати та узагальнювати, використовувати умовне 

трактування форми, стилізувати.  
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4. Критерії оцінювання фахового вступного випробування             

(творчого конкурсу)  

При оцінюванні враховується глибина та обсяг базової (теоретичної та 

практичної) професійної підготовки, рівень фахових здібностей з 

образотворчого мистецтва, здатність самостійно і професійно вирішувати 

творчі завдання при створенні художнього твору образотворчого мистецтва. 

Максимальна кількість набраних балів у всіх фахових випробуваннях – 

200 балів. 

 

 

Кількість 

балів 

Вимоги до оцінювання 

1-38 

незадовільно 
Сприйняття та свідомість абітурієнта примітивні та 

схематичні. Повна творча та емоційна пасивність. Відсутнє 

пластичне відтворення виражальних образотворчих засобів, 

володіє незначною частиною теоретичного матеріалу, 

словниковий запас не дає змогу чітко проаналізувати свої 

помилки, виконавсько-технічний рівень творчих робіт 

низький, відсутній творчий задум. 
39-69 

незадовільно 
Абітурієнт здатний відтворювати пластику натури, знає 

частину теоретичного матеріалу, демонструє недосконалі 
уміння з техніки образотворчого мистецтва. Не здатний 
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передати характер натури, відсутнє творче осмислення 

завдання. 
70-99 Абітурієнт має недостатній рівень сприйняття  

задовільно 

образотворчого мистецтва, художні засоби примітивні, низька 

практична підготовка, не завжди демонструє впевненість у 

пластичному відтворенні виражальних образотворчих засобів, 

не завжди вміє відтворити образ, який потребує абстрактного 

образотворчо- художнього мислення, виявляє недостатнє 

знання спеціальної термінології. 

100-128 Абітурієнт на посередньому рівні демонструє володіння 
задовільно практичними знаннями з образотворчого мислення. Знає і 

володіє законами образотворчого мистецтва, але не завжди 

вміє підійти творчо до рішення поставленої задачі. Абітурієнт 

має певний рівень знань та умінь, уміє розкривати художні 

образи (їх характеру і настрою), але йому бракує власної 

творчості, прояву мислення. 
129-158 

добре 
Абітурієнт на практиці достатньо володіє техніками 

образотворчого мистецтва, силою емоційного сприйняття та 

відтворенню образів в образотворчих дисциплін, але 

недостатньо втілює твій творчий потенціал. 
159-178 

добре 
Абітурієнт володіє практичними та теоретичними знаннями, 

вміє виконувати на другому рівні творчі завдання, на 

достатньому рівні володіє методикою 
179-200 Абітурієнт володіє практичними та теоретичними знаннями 

відмінно у межах програми творчого конкурсу, вміє використовувати 

набуті знання, самостійно і творчо використовує власні 

здібності у творчому завданні. 
 




