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Живопис, малярство — вид пластичного мистецтва покликаний створювати зорові
образи за допомогою фарб, нанесених на будь-яку поверхню (паперу, полотна, стіни тощо).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є об’ємні геометричні форми (в тому числі
різного роду предмети, драперії, голова людини, гіпсові копії голови людини з творів світової
мистецької спадщини) в просторовому середовищі у повноті їх колористичних, пластичних та
просторових характеристик.
Метою вступних випробувань з дисципліни «живопис» є виявлення у абітурієнта знань,
умінь і навичок, необхідних для втілення творчого задуму засобами живопису.
Абітурієнт повинен знати:
- особливості побудови живописної композиції;
- особливості конструктивно-пластичного та світлотіньового відтворення об’ємних
форм, в тому числі гіпсової класичної та живої голови натурника, засобами
живопису;
- закони лінійної перспективи;
- послідовність виконання живописної роботи в техніках олійного (акварельного,
гуашевого, темперного) живопису.
Абітурієнт повинен вміти:
- грамотно компонувати натурне зображення в площині листа;
- правильно відтворювати конструктивно-пластичні та тонально-кольорові
характеристики натурних форм;
- виявляти особливості лінійних скорочень та плановість зображення;
- в достатній мірі володіти живописними техніками для створення живописної роботи.
Умови до програмних завдань творчого конкурсу з живопису
Варіанти тематичних планів
1. Натюрморт.
2. Голова людини.
3. Голова людини з плечовим поясом.
Типове завдання № 1
Виявити основні тональні та пропорційні співвідношення, колір, форму та витримати
цілісність композиції аркуша на основі постановки "Натюрморт" у заданому форматі (0,5
аркуша).
Зображення: тривимірне (об'ємно-просторове).
Засоби зображення: живописні.
Матеріали та інструменти: папір, картон, полотно, пензлі, фарби (олійні, клейові,
акварель на вибір абітурієнта).
Термін виконання - 8 академічних годин.
На перегляд однієї екзаменаційної роботи відводиться 0.25 академічної години.
Типове завдання № 2
Виявити основні тональні співвідношення, колір, форму та витримати цілісність
композиції аркуша на основі постановки "Голова натурника" у заданому форматі (0,5 аркуша).
Зображення: тривимірне (об'ємно-просторове).
Засоби зображення: живописні.

Матеріали та інструменти: папір, картон, полотно, пензлі, фарби (олійні або клейові на
вибір абітурієнта).
Термін виконання - 8 академічних годин.
На перегляд однієї екзаменаційної роботи відводиться 0.25 академічної години.
Типове завдання № З
Виявити основні тональні співвідношення, колір, форму та витримати цілісність
композиції аркуша на основі постановки "Голова натурника з плечовим поясом" у заданому
форматі (1 аркуш).
Зображення: тривимірне (об'ємно-просторове).
Засоби зображення: живописні.
Матеріали та інструменти: папір, картон, полотно, пензлі, фарби (олійні або клейові на
вибір абітурієнта).
Термін виконання - 8 академічних годин.
На перегляд однієї екзаменаційної роботи відводиться 0.25 академічної години.

Методика оцінювання та нарахування балів вступнику базується на виконанні ним вимог
(критеріїв), які відповідають екзаменаційному завданню. Виконання кожного критерію
оцінюється від 0 до 3 балів (високий – 3, середній – 2, низький – 1, незадовільний – 0). Бали за
виконання критеріїв сумуються. Максимально можлива кількість балів за виконання критеріїв
становить 12. Сумарна кількість балів переводиться у 200-бальну шкалу (від 100 до 200 балів)
за схемою, поданою нижче.
Вступник, який набрав менше 140 балів з творчого випробування позбавляється права
продовжувати складати подальші вступні випробування.
Усім вступникам без винятку суворо заборонено користуватися під час складання
вступного випробування будь-якими електронними пристроями, в тому числі мобільними
телефонами, навіть якщо вони у режимі вимкнення. Якщо ж пристрої виявляють, то
абітурієнтів позбавляють права складати випробування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ З ЖИВОПИСУ
1. Володіння зображенням об’єкту у тривимірному просторі
(лінійна перспектива, загальне композиційне рішення):
а) високий – 3

б) середній – 2

в) низький – 1

г) незадовільний – 0

2. Аналіз внутрішньої та зовнішньої форми об’єкту (побудова, конструкція):
а) високий – 3
б) середній – 2
в) низький – 1

г) незадовільний – 0

3. Передача характеру об’єкту (пропорції, індивідуальні особливості) :
а) високий – 3
б) середній – 2
в) низький – 1

г) незадовільний – 0

4. Володіння живописними зображальними засобами
(тонально-колористичне рішення, технічне виконання) :
а) високий – 3

б) середній – 2

в) низький – 1

г) незадовільний – 0
СХЕМА ОЦІНЮВАННЯ

оцінка

незадовільно

задовільно

добре

відмінно

Бали, отримані за
виконання
критеріїв
оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою
оцінювання

1

100

2

108

3

116

4

124

5

134

6

144

7

154

8

163

9

172

10

181

11

190

12

200

(від 100 до 200)
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