Рисунком називаємо темно-світле (не багатоколірне) зображення, що відтворює
реальний або уявний вигляд предметів навколишнього світу, виконане на площині вручну.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: об’ємні геометричні форми, голова та
фігура людини, гіпсові зліпки голови та фігури людини на основі творів світової мистецької
спадщини.
Метою вступних випробувань з «Рисунку» є виявлення у абітурієнта здатності
відображати на площині за допомогою графічних засобів складні об’ємно-просторові форми,
в тому числі фігуру людини.
Абітурієнт повинен знати:
- анатомію людини;
закони лінійної перспективи;
- особливості конструктивно-пластичного та світлотіньового відтворення об’ємних
форм, в тому числі гіпсової класичної та живої голови натурника та оголеної чи
одягненої людської постаті;
- особливості композиції рисунку.
Абітурієнт повинен вміти:
- грамотно компонувати зображення;
- виявляти конструктивно-пластичні особливості структури складної об’ємної форми,
анатомічну будову людини, характерні особливості натури, її пластичний характер,
рух, пропорції;
- аналізувати та узагальнювати форму з метою досягнення художньої виразності;
- володіти графічними засобами відтворення натурної форми на площині листа.
Можливі тематичні плани
1. Торс людини (гіпсова модель).
2. Фігура людини (гіпсова модель).
3. Фігура людини (жива натура).
Типове завдання № 1
Виконати лінійно-конструктивний аналітичний рисунок з мінімальним використанням тону на
основі постановки "Фігура" (гіпсова модель).
Виявити характер, конструкцію та взаємозв'язок основних форм постановки у заданому форматі
(1 аркуш).
Зображення: тривимірне (об'ємно-просторове).
Засоби зображення: об'ємно-просторова лінія з мінімальним використанням світлотіні.
Матеріали та інструменти: папір, графітні олівці різної твердості, знімаючі графіт засоби
Термін виконання - 8 академічних годин.
Типове завдання № 2
Виконати лінійно-конструктивний аналітичний рисунок з мінімальним використанням тону на
основі постановки "Фігура" (жива натура).
Виявити характер, конструкцію та взаємозв'язок основних форм постановки у заданому форматі
(1 аркуш).
Зображення: тривимірне (об'ємно-просторове).
Засоби зображення: об'ємно-просторова лінія з мінімальним використанням світлотіні.
Матеріали та інструменти: папір, графітні олівці різної твердості, знімаючі графіт засоби
Термін виконання - 8 академічних годин.

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
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 графічними зображальними засобами
(об’ємно-просторова лінія, світлотінь, технічне виконання) :
а) високий – 3
б) середній – 2
в) низький – 1
г) незадовільний – 0
СХЕМА ОЦІНЮВАННЯ
оцінка

незадовільно
задовільно
добре
відмінно

Бали, отримані за
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критеріїв
оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою
оцінювання

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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100
108
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163
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181
190
200

(від 100 до 200)
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