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МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Метою вступного випробування з рисунка є виявлення рівня
образотворчої культури абітурієнта.
Визначити вміння абітурієнта компонувати зображення на площині
паперу, вибирати розмір зображення, рівень володіння технікою рисунка
олівцем. Вміння правильно побудувати форму та деталі об’єкту, встановити
співвідношення світла та тіні, матеріалу та фактури засобами конструктивнотональної побудови.
Абітурієнт повинен знати:
- основи анатомічної побудови голови людини;
- закони лінійної перспективи;
- особливості конструктивно-пластичного та світлотіньового відтворення
об’ємних форм;
- особливості композиції рисунку.
Абітурієнт повинен вміти:
- грамотно компонувати зображення;
- виявляти конструктивно-пластичні особливості структури складної об’ємної
форми, анатомічну будову голови людини, характерні особливості натури, її
пластичний характер, нахил, пропорції;
- аналізувати та узагальнювати форму з метою досягнення художньої виразності;
- володіти графічними засобами відтворення натурної форми на площині листа.
ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З РИСУНКА
за напрямом підготовки/спеціальностями
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
Зображення гіпсової голови на аркуші паперу формату А2 (420Х594 мм).
Матеріал – графітний олівець.
Термін виконання – 8 академічних годин (1 день).
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТВОРЧОЇ РОБОТИ З РИСУНКУ
1. Закомпонувати зображення на форматі паперу.
2. Визначити пропорції гіпсової голови та її деталей, характер її розташування
у просторі.
3. Виявити конструктивну основу форми голови та деталей обличчя, їх
індивідуальні пластичні особливості.
4. Встановити світло-тіньові співвідношення.
5. Передати просторові властивості постановки.
6. Силуетно завершити форму.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ
Протягом вступного випробування з рисунка виконується одне завдання,
результатом якого повинна бути завершена творча робота.
Оцінка творчих робіт проводиться з позицій образотворчої грамотності,
естетичної виразності та логічного завершення.
Робота оцінюється за стобальною шкалою від 100 до 200 балів. Якщо
загальна сума балів, виставлена абітурієнту екзаменаторами, не перевищує 123, то
рівень такої роботи вважається низьким і абітурієнт до подальших випробовувань
не допускається.
Кількість
балів
100-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135

136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200

Критерії оцінювання
Композиційне розташування в аркуші
Конструктивна лінійна побудова композиції
Правильні пропорційні співвідношення зображуваного об’єкту.
Узгодження конструктивної побудови з основними знаннями з
пластичної анатомії
Вірне перспективне зображення площини, на якій знаходиться об'єкт
Прокладка основних тонових співвідношень задля виявлення об'єму.
Виявлення конструктивної основи форм деталей обличчя, їх
пластичних особливостей, а також індивідуальних рис гіпсової
голови.
Уточнення конструктивних особливостей основних частин голови.
Визначення різниці між власною і падаючою тінню.
Виконання рисунку на основі законів світло-тональності: світло,
напівтон, тінь, рефлекс.
Художнє вирішення зображуваних деталей за законами головного та
цілого.
Досягнення цілісності форми.
Виявлення найбільш темних і найбільш світлих частин рисунку.
Зведення співвідношень рисунка до найбільшого контрасту.
Зведення співвідношень композиції до найбільшого контрасту.
Технічна досконалість виконання рисунку.
Загострення основних, найбільш характерних деталей рисунку.
Підпорядкування деталей цілому.
Досягнення естетичної виразності рисунку.
Художнє завершення композиції.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Дейнека А. А. Учитесь рисовать. — М.: «АХ СССР», 1961.
2. Рабинович М. Ц. Изображение человека на основах пластической
анатомии. – М.: «Искусство», 1965.
3. Филипов В. А. Основы техники рисунка. 1966.
4. Барщ А. О. Наброски и зарисовки. — М.: «Искусство», 1966.
5. Гамаюнов В. Н. Рисунок и живопись. — М.: «Советский художник»,
1971.
6. Рисунки мастеров ХV — XX веков : Альбом (история и техника). — Л.:
«Художник РСФСР»,1975.
7. Анисимов Н. И. Основы рисования. — М.: «Стройиздат», 1977.
8. Шорохов Е. В. Основы композиции. — М.: «Просвещение», 1979.
9. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению: учебное пособие.
— М.: «Искусство», 1985.
10. Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа
на занятиях по рисунку. — М.: «Просвещение», 1986.
11. Шевелев И. Ш. Принцип пропорции— М.: «Стройиздат», 1986.
12. Соловьева Б. А. Искусство рисунка. — Л.: «Искусство», 1989.
13. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. — М.:
«Искусство», 1985.
14. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись: практическое пособие. — М.:
«Высшая школа», 1992.
15. Ростовцев Н. Н. Рисование головы человека: учебное пособие. — М.:
«Искусство», 1989.
16. Материалы и техники рисунка. Под ред. Королева В. А. — М.:
«Искусство», 1984.
17. Баммес Готфрид. Изображение фигуры человека: пособие для
художников, преподавателей и учащихся. — Берлин. Фольк унд висен, 1984.
18. Базилевич А. Д. Підготовчі малюнки до поеми Івана Котляревського
«Енеїда». — К.: ПП «Верещинські», 2004.
19. Ятченко Ю. М. «Мистецтво рисунка». Київ — 2005.
20. Попов М. Т. Альбом: рисунок, живопис. — К.: ТОВ «Європа Прінт»,
2008.
21. Сухенко В.О. Рисунок. Навчальний посібник. — Київ, «BONA
MENTE», 2004.
22. Сергеєв В. Д. Альбом: рисунок, живопис. – К.: «Артишок», 2012.
23. Шпак В.О. Основи живопису. Акварель. Навчальний посібник. – Київ,
2013.
24. Сухенко В.О. Рисунок. Навчальний посібник. – Київ, «Амадей», 2016.

