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1 .ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступні випробування у 2022 році для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра при вступі на спеціальності 
023«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та 022 
«Дизайн» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника проводяться у формі індивідуальної усної співбесіди (ІУС) з трьох 
предметів: рисунка, живопису та композиції.

Співбесіду проводить комісія для проведення індивідуальної усної 
співбесіди, склад якої затверджується наказом директора і яка 
комплектується з викладачів циклових комісій коледжу. Керівництво 
роботою комісії для проведення індивідуальної усної співбесіди 
здійснюється головою комісії.

Випробування у формі індивідуальної усної співбесіди проводяться у 
строки, встановлені Правилами прийому, згідно з розкладом, затвердженим 
головою приймальної комісії (директором коледжу). Тривалість проведення 
ІУС — 0,25 астрономічної години на одного вступника (0,3 академічної 
години). Під час співбесіди, вступникам ставиться по одному питанню з 
рисунку, живопису та композиції. Члени комісії під час ІУС занотовують всі 
поставлені вступнику питання і оцінку за відповідь на них у листку 
співбесіди. Після завершення опитування вступника оголошується 
підсумкова оцінка за ІУС, яка проставляється в екзаменаційну відомість і 
екзаменаційний лист.

Абітурієнт повинен знати:

■ особливості композиції рисунку
■ особливості конструктивного та світлотіньового відтворення об’ємних 

форм
■ закони лінійної та повітряної перспективи;
■ техніки і технічні засоби живопису
■ технології і матеріали живопису
■ теорію та основні закони кольорознавства
■ властивості кольорів

Абітурієнт повинен вміти:

■ застосовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі
■ зображувати форму в просторі засобами кольору, тону, світлотіні
■ володіти техніками та матеріалами рисунку, живопису



2.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
2.1 Перелік питань з рисунка.

- Види образотворчого мистецтва.
- Основні графічні матеріали рисунка.
- Послідовність роботи над постановкою.
- Світлотінь та її градації.
- Композиція як процес вірного розміщення на площині.
- Перспектива зображення у рисунку.
- Пропорції в образотворчому мистецтві.
- Конструкція форми в образотворчому мистецтві.
- Зображувальні засоби рисунка.

2.2 Перелік питань з живопису.
- Жанри живопису.
- Техніки і матеріали живопису.
- Основна тріада кольорів, кольори спектру.
- Колорит в живописі.
- Тепло — холодність кольорів.
- Характеристика кольору: тон, яскравість та насиченість.
- Засоби зображення в живописі.
- Зміна кольору на відстані. Повітряна перспектива.
- Художній образ в образотворчому мистецтві.

2.3 Перелік питань з композиції.
- Поняття «композиція» та її роль в образотворчому мистецтві.
- Прийоми і засоби вираження в композиції.
- Рівновага у композиції.
- Динамічність та статичність форми.
- Симетрія і асиметрія.
- Контраст і нюанс.
- Створення орнаменту, стилізація зображення.
- Колір, як засіб вираження в композиції.



3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІУС

При оцінюванні навчальних досягнень вступників враховуються:
-  характеристики відповіді вступника: правильність, повнота, логічність, 
обґрунтованість, цілісність;
-  якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність, гнучкість, 
міцність;
-  ступінь сформованості навчальних і предметних умінь та навичок;
-  досвід творчої діяльності;

-  самостійність суджень.
Оцінювання вступників під час проходження ними співбесіди здійснюється 
за 200-бальною шкалою.

Мінімальна позитивна оцінка, яку повинен набрати вступник за ІУС, щоб 
бути допущеним до участі у конкурсі -  100 балів.

Рівні
компетентності

Сума балів за 
100-бальною 

шкалою 
оцінювання

Критерії оцінювання навчальних 
досягнень

Високий 191-200 Вступник(ця) демонструє високий рівень 
образотворчої грамоти. В співбесіді 
простежуються високі загальні знання з 
композиції, рисунка, живопису. Точне 
формулювання основних понять, 
аналітичний та творчій підхід, самостійне 
художнє мислення.

181-190 Вступник(ця) володіє гнучкими знаннями і 
навичками з предметів, аргументовано 
використовує їх під час відповіді, аналізує 
додаткову інформацію, демонструє 
креативність у вирішенні питань.

171-180 Вступник(ця) має міцні знання, надає 
правильні відповіді, здатний(на) робити 
висновки, узагальнення. Аргументовано 
викладає матеріал, висловлює свої 
міркування. Припускається незначних 
помилок.

Достатній 161-170 Вступник(ця) має повні, глибокі знання, 
здатний(на) використовувати їх у практичній 
діяльності, демонструє вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, робити 
висновки, наводити власні приклади із 
самостійною і правильною аргументацією.

151-160 Знання вступника(ці) є достатніми, відповіді 
в основному правильні, він (вона) вільно 
володіє матеріалом, самостійно формулює



правильну відповідь, намагається 
аналізувати й систематизувати інформацію, 
узагальнювати, робити висновки, загалом 
контролює власну діяльність. Відповідь його 
(її), впевнена, розгорнута, але вступник(ця) 
припускається певних помилок.

141-150 Знання вступника(ці) є достатніми, він 
(вона) застосовує знання з образотворчого 
мистецтва у стандартних ситуаціях, Незначні 
помилки усуваються вступником(цею) 
самостійно, коли на помилки вказує 
екзаменатор.

Середній 131-140 Вступник (ця) відтворюють навчальний 
матеріал частково з допомогою 
екзаменатора.

121-130 Вступник(ця) відтворює основний 
навчальний матеріал з неточностями, 
здатний(на) дати визначення понять, але не 
може сформулювати правило.

111-120 Вступник(ця) відтворює основний 
навчальний матеріал з неточностями, знає 
окремі відомості з предметів, здатний(на) 
дати визначення або характеристику понять, 
але не може сформулювати правило.

101-110 Вступник(ця) відтворює частину 
навчального матеріалу, Відповіді 
фрагментарні, характеризується 
початковими уявленнями про предмет 
вивчення,

Низький 100 Відповідь на питання неповна, нелогічна 
(думки не пов’язані одна з одною), 
неаргументована. Вступник(ця) погано 
орієнтується в темі питання, демонструє 
низькі знання, тільки частково відповідає на 
додаткові чи уточнюючі запитань, говорить 
невпевнено, плутається в поняттях. Рівень 
образотворчих знань умінь і навичок 
невисокий. У відповіді допущено значну 
кількість помилок.
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