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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. Вступник повинен знати: 

особливості побудови живописної композиції; 

особливості конструктивно-пластичного та світлотіньового 

відтворення об'ємних форм, в тому числі гіпсової класичної голови та 

натурморту, засобами живопису; 

закони лінійної перспективи; 

послідовність виконання живописної роботи в техніках олійного 

(акварельного, гуашевого, темперного) живопису. 

Вступник повинен вміти: 

грамотно компонувати натурне зображення в площині аркуша; 

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 

Натюрморт. 

Голова гіпсова класична 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 - 4 академічних годин. 

 

Типове завдання № 2 

Виявити основні тональні співвідношення, колір, форму та витримати 

цілісність композиції аркуша на основі постановки "Голова гіпсова класична" 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 - 4 академічних годин. 

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. Завдання розраховані на виявлення творчих можливостей 

абітурієнтів, вміння володіти основними засобами живописного зображення  

Типові умови до програмних завдань фахового випробування з живопису 

  



Критерії оцінювання   

Оцінювання з другого етапу творчого конкурсу живопису здійснюється за 

двома критеріями: 

- Відповідність творчого задуму композиції заданій темі (1-100 балів); 

- Рівень застосування зображальних засобів побудови візуального образу 

в композиції(1-100 балів). 

Підсумкові бали складаються з суми балів зазначених критеріїв 

(100+100=200). 
 

Бали 

Відповідність творчого 

задуму  

заданій темі 

Бали 

Рівень застосування зображальних 

засобів побудови візуального 

образу   

90-100 Високий творчий рівень. 

Повна відповідність творчого 

задуму композиції заданій 

темі та бездоганне розкриття 

теми. 

90-100 Високий творчий рівень. 

Висока технічна майстерність, вдале   

застосування живописних матеріалів 

у побудові візуального образу. 

82-89 Високий творчий рівень. 

Відповідність заданій темі та 

її вдале розкриття. Наявність 

деяких недоліків у побудові 

образів. 

82-89 Високий творчий рівень. Високий 

рівень застосування зображальних 

засобів композиції. Наявність деяких 

недоліків у виконанні окремих 

елементів. 

75-81 Достатній конструктивно-

варіативний рівень. 

Відповідність рішення 

заданій темі. Майже повне 

розкриття теми. Наявність 

певних недоліків у побудові  

75-81 Достатній конструктивно-

варіативний рівень. Рівень 

застосування зображальних засобів 

відповідає образному рішенню теми, 

але мають місце певні недоліки 

використання живописних 

матеріалів. 

65-74 Середній продуктивний 

рівень. Недосконала 

відповідність композиційного 

рішення теми. Наявність 

недоліків образного рішення. 

65-74 Середній продуктивний рівень 

Задовільний рівень застосування 

зображальних засобів в композиції. 

Наявність недоліків тонального та 

живописного рішення теми. 

62-64 Низький рецептивно-

продуктивний рівень. 

Сумнівний рівень розкриття 

теми. Наявність значних 

недоліків у побудові образу. 

62-64 Низький рецептивно-продуктивний 

рівень. Значні недоліки в 

застосуванні зображальних засобів. 

Низьке володіння живописними 

прийомами та матеріалами. 

1-61 Недостатній рецептивно-

продуктивний рівень. 

Рішення не відповідає заданій 

темі. 

1-61 Недостатній рецептивно-

продуктивний рівень. Відсутність 

навичок володіння зображальними 

засобами 
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