
 

 



Пояснювальна записка 
 

Метою творчого конкурсу є перевірка та оцінювання здібностей 

вступників за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво.  

Під час проведення творчого конкурсу для вступу на спеціальність 022 

Дизайн вступник виконує завдання з живопису – стилізований натюрморт.  

Творчий конкурс з живопису передбачає виявлення художньо-творчих 

здібностей вступника: здатність мислити творчо, образно; вміння володіти 

основними законами, методами та засобами композиції; вміння передавати 

власний задум засобами живопису. 

Перед вступником ставиться завдання: виконати стилізований 

натюрморт з натури.  

При виконанні завдання з живопису вступнику необхідно:  

 виявити рівень образного мислення для стилізованої  інтерпретації 

запропонованого постановочного натюрморту; 

 виявити вміння застосовувати прийоми узагальнення, стилізації, 

декоративної трансформації зображення та творчої переробки 

предметів та його оточення у художньо-виразний образ натюрморту; 

 визначити головне та другорядне у композиції стилізованого 

натюрморту;  

 знайти композиційний центр, взаємозв’язок між предметами 

натюрморту;  

 визначити шляхи та засоби виразності художньо-творчого задуму: 

колір (насиченість, контрастність, орнаментальність, тощо); тон 

(світлотінь),  рівновага, симетрія, асиметрія, ритм, цілісність. 

 

Робота виконується акварельними фарбами або гуашшю на аркуші 

паперу формату А-3. 

На виконання композиції відводиться 3 астрономічні години. 

 

 

 

Вимоги до творчої роботи: 



  уміння стилізувати реалістичні предмети; 

 відповідність композиції  поставленому завданню; 

  гармонійність та виразність елементів задуму та композиції в цілому; 

  уміння володіти обраною художньою технікою. 

 

                                               Критерії оцінювання роботи 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

вступників 

Бали Оцінювання навчальних досягнень вступників 

Початковий 1 Рівень знань та вмінь вступника низький. Виконана робота 

не відповідає тематиці завдання. Виявлена неспроможність 

впоратись з визначеним обсягом роботи, грубо порушені 

закони композиції, не витримана відповідність щодо 

кількості заданих елементів, неохайність роботи. 

 2 Вступник виконує завдання частково. Виявляє незнання 

основ композиції та якості компонування її складових. У 

виконаній роботі відсутнє вміння знайти оптимальний розмір 

зображення відповідно до формату аркушу, досягнути 

цілісності зображення.   

 3 Вступник має початковий рівень володіння живописними 

техніками, може створити просту стилізацію без 

оригінального задуму. Частково порушені пропорції та 

загальний колорит. Виконана робота незавершена або 

неохайна. 

Середній 4 Вступник володіє  базовим розумінням законів композиції, 

перспективи, кольорознавства, однак недосконало застосовує 

їх на практиці. Виявляє середній рівень образного мислення 

при стилізації натюрморту.  В роботі відсутнє гармонійне, 

кольорово-тональне рішення. Технічне виконання дуже 

слабке. 

 5 Вступник виявляє середній рівень образного мислення при 

стилізації натюрморту. У роботі є творчий задум. 

Композицію у форматі вирішено слабко. Не виявлено 

головного. Акценти розставлені неправильно. Відсутнє 

тонально-кольорове рішення. Технічне виконання слабке. 

 6 Вступник виявляє знання і розуміння законів композиції. У 

роботі є творчий задум. Композицію у форматі вирішено. 

Головне в композиції не визначено. Колірне рішення слабке, 

тональне – не виразне.  

Достатній 7 Робота, яка в цілому відповідає всім вимогам,  має несуттєві 

похибки в розміщенні зображення на площині аркушу, 

незначні недоліки у виконанні  художніми матеріалами, 

незавершеність окремих елементів роботи, які суттєво не 



впливають на цілісність сприйняття задуму. Головні 

композиційні елементи виявлено слабко. Технічне виконання 

задовільне. 

 8 Знання вступника є достатніми, він вільно володіє 

графічними  техніками, має ґрунтовну підготовку, може 

створити оригінальну стилізовану композицію, послідовно 

зобразити елементи композиції на форматі аркушу, 

дотримуючись в процесі роботи  пропорцій, правильно 

будуючи перспективу, будуючи малюнок світлотінню, 

кольором. Технічне виконання добре.  

 9 Вступник вільно володіє живописними техніками, має 

ґрунтовну підготовку з перспективи та кольорознавства. 

Виявлено достатній рівень образного мислення при 

стилізації натюрморту.  Художньо-конструктивний задум 

визначено. Колірне рішення виразне. Акценти розставлено 

чітко. Всі деталі підпорядковано головному, їх вирішення 

вдале. Технічне виконання добре.  

Високий 10 Вступник володіє глибокими і міцними знаннями, здатний 

використовувати їх у нестандартних ситуаціях, роботу 

виконує в повному обсязі. Вірно та акуратно виконана 

побудова композиції, вирішені питання конструкції, 

пропорції, перспективи. Цікавий творчий задум. Усі 

елементи композиції ритмічні, кольорово-тональні. 

Виявлення головного вирішено грамотно. Технічне 

виконання добре. 

 11 Вступник володіє і грамотно застосовує знання з композиції, 

перспективи, кольорознавства. Демонструє здатність 

створювати гармонійну та виразну стилізовану композицію, 

розуміє форму, її передачу  в  композиції. Усі елементи 

малюнку  ритмічні, кольорово-тональні. Виявлення 

головного вирішено грамотно. Технічне виконання відмінне. 

 12 Вступник має системні знання, виявляє неординарні творчі 

здібності, креативність у вирішенні стилізованого 

натюрморту. Майстерно виконує роботу з дотриманням усіх 

встановлених вимог з композиції – вдало розміщене 

зображення на площині паперу побудовано, відповідно до 

законів композиції,  встановлені взаємозв’язки між 

елементами, в яких присутні  ритмічні, кольорово-тональні 

рішення. Технічне виконання відмінне. 

 

 

 

 

 

 

Приклади творчої роботи: 
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