




1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (РИСУНОК) 

 
    1.1   Мета випробування  з рисунку – визначення здібностей 
абітурієнтів до архітектурної діяльності через виявлення образотворчих, 
об’ємно-просторових навичок  роботи з архітектурним простором. 
 

1.2  Задачі, які вирішуються на екзамені з рисунку гіпсової голови:  
 

1. виявлення навичок до уміння структурування об’ємної форми голови;  
2. зображення заданої гіпсової копії голови через виявлення анатомічно 

обґрунтованої структури, співвідношення її частин та цілого;  
3. виявлення навичок до зображення елементів голови у перспективі; 
4. дотримання пропорцій моделі, пластики моделі через світлотіньове 

моделювання; 
5.  досягнення цілісності і завершеності зображення голови.  

 
 

1.3   Вимоги до завдань вступного випробування: 
 

1. Тривалість виконання завдання 5 астрономічних годин. 
2. Виконується рисунок заданої гіпсової голови з заданого ракурсу у 

відповідності з  екзаменаційним квитком. 
3. Рисунок гіпсової копії голови виконується графітними олівцями на папері 

формату А3. 
4. Додержуватися треба стадійності при виконанні роботи – від композиції 

зображення на листі, через анатомічно обгунтоване  структурування 
форми до її світлотіньового моделювання.  

5. У рисунок голови необхідно включати шию та фрагмент плечового поясу 
з показом урізання в нього шиї і показом напрямку руху голови, шиї і 
плечового поясу. 

6. Висвітлення голів природне, спрямоване, близьке до розсіяного, що треба 
враховувати при моделюванні гіпсової копії голови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИПРОБУВАННЯ З РИСУНКУ 
 
Таблиця 1. Критерії оцінки екзамену з рисунку (розподіл балів по групах 
критеріїв оцінки). 
№ 
позиції 
критеріїв 

Критерій оцінки Максимальна 
кількість 
балів 

1.1 Виявлення загального характеру -  загальних 
напрямків руху моделі гіпсової голови.  

10 

1.2 Розмірне розміщення контурів малюнка голови в 
площині листа. 

10 

1.3 Досягнення вірних пропорцій загальної маси 
моделі голови й окремих її частин і її цілого як 
результату правильної побудови.  

20 

1.4 Відповідність зображення гіпсової копії голови, 
вимогам законів лінійної перспективи. 

10 

1.5 Об’ємно-просторова і конструктивна організація 
гіпсової моделі з виявленням анатомічно 
обґрунтованого структурного розбору форм.  

20 

1.6 Пластичне рішення моделі при активізації 
глибини простору засобами світлотіньового 
моделювання. 

10 

1.7 Досягнення цілісності і закінченості малюнка 
гіпсової голови. 

10 

1.8 Загальна графічна культура і чіткість зображень. 10 
 Загальна сума балів 100 
 
 
      Роз’яснення результатів оцінки робіт абітурієнтів по рисунку проводиться 
погоджувальною комісією в складі предметної комісії ПДАБА,  у випадках 
незгоди з результатами оцінки роботи предметною комісією  – затвердженою  
апеляційною комісією в складі ведучих педагогів художніх шкіл та художніх 
студій м. Дніпро. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ШКАЛА ОЦІНОК ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  
З РИСУНКУ 

 
     Оцінка малюнків по 100 бальній шкалі здійснюється у відповідності з 
правилами прийому до ПДАБА при узгодженні шкали балів з національною 
шкалою та 12 бальною шкалою закладів середньої освіти, що доведено у 
таблиці 2 програми. 
 
 
Таблиця 2. Шкала оцінок екзамену з рисунку. 
 
Шкала екзамену п. 1.7 
правил прийому до 
ПДАБА 

Шкала національна 
 
 

12 бальна шкала 

100-123 Незадовільно 1-3 
124-149 Задовільно 4-6 
150-174 Добре 7-9 
175-200 Відмінно 10-12 
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