
  



Методичні рекомендації 

для проведення творчого конкурсу з малюнку 

для вступників на базі повної загальної середньої освіти 

 

Основною метою творчого конкурсу з малюнку є розкриття творчого 

потенціалу абітурієнта, його просторового бачення, уміння абітурієнта 

закомпонувати малюнок, передати пропорції його елементів. Вміння 

передати форму та фактуру за допомогою штрихування та домогтися 

тональної завершеності. 

Завдання абітурієнта творчого конкурсу з малюнку: виконати 

малюнок кубу та сфери, розташованих на площині подіуму та освітлених з 

одного боку, на ватмані А-3 за допомогою простих олівців різної м'якості та 

твердості, гумка.  

Обладнання, матеріали, інструменти: мольберт. 

Необхідні матеріали: папір-ватман формат А-3, скоч двосторонній, 

графічні олівці середньої м'якості та твердості (М, 2М, В, 2В, МВ), гумка. 

Послідовність виконання малюнку 

Композиційне розміщення. Зображення (натура) повинна займати 

центральну частину паперу, не виходити за межі паперу, але й не бути дуже 

малою. Композиційне розташування робиться у тонких лініях.  

Лінійно-конструктивна побудова. Виконується за правилами лінійно-

повітряної перспективи та установлює своєю метою правильну постанову 

речей на площині. 

Розподіл загальних світлотіньових відносин, виявлення об'ємів. 

Світлотіньове моделювання виконується у техніці штрихування та ведеться 

від самих темних площин до самих світлих. На цьому етапі слід виявити 

форму предметів, їх власні та падаючі тіні, рефлекси, напівтіні, світло та 

бліки.  



Деталізація малюнку. Виявлення повітряної перспективи, 

приглушення другого плану, нанесення власної тіні, падаючої тіні і 

визначення фону.  

Повна тональна проробка всього малюнку. Передача відношення в 

тінях і світлі до виявлення рефлексів і бліків, знаходження узагальнюючих 

тональних відношень для надання цілісності малюнку.  



Критерії оцінювання 

творчого конкурсу з малюнку 

1. Правильна композиція малюнку.  

2. Правильне відображення плановості предметів.  

3. Правильне відображення пропорційних співвідношень між предметами.  

4. Правильне відображення пропорцій кожного з 3-х предметів окремо.  

5. Правильна побудова кожного з 3-х предметів окремо, відповідно до правил 

перспективи.  

6. Загальна узгодженість зображення усіх 3-х предметів відповідно до правил 

перспективи.  

7. Правильне відображення ліній побудови для утворення геометричної 

«прозорості» предметів.  

8. Правильний розподіл і побудов світлотіні для відображення об’єму 

кожного з 3-х предметів.  

9. Загальна узгодженість розподілу світлотіні відповідно до джерела світла.  

10. Правильне відображення тональної ступневості і рівня контрасту, 

відповідно до закону світлотіні.  

11. Правильне відображення повітряної перспективи і виявлення гіпсової 

фактури предметів за допомогою тонального відпрацювання фону.  

12. Висока якість штриху та контурних ліній.  

 

Опис та застосування критеріїв 

Критерій № 1. Правильна композиція малюнку.  

Цей критерій передбачає, що абітурієнт правильно обере масштаб 

зображення, правильно розташує групу предметів на малюнку згідно 

зорового центру та зорової рівноваги, залишить достатньо простору для 

зображення фону.  

 

 

 



Критерій № 2. Правильне відображення плановості предметів.  

Цей критерій передбачає, що абітурієнт відтворить у малюнку 

щонайменше 3-и плани розташування предметів і тіней, зважаючи на 

розпланування ліній горизонту.  

Критерій № 3. Правильне відображення пропорційних співвідношень між 

предметами.  

Цей критерій передбачає, що абітурієнт зважить на різні розміри 

предметів і правильно відтворить на малюнку співвідношення між розмірами 

зображуваних предметів.  

Критерій № 4. Правильне відображення пропорцій кожного з 3-х предметів 

окремо.  

Цей критерій передбачає правильне відтворення в малюнку пропорцій 

кожного окремого з 3-х зображуваних предметів. Передбачається, що 

зважить на особливості пропорцій кожного предмету з урахуванням зорових 

скорочень розмірів предметів в перспективі в залежності від ракурсів.  

Критерій № 5. Правильна побудова кожного з 3-х предметів окремо, 

відповідно до правил перспективи.  

Цей критерій передбачає застосування абітурієнтом усіх правил і 

законів перспективи для правильного відображення кожного окремого 

предмету в залежності від розташування лінії горизонту та ракурсів 

предметів, які передбачають відповідні точки сходу.  

Критерій № 6. Загальна узгодженість зображення усіх 3-х предметів 

відповідно до правил перспективи.  

Цей критерій передбачає відображення узгодженості перспективних 

зображень усіх 3-х предметів відповідних до існуючої лінії горизонту та 

єдиного кута зору.  

Критерій № 7. Правильне відображення ліній побудови для утворення 

геометричної «прозорості» предметів.  

Цей критерій передбачає, що абітурієнт будуючи геометричні 

структури предметів згідно з пропорціями та правилами перспективи, 



залишить лінії побудови, що насправді є невидимими і зобразить предмети 

напівпрозорими.  

Критерій № 8. Правильний розподіл і побудова світлотіні для відображення 

об’єму кожного з 3-х предметів.  

Цей критерій передбачає правильне розташування світлотіні на 

кожному з 3-х предметів в залежності від особливостей їх геометрії та 

об’ємів.  

Критерій № 9. Загальна узгодженість розподілу світлотіні відповідно до 

джерела світла.  

Цей критерій передбачає правильне та узгоджене зображення світлотіні 

усіх трьох предметів загалом згідно зі схемою освітлення, яку визначає 

джерело освітлення усього натюрморту.  

Критерій № 10. Правильне відображення тональної ступневості і рівня 

контрасту, відповідно до закону світлотіні.  

Цей критерій передбачає, що абітурієнт зможе правильно підкреслити 

принципи побудови світлотіні за допомогою тонального нарощування 

контрасту.  

Критерій № 11. Правильне відображення повітряної перспективи і 

виявлення гіпсової фактури предметів за допомогою тонального 

відпрацювання фону.  

Цей критерій передбачає, що абітурієнт знайде правильні тональні 

співвідношення, для відпрацювання фону і відтворення тональної плановості, 

виявивши при цьому гіпсову фактуру геометричних предметів.  

Критерій № 12. Висока якість штриху та контурних ліній.  

Цей критерій передбачає високу культуру подачі малюнку за 

допомогою відпрацьованої техніки штриху та контурних ліній. Штрих має 

бути одноманітної якості по всій площині малюнку, контурні лінії 

наближатись до прямих, і мати щонайменше 3-и товщини. 

 



Роботи абітурієнтів оцінюються за 200 бальною шкалою.  

- Малюнок, що відповідає усім 12 критеріям оцінюється в 200 балів. 

- Малюнок, що відповідає 11 критеріям оцінюється в 190 балів.  

- Малюнок, що відповідає 10 критеріям оцінюється в 180 балів.  

- Малюнок, що відповідає 9 критеріям оцінюється в 170 балів.  

- Малюнок, що відповідає 8 критеріям оцінюється в 160 балів.  

- Малюнок, що відповідає 7 критеріям оцінюється в 150 балів.  

- Малюнок, що відповідає 6 критеріям оцінюється в 140 балів.  

- Малюнок, що відповідає 5 критеріям оцінюється в 130 балів.  

- Малюнок, що відповідає 4 критеріям оцінюється в 120 балів. 

- Малюнок, що відповідає 3 критеріям оцінюється в 110 балів.  

- Малюнок, що відповідає 2 критеріям оцінюється в 105 балів.  

- Малюнок, що відповідає 1 критерію оцінюється в 100 балів.  

 

  



Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників 

 у 12-бальній системі оцінювання: 
 

Рівні 

компетенції 

Бал Критерії 

І. 

Початковий 

1 Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що 

позначаються ним окремими словами чи реченнями. 

2 Вступник володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає 

його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на 

елементарному рівні. 

3 Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу. 

ІІ. Середній 4 Вступник володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину 

матеріалу відтворює на репродуктивному рівні. 

5 Вступник володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний 

логічно відтворити значну його частину. 

6 Вступник може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень, частково може аналізувати 

навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені 

помилки. 

ІІІ. 

Достатній 

7 Вступник здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних 

ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі 

власні приклади на підтвердження певних тверджень. 

8 Вступник вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію, 

виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження своїх думок. 

9 Вступник вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, 

самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на 

підтвердження вивченого матеріалу. 

IV. Високий 10 Вступник виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі 

цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.  

11 Вступник вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні 

життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них.  

Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях. 

12 Вступник виявляє особливі творчі здібності, самостійно демонструє власні 

обдарування і нахили. 

 

 


