
Освітньо-професійна програма «Декоративно-прикладне мистецтво» 

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З РИСУНКУ ТА КОМПОЗИЦІЇ 
 

Творчий конкурс проходить у два тури: рисунок і композиція. 

Програма творчого конкурсу містить основні вимоги та переліки 

рекомендованої літератури. 

Наведений перелік орієнтовних практичних завдань дасть можливість 

вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися на що треба 

звернути увагу. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки до вступного випробування. 
Мета творчого конкурсу: 
Творчий конкурс з рисунку та композиції проводиться для визначення 

наявності творчого потенціалу абітурієнта, ступеню його підготовки, відчуття 

композиції, володіння технічними засобами вираження для передачі своїх ідей та 

задумок. 

Основні завдання творчого конкурсу: 
1. Перевірка навичок з виконання натурного рисунку олівцем. 

2. Виявлення вмінь щодо створення орнаментальної композиції. 

Абітурієнти повинні знати: 

 правила лінійної та повітряної перспективи; 

 правила  конструктивної побудови предметів; 

 збереження пропорційних співвідношень в рисунку; 

 закони світлотіні та тонових співвідношень; 

 основні закони композиції та кольорознавства; 

 виражальні засоби і техніки їх використання. 

Абітурієнти повинні вміти: 

 володіти технологією роботи на папері художніми матеріалами; 

 виконувати засобами художньо-лінійного зображення об’ємні форми; 

 володіти загальними відомостями з перспективи та основ композиції; 

 створювати орнаментальні композиції з геометричних та рослинних елементів; 

 гармонійно підбирати кольори. 

Умови проведення творчого конкурсу 
Папір для творчого конкурсу видається екзаменаційною комісією. 

Екзаменаційна робота з рисунка виконується при денному освітленні, на 

нейтральному фоні олівцем на аркуші паперу формату А2 (40х60см). На виконання 

завдання відводиться 4 години. 

Абітурієнт приносить на екзамен олівці (марка і м’якість – на вибір 

абітурієнта), точило, гумки, кнопки. 

Зображення виконується графічним олівцем від руки (не користуючись 

креслярськими інструментами: лінійками, рейсшинами, трикутниками, циркулями, 

тощо). 

Екзаменаційна робота з композиції виконується на папері А3 (30х40см). На 

виконання завдання відводиться 4 години. 



Абітурієнт приносить художні матеріали та креслярські інструменти на 

власний вибір: акварель, гуаш, туш, олівці, кольоровий папір, клей, лінійка, 

косинець, ножиці, циркуль тощо. 

Попередньо на окремих аркушах виконуються пошукові ескізи та 

підбирається кольорова гама орнаментальної композиції. 

Техніка та матеріали для виконання композиції обираються абітурієнтом 

(акварель, гуаш, витинанка, аплікація, розпис тощо). 

Творчий конкурс з композиції проводиться в такий спосіб. Абітурієнтам 

дається одне загальне практичне завдання, яке кожен виконує за власним задумом, 

використовуючи різні техніки та матеріали на свій вибір. На виконання пошукових 

ескізів виділяється 25-30 хв. 

Абітурієнту видаються два чистих аркуша зі штампом закладу освіти: 

1. А3 – для завдання в матеріалі; 

2. А4 – для пошукових ескізів. 

Виконання практичного завдання оцінюють згідно з критеріями, 

затвердженими приймальною комісією коледжу. 

Абітурієнт зобов’язаний перед початком випробувань заповнити титульний 

лист екзаменаційної роботи. 

Абітурієнту забороняється: підписувати роботу з рисунку, ставити на ній 

будь-які знаки, помітки; користуватись фотоапаратурою та мобільними 

телефонами, допоміжною літературою; порушувати дисципліну під час 

випробування. 

Оцінюється робота абітурієнта комісією згідно з критеріями оцінки. 

1 тур РИСУНОК 

Творчий конкурс з рисунку передбачає виявлення художніх здібностей 

абітурієнта, умінь компонування, здатності сприймати та передавати графічними 

засобами об’ємну форму предметів, їх реальні пропорції, конструктивну побудову 

й світлотіньову характеристику об’єктів з урахуванням особливостей 

світлоповітряного середовища згідно з правилами реалістичного зображення. 

Завдання: виконати рисунок натюрморту з 2-3 предметів побуту локальних 

кольорів на нейтральному фоні. 

Пропонується виконання рисунку натюрморту з предметів простих форм 

(глечики, макітри, вази тощо) та локальних кольорів на нейтральному фоні без 

драперії. 

Матеріали: папір, графітний олівець, формат аркуша – А2. 

Тривалість виконання: 4 академічні години. 

Вимоги до творчого конкурсу з рисунку: 

1. Компонування зображення на площині паперу. 

2. Вибір розміру зображення. 

3. Лінійно-конструктивна побудова. 

4. Передача пропорцій зображуваних предметів. 

5. Урахування повітряної та лінійної перспектив форм. 

6. Правильність побудови форм та деталей об’єктів. 

7. Передача об’ємності форми, світлотіньовий розбір натюрморту. 

8. Виявлення просторових співвідношень у розташуванні предметів. 

9. Володіння технікою штриха. 

10. Виявлення цілісності та виразності рисунка. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Рівні Бали Критерії навчальних досягнень 
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100 

Робота не відповідає вимогам завдання: у композиції рисунка 

допущені грубі помилки, немає головних понять про 

перспективу, відсутня побудова, форма предметів не 

визначена. 

Примітивність художніх засобів, повна творча пасивність. 

Робота вказує на відсутність здатності до обраної 

спеціальності. 

101-109 

Результат роботи не відповідає вимогам виконання рисунка: 

відсутня композиція зображення, порушення пропорційних 

співвідношень та законів перспективи, у побудові рисунка 

допущені грубі помилки, не відтворені світлотіньові 

відношення. 

Робота вказує на відсутність здатності до обраної 

спеціальності. 

110-119 

Низький рівень образотворчих умінь і навичок. 

Порушення композиційного рішення, невизначеність 

пропорційних відношень, відсутність аналізу побудови, 

суттєві помилки у світлотіньовому рішенні, незавершеність 

роботи. 

Робота вказує на відсутність здатності до обраної 

спеціальності 
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120-129 

Рівень зображальних умінь і навичок невисокий. 

У роботі допущено значну кількість помилок у вирішенні 

композиції та побудови рисунка. 

Абітурієнт володіє певними знаннями з перспективи, але 

допускає помилки при узгодженні одного предмета з іншими 

та розміщенню їх на предметній площині відносно точки 

зору та лінії горизонту, демонструє явні помилки у 

тональному рішенні. 

Результат відповідає середнім якісним показникам. 

130-139 

При невисокому рівні образотворчої грамоти робота 

приваблює особистим ставленням до рисунка. 

Абітурієнт володіє певними знаннями з перспективи, 

намагається моделювати форму світлотінню. 

Допущені незначні помилки в композиційному рішенні, 

побудові форми, світлотіньовому рішенні. 

Результати роботи відповідають середньому рівню якісних 

показників. 

140-149 

У роботі відтворено значну кількість образотворчих 

можливостей. 

Допущені незначні порушення композиції, помилки в 

конструктивній побудові, присутній частковий тональний 

розбір. 

Абітурієнт слабо володіє технікою рисунку. 

Робота відповідає середньому рівню якісних показників. 
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150-159 

У роботі на достатньому рівні відтворено особливості будови 

та характеру предметів, досить точно передано пропорції та  

об’єм, достатнє володіння технічними прийомами рисунка. 

Присутні елементи узагальнення. 

Допущені несуттєві помилки композиційного, 

конструктивного вирішення рисунка, невпевненість штриха 

при передачі об’єму форми, повітряної перспективи. 

160-169 

Роботі властивий добрий рівень практичних навичок та 

композиційного рішення. 

Присутній конструктивний і перспективний аналіз форми. 

Загальна естетична привабливість рисунка відповідає 

достатньому рівню при невеликій кількості помилок в 

передачі пропорційних відношень, перспективних скорочень, 

тональних відношень предметів, невпевнена техніка 

виконання. 

170-179 

Рівень образотворчих умінь та навичок достатній. 

Правильно скомпоновано зображення, побудовано 

перспективу та виконане конструктивне рішення. 

Допущені незначні недоліки в світлотіньовому моделюванні 

об’ємів, не досить висока техніка рисунка. 
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180-189 

Грамотне композиційне рішення з виділенням плановості, 

відповідний рівень конструктивного і перспективного 

аналізу. 

Добре володіння засобами художньої виразності. 

Загальна привабливість і завершеність роботи, з незначною 

кількістю несуттєвих помилок, відповідає відмінному 

результату. 

190-199 

Відмінно вирішено весь комплекс поставлених задач: 

композиція, пропорції, побудова, конструктивний і 

перспективний аналіз форми. 

Засобами лінії і тону відтворено матеріальність предметів, всі 

предмети об’єднані в загальну композицію. 

200 

Високий рівень образотворчої грамоти. 

У роботі простежується цікава загальна композиція рисунка, 

точна передача пропорцій, грамотність конструктивної 

побудови, виразна передача об’єму в просторі, знання 

основних законів перспективи, точність передачі тональних 

відношень, технічна чистота виконання рисунка, передана 

текстура та матеріальність предметів. 
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2 тур КОМПОЗИЦІЯ 

Творчий конкурс з композиції передбачає виявлення знань з основ 

композиції та кольорознавства, художніх здібностей абітурієнта, умінь 

компонування, здібностей емоційно-образного, асоціативного, логічного й 

нестандартного творчого мислення, відчуття кольору. 

Завдання: створити орнаментальну композицію із запропонованих елементів 

у заданій геометричній формі. 

Для проведення творчого конкурсу пропонується розмістити геометричні чи 

рослинні орнаментальні мотиви в геометричній фігурі (квадрат, коло або 

прямокутник) з урахуванням композиційних закономірностей на форматі. 

Забезпечити гармонійне кольорове чи світло-тіньове рішення орнаментальних 

мотивів. 

Матеріал і техніка виконання – за вибором абітурієнта (акварель, гуаш, 

туш). 

Тривалість виконання: 4 академічні години. 

Абітурієнт повинен послідовно виконати наступні етапи роботи: 

1. Обрати орнаментальні мотиви для композиції: рослинні чи геометричні. 

2. Визначити кількість композиційних елементів. 

3. На окремому аркуші виконати пошукові ескізи: розмістити обрані 

орнаментальні мотиви в геометричній фігурі. 

4. Визначити кращий варіант ескізу для чистового виконання на форматі. 

5. Грамотно розташувати орнаментальну композицію у заданому форматі. 

https://www.litmir.co/bs/?publish_city=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://www.litmir.co/bs/?year_after=2011&year_before=2011
https://www.litmir.co/bs/?publish_city=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://www.litmir.co/bs/?year_after=2011&year_before=2011


6. На окремому аркуші підібрати необхідну кольорову гаму. 

7. Виконати роботу в кольорі. 

Вимоги до практичного завдання: 

1. Відповідність композиції заданій умові. 

2. Якість компоновки орнаменту на аркуші. 

3. Побудова орнаменту на робочій площині залежно від заданої форми (квадрат, 

прямокутник, круг). 

4. Дотримання в орнаменті ритму, контрасту, акценту та інших елементів 

композиції. 

5. Оригінальне декоративне рішення елементів орнаменту. 

6. Вдале колірне вирішення роботи. 

7. Закономірність та виразність композиції в цілому. 

8. Завершеність роботи. 

Орієнтовні завдання: 

1. Рослинний орнамент у смужці. Тепла кольорова гама. 

2. Геометричний орнамент у смужці. Ахроматична кольорова гама. 

3. Орнаментальна композиція в квадраті з геометричних елементів. Холодна 

кольорова гамма. 

4. Орнаментальна композиція в квадраті з рослинних елементів. Монохромна 

кольорова гамма. 

5. Симетрична композиція в квадраті з геометричних елементів. Змішана 

кольорова гамма. 

6. Асиметрична композиція в квадраті з геометричних елементів. Тепла кольорова 

гамма. 

7. Асиметрична композиція в квадраті з рослинних елементів. Холодна кольорова 

гамма. 

8. Асиметрична композиція в прямокутнику з рослинних елементів. Монохромна 

кольорова гамма. 

Інструменти та матеріали – папір, кольоровий папір, гуаш, акварель, туш, 

лінійка, олівець, гумка, калька, пензлі, ножиці, клей, циркуль. 

Орієнтовні питання: 

 Охарактеризувати виконану орнаментальну композицію (симетрична, 

асиметрична, статична, ритмічна, динамічна). 

 Вказати, які орнаментальні мотиви використані при створенні композиції 

(рослинні, квіткові, геометричні, комбіновані, зооморфні). 

 Пояснити вибір кольорової гами (споріднена, контрастна, нюансна, тепла, 

холодна тощо). 

 Розповісти про обрану техніку виконання та матеріали (їх особливості). 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Рівні Бали Критерії навчальних досягнень 
I.

 П
о

ч
а
т
к

о
в

и
й

 

100 

Робота не відповідає вимогам завдання: в орнаментальній  

композиції допущені грубі помилки, немає головних понять 

розміщення та побудови. 

Примітивність художніх засобів, повна творча пасивність. 

Робота вказує на відсутність здатності до обраної 

спеціальності. 

Абітурієнт розрізняє об’єкти вивчення. Однак має поверхове 

уявлення про зміст предмета, володіє навчальним матеріалом 

на рівні елементарного відтворення окремих понять та вмінь. 

101-109 

Результат роботи не відповідає вимогам композиції: відсутні 

знання законів компонування, порушення пропорційних 

співвідношень, допущені грубі помилки у кольоровому 

рішенні. 

Робота вказує на відсутність здатності до обраної 

спеціальності. 

Володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння знань і 

навичок, практичні навички не відпрацьовані. 

110-119 

Низький рівень образотворчих умінь і навичок. 

Порушення композиційного рішення, невизначеність 

пропорційних відношень, відсутність аналізу побудови, 

суттєві помилки у кольоровому рішенні, незавершеність 

роботи. 

Робота вказує на відсутність здатності до обраної 

спеціальності. 

Абітурієнт володіє незначною частиною навчального 

матеріалу на репродуктивному рівні. 
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120-129 

Абітурієнт володіє певними навиками компонування та 

кольорознавства. 

Здатний створити орнаментальну композицію графічними 

засобами. 

Допускає порушення в композиційній побудові орнаменту. 

Невпевнено володіє поєднаннями кольорів. 

Абітурієнт з помилками відтворює основний навчальний 

матеріал. 

130-139 

Абітурієнт володіє певними навиками компонування та 

знаннями кольорових відношень. 

Здатний створити орнаментальну композицію графічними 

засобами, проте якість побудови низька. 

Абітурієнт припускається помилок при кольоровому рішенні 

завдання. 

Абітурієнт відтворює основний з помилками й неточностями 

навчальний матеріал.  



140-149 

При невисокому рівні образотворчої грамоти робота 

приваблює особистим ставленням до композиції. 

Абітурієнт володіє певними навиками компонування та 

кольорознавства. 

Здатний створити орнаментальну композицію графічними 

засобами, проте виконує завдання без достатнього розуміння. 

Кольорове рішення з окремими помилками. 

Абітурієнт виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. 
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150-159 

У роботі відтворено значну кількість образотворчих 

можливостей. 

Абітурієнт добре володіє навиками компонування, 

матеріалами, знаннями з кольорознавства. 

Виконує практичні завдання за типовим алгоритмом. 

Припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. 

Абітурієнт повною мірою володіє навчальним матеріалом, 

визначеним програмою. 

160-169 

Роботі властивий добрий рівень практичних навичок та 

композиційного рішення. 

Абітурієнт крім вільного володіння матеріалами і технікою 

зображення демонструє власне бачення композиційного 

рішення. 

Загальна естетична привабливість роботи відповідає 

достатньому рівню при невеликій кількості помилок в 

побудові орнаменту, невпевнена техніка виконання. 

Знання абітурієнта є достатніми, він застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях. 

170-179 

Рівень образотворчих умінь та навичок достатній. 

Правильно скомпоновано зображення, вдало підібрано 

кольорове рішення. 

Допущені незначні недоліки в роботі кольором, не досить 

висока техніка виконання. 

Абітурієнт добре володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в стандартних ситуаціях. 
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180-189 

Абітурієнт крім вільного володіння матеріалами і технікою 

зображення демонструє творчий підхід до роботи. 

Грамотне композиційне рішення роботи, відповідний рівень 

кольорового рішення. 

Добре володіння засобами художньої виразності. 

Загальна привабливість і завершеність роботи, з незначною 

кількістю несуттєвих помилок, відповідає відмінному 

результату. 

Абітурієнт має повні, глибокі знання, здатний 

використовувати їх у практичній діяльності. 



190-199 

Відмінно вирішено весь комплекс поставлених задач: 

створена композиція в заданій геометричній фігурі з певних 

орнаментальних елементів, грамотно підібрані кольори, 

технічне виконання на високому рівні. 

Абітурієнт правильно і впевнено застосовує всі композиційні 

прийоми та демонструє творчий підхід до роботи. 

Практична робота виглядає завершеною, вдало підібрано 

кольори. 

Абітурієнт має гнучкі знання в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях. 

200 

Високий рівень образотворчої грамоти. 

Абітурієнт володіє професійними знаннями в повному 

обсязі, має здібності емоційно-образного, асоціативного, 

логічного характеру, гармонійно відчуває колір. 

В роботі простежується цікава загальна композиція, 

грамотність побудови орнаменту, точність передачі колірних 

відношень, технічна чистота виконання завдання. 

Абітурієнт правильно і впевнено застосовує всі композиційні 

прийоми нестандартного творчого мислення. 

Результат виконаної практичної роботи відповідає високому 

рівню. 

Абітурієнт має системні, міцні знання та практичні навички в 

обсязі та в межах вимог навчальної програми, усвідомлено 

використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. 
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