


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Творчий конкурс, який проводить коледж Луганської державної академії 

культури і мистецтв за програмою, затвердженою директором, покликаний виявити 

рівень загального розвитку абітурієнтів, а також їх професійну придатність для 

подальшого формування конкурентноспроможного фахівця.  

Творчий конкурс передбачає ряд професійно-орієнтованих завдань і вправ, під 

час виконання яких абітурієнт демонструє свої творчі здібності і навички, у 

відповідності з якими визначається його професійна придатність до навчання на 

спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 

спеціалізації «Живопис», «Скульптура», «Дизайн середовища». Рівень 

професійної придатності оцінюється певною кількістю балів, окремо за кожним 

фаховим іспитом творчого конкурсу.  

Творчий конкурс здійснюється у два тури у відповідності з Додатком 11 до 

діючих правил прийому до Луганської державної академії культури і мистецтв. 

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою (на основі 

повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти) окремо за 

кожний тур творчого конкурсу. Особи, які без поважних причин не з'явилися на 

творчий конкурс у зазначений за розкладом термін, а також ті, які отримали на 

першому турі менше 100 балів для участі в наступному турі і конкурсі на 

зарахування не допускаються. Підсумкова оцінка за творчий конкурс дорівнює 

сумі всіх балів, які були отримані на кожному турі.  

Творчий конкурс проводиться відповідно до встановленого розкладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «Живопис» 

 

1 тур, живопис 

« Натюрморт з декількох предметів побуту» 

Термін виконання – 3 годин  

Матеріал -  папір, гуаш, темпера, акварель, акрил. 

Розмір 30х40 см. 

Вимоги до екзаменаційних робіт з живопису 

«Натюрморт з декількох предметів побуту» 

Максимальна кількість балів – 200 

 

Творчий конкурс  з живопису передбачає виявлення здібностей вступників 

щодо роботи з кольором за умов реалістичного відображення певного середовища 

та постановки натюрморту, що наповнюються живописними засобами; знання 

закономірностей кольору та прийомів зображення різних кольорових матеріалів, 

фактур, поверхонь простору; вміння будувати задані форми та передача їх 

пропорцій; володіння художніми техніками, засобами виконання рисунку, 

живопису. 

Критерії оцінювання знань: 

0 – 99 (на основі базової загальної середньої освіти)  

0 – 99 (на основі повної загальної середньої освіти) – невірне композиційне 

розміщення зображення постановки натюрморту на заданому форматі площини; 

неправильність побудови предметів та їх непропорційне співвідношення; низька 

якість підготовчого рисунку та кольорово-тонального рішення; слабке володіння 

прийомами живопису та технікою виконання зображення; невідповідна передача 

повітряної перспективи; 

100 – 139(на основі базової загальної середньої освіти) 

100 – 139 (на основі повної загальної середньої освіти) – не впевнене 

композиційне розміщення зображення постановки натюрморту на заданому 

форматі площини; правильність побудови предметів та їх пропорційне 

співвідношення; низька якість підготовчого рисунку та кольорово-тонального 



рішення; слабке володіння прийомами живопису та технікою виконання 

зображення;  невідповідна передача повітряної перспективи; 

140 – 174(на основі базової загальної середньої освіти)  

140 – 174 (на основі повної загальної середньої освіти) – врівноважене, але з 

деякими помилками, композиційне розміщення зображення постановки 

натюрморту на заданому форматі площини; правильність побудови предметів та їх 

пропорційне співвідношення має недоліки; якість кольорового, і тонального 

рішення не зовсім відповідає постановки натюрморту ;  володіння прийомами 

живопису та технікою виконання зображення абітурієнт має уявлення а також 

передачу повітряної перспективи; 

175 – 200(на основі базової загальної середньої освіти)  

175 – 200 (на основі повної загальної середньої освіти) – композиційне 

розміщення зображення постановки натюрморту на заданому форматі площини 

досить вірне; правильність побудови предметів та їх пропорційне співвідношення; 

якість підготовчого рисунку та якість кольорово-тональногорішення в цілому 

задовольняє вимогам постановки натюрморту; володіння прийомами живопису, 

технікою виконання зображення та передачі повітряної перспективи на 

достатньому рівні; відповідна проробка деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 тур, рисунок. 

«Натюрморт з декількох предметів побуту» 

Термін виконання – 3 годин  

Матеріал – папір, олівець 

Розмір 30х40 см. 

Вимоги до екзаменаційних робіт з рисунку  

«Натюрморт з декількох предметів побуту» 

Максимальна кількість балів – 200 

 

Творчий конкурс з рисунку передбачає виявлення здібностей вступників щодо 

реалістичного відображення натюрморту на заданому форматі паперу. 

Критерії оцінювання знань: 

0 – 99(на основі базової загальної середньої освіти)  

0 – 99 (на основі повної загальної середньої освіти) - композиційно невірне 

розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір розміру зображення; 

неправильність побудови предметів на площині; слабка передача повітряної та 

лінійної перспективи у натюрморті; неправильність побудови форми предметів та 

їх деталей; не виявлення об'ємності предметів, співвідношення світла і тіні, 

матеріалу та фактури засобами графічного рішення; 

100 – 139 (на основі базової загальної середньої освіти) 

100 – 139  (на основі повної загальної середньої освіти) - в цілому композиційно 

вірне розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір розміру 

зображення; недостатня правильність побудови предметів на площині; слабка 

передача повітряної та лінійної перспективи у натюрморті; неправильність 

побудови форми предметів та їх деталей, об'ємності предметів, співвідношення 

світла і тіні, матеріалу та фактури засобами графічного рішення. 

140 – 174(на основі базової загальної середньої освіти)  

140 – 174 (на основі повної загальної середньої освіти) - композиційно вірне, але 

з деякими помилками,розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та 

вибір розміру зображення; в цілому правильність побудови предметів та їх деталей 

на площині; передача повітряної та лінійної перспективи у натюрморті з 

незначними помилками; виявлення об'ємності предметів, співвідношення світла і 



тіні, матеріалу та фактури засобами конструктивної  побудови і графічного 

рішення; 

175 – 200 (на основі базової загальної середньої освіти)  

175 – 200 (на основі повної загальної середньої освіти) – композиційно вірне 

розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір розміру зображення; 

правильність побудови предметів на площині; передача повітряної та лінійної 

перспективи натюрморту; достатньо грамотне виявлення об'ємності предметів, 

співвідношення світла і тіні, матеріалу та фактури засобами конструктивної 

побудови та відповідна проробка деталей; володіння графічними техніками 

виконання рисунку та узагальнення зображення складових натюрморту; художнє 

бачення. 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «Скульптура»  

 

1 тур, скульптура. 

«Виліплення копії гіпсової розетки» 

Термін виконання – 4 години 

Матеріал – трилісник 1:2, глина 

 

Творчий конкурс зіскульптури передбачає виявлення здібностей вступників 

щодо відчуття об’єму, пластики та просторової побудови форми; пропорційного  

відношення;пластичноговідчуття та особливості рішенняформи. 

 

Критерії оцінювання: 

0 – 99 (на основі базової загальної середньої освіти)  

0 – 99 (на основі повної загальної середньої освіти) - оцінюються роботи 

абітурієнтів по скульптурі, які мають такі складові: 

- компонування зображення на площині; 

- вибір розміру зображення; 

Відсутні: збереження пропорцій об'єктів, які зображуються ; правильність 

побудови форм та деталей об'єктів; виявлення об'ємності форми конструктивної 



побудови; передача матеріальності і фактури предметів способами об'ємності-

конструктивної побудови, передача пропорцій, характеру форми і конструкції 

орнаменту з однією віссю; уміння узагальнювати зображення за допомогою 

об’ємного рішення; виявлення цілісного єдності і художньої виразності. 

100 – 139 (на основі базової загальної середньої освіти) 

100 – 139 (на основі повної загальної середньої освіти) - оцінюються роботи 

абітурієнтів по скульптурі, які мають наступні складові: 

- компонування зображення на площині, 

- вибір розміру зображення, 

- збереження пропорцій об'єктів, що зображуються, 

- правильність побудови форм та деталей об'єктів, 

- виявлення об'ємності форми конструктивного побудови 

Відсутні: передача матеріальності і фактури предметів способами об'ємно-

конструктивної побудови, передача пропорцій, характеру форми і конструкції з 

однією віссю, вміння узагальнювати зображення за допомогою об’ємного рішення, 

виявлення цілісності єдності і художньої виразності. 

140 – 174(на основі базової загальної середньої освіти)  

140 – 174 (на основі повної загальної середньої освіти) - оцінюються роботи 

абітурієнтів по скульптурі, які мають наступні складові: 

- компонування зображення на площині, 

- вибір розміру зображення, 

- збереження пропорцій об'єктів, що зображуються,  

- правильність побудови форм та деталей об'єктів, 

- виявлення об’ємності форми конструктивного побудови,  

- передача пропорцій, характеру форми і конструкції орнаменту з однією віссю,  

- передача матеріальності і фактури предметів способами об'ємно-конструктивної 

побудови 

Відсутні : вміння узагальнювати зображення за допомогою об’ємного рішення; 

виявлення цілісності єдності і художньої виразності. 

175 – 200 (на основі базової загальної середньої освіти)  

175 – 200(на основі повної загальної середньої освіти)- оцінюються роботи 

абітурієнтів по скульптурі,які мають такі складові: 

- компонування зображення на площині, 



- вибір розміру зображення,  

- збереження пропорцій об'єктів,що зображуються, 

- правильність побудови форм та деталей об'єктів, 

- виявлення об’ємності форми конструктивної побудови, 

- передача матеріальності і фактури предметів способамиоб'ємно-конструктивної 

побудови, 

- передача пропорцій, характеру форми і конструкції орнаменту з однією віссю, 

- вміння узагальнювати зображення за допомогою об’ємного рішення,  

- виявлення цілісності єдності і художньої виразності. 

2 тур, рисунок. 

«Натюрморт» 

Термін виконання – 3 годин  

Матеріал – папір, олівець 

Розмір 30х40 см. 

 

Вимоги до екзаменаційних робіт з рисунку  

«Натюрморт з декількох предметів побуту» 

Максимальна кількість балів – 200 

 

Творчий конкурс з рисунку передбачає виявлення здібностей вступників щодо 

реалістичного відображення натюрморту на заданому форматі паперу. 

Критерії оцінювання знань: 

0 – 99 (на основі базової загальної середньої освіти)  

0 – 99 (на основі повної загальної середньої освіти) - композиційно невірне 

розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір розміру зображення; 

неправильність побудови предметів на площині; слабка передача повітряної та 

лінійної перспективи у натюрморті; неправильність побудови форми предметів та 

їх деталей; не виявлення об'ємності предметів, співвідношення світла і тіні, 

матеріалу та фактури засобами конструктивної побудови і графічного рішення; 

100 – 139(на основі базової загальної середньої освіти) 

100 – 139 (на основі повної загальної середньої освіти) - композиційно вірне 

розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір розміру зображення 

з деякими помилками; недостатня правильність побудови форми предметів та їх 



деталей на площині; слабка передача повітряної та лінійної перспективи у 

натюрморті; не виявлення об'ємності предметів, співвідношення світла і тіні, 

матеріалу та фактури засобами конструктивної побудови і графічного рішення; 

140 – 174(на основі базової загальної середньої освіти)  

140 – 174(на основі повної загальної середньої освіти) - композиційно вірне 

розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір розміру зображення; 

правильність побудови предметів на площині; передача повітряної та лінійної 

перспективи у натюрморті з незначними помилками; правильність побудови форми 

предметів та їх деталей; виявлення об'ємності предметів, співвідношення світла і 

тіні, матеріалу та фактури засобами конструктивно-тональної побудови; 

175 – 200(на основі базової загальної середньої освіти)  

175 – 200 (на основі повної загальної середньої освіти) – композиційно вірне 

розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір розміру зображення; 

правильність побудови предметів на площині; передача повітряної та лінійної 

перспективи натюрморту; правильність побудови форми предметів та їх деталей; 

виявлення об'ємності предметів, співвідношення світла і тіні, матеріалу та фактури 

засобами конструктивної побудови та відповідна проробка деталей; володіння 

графічними техніками виконання рисунку та узагальнення зображення складових 

натюрморту; художнє бачення. 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «Дизайн середовища» 

1 тур, живопис    

«Натюрморт»  

Термін виконання – 3 години 

Матеріал -  папір, гуаш, темпера, акварель, акрил.  

Розмір 30х40 см.  

Вимоги до екзаменаційних робіт з живопису 

«Натюрморт з декількох предметів побуту» 

Творчий конкурс  з живопису передбачає виявлення здібностей вступників щодо 

роботи з кольором за умов реалістичного відображення певного середовища та 



постановки натюрморту, що наповнюються живописними засобами; знання 

закономірностей кольору та прийомів зображення різних кольорових матеріалів, 

фактур, поверхонь простору; вміння будувати задані форми та їх пропорції; 

володіння художніми техніками, засобами виконання рисунку, живопису.  

Критерії оцінювання знань:  

0 – 99 (на основі базової загальної середньої освіти)   

0 – 99 (на основі повної загальної середньої освіти) – невірне 

композиційнерозміщення зображення постановки натюрморту на заданому 

форматі площини; неправильність побудови предметів та їх непропорційне 

співвідношення; низька якість підготовчого рисунку та кольорово-тонального 

рішення; слабке володіння прийомами живопису та технікою виконання 

зображення; невідповідна передача повітряної перспективи;  

100 – 139 (на основі базової загальної середньої освіти)  

100 – 139 (на основі повної загальної середньої освіти) - композиційне 

розміщення зображення постановки натюрморту на заданому форматі площиниз 

багатьма помилками; не достатньо правильна побудова предметів та їх 

пропорційне співвідношення; низька якість підготовчого рисунку,кольорово-

тонального рішення; слабке володіння прийомами живопису та технікою 

виконання зображення;  невідповідна передача повітряної перспективи;  

140 – 174 (на основі базової загальної середньої освіти) 

140 – 174 (на основі повної загальної середньої освіти) – не впевнене 

композиційне розміщення зображення постановки натюрморту на заданому 

форматі площини; правильність побудови предметів та їх пропорційне 

співвідношення з деякими помилками; недостатнє кольорово-тональне рішення; є 

уявлення володіння прийомами живопису та технікою виконання зображення та 

передачі повітряної перспективи;  

175 – 200 (на основі базової загальної середньої освіти)   

175 – 200 (на основі повної загальної середньої освіти) – вірне композиційне 

розміщення зображення постановки натюрморту на заданому форматі площини; 

правильність побудови предметів та їх пропорційне співвідношення; достатня 

якість підготовчого рисунку,кольорово-тональне рішення; уміння володіти 

прийомами живопису, технікою виконання зображення та передачі повітряної 



перспективи; відповідна проробка деталей; узагальнення зображення складових 

постановки.  

 

2 тур, рисунок.  

«Натюрморт»  

Термін виконання – 3 годин   

Матеріал – папір, олівець  

Розмір 30х40 см.  

Вимоги до екзаменаційних робіт з рисунку 

«Натюрморт з декількох предметів побуту» 

Творчий конкурс  передбачає виявлення здібностей вступників щодо реалістичного 

відображення натюрморту на заданому форматі паперу.  

Критерії оцінювання знань:  

0 – 99 (на основі базової загальної середньої освіти)   

0 – 99 (на основі повної загальної середньої освіти) - композиційно невірне 

розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір розміру зображення; 

неправильність побудови предметів на площині; слабка передача повітряної та 

лінійної перспективи у натюрморті; неправильність побудови форми предметів та 

їх деталей; не виявлення об'ємності предметів, співвідношення світла і тіні, 

матеріалу та фактури засобами конструктивно-тональної побудови;  

100 – 139 (на основі базової загальної середньої освіти)  

100 – 139  (на основі повної загальної середньої освіти)–недостатньо вірне 

композиційне розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір 

розміру зображення; недостатня правильність побудови предметів на площині; 

слабка передача повітряної та лінійної перспективи у натюрморті та побудови 

форми предметів та їх деталей; не виявлення об'ємності предметів, співвідношення 

світла і тіні, не володіння матеріалом та засобами конструктивно-тональної 

побудови;  

140 – 174 (на основі базової загальної середньої освіти)   

140 – 174 (на основі повної загальної середньої освіти) - композиційно вірне 

розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір розміру зображення; 

правильність побудови предметів на площині, передача повітряної та лінійної 

перспективи у натюрморті; правильність побудови форми предметів та їх 



деталей,виявлення об'ємності предметів з незначними помилками; передача 

співвідношення світла і тіні, матеріалу та фактури засобами конструктивно-

тональної побудови;  

175 – 200 (на основі базової загальної середньої освіти)   

175 – 200 (на основі повної загальної середньої освіти) – композиційно вірне 

розміщення натюрморту на заданому форматі паперу та вибір розміру зображення; 

правильність побудови предметів на площині та передача повітряної і лінійної 

перспективи натюрморту; правильність побудови форми предметів та їх деталей; 

виявлення об'ємності предметів, співвідношення світла і тіні, матеріалу та фактури 

засобами конструктивно-тональної побудови та відповідна проробка деталей; 

володіння графічними техніками виконання рисунку та узагальнення зображення 

складових натюрморту; художнє бачення. 


