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Вступ 

 

Творчий конкурс визначено як випробування при вступі до Харківського 

національного університету міського господарства  

імені О. М. Бекетова на навчання за освітньо-професійною програмою 

бакалавра (на базі повної загальної середньої освіти) за спеціальністю 191 – 

Архітектура та містобудування.  

Творчий конкурс включає наступний розділ:  

- Рисунок. 

Програма творчого конкурсу передбачає випробування абітурієнта щодо 

академічних вмінь зображати об’єкти графічними засобами, мати уявлення та 

застосовувати вміння щодо відтворення (копіювання) наданого на фото 

натюрморту в чорно-білій графіці.  

У творчому конкурсі розглядається творча робота, виконана вступником 

дистанційно у складі екзаменаційної групи у визначений приймальною 

комісією час. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З РИСУНКУ: 

Завдання: відтворення (копіювання) з наданого фото декоративного 

натюрморту на основі заданих складових (предметні форми і драперії). 

Матеріали та інструменти: папір формату А3, олівці.  

Виконується дистанційно. 

 Термін виконання роботи – 4  академічних години. 

Рисунок – зображення предмета на площині, що виконано від руки в 

окомірному масштабі з урахуванням зорового сприйняття або інших завдань. 

Він може бути самостійним твором мистецтва або служити основою створення 

інших художніх творів: графіки, живопису, рельєфу, вітражу тощо. 

Виконується рисунок вугіллям, олівцем, тушшю, фарбою, чорнилами та 

іншими матеріалами. Характер рисунку дуже різноманітний – від чисто 

штрихових (начерків, ескізів) до тонових з ретельною проробкою деталей 



предмету. 

Рисунок технічний – аксонометричне зображення предмету, що 

виконане від руки в окомірному масштабі. Для виявлення об’єму на рисунку 

технічному застосовують точковий спосіб, паралельну штриховку (вона 

наноситься за напрямом утворюючої поверхні), шрафіровку – штриховку 

сіткою.        

Метою творчого конкурсу з «Рисунку» є виявлення в учасника 

теоретичних знань щодо основних законів побудови зображення, його 

здатність творчо мислити і грамотно втілювати поставлене завдання за 

допомогою графічних технік. 

 

Вимоги до виконання практичної роботи: 

1. Графічне копіювання предметних форм у відповідності до наданого 

фото декоративного натюрморту.  

2. Застосування засобів створення гармонійної врівноваженої 

декоративної композиції. 

3. Володіння техніками та технологією виконання декоративного твору. 

4. Приведення зображення до тональної єдності. 

 

Вміння та здібності, які повинен виявити абітурієнт: 

1. Використовувати основні закони, правила та засоби композиції при 

створенні площинних зображень. 

2. Відтворювати врівноважені композиційні структури з урахуванням 

композиційного центру та акценту. 

3. Відтворювати декоративну композицію в заданій пластичній 

(стильовій) системі. 

4. Виявляти почуття смаку й культури зображення. 

 

 

 



Критерії оцінки практичної роботи: 

 Роботи оцінюються за 200-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 

балів. 

196-200 балів 

    – виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх 

встановлених вимог 

188-195 балів 

    – виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо 

якості і повноти виконання завдання 

180-187 балів 

    – виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить 

несуттєві відхилення технічного характеру при виконанні чи оформленні 

роботи 

170-179 балів 

    – виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але має 

непринципового характеру (окрема неточність в побудові форми, 

відображення світлотіні, тону, передачі матеріалу, фактури, невиразність 

рисунка) 

160-169 балів 

    – виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але 

містить незначні похибки, що принципово не впливають на повноту і 

правильність виконання завдання (компонування зображення, окрема 

неточність у побудові форм, техніці виконання) 

150-159 балів 

    – виставляється за виконану роботу, яка в цілому відповідає основним 

вимогам, але містить окремі помилки: часткові відхилення в композиції 



зображення, побудові форм, перспективі, світлотіні, часткове порушення 

цілісності зображення 

141-149 балів 

    – відповідає низькому рівню підготовки 

140-124 балів 

    – виставляється за виконану роботу, у якій зображення містить помилки 

в побудові загальної форми, компонуванні, розмірі зображення, передачі 

пропорцій, перспективі, побудові окремих форм, співвідношенні світла і тіні, 

тону, об’ємності, матеріалу й фактури, техніці виконання, має місце 

порушення цілісності при незавершеності окремих деталей 

123 балів і менше балів 

           – виставляється за виконану роботу, у якій допущено грубі помилки, що 

принципово порушують форму зображуваної постановки: в компонуванні, 

розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, побудові окремих форм, 

співвідношенні світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури; має місце 

порушення цілісності при незавершеності окремих деталей; робота технічно 

виконана недосконало, не закінчена. Зазначений рівень є недостатнім. При 

цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсах. 

 Програму творчого конкурсу розроблено кафедрою «Образотворче 

мистецтво та дизайн» Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова. 

 

 

         Голова приймальної комісії 

         факультету «АДОМ»                                                           Т.Д. Рищенко 
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