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Важливе значення у формуванні всебічно розвиненої людини має
образотворче мистецтво.
Одним

із

основних

засобів

зображення

видимого

світу

в

образотворчому мистецтві є рисунок.
Підготовка до вступного випробування з образотворчої грамоти
ґрунтується на вивченні реальної дійсності.
Вступники повинні володіти методом реалістичного зображення.
Засвоїти закономірності лінійної та повітряної перспектив теорії тіней.
На основі теоретичних знань, набутих практичних умінь і навичок з
рисунку.
Вступник повинен
знати:
 про рисунок, його види й образотворчі засоби;
 матеріали і інструменти;
 методи візуального вимірювання;
 співвідношення пропорцій предметів;
 закони перспективи;
 методи перспективного зображення;
 побудову в перспективному скороченні предметів кубічної та
циліндрично-конічних форм у фронтально-кутовому положенні;
 градації тону;
 етапи роботи.
вміти:
 користуватись матеріалами і інструментами;
 організувати робоче місце, правильну позу та положення рук;
 візуально вимірювати пропорції геометричних тіл;
 лінійно конструктивно будувати геометричні тіла в перспективному
скороченні;
 поетапно виконувати рисунок;
 аналізувати постановку натюрморта;

 виконувати короткочасні зарисовки;
 композиційне розмістити зображувані предмети на аркуші паперу;
 передавати характерні особливості форм предметів та їхніх
пропорцій;
 конструктивно аналізувати форми предметів, будуючи зображення
на площині у перспективі;
 виявляти світлотінно форми предмета;
 художньо узагальнювати рисунок.
На вступному випробуванні вступнику на базі базової середньої
освіти буде запропоновано виконати рисунок натюрморта із двох
геометричних тіл (куб, куля, циліндр, призма, конус і т.п.), на базі повної
загальної середньої освіти із трьох геометричних тіл.
Фігури розташовані на невисокій підставці світлого тону.
Фон однотонний, сірий.
Джерело світла - верхньо-бокове.
Об'ємно тонове моделювання групи геометричних тіл.
Формат паперу А-3.
Техніка виконання - графітний олівець.
Час виконання 3 години.
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