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1. Загальні положення 
 

Вступне випробовування (творчий конкурс) – клаузура на задану тему, яка 

виконується на аркуші  формату А1 з розробкою ескізного макету. Техніка 

виконання – графітний олівець. Ескізній макет – бумага, картон. Тривалість 

іспиту – 6 астрономічних годин. 

Вступне випробування має за мету розкриття і перевірку творчих та 

проектних вмінь та навиків випускників освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Архітектура та містобудування» у процесі самостійного 

виконання конкретно поставленого проектного завдання.  

Теми творчих завдань оголошуються в день їх проведення. При цьому 

зазначається перелік  основних приміщень та їх характеристики, а також склад 

проекту. 

2. Критерії оцінювання знань на вступному випробуванні з дисципліни 

«Композиція»  

Клаузура скерована на перевірку якості володіння методами проектування 

архітектурних і містобудівних об’єктів з врахуванням впливу низки умов 

соціально-економічного характеру, зовнішніх і внутрішніх чинників, 

містобудівної ситуації.  

Критерії оцінювання: 

1. Виразність архітектурного образу. 

2. Масштабність запропонованої архітектурної форми. 

3. Раціональність функціонально-планувальної організації, конструктивної 

схеми. 

4. Композиційна цілісність та єдність представленого  матеріалу. 

5. Графічна майстерність.  

Виконана робота повинна показати розуміння вступником сучасних 

тенденцій в архітектурі, рівень володіння методами архітектурного 

проектування та засобами графічної виразності. 
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Оцінка з фахового завдання на вступному випробуванні здійснюється за 

200-бальною шкалою. 

Шкала оцінювання 

Сума 

балів 

Загальна  

оцінка 

Розподіл балів за якістю виконання складових елементів 

композиції 

200–195 Відмінно виставляється за роботу, яка максимально точно відповідає всім 

критеріям оцінювання, оригінально задумана та має 

індивідуальне виразне архітектурне рішення. 

194–185 Відмінно  виставляється за роботу, яка відповідає всім критеріям, 

наведеним у пунктах 1-5. 

184–175 Дуже добре виставляється за роботу, яка в цілому відповідає вимогам пунктів 

1-5 та виконана у повному обсязі, але має окремі недоліки, що 

суттєво не впливають на її якість. 

174–165 Добре виставляється, якщо робота відповідає вимогам пунктів 1-5, але 

має недоліки, які не дають підстав вважати виконання якогось із 

пунктів неповним. 

164–155 Добре виставляється, якщо робота  загалом відповідає вимогам пунктів 

1-5, але два-три пункти виконані не в повному обсязі, що не 

знижує рівня грамотності та переконливості розкриття 

запропонованої теми композиції. 

154–145 Задовільно 

 

виставляється, якщо робота має окремі недоліки з кількох 

пунктів, але в основному відповідає перерахованим вище 

вимогам, достатньо грамотно побудована та відповідає змісту 

завдання. 

144–135 Задовільно 

 

виставляється, якщо робота має недоліки з  кількох пунктів, що 

призводять до спрощення композиційного вирішення, але в 

основному правильно відображає зміст завдання. 

134–125 Достатньо виставляється, якщо робота має недоліки з більшості зазначених 

вище пунктів, має низький рівень виконавської майстерності, що 

призводить до відсутності художньої виразності, оригінальності 

архітектурного задуму; в завданні частково відображено деякі 

особливості змісту. 

124 і 

менше 

Не 

задовільно 

і менше виставляється, якщо робота вступника має значні 

недоліки, грубі помилки, які не дають підстав вважати розкриття 

запропонованої теми повноцінним. В зображуваній композиції 

передано елементи з порушенням правил архітектурного 

вирішення завдання. Зазначений рівень є недостатнім. При цьому 

абітурієнт не допускається до подальшої участі у конкурсі. 

. 
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