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1. Загальні положення 
 

Копіювання у мистецтві розглядається як точне відтворення певного 

оригіналу (твору живопису, рисунка, скульптури). Учбове копіювання з 

давніх часів було необхідною частиною художньої освіти. 

Програма фахової підготовки художника-реставратора скульптури та 

творів декоративно-ужиткового мистецтва у НАОМА передбачає поглиблене 

вивчення зразків світової скульптури. Виконання копії з оригіналу, або 

точного зразка класичної скульптури створеного у минулі епохи, дає 

можливість студенту глибше зрозуміти усю багатогранність скульптурної 

форми і матеріалу. Незважаючи на стислий термін і техніку копіювання у 

м’якому матеріалі (глина, пластилін), копія має відобразити якомога точніше 

загальний об’єм, деталі і фактуру твору. 

Абітурієнти, які мають намір вступити на спеціальність 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітньо-науковою 

програмою «Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового 

мистецтва» повинні мати затверджені реставраційні паспорти на три 

експонати та копії (фото) зі скульптури. 

2. Зміст програми вступних випробувань з копіювання 

Копіювання зразка скульптури проводиться у спеціалізованій аудиторії 

за наступними умовами: 

Мета вступного випробовування — виявлення здібностей вступника до 

максимально точного відтворення контуру скульптурного класичного 

рельєфу. 

Завдання вступного випробовування полягає у демонстрації 

вступником:  

–  набутих на попередній рівнях професійної підготовки практичних 

знань; 

– рівня володіння методами, засобами та прийомами відтворення копії 

скульптури класичного рельєфу; 

– розкритті здібностей вступника до роботи з копіювання зразка 

скульптури класичного рельєфу. 

Завдання: Виконати копію (глина, пластилін) із запропонованого 

кафедрою скульптури твору класичного рельєфу, скопіювати контури 

рельєфу, точно набрати загальний об’єм, виявити конструктивність фігури і 

драпування. 
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Матеріали та інструменти: основа (дошка, оргаліт, пластик, розмір 50 

× 40 см), глина, пластилін, скульптурні інструменти (стеки, петлі, лінійка, 

циркуль тощо). 

Термін виконання – 12 годин (два дні по 6 годин). 

3. Критерії оцінювання знань на вступному випробовуванні 

з копіювання 

Оцінки за фахове завдання з копіювання згідно з переліком її складових 

елементів подані за 200-бальною шкалою. 

Відповідно до правил прийому до Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури проведення вступного випробовування з копіювання 

засноване на виконанні практичної роботи без використання фото та відео 

матеріалів і техніки. 

Вимоги до екзаменаційної роботи: 

Абітурієнт під час випробовування повинен продемонструвати такі 

теоретичні знання, розуміння та вміння: 

1. основних характеристик світових скульптурних зразків і відмінностей 

скульптури від інших творів образотворчого мистецтва; 

2. основ композиції; 

3. основних властивостей скульптурних матеріалів; 

4. основних прийомів створення скульптури; 

5. фізико-оптичних властивостей сприйняття скульптурного об’єму; 

6. відмінності та єдності створення й сприйняття монументально-

декоративної, станкової та монументальної скульптури. 

7. типологію та приблизний час створення оригіналу; 

8. конструктивної будови форми; 

9. співвідношення глибин рельєфу; 

10. наявності взаємодії різновисотності рельєфу; 

11. готування скульптурних матеріалів (глини, шамоту, пластиліну); 

12. використання скульптурних інструментів потрібного розміру для 

точної передачі об’ємів і фактури. 

Абітурієнт під час випробовування повинен створити копію за 

наступними пунктами якісних характеристик: 

1. Копію, що максимально точно відтворює контури рельєфу та об’єм. 

2. Копію, що близько відтворює співвідношення глибин рельєфу. 
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3. Копію, що точно передає співвідношення об’єму, детальну обробку 

рельєфу. 

4. Копію, що точно передає конструкцію побудови об’єму рельєфу. 

Шкала оцінювання 

Сума 

балів 

Загальна 

оцінка 
Розподіл балів за якістю виконання копіювання 

200–195 відмінно 

Відмінна робота, яка повністю відповідає всім критеріям 

оцінювання, що достатньо близько (можливо, із 

незначними відхиленнями) відтворює контури рельєфу, 

об’єм, співвідношення цілого і деталей 

194–190 відмінно Повна відповідність всім критеріям оцінювання 

189–185 відмінно 
Відповідність в цілому всім критеріям оцінювання, з 

незначною похибкою в одному з критеріїв  

184–180 
дуже 

добре 

Відповідність в цілому всім критеріям оцінювання, з 

незначною похибкою в двох критеріях 

179–175 
дуже 

добре 

Відповідність в цілому всім критеріям оцінювання, з 

незначною похибкою в декількох критеріях 

174–170 добре 

В цілому правильне виконання з незначною кількістю 

недоліків – повна відповідність 10 з 12 критеріїв або 

незначні похибки в деяких критеріях 

169–165 добре 

В цілому правильне виконання з незначною кількістю 

недоліків – повна відповідність 9 з 12 критеріїв або 

незначні похибки в ряді критеріїв 

164–160 
досить 

добре 

Досить правильне виконання з деякою кількістю 

недоліків – відповідність 8 з 12 критеріїв з деякими 

незначними похибками 

159–155 
достатньо 

добре 

Достатньо правильне виконання з деякою кількістю 

недоліків – відповідність 7 з 12 критеріїв з деякими 

незначними похибками  

154–150 задовільно 
Відповідність 6 з 12 критеріїв з деякими незначними 

помилками 

149–145 задовільно Відповідність 6 з 12 критеріїв з деякими помилками 

144–140 задовільно Відповідність 5 з 12 критеріїв з рядом помилок 

139–135 достатньо Відповідність 4 з 12 критеріїв з рядом помилок 

134–130 достатньо Відповідність 3 з 12 критеріїв з рядом помилок 

129–125 достатньо 
Виконання задовольняє мінімальній кількості критеріїв; 

наявні суттєві помилки у більшості критеріїв (10 з 12) 

124 

і менше 

не-

задовільно 

Невідповідність жодному з критеріїв. Вступник втрачає 

право на подальшу участь у конкурсних випробуваннях 
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