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1. Загальні положення 

Навчальний процес у Національній академії образотворчого мистецтва і 

архітектури базується на академічних засадах світового і національного 

образотворчого мистецтва. Скульптура є однією з найважливіших дисциплін, що 

внесені до навчальних планів Академії. Програми нормативної навчальної 

дисципліни «Скульптура» передбачають, що студенти, прийняті на навчання, вже 

володіють основами художньої грамоти. 

Метою вступного випробування з дисципліни «Скульптура» за 

спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» є 

виявлення здібностей абітурієнтів до реалістичного відтворення людини в об’ємі, 

тобто до подальшого засвоєння освітньої програми ступеня бакалавра.  

Перед абітурієнтом стоїть завдання просторового відтворення класичного 

зразку портрету людини  засобами скульптури.  

Важливою вимогою є грамотна компоновка зображення портрету в об’ємі. 

В зображенні необхідним є передача характеру, чітка витримка пропорцій і 

об’ємне моделювання форми, підпорядкування деталей головному, виявлення 

характерного чи типового.  

2. Зміст програми вступних випробувань з дисципліни «Скульптура» 

Творчий конкурс проводиться у спеціалізованій аудиторії, де розміщується 

постановка на подіумі. Виконується при денному та верхньому електричному 

освітленні.  

Завдання – виконання скульптурної копії портрету людини класичного 

зразка з плечовим поясом . 

Матеріал – глина.   

Термін виконання: 

 – 8 академічних годин для спеціалізації станкова і монументальна 

скульптура. Висота роботи: 50-60 см, розмір голови 25-28 см. 

– 8 академічних годин для спеціалізації «Реставрація скульптури та творів 

декоративно-ужиткового мистецтва з металу, кераміки, органічних матеріалів» .  

Висота роботи: 50-60 см, розмір голови 25-28 см. 

3. Вимоги до екзаменаційної роботи: 

Абітурієнт під час випробування повинен продемонструвати такі знання:  

1. основ композиції (знання та вміння грамотно закомпонувати 

зображуваний об’єкт на плінті); 

2. основ пластичної анатомії (знати і передати індивідуальність анатомічної  

побудови та пропорцій  людської голови  в об’ємі); 

3. виявлення характеру людини (передача особливостей образу та рис 

обличчя) 



Абітурієнт під час випробування повинен продемонструвати такі 

вміння:  

1. передавати об’ємно-просторові співвідношення; 

2. вправно ліпити об’ємну форму, згідно конструктивної анатомічної 

будови натури; 

3. виявити вміння та знання гармонійно, реалістично на основі 

співвідношень форми відтворити об'ємність моделі, передати її 

матеріальність. 

4. виявляти форму за допомогою підпорядковувати деталей цілому об'єму; 

5. відтворювати у матеріалі співвідношення портрету і плінта; 

6. продемонструвати володіння технікою та технологією скульптури;  

7. вільно володіти обраним матеріалом; 

8. методично-грамотно вести роботу над завданням. 

4. Критерії оцінювання знань на вступному випробуванні 

з дисципліни «Скульптура»  

Відповідно до правил прийому до Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури проведення вступного випробування зі скульптури 

засноване на виконанні практичної роботи з натури без використання фото- та 

відеоматеріалів і техніки, довідкової та допоміжної літератури. 

Найвища оцінка роботи – 200 балів за наступними критеріями: 

- враховано основні закони композиції; 

- правильно відтворено пропорції портрету з урахуванням характерних 

особливостей конкретної моделі; 

- виявлено об’єм за допомогою співвідношення форм та деталей. 

Шкала оцінювання 

184–200 балів – відповідає високому рівню професійної підготовки. 

194-200 балів - виставляється за майстерно виконану роботу з дотримання 

усіх встановлених вимог. 

184 бали - виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам 

щодо якості і повноти виконання завдання, але містить несуттєві відхилення 

технічного характеру (робота не завершена, але велась поетапно вірно).  

154–174 бали – відповідає середньому рівню підготовки. 

174 бали - виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але має 

окремі недоліки принципового характеру (не зовсім вірно відтворені об’ємні 

співвідношення, не достатньо уваги приділено моделюванню деталей обличчя, 

рук, стоп).  



164 бали - виставляється за роботу, яка в цілому відповідає усім вимогам, 

але містить окремі недоліки, які не впливають на повноту і правильність 

виконання завдання (неточність в побудові форми, недостатньо виявлені 

формальні співвідношення). 

154 бали - виставляється за роботу, яка містить суттєві недоліки (форма 

моделі виліплена мляво, не виявлена конструктивно-анатомічна побудова, не 

достатньо гармонійно відтворені об’ємно-просторові співвідношення. Не 

виявлена пропорційна різниця в об’ємах голови, рук та ніг). 

134–144 бали – відповідає низькому рівню підготовки. 

144 бали - виставляється за роботу, яка містить принципові помилки (не 

вірно відтворені, або загублені в процесі роботи співвідношення натури до плінта, 

порушені анатомічно-конструктивна побудова форми та). 

134 бали - виставляється за роботу, в якій допущені грубі помилки 

(порушена анатомічно-конструктивна побудова моделі, грубо порушені 

пропорційні співвідношення деталей. Скульптурний об’єм не справляє враження 

цілісного, автор не відчуває форму та об’єм). 

123 бали і менше - виставляється за роботу, в якій допущені грубі помилки, 

що принципово спотворюють форму зображуваної постановки (передачі 

пропорцій, компоновці, брак цілісності при завершені окремих деталей, 

порушення анатомічно-конструктивної побудови моделі, автор не відчуває, 

форму та об’єм, робота виконана на низькому технічному рівні). Зазначений 

рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі 

в конкурсі. 

5. Список рекомендованої літератури 

№ 

п/п 

Назва підручника (посібника), монографії, 

автор, видавництво, рік видання 

1  Лансере «Лепка» 

2  Коненков С. «Слово к молодым» 

3  Вороніна «Мухіна» 

4  Голубкіна Л. «Декілька слів про ремесло скульптора» 

5  Гельман М.І. «Композиція скульптури» 

6  «І.Г. Пінзель» - монографія 

7  «Роден» - монографія 

8  «Бурдель» - монографія 



9  «А.Майоль» - монографія 

10  «Андрєєв» - монографія 

11  «І.Шадр» - монографія 

12  «І.Мештрович» - монографія 

13  «Мікеланджело Буонаротті» - монографія 

14  «Скульптура Греції, Індії, Мексики» 

15  «Скульптура Єгипту, Китаю» 

16  «Скульптура європейських країн» 

17  Баммес Г. «Изображение фигуры человека» 

 

 


