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 ВИМОГИ  КОНКУРСНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО ШКОЛИ  

на 2020 рік 
 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

Прийом до школи проводиться на конкурсній основі  

на відповідні профільні мистецькі  відділення у  5 - 9-ий класи. 
 

До 5-7 загальноосвітнього класу на відділення загальної підготовки приймаються учні, які закінчили відповідний 

клас загальноосвітньої школи, мають яскраві здібності до образотворчого мистецтва та необхідний початковий рівень 

підготовки з фахових  мистецьких дисциплін 
 

До 8-9 загальноосвітнього класу на живописне, скульптурне, архітектурне та декоративно-ужиткового мистецтва 

(кераміка) відділення початкової профільної підготовки приймаються учні, які отримали документ про закінчення 

відповідного класу загальноосвітньої школи, мають яскраві здібності до образотворчого мистецтва та необхідний 

достатній рівень підготовки з фахових  мистецьких дисциплін  
 

Абітурієнти проходять конкурсний відбір, а саме:  

 для учні 5-7-х класів відбір буде проводитися за творчими роботами поданими разом з документами до 

приймальної комісії. Необхідно представити папку творчих робіт в наступному об’ємі академічної програми: 

рисунок - 8-10 шт. на форматі А3; живопис (акварельними фарбами) - 8-10 шт. на форматі А3; композиція – 3-5 

шт. на форматі А3 – А4, начерки, невеликі етюди та інше за вибором автора.  

 для учнів 8-9-х класів будуть проведені конкурсні випробування з двох основних дисциплін фахового 

мистецького циклу (живопис, композиція) згідно програми конкурсних випробувань на відповідне профільне 

мистецьке відділення. 
 

Учні, що закінчують школу (11-ий клас), отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту. Школа готує 

учнів до вступу у Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури України, інші мистецькі вузи на 



факультети живопису, графіки, графічного дизайну, скульптури, архітектури, реставрації та декоративно-ужиткового 

мистецтва. 
 

Адреса школи: 04112, місто Київ-112, вул. Жамбила Жабаєва (Кузьминська), 4, телефон для довідок (044) 458-41-21 

 
 

ПРИЙОМ ЗАЯВ  з «05» по «16» серпня 2020 року 
 

До заяви, яка заповнюється особисто одним з батьків, додаються наступні документи: 

 
1. Роботи з рисунку, живопису, композиції, відповідно до програми вступних іспитів, начерки з натури  

(не менше 25 робіт). 

2.  Свідоцтво про народження (ксерокопія). 

3. Ідентифікаційний код дитини (ксерокопія), при наявності (зарахованим учням 8-9 класів здати до 20 вересня). 

4. Оригінал або копія відповідного документа про освіту (табель). 

5. Медична довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о (оригінал), карта профілактичних 

щеплень форма № 063/о (ксерокопія). 

6. Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини. Для підтвердження інформації про 

місце проживання дитини згідно  Постанови  Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 806  «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684» надається один з таких 

документів (за вибором особи, яка подає заяву). 

Зокрема: 

1) паспорт громадянина України  одного з батьків дитини, що підтверджує місце проживання; 

2)  довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається 

відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року  



№ 207; 

3)    витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи 

(дитини або одного з її батьків); 

4)    документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо); 

5)    документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між 

фізичними особами за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та 

волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб чи 

укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку; 

Перелік документів про підтвердження інформації про місце проживання дитини можна переглянути за посиланням:  

7. 3-и фотокартки для документів (3х4 см). 

Матеріали для проведення творчих випробувань для учнів 8-9-х класів: планшети, папір акварельний, папір 

рисувальний, у кількості необхідній для іспитів та по одному резервному листку мати з собою. 

 

 

  При відсутності повного комплекту документів абітурієнт до випробувань НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРСНІ  ВИПРОБУВАННЯ  ПРОВОДЯТЬСЯ  з «17» по «18» серпня 2020 року 
 

ПРОГРАМА  КОНКУРСНИХ  ВИПРОБУВАНЬ  З  ФАХОВИХ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН 
 

До 8-го класу на живописне відділення початкової профільної підготовки: 
Живопис -  етюд, нескладний натюрморт з побутових предметів, акварель, розмір  ¼ арк. паперу (формат А-3)  4 год. 

Композиція  -  ескіз на задану тему, акварель 4 год. 
 

До 8-го класу на скульптурне відділення початкової профільної підготовки: 
Скульптура -  гіпсовий орнамент, глина, масштаб 1:1 4 год. 

Композиція  -  на задану тему, пластилін 4 год. 
 

До 8-го класу на відділення декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка) початкової профільної підготовки: 
Живопис    -  етюд, нескладний натюрморт із побутових предметів, акварель, розмір  ¼ арк. паперу (формат А-3)  4 год. 

Композиція -  на задану тему (орнамент)  - ескіз декоративного розпису, акварель, гуаш, розмір  ¼ аркуша паперу  

  (формат А-3) 

4 год. 

 

До 9-го класу на живописне відділення початкової профільної підготовки: 
Живопис -  етюд, натюрморт із 4-5 предметів з опудалом птаха та гіпсовою геометричною формою, акварель або 

олія, розмір  ¼ аркуша паперу (формат А-3) або полотно 40х50                                              

4 год. 

Композиція  -  на задану тему, акварель, розмір  ¼ аркуша паперу (формат А-3)                                          4 год. 
 

До 9-го класу на скульптурне відділення початкової профільної підготовки: 
Скульптура -  нескладна гіпсова голова, глина, масштаб 1:1 4 год. 

Композиція -  на задану тему, пластилін 4 год. 
 

До 9-го класу на відділення декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка) початкової профільної підготовки: 
Живопис    -  етюд, натюрморт із 4-5 предметів з опудалом птаха та гіпсовою геометричною формою, акварель або 

олія, розмір  ¼ аркуша паперу (формат А-3) або полотно 40х50   

4 год. 

Композиція -  на задану тему (орнамент)  - ескіз орнаменту на задану тему та у заданому форматі (квадрат, коло), 

акварель, гуаш, розмір  ¼ аркуша паперу (формат А-3) 

4 год. 

 

До 9-го класу на архітектурне відділення початкової профільної підготовки: 
Живопис -  етюд, натюрморт з гіпсовим орнаментом глечиком, фруктами та драперією, акварель,  розмір  ¼ 

аркуша паперу (формат А-3) 

4 год. 

Композиція  -  виконати швидкий начерк заданої тварини або птаха (туш, перо, акварель) та знайти стилізований 

аналог з 10-12 геометричних фігур, паперова аплікація на три тональних відтінки, формат А-4 

4 год. 

 
 

 


