Пояснювальна записка
Фахове випробування а напрямом підготовки 6.0200207 «Дизайн» складається з
практичного завдання. Заві;ання призначено для виявлення практичних і творчих
здібностей вступників. Воно вимагає достатнього рівня підготовки з образотворчого
мистецтва (рисунок,

живо пис, композиція), для виявлення якості

практичного

володіння певними художнь о-графічними техніками, уміння передавати форму, об'єм
та простір згідно правил реалістичного зображення. Вступник повинен виявити
необхідні уміння і навички композиційного розташування зображення,
Практичне завдання Е иконується з натури, пропонується виконати рисунок
складного натюрморту. Всту пник має виконати закінчене реалістичне зображення в
техніці малюнку.
Практичне завдання з ж ивопису (натюрморт з побутових предметів, драпірування
виконується в техніці акваре.ль, гуаш, темпера на вибір,
Формальна

площинна композиція

виконується вступником в

з геометричних

фігур на задам}

тему

хніці акварель, гуаш, темпера на вибір,

Завдання фахового вип робування носять творчий характер, виконання ііких дає
змогу виявити і вірно оцінит и загальний рівень художньої підготовки вступників.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Зміст програми надан ии для вступників, які подали документи для вступу на
навчання на освітньо-квалі фікаційний рівень на освітньо-кваліфікаційний

рівень

бакалавр за напрямом підгот эвки 6.020207 "Дизайн".
І. Загальна частина,
1.1 Вступні випробува:я н я проводяться згідно з нормативними до кум:ентами
Міністерства освіти і науки України.
1.2 Вступники,

подавочи документи,

визначені

"Правилами

прий эму

до

здібностей

до

університету ", додають влас ні творчі роботи.
II. Мета га форма проведении творчого конкурсу.
Вступні

випробування

проводиться

з

метою

виявлення

аналітично- творчого вміння узагальнювати отримані знання та власний творчий

досвід знань з дисциплін циклу образотворчого мистецтва рисунок, >і СИВОГІИС
композиція.
КРИТЕРІЇ ОЦІ НЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА
Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахо в о г о
вступного випробування.
Кількість
правильних
відповідей
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Критерії оцінювання

О цін
ка

Абітурієнт в( шодіє матеріалом на рівні елементарного
розпізнання відтворення окремих фактів, елементів,
об'єктів

13-17

Абітурієнт в( шодіє матеріалом на рівні окремих
фрагментів, і цо становлять незначну частину матеріалу

18-22

Абітурієнт всшодіє матеріалом, проте припускається
незначних пс милок при відтворенні

23-25

Абітурієнт ві дтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і
розуміння ос повних положень
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