Пояснювальна записка
творчий

конкурс

-

абітурієнта, метою якого

це

професійно-зорієнтоване

випробув ання

і навичок вступнику,
—

є перевірка знань

що

П і д т в е р д ж у ю т ь його готовність навчатися за спеціальністю «Дизаии».

іієнта,
Мета творчого конкурсу - розкрити творчий потенціал абітур
п р о д е м о н с т р у в а т и його здатність до виконання творчих завдань

льного
Вступники повинні володіти: основними принципами навчш
світла
рисунку, мати уяву про закони й методи побудови форми, про джерело
^флекс,
та його поширення на предмет (відблиск, світло, півтінь, власна тінь, Г
що давав тінь), про роль і значення світла в рисунку.
Вступники

повинні

вміти

застосувати

активу,
в

рисунку

персп
опорції,
Вступникам необхідно правильно зображувати форму у просторі, щг
бачити конструктивно-пластичну будову форми, її матеріальність.
До творчого конкурсу допускаються вступники, які мають

діиснии
М'ови та

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з «Української

Мови та

літератури», або успішно склали вступне випробування з «Української

зо д ного

літератури» (згідно з Правилами Прийому до Відкритого міжна
університету розвитку людини «Україна»).
Завдання творчого конкурсу.
еціаліст»
Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший сп
члени
абітурієнти

виконують

рисунок. Варіанти

завдань

встановлюють

предметної комісії з дизайну . Випробування триває 6 годин
юрморту
Творчий конкурс передбачає рисунок з натури нескладного нат:
(2-3 предмети). Необхідні матеріали: папір формату АЗ; олівець.
Критерії оцінювання:

1. графічна культура;
2. уміння закомпонувати зображення на аркуші;
3. уміння побудувати об'єм предметів та виразно визначити проп орцп;
4. гармонійне світло-тонове рішення зображення.
Завдання вступниками виконується протягом одного дня.
Оцінювання творчого конкурсу

жніи
176-200 - оцінюються роботи вступників, які показали високий худ
нійнорівень виконання рисунку: цілісно закомпонували постановку, зробили лі
нійної
конструктивну побудову геометричних фігур ІЗ урахуванням лі
казали
перспективи, правильно передали об'єм, форму засобами світлотіні, п а
високу якість виконання, і графічну виразність.
141-175 -

оцінюються роботи вступників, які показали

нал

жнии
новку,

художній рівень виконання рисунку: цілісно закомпонували

поста
анням

зробили лінійно-конструктивну побудову геометричних фігур ІЗ урахув
лотіні,
лінійної перспективи, правильно передали об'єм, форму засобами світ
в, або
але в роботі, яких були допущені незначні помилки при побудові предметі
при світлотіньовому вирішенні.
100-140 - оцінюються роботи вступників, які показали середній художнш
фігур
рівень виконання рисунку: передали об'єм, форму, геометричних
засобами

світлотіні,

але в роботах, яких

були

помилки

при л 1НІЙНО-

конструктивній побудові і при світлотіньовому вирішенні.
0-99 - оцінюються роботи вступників, які показали низький ху ДОЖН1И
рівень виконання рисунку.
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