1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
1.1. Мета та завдання творчого конкурсу з РИСУНКУ
Рисунок є важливою дисципліною у фаховому навчанні, основою
майстерності, що відчиняє перед дизайнером необмежені можливості і
свободу у втіленні творчих задумів. Абітурієнт, як особистість, може
показати рівень образотворчої культури через рисунок.
Вступник повинен вміти показати здібності та навички в рисунку
натюрморту з 3 предметів побуту близьких по формі геометричних тіл:
компонування зображення на площині паперу;
вибір розміру зображення;
збереження пропорцій об’єктів, що зображаються;
урахування повітряної та лінійної перспективи форм об’єктів;
правильність побудови форм та деталей об’єктів;
виявлення об’ємності форми об’єктів, співвідношення світла та тіні,
матеріалу та фактури засобами конструктивно-тональної побудови;
виявлення просторових співвідношень у розташуванні предметів;
володіння графічними техніками виконання рисунка;
виявлення цілісної єдності та художньої виразності рисунка об’єктів
тощо.
В процесі виконання творчого конкурсу з рисунку послідовно повинні
вирішуватися такі задачі:
1. Розміщення зображення з врахуванням його розміру і місця у
даному форматі, положення форм в просторі, відображення співвідношення
ритму, рівноваги мас, а також кількості незаповненого простору.
2. Визначення

пропорцій,

характеру

форми

і,

одночасно,

конструктивно-пластичної її побудови.
3. Передача об'єму і простору за допомогою лінійної і повітряної
перспективи.

Рисунок повинен передавати характер постановки в живій конкретній
матеріальній формі і бути виконаний із високою художньою культурою.
Під час роботи над рисунком абітурієнт повинен дотримуватися
принципу: від загального до конкретного і від конкретного до цілого, з
наступним об'єднанням того й іншого з метою передачі живої конкретної
форми, з усіма її матеріально-пластичними якостями, наповненої внутрішнім
змістом.
Термін виконання: 4 академічні години.
Матеріали: прості олівці, гумка, папір формату А3.

1.2. Мета та завдання творчого конкурсу з ЖИВОПИСУ
Підготовка висококваліфікованого фахівця з дизайну неможлива без
ґрунтовного оволодіння живописом, як основою образотворчої грамоти,
одним з найважливіших навчальних предметів серед дисциплін професійного
циклу в системі художньої освіти.
Живопис, як навчальна дисципліна, має необмежені можливості для
творчого розвитку студентів, формування їх естетичного смаку і художніх
потреб.
В творчому конкурсі з живопису за темою «Складний натюрморт»
вступник повинен вміти показати:
уміння вирішити композицію натюрморту;
правильність побудови предметів постановки та їх пропорційних
співвідношень;
якість підготовчого рисунка;
якість кольорово-тонального рішення;
володіння прийомами живопису та техніка виконання;
передача повітряної перспективи;
детальна проробка об’єктів;
узагальнення зображення складових постанов.

В вирішенні завдання з живопису абітурієнт повинний вміти визначити
зоровий центр, підпорядкувати другорядне головному, використовуючи тон,
взаємозв'язок кольору і світла при трактуванні об'єму і площини.
Вивчаючи натуру, закони живопису, абітурієнт повинен показати
почуття ритму, як лінійного, так і ритму основної маси тону і кольору,
вирішити складні пластичні, просторові кольорово-тононові завдання.
В кінцевому результаті живописний етюд повинен передавати характер
натюрморту, розкривати поставлену мету, головні принципи майстерності, в
основі яких лежать: вміння бачити натуру в цілому, розкриваючи колірні
відношення, постійно порівнюючи їх, так як порівняння - основа цілісності і
самовираження.
На основі засвоєних знань законів живопису, оволодіння культурою
використання кольору і форми, абітурієнт показує навички, що дають
можливість кваліфіковано вирішувати завдання творчого конкурсу.
Термін виконання: 4 академічні години.
Матеріали: папір формату А3, акварель, гуаш, пензлі, ємність для води.

1.3. Мета та завдання творчого конкурсу з КОМПОЗИЦІЇ
Метою вступного випробування з «Композиції» є виявлення у
вступника навиків роботи з формою, кольором, предметно-естетичними
засобами гармонізації композиції.
В творчому конкурсі з композиції вступник повинен виявити
знання:
площинної

організації

елементів

формальної

композиції

за

заданими властивостями;
засобів досягнення гармонії структурних та композиційних зв'язків
між елементами та цілим у композиції;
закономірностей формальної композиції за принципом тотожності,
контрастних та нюансних відношень між елементами;

засобів та властивостей композиції (статика, динаміка, симетрія,
асиметрія, рівновага, масштаб, пропорції, ритм;
колірних та тональних співвідношень.
та уміння:
вільного оперування арсеналом композиційних засобів та прийомів;
виконувати різні види композицій, надаючи їм потрібних якостей;
досягати єдності та цілісності, образності та виразності виконаних
композицій;
творчого використовування базових принципів композиційного
зв’язку головних елементів композиції із другорядними;
у застосуванні графічних засобів зображення та їх взаємодії з
композиційною площиною.
Зміст композиційної підготовки абітурієнта визначає комплекс знань і
умінь, необхідних студенту-дизайнеру для подальшого вивчення дисципліни
композиції як фундаменту для оволодіння проектною діяльністю.
Площинна

організація формальної

статичної

та динамічної

композиції з єдиного ряду запропонованих елементів у ахроматичному
та хроматичному колірному рішенні (100 балів).
Завдання:
1. виконати на форматі А-4 двохтонову статичну композицію з
заданих 5 площинних фігур (матеріали: олівець, туш, перо, гелева ручка);
2. виконати на форматі А-4 трьохтонову (ахроматичну), статичну
композицію з заданих 5 площинних фігур (матеріали: гуаш, акварель,
кольорові олівці);
3. виконати на форматі А-4 двохтонову динамічну композицію з
заданих 5 площинних фігур (матеріали: олівець, туш, перо, гелева ручка);
4. виконати на форматі А-4 хроматичну, динамічну композицію з
заданих 5 площинних фігур (матеріали: гуаш, акварель, кольорові олівці).

Варіанти фігур: прямокутник, трикутник, коло, окружність, трапеція,
багатокутник, півколо, цифра, літера. Розміри і пропорції фігур можуть
змінюватися абітурієнтом.
Термін виконання: 4 академічні години.
Матеріали: папір формату А-4 - 6 шт., олівці, туш, перо, гелева ручка,
ластик, пензлі, гуаш, акварель, склянка для води, палітра.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ
Специфіка проведення та оцінювання творчих робіт полягає в тому, що
протягом вступного випробування з кожної дисципліни виконується одне
завдання, результатом якого повинна бути завершена творча робота.
У переважній більшості випадків при оцінюванні творчого потенціалу
особистості абітурієнта враховуються лише параметри, які можуть у
майбутньому забезпечити безпосередній творчий результат. Однак людська
особистість - цілісне поняття, в якому всі компоненти взаємопов'язані. Тому
оцінювання результату вступного випробування відбувається не тільки як
накопичення балів, творча робота оцінюється в комплексі як системний та
завершений твір.
При оцінці творчих робіт вони аналізуються з позицій виразності,
логічного завершення та естетичної доцільності, з точки зору відповідності
сучасним вимогам до навчальної методики виконання подібних робіт.

2.1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З РИСУНКУ
Оцінка складається з таких компонентів:
1. Компонування (0-10)
8-10 балів - вдале розташування предметів, в аркуші присутня рівновага;
4-7 балів - незначні похибки;
0-3 балів - відсутність рівноваги, зображення виходить за рамки формату, або
дуже мале.
2. Пропорції (0-10)
8-10 балів - пропорції предметів відповідають дійсності;
4-7 балів - незначні похибки;
0-3 балів - в роботі повний безлад, пропорції предметів не відповідають
дійсності.
3. Перспектива (0-10)
8-10 балів - рисунок побудовано згідно законів перспективи, відчувається
простір;
4-7 балів - недоліки в побудові;
0-3 балів - відсутність побудови перспективи.
4. Тональні відношення (0-10)
8-10 балів - в рисунку є чітка градація тону від темного до світлого;
4-7 балів - незначні порушення, один тон попадає в інший;
0-3 балів - відсутність тональних відношень, робота сіра, невиразна.
5. Світлотінь (0 - 10)
8-10 балів - в предметах відчувається об'єм, просліджується світло, полиск,
напівсвітло, напівтінь, тінь, рефлекс, падаюча тінь;
4-7 балів - незначні помилки;
0-3 балів - відсутність об'єму, зображення площинне.

6. Конкретизація (0 - 10)
8-10 балів - приділена увага до деталей;
4-7 балів - невеликі недоліки в зображені предметів;
0-3 балів - відсутність деталей.
7. Індивідуальний підхід (0 - 10)
8-10 балів - відчувається авторський підхід у виконанні роботи;
4-7 балів - робота виконана автоматично, без індивідуальних особливостей;
0-3 балів - відсутність смаку у роботі.
8. Володіння матеріалом (0 - 10)
8-10 балів - майстерне володіння олівцем, використання олівців різної
тональності, робота чиста;
4-7 балів - робота виконана правильно з незначними помарками
0-3 балів - нерозуміння в виконанні роботи.
9. Узагальнення (0 - 10)
8-10 балів - виділення в роботі головного, другорядного, плановість;
4-7 балів - плутанина планів;
0-3 балів - відсутність першого, другого плану.
10. Завершеність (0 - 10)
8-10 балів - робота має завершений вигляд;
4-7 балів - окремі ділянки роботи не завершені
0-3 балів - більша половина роботи не виконана.
Робота оцінюється за 100-бальною шкалою, після цього до отриманої
суми балів додається 100 балів. Таким чином, оцінка знаходиться в інтервалі
від 100 до 200 балів.

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ЖИВОПИСУ
Оцінка складається з таких компонентів:
1. Компонування (0-10)
8-10 балів - вдале розташування предметів, в аркуші присутня рівновага;
4-7 балів - незначні похибки;
0-3 балів - відсутність рівноваги, зображення виходить за рамки формату, або
дуже мале.
2. Пропорції (0-10)
8-10 балів - пропорції предметів відповідають дійсності;
4-7 балів - незначні похибки;
0-3 балів - в роботі повний безлад, пропорції предметів не відповідають
дійсності.
3. Перспектива (0-10)
8-10 балів - робота побудована згідно законів перспективи, відчувається простір
завдяки кольору;
4-7 балів - недоліки в використанні фарб;
0-3 балів - відсутність перспективи, не відчувається теплого-холодного.
4. Світлотінь (0 - 10)
8-10 балів - в предметах відчувається об'єм, просліджується світло, полиск,
напівсвітло, напівтінь, тінь, рефлекс, падаюча тінь;
4-7 балів - незначні помилки;
0-3 балів - відсутність об'єму, зображення площинне.
5. Тональні відношення (0-10)
8-10 балів - в рисунку є чітка градація тону від темного до світлого;
4-7 балів - незначні порушення, один тон попадає в інший;
0-3 балів - відсутність тональних відношень, робота сіра, невиразна.

6. Конкретизація (0 - 10)
8-10 балів - приділена увага до деталей;
4-7 балів - невеликі недоліки в зображені предметів;
0-3 балів - відсутність деталей.
7. Колорит (0 - 10)
8-10 балів - в роботі відчувається гармонійне поєднання кольорів;
4-7 балів - незначні похибки;
0-3 балів - роботу пофарбовано локальними кольорами, кольори не поєднані
один з одним.
8. Індивідуальний підхід (0 - 10)
8-10 балів - відчувається авторський підхід у виконанні роботи;
4-7 балів - робота виконана автоматично, без індивідуальних особливостей;
0-3 балів - відсутність смаку у роботі.
9. Володіння матеріалом (0 - 10)
8-10 балів - майстерне володіння різними живописними техніками (акварель,
гуаш), робота чиста;
4-7 балів - робота виконана правильно з незначними помарками, але не
відчувається акварельність;
0-3 балів - невміле використання фарби (акварель ,гуаш).
10. Завершеність (0 - 10)
8-10 балів - робота має завершений вигляд;
4-7 балів - окремі ділянки роботи не завершені
0-3 балів - більша половина роботи не виконана.
Робота оцінюється за 100-бальною шкалою, після цього до отриманої
суми балів додається 100 балів. Таким чином, оцінка знаходиться в інтервалі
від 100 до 200 балів.

2.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З КОМПОЗИЦІЇ
Оцінка складається з таких компонентів:
1. Композиційне освоєння площини (0-10)
8-10 балів - гармонійна організація співвідношення композиції і формату;
4-7 балів - наявність візуальних недоліків організації площини;
0-3 балів - відсутність розуміння співорганізації форми та площини.
2. Досягнення цілісності в композиції за рахунок структурних та
композиційних зв’язків між елементами композиції (0-15)
9-15 балів – досягнута композиційна цілісність, творчого застосовані базові
принципи композиційного зв’язку головних елементів із другорядними;
4-8 балів - незначні помилки в організації композиційних зв’язків між
елементами;
0-3 балів – значні порушення цілісності в композиції.
3. Відповідність побудованої композиції поставленим вимогам (0-15)
9-15 балів – композиційна будова повністю відповідає заданому типу
композиції;
4-8 балів - незначні недоліки в організації відповідного типу композиції;
0-3 балів – композиція не відповідає заданим вимогам.
4. Хроматичне рішення (0-15)
9-15 балів

–

колірна

схема

композиції гармонійна,

побудована

у

відповідності до законів хроматичних гармоній;
4-8 балів – наявність деяких помилок в узгодженні кольорів;
0-3 балів – грубі порушення хроматичних співвідношень.
5. Ахроматичне рішення (0 - 10)
8-10 балів – ахроматична схема композиції гармонійна, побудована на основі
співвідношень світлотності тону хроматичної;

4-7 балів - ахроматична схема композиції не достатньо гармонійна, наявність
деяких помилок у співвідношеннях двох робіт;
0-3 балів - відсутність гармонії та зв’язку другої композиції з першою.
6. Виразність композиції (0 - 10)
8-10 балів - в побудові композиції грамотно використані засоби та
образотворчої виразності ;
4-7 балів - незначні помилки в коректності використання композиційних
засобів виразності;
0-3 балів – відсутність виразності композиції.
7. Відповідність колірного рішення заданим властивостям композиції
та майстерність графічного зображення (0 - 15)
9-15 балів - колірне рішення підкреслює задані властивості композиції, а
графічне зображення виконано на високому рівні;
4-8 балів - колірне рішення невиразне і не підкреслює задані властивості
композиції, графічне зображення не відрізняється високою майстерністю;
0-3 балів - не відповідність колірного рішення заданим властивостям
композиції, невиразність графічного зображення.
8. Індивідуальний підхід (0 - 10)
8-10 балів – яскрава, і неординарна композиційна побудова, досягнута
виразність композиції, виявлена висока графічна культура.
4-7 балів - робота виконана автоматично, без індивідуальних особливостей
0-3 балів - робота безлика.
Робота оцінюється за 100-бальною шкалою, після цього до отриманої
суми балів додається 100 балів. Таким чином, оцінка знаходиться в інтервалі
від 100 до 200 балів.
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