
 
 

 



 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Метою вступного випробування з “Композиції ” є перевірка креативності, 

художнього смаку ,знань і відбір абітурієнтів для зарахування на навчання за 

напрямом підготовки 022 Дизайн при прийомі на навчання на основі повної 

загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший бакалавр»  

 Програма містить основні вимоги з композиції та перелік рекомендованої 

літератури. 

 

ЗАВДАННЯ З «КОМПОЗИЦІЇ» 

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

 Виконати стилізацію заданого об’єкту (рослина/тварина/птах тощо.) у 

відкритому або замкненому просторі . 

 Варіації композицій: - тепла гама. - холодна, монохромна, поліхромна. 

 Малюнок виконується фарбами (акрил/акварель/гуаш) та графічними 

засобами на акварельному аркуші формату А3.  

З відступами: зверху, зліва та справа 4,5 см. Знизу - 5 см. 

 Термін виконання малюнку–3 академічних години. 

Вступник повинен: 

 Декоративно узагальнити об'єкті за допомогою ряду умовних прийомів 

зміни форми, об'ємних і колірних співвідношень 

 Проявити розуміння основних понять практичної композиції, відчуття 

пластики, гармонії за рахунок синтезу композиційних закономірностей та 

художнього смаку . Виявити креативність та високе формотворче мислення - 

трансформувати трьох мірні об’єкти у площинні, узагальнювати не втрачаючи 

характер об’єкта, стилізувати та оперувати структурою формату 

Критерії оцінювання: 

Малюнок стилізованого обєкта оцінюється з урахування основних критеріїв: 

- композиційне вирішення обєкту на форматі паперу; 



- креативний підхід до стилізації заданого обєкта; 

- відповідність до заданої колірної гами; 

- якісне технічне виконання завдання. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ 

З ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦІЯ» 

 

165-200 балів – відповідає високому рівню професійної підготовки. 

Грамотне компонування зображення на форматі; оригінальність композиції; 

пропорційність зображення; цілісність виконаної композиції; гармонійне 

співвідношення тонів; досконале володіння графічними навиками; вдале 

художньо-образне вирішення; завершеність виконаної роботи; акуратне 

виконання роботи; 

134-164 балів – відповідає середньому рівню підготовки.  Вдале 

компонування зображення на форматі; оригінальність композиції; пропорційність 

зображення; гармонійне співвідношення тонів; досконале володіння графічними 

навиками; завершеність виконаної роботи; недостатня акуратність виконання 

роботи; 

100-133 балів – відповідає низькому рівню підготовки. Вдале 

компонування зображення на форматі; достатня оригінальність композиції; 

пропорційність зображення; негармонійне співвідношення тонів; не володіє 

графічними навиками; завершеність виконаної роботи; акуратне виконання 

роботи; 

0-99 балів – рисунок виконано з грубими порушеннями усіх вимог критеріїв 

оцінювання: невдале компонування зображення на форматі; недостатня 

оригінальність композиції; непропорційність зображення; негармонійне 

співвідношення тонів; недостатнє володіння графічними навиками; 

незавершеність виконання роботи; неакуратне виконання роботи. Зазначений 

рівень є недостатнім.  
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