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ВСТУП 

 

Творчий конкурс проводиться  для  абітурієнтів, які вступають на освітню 

програму «Дизайн середовища» спеціальності  022 Дизайн.  

Для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн» освітньої 

програми «Дизайн середовища» Порядком прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2022 році із змінами і доповненнями, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 2 травня 2022 року № 400 передбачено 

проходження творчого конкурсу (Додаток 4). Орієнтуючись на те, що дисципліна 

«Рисунок» є однією з профілюючих дисциплін протягом навчання, формує 

необхідні базові знання для відтворення предметно-просторового середовища, саме 

рисунок обраний для проведення творчого конкурсу для вступу на освітню 

програму «Дизайн середовища» спеціальності  022 Дизайн.  
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

 

Мета творчого конкурсу: визначити рівень підготовки вступників, перевірку 

творчих здібностей та практичних навичок, з метою подальшого успішного 

засвоювання освітньої програми «Дизайн середовища», яка передбачає  необхідні 

для дизайну творчі здібності та їх реалізацію. 

Завдання творчого конкурсу полягає  у виявленні умінь та навичок, 

необхідних в подальшому навчальному процесі: 

- наявність образного та об’ємно-просторового мислення; 

- наявність графічної культури;  

- навичок створення графічного зображення (визначення масштабу, вміння 

передавати форму та пропорції, основи побудови композиції, уявлення об’єму, 

світлотіньова характеристика).  

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

 

1. Вступники повинні мати повну загальну середню освіту. 

2. Вступники повинні мати основи візуальної культури та основи знань в 

галузі образотворчого мистецтва. 

 

3. ЗМІСТ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

 

1. Перед початком творчого конкурсу вступник має надати 3 власних роботи 

за вільною тематикою та технікою виконання, що мають відношення до 

мистецтва та дизайну. Роботи повинні мати відомості про автора (повністю 

прізвище, ім’я, по-батькові). 

Перегляд власних творчих робіт передбачає виявлення творчого потенціалу та 

художніх здібностей у абітурієнта. 
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2. Сесія з рисунку для вступників полягає у виконанні рисунку простого  

натюрморту з предметів побуту, подібних до геометричних фігур, на аркуші 

паперу розміром А3 в техніці олівця при штучному освітленні. 

 

4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

 

Творчий конкурс  проводиться очно або дистанційно.  

1. Проведення творчого конкурсу очно. 

Творчий конкурс проводиться у спеціально обладнаних аудиторіях протягом 

одного дня.  Термін виконання завдання – 8 годин. 

У разі проведення творчого конкурсу очно -  власні роботи необхідно принести 

з собою, підшиті разом. 

2. Проведення творчого конкурсу дистанційно. 

Вступники виконують рисунок з фотографій заздалегідь підготовленого 

натюрморту протягом 8 годин. В якості фотографій надаються 3-4 ракурси (з 

різних сторін) одного і того ж натюрморту. Вступник обирає любий з них, виконує 

завдання, потім надсилає якісну фотографію роботи на електронну пошту 

Приймальної комісії (pk_nuk@nuos.edu.ua). 

У разі проведення творчого конкурсу дистанційно – власні роботи також 

необхідно надіслати на електронну пошту Приймальної комісії 

(pk_nuk@nuos.edu.ua). 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати творчого конкурсу оцінюються шкалою від 100 до 200 балів.  

Критерії оцінки рисунка з визначенням коефіцієнтів вагомості та відповідна 

шкала оцінювання  наведені в таблицях 1, 2. Оцінка за завдання виставляється 

кожним членом екзаменаційної комісії за 200 бальною шкалою. 

Мінімальна кількість балів за творче завдання для допуску до участі в конкурсі 

– 124.  
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Таблиця 1. Критерії оцінки рисунку з визначенням коефіцієнтів вагомості 

№ 
з/п 

Назва критеріїв К-т вагомості 

1 2 3 

1. Композиційна масштабність зображення у заданому 
форматі 

0,025 

2. Виявлення композиційного центру та композиційної 
рівноваги 

0,025 

3. Визначення вірних пропорцій у цілому і окремих 
деталей 

0,20 

4. Виявлення головних конструктивних особливостей 
форми 

0,275 

5. Дотримання методу узагальнення характеру форми 0,175
6. Дотримання правил лінійної перспективи 0,10 
7. Виявлення об’єму за допомогою світлотіньової 

пластики з дотриманням цільності загального 
тонального рішення 

0,2 

                   Сума 1,0 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання творчого конкурсу з рисунку 

Шкала Загальна оцінка 
в балах

А – при виконанні всіх підпунктів таблиці 1 196-200 

В – при п.п.3,6 186-195 

С – при п.п.2,3,6 161-185 

D- при відхиленні з п.п. 2,3,4,6 125-160 

Е – при відхиленні з п.п.2,3,4,5,6 124 

FХ – при відхиленні з п.п.2,3,4,5,6 110-139 

F- при відхиленні з усіх підпунктів табл.1 100-109 
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