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Творчий конкурс - форма вступного випробування, метою якого є 
перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за 
напрямами (спеціальностями) галузей знань». Творчий конкурс з малюнку та 
композиції має на меті перевірити знання та вміння абітурієнтів з наступних 
фахових дисциплін: «Малюнок», «Основи композиції». 
 

1. Кваліфікаційні вимоги до вступників 
 

Перелік вмінь та навичок, які мають бути в абітурієнта перед 
вступом на спеціальність. 

1. Абітурієнт повинен володіти основами композиції, формоутворення, 
знаннями колористики, макетування. 

2. Володіти засобами виявлення форми, а саме: штрих, пляма, лінія, силует, 
використання яких повинно дати об’єктивність та виразність малюнку. 

3. Вміння володіти природними матеріалами (рослинні форми, біоформи), з 
їх графічними замальовками і стилістичним переробленням, з базовими 
композиційними поняттями (силует, симетрія, асиметрія, статика, 
динаміка, техніка, колаж і т.д.). 

 
2. Характеристика завдань. 

 
2.1. Малюнок 

1. Творчий конкурс з малюнку складається із одного завдання – малюнок 
укладки складок тканини з подальшою візуалізацією прихованої форми 
манекену. 

2. Абітурієнти повинні виконати завдання, що зазначаються в 
екзаменаційних білетах: 
Білет №1. Малюнок укладки складок тканини з подальшою 

візуалізацією прихованої форми манекену (назва – «Літо»). 
Білет №2. Малюнок укладки складок тканини з подальшою 

візуалізацією прихованої форми манекену(назва – «Алегорія» ). 
Білет №3. Малюнок укладки складок тканини з подальшою 

візуалізацією прихованої форми манекену (назва – «Містерія»). 
3. Термін виконання – 4 академічних години. 
4. Матеріал – папір, олівець, ластик. 
5. Розмір – А3. 
6. Графічні засоби виконання: лінія, тон (штрих). 

 
2. 2. Композиція 

1. Творчий конкурс з композиції  складається з одного  завдання, що 
зазначається в екзаменаційному білеті – зображення композиції з 
перетину геометричних тіл (тіло обертання, кристалічне тіло), виявлення 
лінії перерізу (спряження) цих тіл. Кількість різноманітних перетинів 
повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, лінійний, з обмеженим 
використанням тону. 
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2. Абітурієнти повинні виконати завдання, що зазначаються в 
екзаменаційних білетах: 
Білет №1. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл куба і 

конуса, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. Кількість різноманітних 
перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, лінійний, з 
обмеженим використанням тону. 
Білет №2. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл куба і кулі, 

виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. Кількість різноманітних 
перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, лінійний, з 
обмеженим використанням тону. 
Білет №3. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл куба і 

циліндра, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. Кількість 
різноманітних перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, 
лінійний, з обмеженим використанням тону. 
Білет №4. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл куба і тора, 

виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. Кількість різноманітних 
перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, лінійний, з 
обмеженим використанням тону. 
Білет №5. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл 

паралелепіпеда і кулі, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. Кількість 
різноманітних перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, 
лінійний, з обмеженим використанням тону. 
Білет №6. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл 

паралелепіпеда і конуса, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. 
Кількість різноманітних перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок 
прозорий, лінійний, з обмеженим використанням тону. 
Білет №7. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл 

паралелепіпеда і циліндра, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. 
Кількість різноманітних перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок 
прозорий, лінійний, з обмеженим використанням тону. 
Білет №8. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл 

паралелепіпеда і тора, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. Кількість 
різноманітних перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, 
лінійний, з обмеженим використанням тону. 
Білет №9. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл піраміди і 

кулі, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. Кількість різноманітних 
перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, лінійний, з 
обмеженим використанням тону. 
Білет №10. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл піраміди і 

циліндра, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. Кількість 
різноманітних перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, 
лінійний, з обмеженим використанням тону. 
Білет №11. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл піраміди і 

конуса, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. Кількість різноманітних 
перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, лінійний, з 
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обмеженим використанням тону. 
Білет №12. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл піраміди і 

тора, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. Кількість різноманітних 
перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок прозорий, лінійний, з 
обмеженим використанням тону. 
Білет №13. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл 

тригранної призми і кулі, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. 
Кількість різноманітних перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок 
прозорий, лінійний, з обмеженим використанням тону. 
Білет №14. Зобразити композицію з перетину геометричних тіл 

тригранної призми і циліндра, виявити лінію перерізу (спряження) цих тіл. 
Кількість різноманітних перетинів повинна бути не менша п’яти, малюнок 
прозорий, лінійний, з обмеженим використанням тону. 
1. Термін виконання – 3 академічних години. 
2. Матеріал – папір, олівець, ластик. 
3. Розмір –А3. 
4. Графічні засоби виконання: лінія, тон (штрих). 
 

3. Критерії оцінювання робіт 
 

3.1. Малюнок 
В роботі абітурієнт повинен продемонструвати навички осмисленого 

конструктивного малюнка тканини з  укладеними складками на манекені. 
Проте основний наголос ставиться на розкритті творчого потенціалу 
майбутніх спеціалістів.  
 Виходячи з цього, робота абітурієнта оцінюється за показниками: 

1. Грамотна и акуратна побудова композиції, демонстрація 
нестандартного мислення – 0-20 балів. 

2. Графічна виразність (пропорції, визначення основних напрямків, 
ритмів, руху складок) – 0-20 балів. 

3. Чіткість у передачі планів, візуалізація прихованої форми манекена 
– 0-20 балів. 

4. Якість тонального моделювання форми – 0-20 балів.  
5. Образність мислення, завершеність теми – 0-20 балів. 

Максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати при виконанні 
роботи «Малюнок укладки складок тканини з подальшою візуалізацією 
прихованої форми манекена» становить 100 балів. 
  

3.2. Композиція 
 З умов проведення творчого конкурсу абітурієнт повинен виконати 
завдання, що зазначається в екзаменаційному білеті – зображення композиції 
з перетину геометричних тіл (тіло обертання, кристалічне тіло), виявлення 
лінії перерізу (спряження) цих тіл. 
 Абітурієнт повинен продемонструвати навички в творчій роботі по 
організації всієї композиції на площині аркуша паперу. 
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 Уся композиція складається з сполучень тіл обертання з кристалічним 
тілом. Таких сполучень повинно бути не менш п’яти. 
 Це завдання дає змогу протестувати: 
 1.Здібності що до об’ємно-просторового мислення абітурієнта, як 
професійно важливої якості майбутнього дизайнера. 
 2.Осмислені зображувальні навички абітурієнта. 
 3.Здібності що до нестандартного комбінаційного чи асоціаційного 
мислення. 
 Виходячи з цього, робота абітурієнта оцінюється за показниками: 
1. Композиція всього аркуша – 0-20 балів. 
2. Наявність п’яти перетинів – 0-20 балів. 
3. Вірне зображення ліній перетину – 0-20 балів. 
4. Виразність зображення (навички осмисленого користування лінією та 
світлотінню) – 0-20 балів. 

5. Цікавість композиції – 0-20 балів. 
Максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати при виконанні 

роботи «Зображення композиції з перетину геометричних тіл (тіло 
обертання, кристалічне тіло), виявлення лінії перерізу (спряження) цих тіл» 
становить 100 балів. 

 
3.3. Оцінювання роботи абітурієнта  

1. Критерії оцінювання якості робіт абітурієнтів здійснюється за 200-
бальною системою. 

2. Оцінювання роботи абітурієнта завершується підрахунком суми балів за 
дві виконанні роботи. 

3. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або 
зарахування на навчання поза конкурсом становить 124 бали. 

 
 
Голова предметної комісії _________________________________________ 


