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Проходячи фахове випробування до магістратури Харківської державної академії
дизайну і мистецтв, абітурієнт з освітнім рівнем «бакалавр» повинен виказати високий
рівень теоретичних знань з фахових питань, вміння орієнтуватися в основній
проблематиці галузі, володіти відповідною термінологією та інструментарієм, виказати
навички професійної та наукової роботи за обраною спеціальністю. Фахове випробування
є комплексним завданням, що включає в себе теоретичну та практичну частину.
Теоретичні питання мають за мету розкрити ступінь володіння історією та теорією
графічного дизайну, вміння орієнтуватися у стилях та напрямках сучасного графічного
дизайну. Під час співбесіди абітурієнт повинен виказати професійний фах, вільне
володіння термінологією, початкові здібності до науково-дослідницької роботи
(виконується письмово).
Вимоги до теоретичної частини випробування:
– логічне та послідовне висвітлення питання;
– посилання на відповідні джерела інформації;
– правильне вживання спеціальної термінології;
– орієнтованість в матеріалі.
При виконанні практичного завдання абітурієнт повинен показати високий рівень
професійної та виконавчої майстерності. Завдання виконується графічними матеріалами
та інструментами. Основні етапи роботи: концептуальні пошуки, розробка перспективних
ескізів, виконання остаточного варіанта завдання. Завдання подається у формі фор-ескізу
на форматі А-4, 4-6 аркушів.
Вимоги до практичної частини випробування:
– відповідність заданій темі;
– наявність авторської ідеї;
– оригінальність і гармонійність художньо-образного рішення;
– високий рівень виконання, що відбиває візуально-пластичні особливості рішення;
– досягнення образності та оригінальності композиційного рішення;
– гармонійність та виразність композиції в цілому.

Типові умови до програмних завдань фахового випробування
Типове завдання №1
Теоретичне питання з історії графічного дизайну (усна відповідь).
Типове завдання №2
Шрифтова і знакова графіка. Розробка концепції основних елементів візуального стилю на
запропоновану тему. Виконати ескізи логотипу (шрифтовий напис) та знаку
(зображувальний), поєднаних єдиною графічною мовою
Розмір: робочий формат для виконання ескізів завдання А-4 (210 х 297 мм)
Кольорова гамма: чорно-біла
Матеріал: папір, гуаш, туш, олівці, перо, пензлі
Крім того, проводиться співбесіда (обговорення робіт абітурієнта за авторським
портфоліо), під час якої абітурієнт повинен виказати професійний фах, вільне володіння
термінологією, початкові здібності до науково-дослідницької роботи.

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
При оцінюванні теоретичної частини фахового випробування звертається увага на вміння
абітурієнта докладно відповідати на задане запитання, а саме: грамотно використовувати
спеціальну термінологію; орієнтуватися у стилях та напрямках сучасного українського
графічного дизайну, у етапах розвитку професії в Україні та в інших країнах на протязі з
кінця ХІХ століття до теперішнього часу; аналізувати об’єкти графічного дизайну з точки
зору їхньої приналежності до певного стилю; прогнозувати подальший розвиток фаху у
майбутньому.
Оцінювання практичної частини проводиться з позицій виразності, логічного завершення
та естетичної доцільності, з точки зору відповідності сучасним вимогам до навчальної
методики виконання подібних робіт.
Рівень оцінювання відповідає наступній оціночній градації:
181 – 200 балів – «високий рівень»
161 – 180 балів – «достатній конструктивно-варіативний рівень»
141 – 160 балів – «середній репродуктивний рівень»
124 – 140 балів – «низький рецептивно-продуктивний рівень» (абітурієнт допускається до
участі в подальшому творчому конкурсі)
123 балів і нижче – «недостатній рецептивно-продуктивний рівень»
Порядок оцінювання фахового випробування:
№ з/п

Критерії оцінювання

Кількість балів

1
2
3

Теоретична частина
Практична частина
Співбесіда (обговорення робіт абітурієнта за авторським
портфоліо)

60
100
40

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Фахового випробування для вступу на навчання
на другий рівень вищої освіти «Магістр»
Бали
200

180-199

160-179

Критерії
Творчий підхід, логічна побудова і професійне виконання завдань,
надання додаткових варіантів за відповідними темами, повна
відповідь на теоретичне питання
Вчасне та якісне виконання усіх поставлених завдань, творчий підхід
до виконання цих завдань, але при цьому є декілька незначних
помилок, недостатньо повна відповідь на теоретичне питання
Вчасне та якісне виконання більшості поставлених завдань, достатньо
творчий підхід до виконання цих завдань, але при цьому виконана
робота має значні недоліки, недостатньо розкрито ступінь володіння
теоретичним питанням

140-169

124-139

123 і нижче
не
прохідний
бал

Виконання завдань на недостатньо професійному рівні, при цьому
виконана робота має значні недоліки (неохайність виконання,
відсутність творчого підходу тощо), не розкрито ступінь володіння
теоретичним питанням
Недостатній обсяг виконаних завдань, при цьому виконана робота має
багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність
творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо), не
розкрито ступінь володіння теоретичним питанням
Значна кількість суттєвих помилок при виконанні завдань, повне
нерозуміння теоретичного питання

Головний екзаменатор
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