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(денна та заочна форми навчання)

Харків 2022

Завдання розраховані на виявлення знань та розуміння специфіки творчої діяльності
в промисловому (предметному) дизайні, вміння володіти основними засобами зображення
з урахуванням специфіки спеціалізації, розвиток індивідуального творчого мислення,
досвід аналізу та узагальнення знань про композицію в дизайні.
Типові умови до програмного завдання творчого конкурсу з композиції
Творчій конкурс складається з практичного завдання фахового випробування з
композиції, яке виконується в режимі он-лайн і завантажується до електронного кабінету
абітурієнта з додаванням мотиваційного листа (до якого можуть бути прикріплені
авторські роботи з рисунку, живопису, композиції, дипломи і грамоти за участь в творчих
конкурсах, тощо).
Типове завдання
Організація площини у формі схематичної композиції на запропоновану тему
промислового виробу з обов’язковим використанням у композиції гармонійно пов’язаних
між собою зображень геометричних фігур (квадрат, прямокутник, трикутник, круг).
Приклади тем: трактор, фен, електрочайник, ножиці.
Розмір: Формат А-4 (210 х 290 мм)
Кольорова гамма: чорно-біла, можливе додання 1 кольору
Матеріал: папір, туш, олівці, перо, пензлі, лінери, акварель, гуашь, тощо
Терміни виконання: 4 акад. год.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ
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.
Рівень виконання конкурсної роботи відповідає наступній оціночній градації:
190 – 200 балів – «високий рівень»
170– 189 балів – «достатній конструктивно-варіативний рівень»
150 – 169 балів – «середній репродуктивний рівень»
130 – 149 балів – «посередній рецептивно-продуктивний рівень»
125 – 129 балів – «низький рецептивно-продуктивний рівень»
124 балів і нижче – «недостатній рецептивно-продуктивний рівень».
Особи, які отримали менше 124 балів за випробування не можуть претендувати на
бюджетну форму навчання.
Випробування з композиції спрямоване на виявлення певних закономірностей,
які обумовлюють створення художнього цілого об'єкту і є важливим аспектом для
визначення творчої особистості дизайнера.

Порядок оцінювання творчого конкурсу з композиції:
№ з/п

Критерії оцінювання

Кількість балів

1
2

Дотримання основних законів композиції
Демонстрація вміння розкриття змісту та теми завдання
лаконічними виразними засобами
Оригінальність ідеї виконання
Вміння вирішення задач в образній формі
Високий рівень виконання, що відбиває візуальнопластичні особливості рішення
Якість компонування складових композиції
Демонстрація цілісності зображення
Вибір певних графічних засобів, що у повній мірі
відповідають характеру завдання та тематиці композиції
Гармонійність та виразність композиції в цілому
Максимальна кількість балів

30
30

3
4
5
6
7
8
9

20
20
20
20
20
20
20
200

*Якщо, абітурієнти набрали однакову кількість балів, тоді до розгляду беруться
мотиваційні листи і аналізуються екзаменаторами творчі здобутки абітурієнтів.
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