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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 складається з двох 

завдань, що включає в себе теоретичну та практичну частину. 

 

Типове завдання №1 

 

Теоретичне питання: обґрунтування теми майбутнього проектно-теоретичного 

дослідження (виконується письмово). 

Теоретична частина складається з надання мотиваційного листа, в якому необхідно вказати 

тему свого майбутнього проектно-теоретичного дослідження і обґрунтувати його 

актуальність. Визначити предмет дослідження, можливі об'єкти дизайн-розробок та 

висновки за даною темою. 

Мотиваційний лист має за мету розкрити ступінь володіння історією та теорією 

промислового дизайну, вміння орієнтуватися у стилях та напрямках сучасного дизайну, 

продемонструвати вільне володіння термінологією, початкові здібності до науково-

дослідницької роботи. 

Мотиваційний лист завантажується в особистому кабінеті до дня фахового випробування. 

Вимоги до мотиваційного листа: 

– логічне та послідовне висвітлення питання; 

–  правильне вживання спеціальної термінології; 

– орієнтованість в матеріалі. 

 

Типове завдання №2 

 

 Практичне завдання: Дизайн-концепт промислового об’єкту. Розробка концепції 

промислового виробу на запропоновану тему. Розробити концепцію і виконати ескізи  

промислового об’єкту та презентувати їх в графічній формі. 
 

Наприклад: 

Малій индивид транспорт моно-колесо 

Кухонний пристрій 

Електронний гаджет 

 

Розмір: робочий формат для виконання ескізів завдання А-4 (210 х 297 мм) 

Кольорова гамма: вільна 

Матеріал: вільний папір, гуаш, туш, олівці, перо, пензлі, акварель, комп'ютерна графіка, 

тощо. 

Вимоги до власних ескізів: 

– відповідність заданій темі; 

– наявність авторської ідеї; 

– оригінальність і гармонійність художньо-образного рішення; 

Практичне завдання виконуються в он-лайн режимі, робота фотографується і 

завантажується в особистий кабінет. 

 



ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Теоретичне завдання оцінюється максимально в в 60 балів. При оцінюванні теоретичної  

частини фахового випробування звертається увага актуальності обраної теми та вміння 

абітурієнта докладно обґрунтовувати проблематику теми майбутнього теоретично-

проектного дослідження,  грамотно використовувати спеціальну термінологію; 

орієнтуватися у стилях та напрямках сучасного предметного  дизайну, у етапах розвитку 

дизайну і його проблемах сьогодення в Україні та в світі; аналізувати об’єкти промислового 

дизайну з точки зору їхньої приналежності до певного стилю; прогнозувати подальший 

розвиток фаху у майбутньому. 

 

Практичне завдання оцінюється в 140 балів з позицій виразності та логічної доцільності 

проектних пропозицій, з точки зору відповідності сучасним вимогам дизайну та 

навчальної методики виконання подібних робіт. 

 

Максимально за фахове випробування можна отримати 200 балів. 

 

Рівень оцінювання фахового випробування 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» 

100 – 129 балів – «низький рецептивно-продуктивний рівень» 

99 балів і нижче –  «недостатній рецептивно-продуктивний рівень». 

 

Особи, які отримали менше 100 балів за випробування не можуть претендувати на 

бюджетну форму навчання. 

 

Порядок оцінювання фахового випробування: 

 

№ з/п Критерії оцінювання Кількість балів 

1 Теоретична частина 60 

 Актуальність теми  20 

 Обґрунтування теми дослідження 20 

 Перспективність шляхів і напрямків вирішення проблеми  29 

2 Практична частина 140 

 Відповідність заданій темі  30 

 Гармонійність художньо-образного рішення 30 

 Доцільність запропонованого рішення 30 

 Оригінальність ідеї 30 

 Візуалізація 20 

Разом 200 

  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахового випробування для вступу на навчання  

на другий рівень вищої освіти «Магістр» 

 

Бали Критерії 

180-200  Творчий підхід, логічна побудова і професійне виконання завдань, 

надання додаткових варіантів за відповідними темами, повна відповідь 

на теоретичне питання 

164-179 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 

150-163 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 

 

128-149 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 

100-127 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 

99-0 Значна кількість суттєвих помилок при виконанні завдань, мінімальне 

розуміння теоретичного питання 

 

 

 

 

Завідувач кафедри Дизайн                                                               Ірина ЄРЕМЕНКО  
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