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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.

Теоретична частина являє творче есе, в якому абітурієнт у довільній формі
викладає інформацію про мету навчання у магістратурі на освітньо-професійній програмі
«Дизайн візуальних комунікацій», а також пропонує напрямок своїх майбутніх досліджень
в магістратурі. Окреслення питань, що торкаються теми дослідження має за мету розкрити
ступінь володіння історією та теорією дизайну візуальних комунікацій, а також абітурієнт
виказує свій професійний фах, вільне володіння термінологією, початкові здібності до
науково-дослідницької роботи (виконується письмово, формат А-4, 1-2 стор.).

Вимоги до творчого есе з фахового випробування:
– логічне та послідовне висвітлення питання;
– посилання на відповідні джерела інформації;
– правильне вживання спеціальної термінології;
– орієнтованість в матеріалі.

У якості оцінювання практичного досвіду вступника необхідно надати для
перегляду творче портфоліо, де має оцінюватися рівень професійної та виконавчої
майстерності. Портфо́ліо (англ. portfolio) – перелік (коротке портфоліо) або збірка
(широке портфоліо) виконаних робіт та напрацювань певної особи (компанії). Портфоліо
надається в електронному вигляді або p за посиланням на певній платформі (наприклад
Behance).

Вимоги до практичної частини випробування:
- розробка загальної концепції та стилістики;
- естетика зовнішнього вигляду, грамотне поєднання шрифту, зображення та правил

верстки;
- візуальна ієрархія або візуальна супідрядність елементів макету;
- зміст портфоліо та форма подачі графічних робіт;
- естетичний смак і професійний рівень робіт дизайнера.



ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

При оцінюванні теоретичної частини фахового випробування звертається увага на вміння
абітурієнта докладно викласти інформацію щодо подальшого навчання в магістратурі на
освітньо-професійній програмі «Дизайн візуальних комунікацій»,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
протягом 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 виконання
творчого порт фоліо.
Рівень оцінювання відповідає наступній оціночній градації:
181 – 200 балів – «високий рівень»
161 – 180 балів – «достатній конструктивно-варіативний рівень»
141 – 160 балів – «середній репродуктивний рівень»
100– 140 балів – «низький рецептивно-продуктивний рівень» (абітурієнт допускається до
участі в подальшому творчому конкурсі)
99 балів і нижче –  «недостатній рецептивно-продуктивний рівень»

Порядок оцінювання фахового випробування:

№ з/п Критерії оцінювання Кількість балів

1 Теоретична частина (творче есе) 100
2 Практична частина (авторське творче портфоліо) 100



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Фахового випробування для вступу на навчання

на другий рівень вищої освіти «Магістр»

Бали Критерії
190-200 Творчий підхід, логічна побудова викладеної інформації у творчому

есе  і високий рівень професійного виконання завдань в авторському
портфоліо.

180-189 Якісне виконання усіх поставлених завдань, творчий підхід до
виконання цих завдань. Високий професійний рівень авторського
портфоліо.

160-179 Якісне виконання поставлених завдань, але недостатньо розкрито
ступінь володіння теоретичними питаннями, достатньо творчий підхід
до виконання портфоліо.

140-169 Виконання завдань на недостатньо професійному рівні, при цьому
виконана робота має певні недоліки (нелогічна побудова викладення,
відсутність творчого підходу тощо), не розкрито ступінь володіння
теоретичними питаннями. Низький рівень авторського портфоліо.

100-139 Недостатня якість творчого есе (відсутність творчого підходу,
нелогічна побудова викладення, не розкрито ступінь володіння
теоретичним питанням). Недостатній обсяг авторського порт фоліо та
низький професіональний рівень робіт.

99 і нижче
не

прохідний
бал

Значна кількість суттєвих помилок при виконанні завдань, повне
нерозуміння теоретичного завдання. Дуже низький рівень професійної
майстерності авторського портфоліо.

Завідувач кафедри Графічний дизайн Ольга ГАНОЦЬКА
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