Міністерство культури та інформаційної політики України
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Затверджено Вченою радою
Харківської державної академії дизайну і мистецтв
«12» травня 2022 р., протокол № 22

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
Для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр)
зі спеціальності 023Образотворчемистецтво
декоративне мистецтво, реставрація»
галузі знань 02 Культура і мистецтво
освітньо-професійна програма «Живопис»

(денна та заочна форми навчання)

Харків 2022

Завдання розраховані на виявлення творчих засад на поставлену проблему,
вмінняволодітиосновнимизасобамизображеннязурахуваннямспецифікивідповіднихспеціал
ізації, рівень засвоєння знань, розвиток індивідуального творчого мислення,
досвіданалізутаузагальненняформ,цілісного вирішення композиції.
Вступнабюджетнуформунавчання:
– творчийконкурс,якийоцінюєтьсяв200балів,
– мотиваційнийлист неоцінюється.
Наконтрактнуформунавчання:
–
тількимотиваційнийлист,
– такожтворчіроботи таграмоти, дипломитощо.

Типові умови до програмних завдань творчого конкурсу
з композиції
Типове завдання
Виконання натюрморту в образно-пластичній, або в будь-якій іншій
образотворчійдоробцінатему «Декоративний натюрмортзпредметамипобуту».
Розмір:Формат А-2 (40х60).
Кольоровагамма:навибір(холоднааботеплагама).
Матеріал:олія,полотно,папір,гуаш,вугілля,олівці,пензлі.
Терміни виконання: завдання видається в день іспиту, виконується протягом двох
годин,фотозавантажується доGoogle Forms (ГуглФорми).
Розробкаобразноїтрансформаціїнатюрмортузнескладнихзаформоюпредметівпобуту,задоп
омогоюхудожньо-живописнихматеріалів.
Пошуквиразно-образноїідеї,якабільшевідповідаєзаданійтемі.
Вступникунадаєтьсятритемиззавданняминавибір.Кожнезавданняміститьнабірпредметів
побуту
з
яких
вступник
повинен
самостійно
виконати
необхідну
композицію.Набірелементівізпредметівпобутуоднаковийдлявсіхабітурієнтів,щоекзаменую
ться.
Вимогидозавдання:
• композиціяповиннабутиобразотворчою;
• параметр,щовизначаєхарактеркомпозиції(«статичність/динамічність»);
• використаннякольоровоїпалітриєобов'язковим;
• загальнакольоровагамаповиннавідповідатикомпозиційномузадуму;

КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК ОЦІНОК
з творчого конкурсу дисципліни «композиція» для вступу на навчання за перший
рівень вищої освіти «Бакалавр»
(Спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація")

:
181–200балів–«високийтворчийрівень»
161 – 180 балів – «достатній конструктивно-варіативний
рівень»141– 160 балів –«середнійрівень»
124 – 140 балів – «низький рівень» (абітурієнт допускається до участі
вподальшомутворчомуконкурсі)
123балівінижче–«недостатнійрівень»
Особи,якіотрималименше124балівзавипробуваннянедопускаютьсядоподальшо
госкладаннявступнихвипробувань та участіутворчомуконкурсі.
Випробування з композиції спрямоване на виявлення певних закономірностей,
якіобумовлюютьстворенняхудожньогоцілогоієважливимаспектомдлявизначеннятворчоїосо
бистості художника-живописця.
Порядок оцінювання творчого конкурсу з композиції:
№з/п
Критеріїоцінювання
1
Дотриманняосновнихзаконівкомпозиції
2
Демонстраціявміннярозкриттязмістутатеми
завданнялаконічнимивиразнимизасобами
3
Оригінальністьідеївиконаннятатехнічність
4
Вміннявирішеннязадачвобразній формі
5
Високийрівеньвиконання,щовідбиваєвізуальнопластичніособливостірішення
6
Якістькомпонуванняскладовихкомпозиції
7
Демонстраціяцілісностізображення
8
Вибір певних графічних, живописних засобів, що
уповніймірівідповідаютьхарактерузавданнята
тематицікомпозиції
9
Гармонійністьтавиразністьзакольоромтатоном
композиціївцілому

Кількість балів
30
30
20
20
20
20
20
20
20

Критерії оцінок
200-бальна
шкала
194-200
189-193

181-188

Критерії
Виставляється за майстерно виконану роботу з дотримання усіх
встановленихвимог.Знезначнимипорушеннямипокомпозиції.
Виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості
іповноти виконання завдання, але містить несуттєві відхилення
технічногохарактеру (робота не завершена, але велась поетапно вірно).
Ставиться
занаявністьавторськоїтворчоїідеїзелементаминовизни,щовідповідає
основнимвимогамзавдань.Маєвізуально-пластичніособливостірішення.
Виставляєтьсязароботу,якавідповідаєвсімвимогам,алемаєокремі
недолікипринциповогохарактеру.Ставитьсязанаявністьелементівновизни

171-180

161-170

151-160

141-150

131-140

124-130

123 і нижче
непрохіднийб
ал

Достатнійконструктивно-варіативнийрівеньСтавитьсязанаявністьавторськоїт
ворчоїідеїзелементаминовизни,щовідповідаєосновнимвимогам
завдань;
відповідність
художньо-образного
рішення
в
цілому,
йогоелементівідеталейвимогамзавдань,достатньоякіснийрівеньвиконанняпр
и
наявностінезначнихнедоробоквкомпозиції.
Достатнійконструктивно-варіативнийрівеньСтавитьсязанаявністьелементівн
овизничастковогохарактерувавторськійідеї,поверховістьхудожньо-образного
рішення,недостатньоїгармоніїівиразностіелементів
композиції,недостатньоякіснийрівеньвиконанняроботи.
Середній рівень. Має недоліки в організації, є порушення в
узгодженостіскладових;рішенняздатнепроявлятиосновнуавторськуідею,загал
омправильнеформоутворення,алеміститьдекількагрубихпомилок,щознижуєз
агальнийрівенькомпозиції;зображеннямаютьвідповіднийхудожнійрівеньвико
нання,алевроботіпроявленапевнанеохайністьувиконанні;у
виконаномузавданні виявленізнаннятанавичкисередньогорівня.
Середній рівень. Порушення в узгодженості складових; рішення не
проявляєосновну авторську ідею у композиції, не є оригінальним, містить
декількагрубихпомилок,знижуючирішення;роботавиконананаслабкомуграфі
чномурівні,проявленанеохайністьувиконанні;Увиконаномузавданні виявлені
знання
та
навички
нижче
середнього
рівня.
Недостатняпроробкаелементівідеталейкомпозиції,низькийякіснийрівеньвико
нання
роботи.
Низький рівень.Містить принципові помилки (не вірно взяті, або
загубленівпроцесіроботивеликіживописнівідношеннянатури,порушенаанато
мічноконструктивнапобудова,колірберетьсяневпропорційнихвідношенняхдо
колористикиполотна.Роботавиглядаєнеживописною,порушенацілісність).
Низькийрівень.Допущенігрубіпомилки(порушеніпропорціїтаконструктивніс
ть,
грубо
порушені
пропорції,
погано
скомпонований,
великівідношенняневзяті,роботавиглядаєдиспропорційною.Дисгармонія
кольоровихвідношень, авторневідчуваєтонтаколір).
Недостатнійрівень.Ставитьсязаповнуневідповідністьпоставленимзадачам
композиційногорішення,змістовностііобразу,украйнизькийрівеньвиконанняро
боти.

Завідувач кафедри «Живопис»

Василь ГАНОЦЬКИЙ

