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П Р О Г Р А М А 

вступного випробування з 

Композиції 

для прийому вступників, які здобули базову або повну вищу освіту та вступають на 

навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

неспорідненою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, та осіб, 

які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра і виконують у 

повному обсязі навчальний план, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю на другий курс в Університеті в межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу 

за спеціальністю 

022  Дизайн 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою вступного випробування з «Композиції» є перевірка знань і відбір 

вступників для зарахування на навчання за ступенем «бакалавра» за напрямом 

підготовки 022 Дизайн при прийомі на навчання на основі базової або повної 

вищої освіти при прийомі на навчання до ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” у 2019 році. 

Програма містить завдання з композиції та перелік рекомендованої 

літератури. Наведені приклади виконання екзаменаційних завдань, які 

виносяться на вступне випробування уможливлять вступнику систематизувати 

свої знання та допоможуть зорієнтуватися, на які аспекти творчого конкурсу 

треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. Перелік 

рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для 

вступного випробування. 



Спеціалізація «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН» 

 
 

Екзаменаційна робота з композиції складається з 2-х завдань (дод. №1): 

Завдання № 1. Створити абстрактну композицію із заданих 

геометричних фігур та первинних графічних елементів (точки, лінії, плями) 

за принципом статики або динаміки в чорно-білому графічному вирішенні. 

Завдання № 2. 

На основі абстрактної композиції створити площинну композицію 

(квадрат, прямокутник, трикутник, коло та інших похідних від них фігур) 

шляхом вільного розміщення, дотику, прилягання, накладання, перетину за 

принципом статики або динаміки в теплій, холодній або мішаній кольоровій 

гамі. 

Матеріал, техніка: папір(формат А-3), туш, гуаш, акварель, темпера, 

акрил, перо, пензель. 

Час виконання – 6 астрономічних годин. 

Вимоги до завдань 

1) оригінальність композиційного вирішення; 

2) цільність зображення (рівновага елементів композиції і тла, 

пропорційність, ритмічна і пластична узгодженість елементів композиції; 

3) відповідність графічної подачі; 

4) акуратність виконання. 

 
 

Примітка: 

Вихідні дані до завдань задаються безпосередньо на екзамені: первинні 

графічні елементи (крапка, лінія, пляма та інші), геометричні фігури 

(трикутник, прямокутник, квадрат, коло); статика або динаміка, тепла або 

холодна гама. Кількість фігур та співвідношення розмірів необмежена. 
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Додаток №1 

Приклади завдань з композиції спеціалізація «Графічний дизайн» 
 

Варіант 1 

  
Іл. 1. Приклад завдання № 1. Іл. 2. Приклад завдання № 2. 

 

 

Варіант 2 

Іл. 3. Приклад завдання № 1. Іл. 4. Приклад завдання № 2



Спеціалізація «ДИЗАЙН ОДЯГУ» 

 
 

Екзаменаційна робота з композиції складається з 2-х завдань (дод. №2): 

Завдання № 1. 

Створити абстрактну композицію із заданих геометричних фігур та 

первинних графічних елементів (точки, лінії, плями) за принципом статики 

або динаміки в чорно-білому графічному вирішенні. 

 
Завдання № 2. 

На основі фронтальної композиції створити переносне мотивоване 

значення форми костюма в теплій, мішаній або холодній гамі за принципом 

статики або динаміки. Зображення: двовимірне (площинне). 

 
Матеріал, техніка: папір формату А-3, гуаш, акварель, акрил, темпера, 

туш, пензлі, перо, рапідограф. 

Час виконання – 6 астрономічних годин. 

 
Вимоги до завдань: 

1) відповідність завданню, оригінальність композиційного вирішення; 

2) цілісність зображення (рівновага елементів композиції і тла, 

пропорційність, ритмічна і пластична узгодженість елементів композиції; 

3) відповідність графічної подачі; 

4) акуратність виконання. 

Примітка: 

Вихідні дані до завдань задаються безпосередньо на екзамені: первинні 

графічні елементи (крапка, лінія, пляма та інші), геометричні фігури 

(трикутник, прямокутник, квадрат, коло); статика або динаміка, тепла або 

холодна гама. Кількість фігур та співвідношення розмірів необмежена. 



ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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12. Blackman C. 100 years of fascion illustration London: Laurence King, 

2004. 386 s. 
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Додаток № 2 

Приклади завдань з композиції спеціалізація «Дизайн одягу» 

Варіант 1 

Завдання №1 Завдання №2 

Варіант 2 

Завдання №1 Завдання №2 
 
 



Спеціалізація «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА (Дизайн інтер’єру та 

екстер’єру)». 

 

 

Екзаменаційна робота з композиції складається з 2-х завдань (дод. № 3): 

Завдання № 1. Створити фронтальну (площинну) композицію, у якій 

необхідно врівноважити геометричні фігури за принципом статики або динаміки 

в чорно-білому графічному вирішенні. 

Завдання № 2. На основі фронтальної композиції створити об’ємно- 

просторову, де врівноважити геометричні форми за принципом статики або 

динаміки в теплій, мішаній або холодній гамі. 

Матеріалі та інструменти: папір (формат А-3), олівець, гумка, туш, пера, 

рапідограф, фарби (гуаш чи акварель, акрил на вибір абітурієнта), пензлі. 

Час виконання – 6 астрономічних годин. 

Вимоги до завдання: 

1) відповідність завданню, оригінальність художньо-образного рішення 

заданої теми; 

2) цілісність зображення (рівновага елементів композиції і фону), 

пропорційна, ритмічна і пластична узгодженість форм композиції,); 

3) відповідність графічної подачі (у чорно-білому вирішенні врахувати 

властивості ліній, передачі плановості; в хроматичному вирішенні – гармонійне 

поєднання кольорів) 

4) акуратність виконання. 

Примітка: 

Вихідні дані задаються безпосередньо на екзамені: геометричні фігури для 

фронтальної композиції (квадрат, прямокутник, коло, трикутник та інші); для 

об'ємно-просторової композиції (куб, куля, трикутна або чотирикутна призма, 

конус та інші геометричні форми); статика або динаміка, тепла або холодна 

гама. Кількість фігур та співвідношення розмірів необмежена. 
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Додаток 3. 

Приклади завдань з композиції спеціалізація «Дизайн середовища (дизайн 

інтер’єру та екстер’єру)» 

Варіант1 
Іл. 1. Приклад завдання № 1. Іл. 2. Приклад завдання № 2. 

 

 

Варіант2 
Іл. 3. Приклад завдання № 1. Іл. 4. Приклад завдання № 2. 

 



Бали Критерії оцінювання 

до 120 балів - невдале компонування зображення на форматі 

- неоригінальність композиції 

- непропорційність зображення 

- негармонійне співвідношення тонів 

- неволодіння графічними навиками 

- незавершеність роботи 
- неакуратне виконання роботи 

120-129 балів - невдале компонування зображення на форматі 

- достатня оригінальність композиції 

- непропорційність зображення 

- негармонійне співвідношення тонів 

- недостатнє володіння графічними навиками 

- незавершеність роботи 
- неакуратне виконання роботи 

130-139 балів - незначні помилки в на форматі 

- достатня оригінальність композиції 

- пропорційність зображення 
- негармонійне співвідношення тонів 

- не володіє графічними навиками 
- незначна незавершеність виконаної роботи 

- неакуратне виконання роботи 

140-149 балів 
 

- вдале компонування зображення на форматі 

- достатня оригінальність композиції 

- пропорційність зображення 
- негармонійне співвідношення тонів 

- не володіє графічними навиками 
- незначна незавершеність виконаної роботи 

- неакуратне виконання роботи 

150-159 балів 
 

- вдале компонування зображення на форматі 
- оригінальність композиції 

- пропорційність зображення 

- гармонійне співвідношення тонів 

- не досконале володіння графічними навиками 

- завершеність виконаної роботи 
- недостатня акуратність виконання роботи 



160-179 балів 
 

- вдале компонування зображення на форматі 

- оригінальність композиції 

- пропорційність зображення 

- гармонійне співвідношення тонів 

- досконале володіння графічними навиками 
- завершеність виконаної роботи 

- недостатня акуратність виконання роботи 

180-200 балів 
 

- грамотне компонування зображення на форматі 

- оригінальність композиції 

- пропорційність зображення 

- гармонійне співвідношення тонів 

- досконале володіння графічними навиками 
- завершеність виконаної роботи 

- акуратність 

 


