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Івано-Франківськ–2021 



Вступне випробування для зарахування на навчання за освітнім рівнем 

«магістр» за напрямом «Дизайн» — екзамен, який проводиться як комплексна 

перевірка знань, вмінь та навичок студентів з професійно-орієнтованих 

навчальних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та 

навчальним планом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр».  

Вступний екзамен з фаху проводиться за завданнями згідно обраної 

спеціалізації («Дизайн середовища»), затвердженими на засіданні кафедри 

дизайну і теорії мистецтва, згідно з навчальними програмами та вимогами 

визначеними науково-методичною радою Інституту мистецтв ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Завдання спрямовані на з’ясування творчого потенціалу майбутнього 

студента, рівня теоретичної і практичної фахової підготовки за ОКР 

«Бакалавр». 

Тривалість проведення комплексного вступного екзамену з художнього 

проектування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» не 

перевищує 6 академічних годин. 



  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА» 

 

Варіант № 1. Розробити ескіз журнального столика (стільця, 

експозиційної вітрини) на основі геометричних форм. 

Варіант № 2. Розробити ескіз журнального столика (стільця, 

експозиційної вітрини) на основі твору мистецтва. 

Варіант № 3. Розробити ескіз журнального столика (стільця, 

експозиційної вітрини) на основі твору дизайну.  

Склад ескізу:  

- ортогональна проекція у масштабі з розмірами; 

- загальний вигляд (диметрія); 

- анотація 
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ВИМОГИ ДО ЗАВДАННЯ: 

 

У художньо-графічних розробках необхідно відобразити: 

– авторську концепцію; 

– джерело творчості; 

– зв’язок з перспективними соціально-культурними явищами, 

напрямками, мистецькими тенденціями; 

– призначення, ассортимент, ергономіку, стилістичне вирішення; 

– знання законів і закономірностей формальної композиції та колірних 

гармоній; 

Вирішення : монохромне (поліхромне)  

Матеріали та інструменти: папір (Два аркуші А-3), олівці, пензлі, туш, 

перо, лінійки, лекала, фарби (акварель, гуаш, акрил, темпера, пастель). 

 



Роботи оцінюватимуться за п’ятьма основними критеріями: 

Кількість 

 балів 

Основні критерії 

якості виконання 

робіт 

Підкритерії якості 

виконання робіт 

Відсутність  

підкритерія 
2

0
0

  

30 Подача заданих 

елементів завдання на 

площині формату. 

Абітурієнт вміє 

закомпонувати основні 

елементи завдання на 

заданому форматі. 

Елементи композиції у 

роботі абітурієнта 

врівноважені на заданому 

форматі відповідно до 

умов конкретного 

завдання.  

Виразна і якісна графічна 

подача. 

-10 

 

-10 

 

 

-10 

60 Цілісність творчої 

композиції відповідно 

до авторської 

концепції та завдання 

(повнота виконання, 

взаємодія елементів, 

частин композиції, їх 

пропорційні, 

контрастні, нюансні 

відношення тощо). 

Елементи завдання 

виконані відповідно до 

вказаного завдання 

виконано у повному 

обсязі. 

Абітурієнт розуміє і 

демонструє у роботі 

поняття пропорції у 

елементах задання 

оригінальним авторським 

рішенням теми.  

Абітурієнт розуміє і 

демонструє у роботі 

поняття контрасту і 

нюансу у формах, кольорі 

відповідно до завдання 

оригінальним авторським 

рішенням теми. 

-30 

 

 

-15 

 

 

 

-15 

50 Відповідність 

творчого вирішення 

завдання цільовому 

призначенню, 

ергономіці, 

асортиментному ряду, 

напрямам моди, 

Абітурієнт знає, розуміє і 

демонструє у роботі 

основні принципи 

авторської творчої 

інтерпретації обраної 

стилістики у конкретному 

заданні. 

Відповідність 

дизайнерських розробок 

образним властивостям 

теми за формою. 

Присутність цілісного 

художнього образу в 

роботі. 

-10 

 

 

-20 

 

 

-20 



мистецькими 

тенденціям. 

 

30 Колористичне 

трактування завдання. 

Абітурієнт знає і 

демонструє у роботі 

основні правила 

поєднання кольорів та їх 

психоемоційні 

особливості. 

-10 

 

-20 

Кольорове вирішення у 

роботі абітурієнта 

гармонійно узгоджене. 

30  Вправне володіння 

обраною технікою й 

акуратність виконання. 

Абітурієнт знає і якісно 

демонструє у роботі 

технічні особливості 

обраної техніки 

виконання. 

-10 

Аркуш завдання не 

пошкоджений; елементи 

композиції виконані 

акуратно без помарок, 

контури плям та ліній 

чіткі; лінії ескізної 

побудови відсутні.  

Робота виконана у 

повному обсязі. 

-10 

 

  

-20 

Сумарна 

кількість балів 

Узагальнена характеристика виконаної роботи 

180-200 Високий рівень. Робота повністю відповідає умовам 

завдання. 

160-179 Добрий рівень. Робота в основному відповідає умовам 

завдання. 

150-169 Достатній рівень. Робота містить незначні помилки. 

130-149 Задовільний рівень. У роботі допущено істотну 

невідповідність поставленому завданню. 

100-129 Незадовільний рівень. Робота в основному не 

відповідає умовам поставленого завдання. 

 

 

 



ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 


