Програма вступного випробування за спеціальністю «Дизайн» для
вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр», на основі освітнього
рівня «бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») / укладачі:
А.В.Кущ, професор, Народний художник України; А.Д.Жирнов, професор;
Є.А.Антонович, професор.

Програма вступного випробування призначена для абітурієнтів, які
вступають на навчання до Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв для здобуття освітнього ступеня «магістр».

Програма вступного випробування
Прийом на підготовку здобувачів вищої освіти за ступенем магістра,
мають право абітурієнти, які мають диплом спеціаліста або бакалавра.
Підготовка

дизайнера

передбачає

подальшу

його

роботу

в

міністерствах, відомствах, державних обласних і районних адміністраціях,
що спеціалізуються в галузі культури і мистецтва; науково-дослідних і
проектних інститутах, виробничих організаціях та приватних фірмах
відповідного профілю; навчальних закладах.
Для виявлення певних творчих здібностей, умінь і навичок за обраною
спеціальністю з абітурієнтом проводиться вступне випробування у вигляді
творчого конкурсу з дизайну.
Програма творчого конкурсу передбачає проектування об’єктів
просторово-предметного та візуально-інформаційного середовища.
Дизайн середовища охоплює сферу формування середовища житлових,
громадських і виробничих об’єктів, природно-архітектурного, сценічного та
кінематографічного простору, масових видовищ, віртуального середовища.
Дизайн середовища – проектно-художня діяльність, пов’язана з
формуванням просторово-предметного середовища з позиції широкого
охоплення взаємовідносин людини з природним і створеним навколишнім
оточенням, зв’язку матеріальної і художньої культури з метою забезпечення
комфортних умов для людського життя.
Просторово-предметне середовище життєдіяльності людини варто
розглядати як цілісну структуру внутрішнього та зовнішнього простору.
Просторово-предметне середовище – багатовимірний векторний феномен,
сукупність природних і штучно створених просторів та їх предметне
наповнення, що знаходяться у постійній взаємодії з людиною. Воно охоплює
природні, техногенні, виробничі, екологічні та соціокультурні елементи.
Дизайн – це міждисциплінарна науково-практична дисципліна з
формування

збалансованого

просторово-предметного

середовища,

упорядження життєдіяльності людини, смисло- і структуротворення об’єктів
матеріальної і духовної культури. Він трактується як предмет наукових

досліджень і проектної діяльності в системі «людина-предмет-середовище».
У філософському розумінні дизайн – це цілісна система професіонального
мислення, яка здатна творити ідеї у напрямку максимального упорядження
життєдіяльності людини згідно з її потребами, етичними та естетичними
нормами певної епохи та соціокультурного осередку.
Дизайн середовища варто розглядати у широкому соціокультурному
контексті формування цілісних соціокультурних ситуацій – гармонійна
структуризація предметного і процесуального аспектів системи «людинапредмет-середовище».
Творчий конкурс проводиться для перевірки ступеня креативного
образного мислення абітурієнта та його здатності обґрунтувати візуальну
дизайн-концепцію на запропоновану тему та складається з двох етапів –
виконання візуально-графічної роботи та її захисту у формі співбесіди.
Захист творчих робіт передбачає перевірку знань абітурієнтів за
обраним фахом та виявлення рівня знань з історії, культури, мистецтва,
літератури, обізнаності з сучасними проблемами української народної
декоративної творчості, дизайну, реклами та графічного мистецтва.
Підсумки випробувань складаються з оцінки за виконаний проект та
його захист.
ВИМОГИ
до проведення творчого конкурсу
І. Мета – виявити ступінь креативного образного мислення і здатність
обґрунтувати запропоновану дизайн-концепцію.
ІІ. Завдання – створити візуальну дизайн-концепцію на запропоновану
тему:
– проектування графічних об’єктів та реклами;
– проектування ландшафтних об’єктів;
– проектування інтер’єрів житлових і громадських споруд.

Робота повинна складатися з візуально-графічної частини та пояснення
до неї (захисту роботи).
Графічна частина повинна в стислій та узагальненій формі виявити
сутність дизайн-концепції. Вибір графічних засобів та техніки виконання
входить у завдання випробування. Формат виконання завдання А2 у кількості
2 аркуші. Техніка виконання довільна (акварель, аплікація, графіка, колаж та
ін.).
Пояснення

(захист

роботи)

складається

з

усного

опису

концептуального, конструктивного і колірно-тонального вирішення теми та її
наукового обґрунтування.
Час виконання завдання – 2 дні по 6 акад. год. у день (у два етапи).
І етап – виконання візуально-графічної частини (6 акад. год. у перший
день, 4 акад. год. у другий день).
ІІ етап – захист виконаної роботи у формі співбесіди (2-й день, 2 акад.
години).
У композиції необхідно концептуально проявити креативне мислення,
графічну майстерність, оригінальність композиційного і колористичного
вирішень. Можливе введення шрифтових елементів та тексту.
Для виконання творчого завдання абітурієнт повинен мати при собі
папір і необхідні матеріали (лінійку, олівці, фарби, пензлі, гумка, кнопки,
скотч та ін.).

Оцінювання результатів вступного випробування
Завдання оцінюються за 200 бальною системою за наступники критеріями:
Відповідність темі _____________________________________ 40 балів
Творча манера_________________________________________ 40 балів
Композиційна єдність __________________________________ 40 балів
Оригінальність задуму _________________________________ 40 балів
Графіка виконання

_________________________________ 40 балів

Система оцінювання роботи:
Національна
шкала
відмінно

Кількість
балів
170 – 200

добре

140 – 169

задовільно

100 – 139

незадовільно

менше 100

Параметри оцінювання
Комплексно вирішено творче проектне завдання:
створено виразний художній образ і композицію
окремого об’єкта графічного дизайну чи просторовопредметного середовища у поєднанні із вдалою
функціонально-просторовою організацією,
ергономічним обґрунтуванням прийнятого рішення,
застосуванням ефективних конструкцій, матеріалів і
дизайнерського обладнання, продемонстровано
високий рівень графічної культури
Комплексно вирішено творче проектне завдання:
створено виразний художній образ і композицію
графічного об’єкта чи просторово-предметного
середовища у поєднанні із вдалою функціональнопросторовою організацією, ергономічним
обґрунтуванням прийнятого рішення, застосуванням
ефективних конструкцій, матеріалів і дизайнерського
обладнання, продемонстровано достатній рівень
графічної майстерності, але є окремі недоліки.
Комплексно вирішено творче проектне завдання:
створено певний художній образ і композицію
об’єкта графічного дизайну чи просторовопредметного середовища у поєднанні з раціональною
функціонально-просторовою організацією,
застосуванням сучасних конструкцій, матеріалів і
дизайнерського обладнання, але наявні недоліки та
помилки у функціонально-планувальній організації
об’єкта та його художньо-образному вирішенні,
посередній рівень графічної культури та художнього
оформлення проекту
Неспроможність комплексно вирішувати творче
проектне завдання, внаслідок чого у проектному
вирішенні є значні помилки у створенні художньодизайнерського образу проектованого об’єкта,
певним чином порушені вимоги функціональнопросторової та ергономічної організації просторовопредметного середовища, застосовані неефективні
конструкції, матеріали та дизайнерське обладнання ,
продемонстровано невисокий рівень графічної
майстерності в оформленні проекту.
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