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Івано-Франківськ–2019 



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 («Графічний дизайн». «Диайн одягу» і «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 «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН» 

 

Варіант № 1.  

Розробити ескіз соціального, рекламного плакату (тема пропонується). 

Варіант № 2.  

Розробити ескіз упаковки (тема пропонується).  

Варіант № 3.  

Розробити ескіз шрифту (тема пропонується). 
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ШКАЛА ОЦІНОК 

К-сть 

балів 

Критерії оцінювання  

До 4 - Неоригінальність авторського висвітлення теми; 

- неповне виконання екзаменаційного завдання (до 50%); 

- невідповідність дизайнерських розробок образним 

властивостям теми-першоджерела за формою та колоритом;  

- відсутність цілісного образу в роботі; 

- невиразна і неякісна  графічна подача (невдале компонування, 

пластична, ритмічна неузгодженість, кольорова дисгармонія); 

-  плагіат. 

4 - Невиразність авторського висвітлення теми;  

- неповне виконання екзаменаційного завдання(більше 50%); 

- допущення значних помилок в образному трактуванні теми-

першоджерела ( невідповідність образних рис дизайнерської 

розробки характеру першоджерела, примітивне відображення 

його колориту в ескізах);  

- невиразна і неякісна  графічна подача (невдале компонування, 

пластична, ритмічна неузгодженість, кольорова дисгармонія). 

5 - Невиразність авторського висвітлення теми;  

- незначна незавершеність ескізу; 

- допущення помилок в образному трактуванні теми-

першоджерела(неповна відповідність образних рис 

дизайнерського ескізу і першоджерела, спрощене відображення 

його колориту); 

- невиразна і неякісна  графічна подача (невдале компонування, 

пластична, ритмічна неузгодженість, кольорова дисгармонія, 

неакуратність). 

6 - Оригінальне авторське висвітлення теми; 

- виконання повного обсягу завдання;  



- допущення помилок в образному трактуванні теми-

першоджерела (неповна відповідність образних рис 

дизайнерського ескізу і першоджерела, спрощене відображення 

його колориту); 

- невиразна графічна подача (недостатньо вдале компонування, 

пластична, ритмічна неузгодженість, кольорова дисгармонія, 

неакуратність). 

7 - Оригінальне авторське висвітлення теми; 

- виконання повного обсягу завдання;  

- допущення незначних помилок в образному трактуванні теми-

першоджерела (неповна відповідність образних рис 

дизайнерського ескізу і першоджерелу пластиці чи кольорі ); 

- невиразна графічна подача (незначні вади компонування, 

пластична, ритмічна неузгодженість, кольорова дисгармонія, 

неакуратність). 

8 - Оригінальне авторське висвітлення теми; 

- виконання повного обсягу завдання;  

- виразне дизайнерське трактування образних властивостей 

теми-першоджерела(відповідність пластичного і колористичного 

вирішення);  

-  недостатньо виразна графічна подача (пластична, ритмічна 

неузгодженість, кольорова гармонія, незначна неакуратність). 

9 - Оригінальне авторське висвітлення теми; 

- виконання повного обсягу завдання;  

- виразне дизайнерське трактування художньо-образних 

властивостей теми-першоджерела; 

- художньо-виразна графічна подача (вдале компонування, 

пластична, ритмічна узгодженість, кольорова гармонія, незначна 

неакуратність). 

10 - Креативне авторське висвітлення теми; 



- виконання повного обсягу завдання;  

- виразне дизайнерське трактування художньо-образних 

властивостей теми-першоджерела ;  

- художньо-виразна графічна подача (вдале компонування, 

пластична, ритмічна узгодженість, кольорова гармонія, 

акуратність). 
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