


Метою проведення співбесіди є виявлення творчих здібностей абітурієнтів за 

спеціальністю 022 «Дизайн» освітньої програми 022.00.02 Графічний дизайн. 

Під час співбесіди виявляється: 
 

а) загальна ерудиція абітурієнта в галузі дизайну та історії мистецтв;  

б) знання теорії композиції, основ рисунка та живопису; 

в) обізнаність у застосуванні графічних матеріалів та технік. 

Загальна ерудиція в галузі дизайну перевіряється за допомогою 

запитань з термінології у сфері дизайну, знання різних видів та напрямів у 

дизайні. 

Практичне завдання спрямоване на виявлення творчого потенціалу та 

креативності абітурієнта. Перед абітурієнтом ставиться завдання з 

композиції: створити абстрактно-декоративну композицію з геометричних 

форм. 
 
Термін виконання – 4 академічних годин.  
Матеріали та інструменти: папір формату А-3, планшет або цупкий 

картон відповідного формату для фіксації аркуша, олівці, пензлі, акварель, 

гуаш, кнопки або скоч, ємність для води та палітра. Абітурієнти повинні 

мати із собою всі необхідні матеріали та інструменти для виконання 

завдань. 

 



 
 

 

Завдання з композиції  
«Абстрактно-декоративна композиція з геометричних форм»  



  
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ВСТУПНИКІВ 

 
№ Оцінка Критерії 

1 Рекомендовано 
Ставиться  за  достатній  рівень  знань  та умінь  
у  межах  запропонованого  завдання без 
суттєвих помилок. 

2 Не рекомендовано 
Ставиться за невиконання переважної частини 
завдань. 
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