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Загальні положення 

Живопис як самостійний вид образотворчого мистецтва з давніми 
традиціями і багатовіковою історією є однією з профілюючих дисциплін 
підготовки фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн» 
спеціалізації 022.04 «Промисловий дизайн». 

З огляду на це для конкурсного відбору вступників на навчання для 
здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн» спеціалізації 
022.04 «Промисловий дизайн» як для однієї з тих, для вступу за якими 
Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 
2022 року № 392, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 травня 
2022 р. за № 487/37823, із змінами і доповненнями, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за 
№ 488/37824, передбачено проходження творчого конкурсу (Додаток 4 до 
Порядку прийому), використовуються результати творчого конкурсу з 
живопису, який передбачає перевірку та оцінювання творчих здібностей 
вступника.  
 

Мета творчого конкурсу 
Творчий конкурс з живопису при прийомі на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн» спеціалізації 022.04 «Про-
мисловий дизайн» проводиться з метою визначення можливості вступників 
засвоювати відповідну фахову навчальну програму та успішно опановувати 
освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю 
022 «Дизайн» спеціалізації 022.04 «Промисловий дизайн».  

 
Вимоги до здібностей та підготовки вступників 

Вступник повинен мати необхідне для дизайнера розвинуте об’ємно-
просторове мислення, здатність запам’ятовувати і фіксувати зорові враження. 

У частині образотворчої грамотності вступник повинен знати: 
- закономірності побудови основних тривимірних геометричних форм; 
- композиційні закономірності; 
- закони лінійної та повітряної перспективи для відображення 

тривимірного світу на двомірній площині. 
- закономірності кольорових гармоній та світло-тонових і кольорових 

рефлексів. 
Вступник повинен володіти: 
- навичками ведення графічного та кольорового аналізу; 
- умінням створювати відповідні пропорційні відношення з урахуванням 

законів лінійної і повітряної перспективи; 
- кольорово-графічними прийомами та засобами виразності: лінією, 

тоном і кольором для передачі пропорцій, пластики та матеріальності форм у 
просторі; 

- класичною технікою акварельного живопису. 
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Задачі творчого конкурсу 
Головна задача творчого конкурсу з живопису – перевірка образотворчих 

здібностей вступників, зокрема бачити всю палітру кольорових тонів, відчувати 
гармонійне поєднання кольорів та взаємодію кольорових рефлексів для 
цілісного відображення на картинній площині тривимірного, об`ємно-
просторового натурного об`єкту за допомогою класичної техніки акварельного 
живопису. 

Також творчий конкурс спрямований на перевірку підготовленості 
вступників до навчання, тобто перевірку наявності відповідних умінь та 
навичок, які забезпечують реалізацію образотворчих здібностей у навчальному 
процесі. 

Під час творчого конкурсу визначаються: 
- наявність у вступників знання основ візуальної культури, специфічного 

професійного бачення та відображення оточуючого середовища; 
- рівень сформованості об`ємно-просторових уявлень; 
- рівень основних графічних навичок і тонального та кольорового 

зображення (уміння грамотно скомпонувати зображувані предмети на 
картинній площині заданого формату, передати пропорції елементів, засобами 
тону і кольору передати форму, фактуру, матеріальність предметів, домогтися 
тональної та кольорової цілісності). 
 

Форма проведення творчого конкурсу 
Творчий конкурс з живопису проводиться у формі виконання завдання з 

натури. 
 

Зміст творчого конкурсу 
Вступники виконують натюрморт з предметів побуту, овочів та фруктів, з 

драперіями. 
 

Умови проведення творчого конкурсу 
Творчий конкурс з живопису проводиться у спеціально обладнаних 

аудиторіях. 
Завдання виконується на аркуші акварельного паперу формату А2, у 

техніці акварельного живопису. 
Строк виконання – 6 академічних годин. 

 
Загальні вимоги до роботи вступника 

1. Повністю виконати передбачений завданням об’єм за відведений для 
проведення творчого конкурсу час. 

2. Правильно скомпонувати зображення на аркуші паперу. 
3. Виявити об’ємно-просторові особливості конструкції форм предметів, 

пропорційні співвідношення, передати фактуру та матеріальність, тональні та 
кольорові відношення. 

4. Узагальнити тональні й кольорові співвідношення всіх елементів 
натюрморту на відповідному рівні завершеності завдання. 
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Методичні рекомендації до виконання роботи 

Творчий конкурс з живопису визначає, з одного боку, рівень 
специфічного фахового бачення, відчуття кольорової гармонії і раціонального 
пізнання оточуючого середовища, з іншого боку – рівень умінь та навичок 
самовираження, самореалізації за допомогою таких потужних засобів 
виразності як тон і колір. 

Процес живопису натюрморту передбачає встановлення постійного і 
дуже тонкого візуального і понятійного зв’язку між об`єктом зображення і тим, 
хто його відтворює на картинній площині, підпорядкований взаємозв`язок між 
усіма натурними елементами натюрморту і його живописним відображенням за 
допомогою відповідних кольорових відношень, а не копіювання натури. Такий 
зв’язок забезпечується знанням і умінням застосовувати такі засоби образної 
виразності як тон, колір, світло-тонові та кольорові рефлекси. 

При роботі над завданням необхідно враховувати: 
- вибір точки зору, грамотне композиційне зображення елементів 

натюрморту на аркуші за допомогою закономірностей масштабності та 
візуальної рівноваги; 

- визначення місцеположення лінії горизонту; 
- уточнення взаємного розташування частин натюрморту; 
- дотримання основних пропорцій зображення предметів; 
- послідовне виконання всіх етапів роботи над натюрмортом в цілому, а 

не над окремими його складовими елементами; 
- виявлення об’ємів за допомогою світлотіньових, тональних і кольорових 

відношень, рефлексів, власних і падаючих тіней. 
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