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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Фахове вступне випробування зі спеціальності 015 Професійна освіта 

(Дизайн) освітнього ступеня «бакалавр» проводиться для абітурієнтів, що 

мають вищу освіту та які не менше одного року здобували освітній ступінь  

«бакалавр» та виконують у повному обсязі навчальний план.  

Абітурієнти, які вступають на спеціальність, проходять вступне фахове 

випробування (співбесіду), результати якого оцінюються за двобальною 

шкалою – «склав»/«не склав». 

Під час вступного фахового випробування перевіряється рівень 

підготовленості абітурієнтів з основ композиції та кольорознавства, 

декоративно-прикладного мистецтва та історії мистецтва. Тематика усіх 

завдань визначена таким чином, щоб виявити здатність абітурієнта до 

художнього мислення, творчої та просторової уяви, фантазії.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Питання з історії мистецтв. 

 Історія мистецтва.  

- Стародавній Єгипет 

- Передня Азія 

- Стародавній Рим 

- Давньохристиянська епоха 

- Візантійське мистецтво; 

- Архітектура на Заході.  

- Італія в епоху  

- Германія в епоху Відродження 

- Мистецтва в Європі від епохи Відродження до кінця ХVІІІ сторіччя. 

-  Англія (ХVІІ, ХVІІІ і ХІХ ст.ст.).  

- Дев`ятнадцяте сторіччя: Франція,  

- Англія в кінці ХІХ сторіччя, Іспанія, Германія 

- Мистецтво Фінляндії і Польщі в ХІХ ст.  

 

Історія українського мистецтва.  

- Мистецтво доісторичної епохи. Становлення і початкові форми мистецтва.  

-  Мистецтво ранньоісторичної епохи.  

- Мистецтво сарматів північного Причорномор`я.  

- Античний світ північного Причорномор`я.  

- Образотворче та вжиткове мистецтво. Живопис (монументальний розпис, 

мозаїка). Монументальна і малих форм скульптура та пластика. Художні 

ремесла. 

-  Художня традиція кельтів і латинізованих культур: латенська культура, 

латенізовані культури.  

- Мистецтво перехідного періоду: від античності до середньовіччя.  

- Пам`ятки пізньозарубинецького населення та племен київської культури: 

кераміка, ювелірні вироби.  

- Мистецтво середніх віків. Мистецтво Таврії та північного Причорномор`я.  

- Мистецтво племен і народів степу. 

-  Монгольський період  

- Мистецтво Русі-України періоду удільних князівств (друга половина ХІІІ – 

перша половина ХVІ ст.) 

-  Мистецтво другої половини ХVІ – ХVІІІ століття. Архітектура. 

Образотворче мистецтво: скульптура, живопис, графіка. 

-  Мистецтво середини XVII – XVIII століття. Архітектура. Образотворче 

мистецтво: скульптура, живопис, графіка.  



- Мистецтво другої половини – кінця XVIII століття. Архітектура. 

Образотворче мистецтво: скульптура, живопис, графіка. Декоративно-

вжиткове мистецтво: гончарство, склоробне ремесло, гаптування та шитво, 

дереворізблення, металопластика.  

- Українське мистецтво XIX сторіччя.  

- Мистецтво XX століття.  

 

Питання з основ композиції та кольорознавства 

Основи композиції.  

- Композиція як засіб гармонізації об’єктів дизайну. Роль і значення 

композицій у професійній діяльності дизайнера. Сфери застосування 

графічних композицій.  

- Види композиції в дизайні: площинна, площинно-фронтальна, об'ємна, 

об'ємно-просторова.  

- Засоби візуалізації композиції: крапка, лінія, пляма, площина, об'єм, тон, 

колір, світлотінь, освітлення, матеріал, фактура, текстура.  

- Композиційні засоби виразності: статика, динаміка, симетрія, асиметрія, 

контраст, нюанс, рівновага, неврівноваженість, ритм, метр, модуль, 

домінанта, акцент, пропорції і масштаб. 

-  Категорії композиції. Основні закони композиції: закон цілісності, 

супідрядності, міри; об'ємно-просторова структура, тектоніка.  

 

Кольорознавство.  

- Загальні питання кольорознавства. Роль кольору в біологічному світі. 

Значення кольору в житті людини. Поняття про колір в традиційних 

культурах. Роль кольору в міфологічному мисленні. Сфери використання 

кольору. Донауковий період у розвитку проблеми кольору. Виникнення і 

розвиток науки про колір.  

- Фізичні основи кольору. Хвильова природа кольору. Світло і колір. 

Кольоровий спектр. Поняття основного кольору. Утворення забарвлення 

предметів.  

- Сприйняття кольору. Фізіологічні основи вчення про колір. Оргаани зору. 

Процес зорового сприйняття. Особливості зору (аккомодація, денний і 

сутінковий зір, адаптація, іррадіація, одночасний і послідовний контрасти, 

кольорові тіні). Кольорова сліпота. 

- Колір, як компонент дизайну. Закономірності впливу кольору на людину. 

10 Оптичний і емоційний вплив кольору (враження однорідності кольору, 

оптичні елюзії, зорова зміна простору шляхом використання властивостей 

кольору, психологічний і фізіологічний вплив кольору, асоціації і 



кольорова символіка, вплив кольору на відстані, вплив в залежності від 

структури поверхні і характера матеріалу).  

- Кольоровий круг. Кольорові гармонії. Круг природніх кольорів по Гете. 

Ахроматичні кольори. Основні і додаткові кольори. Великий кольоровий 

круг Освальда. Гармонійні поєднання (однотонні гармонії, гармонії 

споріднених кольорів, споріднено-контрастних, контрастних і контрастно-

додаткових кольорів).  

- Основи колориметрії. Кількісні оцінки кольору (кольоровий тон, чистота 

кольору, коефіцієнт відображення кольором світла). Змішування кольорів 

(складання, субтракція, змішування пігментів). Кольорові моделі. Основи 

колориметрії. Типи колориметрів. Принцип дії візуального і 

фотометричного колориметра.  

- Колір і штучне середовище. Зміна кольорового тону і світлоти при різних 

видах освітлення. Використання кольору в навчальних, промислових 

приміщеннях. Кольорове оформлення інтер`єру житлових приміщень. 

Колір в рекламі. Колір в лан шатному дизайні. Колір в книжковому 

оформленні. Кольорові пігменти і барвники.  

 

Питання з декоративно-прикладного мистецтва 

Декоративно-прикладне мистецтво.   

- Декоративно-прикладне мистецтво, його джерела, своєрідність і художньо-

виражальні особливості.  

- Історичні закономірності розвитку декоративної творчості. 

-  Основні принципи декоративно-прикладного мистецтва. 

-  Види декоративно-прикладного мистецтва і народні художні промисли 

України.  

- Українська кераміка.  

- Мистецтво витинанки.  

- Писанкарство в Україні.  

- Декоративний розпис. Основи петриківського розпису.  

- Український народний костюм і прикраси 
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