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ПРОГРАМА
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (співбесіда)
зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі вищої освіти
та осіб, які не менше одного року здобували освітній ступінь «бакалавр» та
виконують у повному обсязі навчальний план.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фахове вступне випробування зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація 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 уміти аналізувати перебіг мистецьких процесів у
сучасному світі та Україні, володіти основними мистецькими термінами,
оперувати ними під час співбесіди 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
1. Рівень виконання творчих робіт – рисунок, композиція, живопис.
2. Рівень виконання робіт в матеріалі.
3. Особливості розвитку монументального живопису (сакрального мистецтва,
реставрації творів мистецтва, монументально-декоративної скульптури –
відповідно до обраного фаху).
4. Провідні художники в обраній галузі образотворчого мистецтва і
реставрації.
5. Можливості застосування творів цих спеціалізацій в просторових
середовищах, інтер’єрах, екстер’єрах, виставкових залах тощо.
6. Участь вступника у художніх виставках, конкурсах, симпозіумах тощо,
наявність відзнак та нагород.
7. Публікації про творчу роботу вступника у науково-публіцистичній
літературі та Мас-медіа.
8. Пріоритетні для вступника напрямки творчої активності в обраній галузі
образотворчого мистецтва і реставрації.
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