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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Підготовка магістрів за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» здійснюється на основі базової вищої освіти.  

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної 

підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі 

студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи 

знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з напряму 

«Образотворче мистецтво. декоративне мистецтво, реставрація» і підтверджених 

результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів 

комплексної діагностики (захисту кваліфікаційної роботи бакалавра перед 

державною екзаменаційною комісією). Освіту за спеціальністю «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» здобувають студенти, які 

отримали кваліфікацію «Бакалавр» та успішно здали вступний іспит. 

Метою вступного екзамену є перевірка і оцінка теоретичної підготовки 

бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх 

відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, 

навчальним планам і програмам підготовки фахівців. 

2.  ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Вступний екзамен складається з тестової перевірки знань абітурієнтів. Тестова 

перевірка знань, що формують уміння, зазначені в стандарті вищої освіти «Бакалавр 

образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації» складається з 

наступних дисциплін: 

• рисунок; живопис; композиція; скульптура; художні кераміка, історія 

мистецтва. 

Тестові завдання, що формуються з вищенаведених дисциплін, містять базові 

та поглиблені питання курсів, відповідно програмним питанням з дисциплін, 

відповідно галузевого стандарту освіти 

Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних прин-

ципах: 

• уніфікація методики та умов проведення екзамену; 

• забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до 

екзамену; 

• зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та 

ліцензування фахівців; 

• дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів 

діагностики. 

З. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти 

відповідей, серед яких лише одна – правильна. 

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності 

від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань 

повинна бути не менше, ніж 40. 
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4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з 

використанням стандартних білетів. 

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 

хвилин відповідає на тестові завдання. 

 

5. СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ 

Фахові випробування оцінюються за бальною шкалою (від 101 до 200). 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на 

навчання, якщо результати фахового вступного випробування складають не менше 

ніж 101 бал. Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем. 

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних 

відповідей. Вагомість одного тестового завдання 2,5 бали. Максимальна кількість 

балів, яку може набрати вступник – 200. 

 

Таблиця критеріїв оцінювання знань 

Оцінка 
Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка 
Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка 
Кількість 

правильних 

відповідей 

100 0 135 14 170 28 

102,5 1 137,5 15 172,5 29 

105 2 140 16 175 30 

107,5 3 142,5 17 177,5 31 

110 4 145 18 180 32 

112,5 5 147,5 19 182,5 33 

115 6 150 20 185 34 

117,5 7 152,5 21 187,5 35 

120 8 155 22 190 36 

122,5 9 157,5 23 192,5 37 

125 10 160 24 195 38 

127,5 11 162,5 25 197,5 39 

130 12 165 26 200 40 

132,5 13 167,5 27 
 

Фахове комплексне випробування складається з завдань з композиції, та 

історії мистецтва. Завдання з композиції передбачає виявлення здатності вступника 

до створення в уяві та відображення на заданому форматі композиції, що відповідає 

характеру завдання.  

Вимоги до екзаменаційних робіт з композиції: відповідність композиції заданій 

темі; наявність авторської ідеї; оригінальність і гармонійність художньо-образного 

рішення; високий рівень виконання, що відбиває візуально-пластичні особливості 

рішення; якість компонування складових композиції; досягнення цілісності 

зображення; досягнення образності та оригінальності композиційного рішення; 

гармонійність та виразність композиції в цілому. 

2 
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Завдання з історії мистецтва передбачає виявлення у вступника певного 

обсягу теоретичних знань з історії мистецтва та здібностей до науково-

дослідницької та критичної діяльності, до аналізу художніх творів та їхніх 

специфічних засобів виразності.  

Вимоги до випробування: логічне та послідовне висвітлення питання; 

посилання на відповідні джерела інформації; правильне вживання спеціальної 

термінології; орієнтованість в образотворчому матеріалі. 

Додаткове вступне випробування з рисунка (при вступі на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за неспорідненою спеціальністю) 

передбачає виявлення художніх здібностей вступника, його здатності сприймати та 

передавати образотворчими засобами об’ємну форму, її реальні пропорції, 

конструктивну побудову й світлотіньову характеристику об’єктів із урахуванням 

особливостей світлоповітряного середовища на рівні бакалавра. 

Композиція – вивчення даного курсу забезпечує формування у майбутніх 

фахівців у галузі образотворчого мистецтва знань про композиційну побудову 

мистецьких творів.  

Основні поняття. Композиція, Композиційні початки: цільність, симетрія, 

ритм. Основні закони, правила і прийоми композиції. 

Історія мистецтва – навчальна дисципліна забезпечує формування у студентів 

знань з основами теорії та історії образотворчого мистецтва. Поняття теорії та 

історії мистецтв. Види періодизації історії мистецтва. Класифікація, типологія 

мистецьких явищ. Поняття виду та жанру мистецтва. Поняття художнього стилю. 

Термінологічне визначення. Твір як основний об’єкт теорії та історії мистецтва, 

принципи аналізу художнього твору. Первісне мистецтво. Мистецтво стародавнього 

світу. Мистецтво Античності. Мистецтво середньовіччя. Мистецтво доби 

Відродження. Мистецтво 17-19 ст. Мистецтво модернізму. Мистецтво 

постмодернізму. Чинники, що сприяли розвитку мистецтва.  
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