
ВІДДІЛЕННЯ «ДИЗАЙН»  

 

На відділенні дизайну здійснюється підготовка за: 

  

Освітньо-професійним ступенем  

«ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»  

 

 

 

Перелік предметів, з яких проводитимуться вступні випробування 

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ 

 

Назва спеціальності/ 

Освітньої програми 

 

 

 

 

 

Перелік загальноосвітніх 

предметів   

022 «Дизайн»  

  

  

1. Українська мова (тестування)   

2.   Фахове випробування 
(рисунок)   

 

 

 

 

 

Запрошуємо на підготовчі курси для підготовки до складання вступних 

випробувань для вступу у 2022 році, а також до складання державної підсумкової 

атестації. Додаткові бали! 

 

 

 

 

Категорії 

вступників 

 

Спеціальність/  

освітня програма  

  

Термін  

навчання  

Форма  

навчання  

На основі 

БЗСО  

(9 класів)  

  

  

022 «Дизайн»  

  

  

  

  

3 р. 10 міс  

  

  

Денна  

  

На основі  

ПЗСО  

(11 класів)  

  

2 р. 10 міс  

  

  

Денна  

  

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, 

якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів, складає не менше 120 балів. 



НА БАЗІ 11 КЛАСІВ 

Для вступу зараховуються бали сертифікатів ЗНО 

з двох конкурсних предметів (2019-2022 р.) 

 

 

Назва  

спеціальності/освітньої 

програми  

  

Перелік сертифікатів  

з загальноосвітніх предметів  

(вступних іспитів)  

  

022 «Дизайн»  

  

1. Українська мова   

2. На вибір:  

Історія України, Географія, Математика  

 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на 

навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає за шкалою від 

100–200 балів.  

 

 

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

ОПС «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» 

 

Етапи вступної компанії На основі БЗСО  

(9 класів) 

На основі ПЗСО  

(11 класів) 

Реєстрація електронних 
кабінетів 

23 червня – 13 липня 1 липня – 3 серпня 

Прийом документів 30 червня -13 липня 14 липня - 26 липня 

Вступні випробування 14 липня - 24 липня 21 липня - 2 серпня 

Оприлюднення рейтингового 
списку 

23 липня 

о 18 годині 

5 серпня 

о 12 годині 

Зарахування на державне 

(регіональне) замовлення 
28 липня 11 серпня 

Зарахування на контракт 30 липня 15 серпня 



 

Перелік документів: 

 

• заява про вступ до бізнес - коледжу; 

• документ про базову або повну середню освіту( документ про здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня); 

• сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти; 

• ідентифікаційний код; 

• 6 фотокарток розміром 3х4 см; 

• паспорт у формі ID-картки, витяг з ЄДР МВС щодо реєстрації місця   проживання; 

• військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці) та документи, 

що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування, вступник 

пред’являє особисто; 

• папку для паперів; 

• 2 конверти (з марками по Україні); 

• ватман А-3; 

 

ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Завданням фахового випробування є постановка з простих геометричних фігур 

(куб, призма, конус, піраміда), предмету побуту (глиняні або керамічні глечики, вази, 

макітри) та муляжу (яблуко, огірок, груша і т.д.) і однотонного драпірування, яке 

утворює прості складки; фон – однорідний. 

Вступники повинні композиційно правильно розмістити предмети постановки на 

аркуші паперу, визначивши габаритні розміри постановки та її загальну форму, 

передати пропорції предметів, конструктивну та реальну форму з урахуванням умов 

перспективи. Передати об’єм та матеріальність предметів за допомогою тону.   

Матеріали: цупкий папір (ватман) формату А3 (420*297 мм), графічний олівець, 

скотч для закріплення паперу, планшет.  

  Вступне випробування триває 4 астрономічні години.  

Іспит проводиться у спеціально обладнаному приміщенні де є все необхідне 

обладнання.    

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Головним критерієм оцінювання є рівень творчого мислення абітурієнта, 

здатності сприймати та передавати образотворчими засобами конструктивну побудову 

та цілісність постановки, вирішувати кольорові та тонові співвідношення.    

 Оцінка передбачає:  

1. Композиційне розташування предметної групи постановки у заданому  

форматі; відповідність обраних предметів формі та співвідношенням;  

2. Вибір розміру загального зображення та досягнення цілісності композиції, 

масштабність та рівновага зображення;    

3. Дотримання та правильне відтворення пропорційних відношень та 

співвідношень розмірів кожного з предметів; передача пропорцій зображуваних 

предметів та особливостей їх форми;    

4. Правильність конструктивної побудови форм предметів з урахуванням 

лінійної перспективи;    

5. Передача простору та глибини зображувальної постановки, за допомогою 

повітряної перспективи;  

6. Виявлення форми предметів натюрморту засобами світлотіньових 

відношень, передача взаємного тонового зв’язку;    

7. Передача об’єму та матеріальності зображуваних предметів постановки;  

8. Відповідність виконаного завдання постановці, досягнення цілісності 

зображення ; культура виконаної постановки;  

9. Естетичність виконання. 

Конкурсне завдання оцінюється за 200-бальною шкалою, оцінки 119 балів та 

менше вважаються незадовільними. 

196-200  – ставиться за майстерно виконану роботу, що являє собою 

оригінальне, гармонійне відтворення постановки. У роботі має бути представлена 

вдала композиція, чітка конструктивна логіка у відтворенні форми (об’єму) та 

правильна передача пропорцій предметів, правильне вирішення в тоні; витончені 

гармонійні взаємозв’язки та взаємовпливи з передачею рефлексів; лінійна та повітряна 

перспектива; майстерність у володінні технікою рисунка. 

190-195 – ставиться за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо 

якості і повноти виконання завдання. Являє собою гармонійне створення постановки, 

має вдалу струнку композицію, чітку конструктивну логіку у відтворенні форми 

(об’єму), правильну передачу пропорцій, вірне вирішення в тоні; також мають бути 



узгоджені взаємозв’язки та взаємовпливи з передачею рефлексів. Втім, дана робота 

менш композиційно узгоджена, а її виконання менш досконале в побудові. 

180-189 – ставиться за роботу, яка має гармонійне виконання постановки, вдалу 

композицію, чітку конструктивну логіку у відтворенні форми (об’єму), правильну 

передачу пропорцій, правильне вирішення в тоні, передачу рефлексів; певну 

майстерність у володінні технікою рисування. Однак рівень творчої оригінальності та 

майстерності виконання дещо зменшений, робота містить несуттєві відхилення 

технічного характеру.  

Оцінка роботи у 180-200 балів відповідає  високому рівню здібностей 

абітурієнта. 

170-179 – ставиться за роботу в якій спостерігається грамотна, однак дещо 

невідповідна композиція, недостатня конструктивна логіка у відтворенні форми 

(об’єму) та відносно правильна передача пропорцій, приблизне вирішення в тоні, 

узгоджені взаємозв’язки між предметами, що зображуються; первинні уміння володіти 

технікою. 

160-169 – ставиться за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але 

містить незначні похибки, що принципово не впливають на повноту і правильність 

виконання завдання. В роботі присутні незначні порушення у відтворенні форми при 

передачі основних пропорцій, можуть бути нечіткі вирішення в тоні, відносне уміння 

володіти технікою рисунка. 

150-159 – ставиться за роботу, яка в цілому відповідає основним вимогам, але 

присутні незначні недоліки в композиційному вирішенні постановки й невеликі 

порушення у відтворенні форми та передачі пропорцій; може бути нечітке вирішення в 

тоні; проте, обов’язкові навички у володінні технікою рисунка. 

Оцінка роботи у 150-179 балів відповідає середньому рівню здібностей 

абітурієнта. 

140-149 – ставиться за роботу в якій є недоліки в композиційному вирішенні й 

порушення у відтворенні форми й передачі пропорцій та об’єму, але такі, що не 

змінюють основних параметрів натури; нечітке вирішення в тоні; первинні навички у 

володінні технікою рисунку. 

130-139 – ставиться за роботу, де є недоліки в композиційному вирішенні та 

порушення у відтворенні форми та передачі пропорцій, але такі, що не змінюють 

основних параметрів натури; нечітке вирішення в тоні; проте, мають бути 

продемонстровані первинні навички у володінні технікою рисування. 

120-129 – ставиться за роботу з неграмотним композиційним вирішенням та 

порушенням форми та передачі основних пропорцій, але таких, що не змінюють 

основних параметрів постановки; присутнє невдале вирішення в тоні; відсутні 

первинні навички у володінні технікою. 

Оцінка роботи у 120-149 балів відповідає низькому рівню здібностей, та 

говорить про недостатню спеціальну підготовку абітурієнта. 

100-119 – ставиться за роботу з неграмотним композиційним вирішенням 

натюрморту, з грубими порушеннями у відтворенні форми та передачі основних 

пропорцій предметів, що зображуються, які змінюють основні параметри натури; 



невдалим вирішення в тоні, а також за відсутність повітряного середовища в якому 

вони знаходяться; за відсутність будь-яких навичок володіння технікою. 

Оцінка роботи у 100-119 – вважається  незадовільною. Тобто, поставлені 

конкурсні завдання лишилися невирішеними. Така робота не відповідає вимогам 

фахового випробування. 

 

Конкурсна комісія приймає рішення щодо оцінювання робіт відкритим 

голосуванням та заповнює бланк оцінювання  фахового випробування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про спеціальність 

  

 

Назва спеціальності/ 

освітньої програми   
Спеціальні компетенції   

 022 «Дизайн» 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Робота дизайнера – одна з тих, що диктує майбутнє у сфері освіти  

та на ринку праці не тільки України, а й країн зарубіжжя.  

Метою функціонування відділення «Дизайн» є підготовка фахівців, 

здатних працювати  в будь-яких підрозділах сучасних рекламних агенцій 

чи підприємств дизайнерсько- рекламного спрямування.  

Професійні компетентності:  

- використання теоретичних знань та практичних навичок для 
оволодіння методами виконання дизайнерських робіт, створення 
дизайнерських проєктів;  

- володіння уявленням про різноманітність об’єктів предмету 
діяльності;  

- розуміння принципів структурної та функціональної організації 

формоутворення об’єктів предмету діяльності;  

-  використання професійно-профільованих знань й умінь в 

практичному застосуванні комп’ютерних технологій в галузі 

професійної діяльності;  

- володіння креативним та системним мисленням;  

- уміння знаходити та обробляти інформацію, користуватися 
інформаційними ресурсами і підтримувати їх в актуальному стані;  

- виконання аналізу та проведення демонстрацій остаточних 
варіантів дизайнерських розробок об’єктів предметів діяльності;  

- вміння передбачати кінцевий результат проєкту та наполегливо 
досягати мети;  

- володіння практичними навичками роботи в команді, розумінням 

своєї ролі в конкретному проєкті;  

- володіння навичками ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування;  

- вміння орієнтуватися в різноманітті новітніх технологій, 

інструментів, тенденцій у сфері веб-дизайну, UI-UX-дизайну;  

- розуміти технічні та художні принципи створення  

веб-сайтів; уміти працювати з брифом на створення сайту; 

-   уміти керувати веб-проєктом, взаємодіяти із замовником, менеджером 

та арт-директором;  

- уміти презентувати свої роботи замовнику та робити власний інтернет-

продукт;  

- толерантно ставитися до думок, поглядів на різні аспекти та 

характеристику діяльності або(та) об’єкту предметної діяльності.  



 

Цікаве в навчанні: 

Студенти набувають навички розробки фірмового стилю і логотипу, створення 

дизайну рекламної та сувенірної продукції (календарів, буклетів, візитівок, листівок, 

афіш, плакатів та інше), ділової документації, пакування,  виготовлення зовнішньої та 

презентаційної реклами.  

Вивчення програм дає можливість займатися створенням веб-сайтів, рекламних 

роликів, анімації, комфортного середовища для засвоєння інформації на  сторінках 

Інтернет простору.  

Студенти дизайнери постійно приймають участь у різноманітних виставках 

міського та міжнародного значення,  конкурсах, проєктах.  

Основні дисципліни – рисунок, живопис, композиція, проєктна графіка, 

комп’ютерне проєктування, дизайн-проєктування, художні техніки – викладаються 

упродовж трьох років навчання за принципом – від простого до складного. Маємо 

сучасну комп’ютерну лабораторію із відповідними програмами: Corel Draw, Adobe  

Photoschop, Adobe Illustrator, Adobe inDesign, Adobe After Effects, Figma та інш.  

За відмінне навчання та активну участь у громадському житті кращим групам 

організовують поїздки та екскурсії, а найкращим студентам призначаються іменні 

стипендії Президента України, Верховної ради України та  Кабінету Міністрів 

України, директора Черкаського державного бізнес-коледжу.  

Студенти беруть участь у різноманітних флешмобах, благодійних ярмарках, 

костюмованій вечірці на Hallowen, туристичних походах в ліс, Міс  ЧДБК, Містер 

ЧДБК, молодіжному проєкті «Молодь для молоді».  

Для студентів діють секції: волейбол, футбол, баскетбол, теніс, шейпінг, танці, 

йога, що не тільки стимулюють розвиток фізичного здоров’я та здорового способу 

життя, а й підсилюють командний дух.  

 

 

 

 

 



 

ВИДИ ПРАКТИК:  

  

ІІ курс – навчальна практика (пленер) – навчально-творча практика по 

вивченню природних форм, середовища, архітектурних споруд, тварин.    

Ця практика є продовженням навчального процесу по композиції, 

живопису, малюнку та входить складовою частиною в систему професійної 

підготовки майбутнього дизайнера, що повинен органічно сполучати широкий 

науково-теоретичний кругозір із практичною діяльністю.    

Головною задачею практики є закріплення знань і формування 

високопрофесійної майстерності студентів, що включає в себе наступні завдання: 

формування творчої активності студентів внаслідок розвитку аналітичного 

сприйняття мотивів природи, рослинного і тваринного світу; розкриття перед 

студентами досвіду роботи з природним матеріалом, формування практичних 

навичок роботи з різними графічними інструментами, їх властивостями та 

особливостями художньо-образної мови; розвиток у студентів художньо-творчих 

здібностей, поповнення запасу художніх вражень, накопичення робочого 

матеріалу  у вигляді етюдів, начерків, замальовок.  

   ІІІ курс – Технологічна практика  

Дана практика передбачає оволодіння практичними навичками щодо 

втілення дизайн-проєктів в реальні форми, ознайомлення з технологією та 

матеріалами, безпосереднє практичне виконання макетів, уміння працювати з 

матеріалами. Практика проходить в умовах міста на виробництвах, що 

відповідають вимогам практики.    

   ІV курс – Переддипломна практика  

Оскільки метою переддипломної практики є підготовка студента до 

дипломного проєкту, що включає збір інформації, відпрацювання концепції, 

ескізування тощо, то її завданням має бути максимальна орієнтованість на 

дипломний   проєкт.  

Тема дипломного проєкту може бути рекомендована як цикловою комісією, 

так і керівником переддипломної практики чи адміністрацією підприємства, але в 

такому разі теми дипломних робіт обговорюються і затверджуються раніше (на 

початку навчального року). Студенти за спеціальністю «Дизайн» проходять 

практику в провідних рекламних агенціях, рекламних відділах відомих фірм, 

видавництвах, типографії, рекламних студіях, бюро, фото-студіях тощо.  

 

 

 

 



 

Працевлаштування 

 

Назва спеціальності/ 

освітньої програми  

Сфери працевлаштування  

  

  

022 «Дизайн»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- підприємства з розробки фірмового стилю та реклами,  

дизайн-студії, телестудії, фотостудії;  

- фірми, що займаються виготовленням рекламної 

продукції, пакуванням, оформленням вітрин, рекламних 

щитів, банерів тощо;  

- ЗМІ, видавництво та поліграфія;  

- рекламний та виставковий бізнес;  

- телебачення (володіння анімаційними технологіями); 

- підприємства, де має місце оформлення видовищних 

заходів, виставковий бізнес;  

- сфера комп’ютерного проєктування з можливістю 

оформлювати рекламну продукцію в інтер’єрі;  

  

  

           

- Веб-студії, інтернет-магазини, ІТ- відділи;  

- освітні та творчі установи,  

- державні підприємства і приватні фірми, 

які потребують в штаті власного дизайнера.  

 


