Програма
вступного випробування для спеціалізації Художні вироби з дерева
Спеціальності

023

Образотворче

мистецтво,

декоративне

мистецтво і реставрація при вступі на перший рівень вищої освіти на базі
ОКР «Молодший спеціаліст»
Програма

обіймає

змістові

модулі

вузькофахових

дисциплін:

технології, матеріалознавства та техніки безпеки праці.
Вступне випробування здійснюється за формою тестування. Тести
складені з наступних тем:
Розділ 1 Матеріалознавство
1 Будова дерева.
2 Макроскопічна будова дерева.
3 Хімічні властивості дерева.
4 Фізичні властивості дерева.
5 Механічні властивості дерева.
6 Особливості хвойних порід дерева.
7 Особливості листяних порід дерева.
8 Вади деревини.
9 Пиломатеріали. Листові пиломатеріали.
10 Клеї, склеювання деревини.
Розділ 2 Технологія деревообробки
11 Обробка деревини ручним інструментом.
12 Ручний електрифікований інструмент.
13 Механічна обробка деревини.
14 З’єднання дерев’яних конструкцій.
15 Опорядження виробів з деревини.
16 Види різьби
Розділ 3 Безпека праці
17 Інструктаж з безпеки життєдіяльності в закладах освіти.
18 Вимоги безпеки до робочих місць.
19 Вимоги безпеки до ручних інструментів.
20 Вимоги безпеки до ручного електрифікованого деревообробного
інструменту.
21 Правила безпеки роботи на деревообробних верстатах.

Програма
вступного випробування для спеціалізації

Художнє ткацтво

Спеціальності 023 ”Образотворче мистецтво, Декоративне мистецтво,
Реставрація” при вступі на перший рівень вищої освіти на базі ОКР
«Молодший спеціаліст»
Програма обіймає змістові модулі вузькофахових дисциплін:
технології, матеріалознавства (та ін..) та теорії ткацьких переплетень
Теми, що використовуються при формуванні питань тестування.
Теорія ткацьких переплетень
1.
2.
3.
4.

Переплетення фундаментального класу.
Переплетення комбінованого класу.
Складні переплетення.
Жакардові переплетення.
Матеріалознавство
1. Класифікація текстильних волокон.
2. Волокна природного походження.
3. Хімічні волокна (штучні і синтетичні).
Технологія ткацтва
1. Прядіння текстильних волокон.
2. Ткацьке виробництво.
3. Заключна обробка текстилю.
Хімічна технологія волокнистих матеріалів.
1. Підготовка текстильних виробів до фарбування
2. Фарбування волокнистих матеріалів.
3. Барвники, візерунчасте фарбування. Види друку, заключна обробка і
закріплення барвників на матеріалі.
4. Батик і види батику.
5. Неткані матеріали.

Програма
Вступного випробування для спеціалізації монументально-декоративне малярство
Спеціалізація 023 «образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
при вступі на перший рівень вищої освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
Програма обіймає змістові модулі вузькофахових дисциплін: технології,
матеріалознавство та професійної майстерності.
Вступне випробування здійснюється за формою тестування.
Тести складені з наступних тем:
Розділ 1. Матеріалознавство
1. Монументальний живопис – особливий вид живописних творів
2. Енкаустика . Способи нанесення. Матеріали.
3. Мозаїка. Способи набору. Основи. Матеріали.
4. Фреска. Способи нанесення. Матеріали.
5. Сграфіто. Основи. Матеріали.
6. Іконопис. Основи. Матеріали.
7. Вітраж. Матеріали. Інструменти.
8. Техніка олійного малярства. Основи. Матеріали. Техніки письма.
9. Види темпери.
10. Групи кольорових пігментів.
Розділ 2. Технологія
11. Послідовність виконання настінного розпису.
12. Технологічна послідовність написання ікони.
13. Термін «картон» в монументальному малярстві.
14. Термін «кольоровий паспорт» в проектній частині.
15. Розпис на склі. Температура випалу фарби.
Розділ 3. Безпека праці
16. Інструктаж з безпеки життєдіяльності в закладах освіти.
17. Вимоги безпеки за робочим місцем.
18. Вимоги безпеки під час роботи з електроінструментом.
19. Засоби безпеки при виконанні вітража.
20. Правила безпеки під час роботи на об’єкті.

Програма
вступного випробування для среціалізації
Спеціальності

"Образотворче мистецтво, декоративне

023

мистецтво і реставрація"

Художня кераміка

при вступі на перший рівень вищої освіти на базі ОКР
"Молодший спеціаліст".

Програма обіймає змістові модулі вузькофахових дисциплін : технології та роботи з
керамічними матеріалами.
Вступне випробування здійснюється за формою тестування. Тести складені з
наступних тем:

Розділ 1

Керамічна сировина

1. Класифікація керамічних виробів
2. Сировинні матеріали, які застосовують для виготовлення кераміки.
3.Родовища сировинних матеріалів.
4. Глини, походження, хімічний склад. Кольорові глини.
5. Властивості глин. Пластичність, спікання, вогнетривкість.
6. Опіснюючі матеріали і плавні.
7. Зсідання глин при сушінні та випалі.

Розділ 2
1.

Керамічні маси, їх приготування.

Види керамічних мас.

2. Обладнання керамічного виробництва.
3. Способи формування керамічних виробів.
4. Сушіння виробів. Типи вологи. Сушарки, їх принцип роботи.

5. Випал. Види випалів. Фізико-хімічні процеси при випалі.
6. Типи печей. Контроль за процесами сушіння та випалу. Газове середовище в печі.
7. Рідкі керамічні маси - шлікери.
8. Гіпс, його властивості.
9. Гончарні вироби.
10. Майоліка. Сировинні матеріали, способи формування, декорування.
11. Фарфор. Види фарфору, способи формування, випал, декорування.
12. Фаянс, види фаянсу, способи формування, декорування.
13. Тонкокам'яні керамічні вироби,

види,

14. Вогнетривкі матеріали, їх класифікація,

способи формування,

декорування.

властивості.

15. Шамотні вогнетриви.

Розділ 3
1.

Декорування керамічних виробів.

Ангоби, їх складові частини,

2. Поливи, їх

класифікація.

приготування,

Емалі.

Приготування, нанесення.

3. Фритовані, сирі, свинцеві і безсвинцеві поливи.
4. Декоративні поливи.
5. Дефекти полив'яних покриттів.
6. Керамічні пігменти.
7. Надполив'яні керамічні фарби.
8. Підполив'яні керамічні фарби.
9. Солі, їх приготування.

способи нанесення.

Програма
” Фахового вступного випробування ” для спеціалізації Графічний дизайн
Спеціальність 023 ”Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ”
при вступі на перший рівень вищої освіти, на базі ОКР ” Молодший спеціаліст ”
Програма обіймає змістові модулі вузькофахових дисциплін: технологія матеріалів,
комп’ютерна графіка.
Вступне випробування здійснюється за формою тестування.
« Технологія матеріалів».
Розділ І. Технологія станкової графіки. Естамп. Високий друк
1. Графіка рукописної книги, гравюра стародруків .
2. Дереворит . Технологія поздовжньої та різцевої гравюри
3. Виникнення та розвиток естампу. Поняття високого, глибокого та плоского друків.
4. Лінорит. Загальна характеристика. Технологія та специфіка друку.
Розділ ІІ. Технологія станкової графіки. Глибокий та плоский друк
5. Офорт. Основні процеси створення офорту.
6. Травлений штриховий офорт.
7. Друк естампів. Підписи на естампах.
8. Різновиди техніки офорту. Акватинта, техніка “суха голка” і інш.
9. Літографія та монотипія, як різновиди плоского друку
Розділ IІІ: Друк і поліграфія
10. Основні етапи друкарства, їх технологія
11. Книжковий блок і його компоненти.
12. Особливості конструювання тари та упаковки.
13. Етикетка
14. Фірмовий стиль
15. Плакат
« Комп’ютерна графіка»
1. Кольорові моделі CMYK, RGB, LAB, Duotone
2. Інтерфейс програми. Навігація по документу.
3. Основні відомості про растрове зображення. Розміри та роздільна здатність
зображення
4. Векторні зображення. Загальна характеристика, особливості використання

Програма
вступного випробування для спеціалізації Дизайн архітектурного середовища
Спеціальності 022 Дизайн при вступі на перший рівень вищої освіти на базі
ОКР «Молодший спеціаліст»
Програма обіймає змістові модулі вузькофахових дисциплін: технології,
матеріалознавста, безпеки праці та комп‘ютерних технологій.
Тематика, що виноситься на тестування для спеціалізації
ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Нормативи креслень:
1) масштаби;
2) види проекцій;
3) одиниці вимірювання;
4) розміри архітектурних елементів;
5) формати паперу.
Технологія матеріалів:
1) матеріали
для
оздоблення
зовнішніх та внутрішніх стін, підлог,
стель;
2) фарби;
3) гіпсокартон;
4) натяжна стеля;
5) підвісна стеля;
6) шпалери;
7) корок;
8) стяжка;

9) плитка керамічна;
10) штукатурка;
11) вагонка;
12) лінолеум;
13) килимове покриття;
14) ламінат;
15) паркет, паркетна дошка.

Комп’ютерна графіка:
1) кольорові системи для друку та моніторів;
2) види графічних комп’ютерних програм;
3) роздільна здатність друку та моніторів;
4) розширення файлів та підтримка ними шарів, прозорості та альфа-каналів.

