Положення про Творче випробування «NewDesign – 2018»
кафедри дизайну ВП «МФ КНУКіМ»
1. Загальні положення
1.1. Творче випробування «NewDesign – 2018» (далі - Випробування)
засновано кафедрою дизайну ВП «Миколаївська філія Київського
національного університету культури і мистецтв».
1.2. Мета Випробування:
- розвиток образотворчого мистецтва та дизайну Півдня України;
- виявлення творчих здібностей та рівня практичних умінь учнів 11
класів загальноосвітніх шкіл Півдня України;
- визначити рівень специфічного фахового бачення, рівень розвинення
просторових уявлень, наявність основ візуальної культури, основних
навичок створення графічного зображення, специфічних творчих
здібностей – оригінального мислення, творчої інтуїції і фантазії,
спроможність успішно опановувати навчальний план підготовки
фахівців з дизайну;
- залучення випускників 11 класів ЗОШ м. Миколаєва та області, з
метою профорієнтаційної роботи;
- допомога абітурієнту в виборі подальшої спеціальності;
- підвищення рівня творчої майстерності учасників Випробування.
1.3. Випробування проводиться на базі ВП «МФ КНУКіМ».
1.4. Дата проведення Випробування та склад журі затверджується
директором ВП «МФ КНУКіМ». До складу журі входять фахівці з
дизайну – викладачі кафедри дизайну ВП «МФ КНУКіМ».
1.5. Підготовку та проведення Випробування здійснює кафедра дизайну
ВП «МФ КНУКіМ».
2. Умови та порядок проведення Випробування
2.1. Конкурс є відкритим. До участі у Випробуванні запрошуються
випускники 11 класів ЗОШ м. Миколаєва та області віком - від 16
років.
2.2. Програма виступу кожного учасника складає:
- Перший етап Випробування
– розпочинається з 01 лютого
2018 р. та складається з проектно-творчої композиції на основі
базових різноманітних ліній (додаток 1).
Необхідно виконати 3 різні композиції на основі запропонованих
тем так, щоб усі лінії були органічно вписаними до композиції. Дві
композиції за темами на вибір: "Людина", "Пейзаж", Орнаментальний
мотив", "Формальна композиція" виконуються в техніці "олівець".

Третя композиція повинна мати обов’язкову тему "Асоціативна
фантазія" й виконується в техніці "акварель" або "гуаш".
Проектно-творчі композиції надсилаються в електронному вигляді
із обов’язковим підписом ПІБ автора для формування каталогу
творчих
робіт
до
1
квітня
2018
р.
на
email:
mfknukim.design@gmail.com.
- Другий етап Випробування відбудується 27 квітня 2018 р. у
Миколаївській філії Київського національного університету культури
і мистецтв за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів,17. та
складається з завдання по стилізації на основі наданого реалістичного
зображення об'єкту. Учням необхідно буде виконати чотири варіанти
чорно-білого стилізованого зображення, використовуючи такі засоби
графічної мови: лінія; крапка; пляма; спрощення форми до
геометричних площинних фігур. Матеріали: папір формату А 4,
акварель, туш, перо, пензель, лінер. Зразок додається.

2.3. Для участі у Випробуванні кожний абітурієнт подає заявку за формою,
згідно з додатком.
3. Визначення переможців і нагородження учасників Випробування
3.1. Оцінка виступів абітурієнтів Випробування здійснюється журі за 100
бальною шкалою та за наступними критеріями:
- художній рівень виконання;
- композиційне рішення;
- креативність та оригінальність.
3.2. За результатами, журі визначає переможців Випробування з
врученням сертифікату «Молодий дизайнер», який надає право:
- безкоштовне навчання в Миколаївському університеті культури і
мистецтв протягом 1 семестру (за наявністю сертифікату ЗНО з
української мови і літератури (мінімум 101 бал) та історії України
(мінімум 101 бал);
- безкоштовну поїздку до міста Києва;

ДОДАТОК 1. Базові лінії проектно-творчої композиції

ЗАЯВКА
на участь у Творчому випробуванні «NewDesign – 2018»
кафедри дизайну ВП «МФ КНУКіМ»
1. Прізвище, ім'я, по-батькові автора
_____________________________________________________________
2. Рік народження_______________________________________________
3. Назва навчального закладу, що закінчує __________________________
_____________________________________________________________
4. Адреса, контактний телефон, е-mail ______________________________
_____________________________________________________________

«____» ______________ 2018 рік

