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ВИМОГИ ДО ПОРТФОЛІО 

  

 для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти 

(денна та заочна форма навчання)  

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  
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спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

спеціалізації: Декоративно-прикладне мистецтво, 
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Завчасно, не пізніше ніж за 3 дні до проведення творчого конкурсу, 

абітурієнт представляє портфоліо своїх робіт у папці із зазначеними 

персональними даними (ПІП, адреса, телефон). Титульна сторінка надається 

(див.додаток 1). 

Портфоліо власних робіт (для усіх освітніх програм) повинно містити 10 

робіт будь-якого формату.  

Портфоліо абітурієнта – заздалегідь підготовлена збірка робіт, виконаних 

самостійно до початку вступного випробування. Це можуть бути різностильові 

роботи (рисунок, живопис), дизайн-проєкти (проєкт подається як малюнок від 

руки, або як колаж, або як роздруківка файлу комп’ютерної графіки), 

декоративні  композиції (можливе використання різноманітних технік та 

матеріалів як то: вишивка, витинанка, розпис, соломка, тощо). Це мають бути 

завершені творчі роботи, в яких абітурієнт, як творча особистість, може повною 

мірою розкрити авторський задум, показати свій рівень образотворчої 

культури, виявити креативність і здібності до творчості. 

Перегляд і оцінка портфоліо передбачає:  

 виявлення в абітурієнта художнього мислення та художніх здібностей, 

знання композиції й уміння cкомпонувати об’єкти у певному форматі;  

 володіння техніками (графічними, живописними, декоративними); 

 перевірку практичних навичок роботи з матеріалами (достатній художній 

рівень;  

 уміння узагальнювати, виявляти головне для створення художнього 

образу; 

 виявлення уміння відчувати гармонію кольору, форм і стилю.   

  



ДОДАТОК 1 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ 

І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА 

АБІТУРІЄНТА 
____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ 
(прізвище, ім`я по батькові) 

________________________________________________

____________________________________________ 
(адреса проживання) 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(контактний телефон) 

 

 

спеціальність 022 Дизайн 

спеціалізація Графічний дизайн 
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ЖИТОМИРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ 

І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА 

АБІТУРІЄНТА 
____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ 
(прізвище, ім`я по батькові) 

________________________________________________

____________________________________________ 
(адреса проживання) 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(контактний телефон) 

 

 

 

 

 

спеціальність 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

спеціалізація  Живопис 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА 

АБІТУРІЄНТА 
____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ 
(прізвище, ім`я по батькові) 

________________________________________________

____________________________________________ 
(адреса проживання) 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(контактний телефон) 

 

 

 

 

 

спеціальність 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

спеціалізація Декоративно-прикладне 

мистецтво 
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