
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

ПРОГРАМА НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ  

за прием на студенти след средно образование 2019 г. 

 

Специалности от професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, 

образователно-квалификационна степен “бакалавър”: 
 

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА–ГРАФИКА 

• Конкурсен изпит ГРАФИКА - Рисуване на глава от натура с материал туш, 

перо или тънкописци (черни)  

 Формат - 35/50 см. 

 Времетраене – 8 часа. 

 Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали. 
ИЗИСКВАНИЯ: 

✓ Композиране на човешка глава в пространството. 

✓ Анализ на движението, пропорциите, характера и състоянието на модела. 

✓ Убедително светлосянъчно изграждане на главата. Лично отношение към 

пластичното моделиране и непосредственост при поднасянето на формата. 
 

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ 

КОМУНИКАЦИИ (2 части) 

І част: Конкурсен изпит КОМПОЗИЦИЯ - ПЛАКАТ по зададена тема 

(изтеглена по жребий). Използват се зададени ключови думи по темата. 

 Формат - 70/50 см 

 Времетраене – 8 часа. 

 Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали: каширан 

картон 70/50 см и бои по избор – темпера, акварел и други. 
 ИЗИСКВАНИЯ: 

✓ Оригиналност на идеята и пластично изграждане на композицията. 

✓ Използване на подходящ шрифт и правилното му позициониране в 

композиционното решение. 

✓ Усещане за хармонията на основните цветови стойности и стилизацията на 

формата. 

Кандидат-студентите разполагат с 4 примерни работни шрифта. 
 

Получилите оценка слаб (2) на І част от конкурсния изпит не се допускат до ІІ част. 

 

ІІ част : РИСУВАНЕ НА КОМПОЗИЦИЯ ОТ ГЕОМЕТРИЧНИ ОБЕМИ.  

Формат 46/55 см.;  
Времетраене  - 6 часа.  
Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали за работа: 

хартия, молив, въглен, креда, туш, черна и бяла темпера, акрил.  

ИЗИСКВАНЕ – Изграждане на композиционно, пластично и пространствено 

решение.  
Получилите оценка слаб (2) на ІІ част от конкурсния изпит не участват в класирането. 



ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА–ЖИВОПИС (2 части) 

І част: Конкурсен изпит ЦВЕТНА ЗАДАЧА (натюрморт по натура), 

изпълнена с маслени, темперни, акварелни или акрилни бои. 

Формат 65/54 см. 

Времетраене на изпита – 6 часа. 

Кандидат-студентите си осигуряват всички материали: бои, платно (опънато 

на рамка и грундирано), фазер или акварелна хартия; четки, палитри, съдове за 

разредител или вода. 
ИЗИСКВАНИЯ: 

✓ Композиционно-пространствено решение.

✓ Хармония на основните цветови стойности.

✓ Обемно-пластично изграждане на формите в картинното пространство.

Получилите оценка слаб (2) на І част от конкурсния изпит не се допускат до ІІ част. 

ІІ част: Конкурсен изпит по РИСУВАНЕ – рисуване на глава от натура с 

черен материал (молив, въглен или креда),  

Формат 55/46 см. 

Времетраене на изпита – 8 часа в един ден. 

Кандидатите си осигуряват бяла рисувателна хартия, твърда подложка и 

останалите материали за изпита. 
ИЗИСКВАНИЯ: 

✓ Композиране на човешка глава в пространството.

✓ Анализ на движението, пропорциите, характера и състоянието на модела.

✓ Убедително светлосянъчно изграждане на главата. Лично отношение към

пластичното моделиране и непосредственост при поднасянето на формата.

Получилите оценка слаб (2) на ІІ част от конкурсния изпит не участват в класирането. 

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА–СТЕНОПИС 

Избира се един от четирите начина: 

1. Представяне на портфолио от кандидатите. Портфолиото не трябва да

надвишава формат А4, а съдържанието - не повече от 20 страници. Подаването на 

портфолиото може да е по електронен път  (borisjelev@uni-vt.bg).  

2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на

професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища 

по изобразително изкуство. 

3. Оценката по изобразително изкуство от дипломата, когато предметът е

профилиращ за профилите Изобразително изкуство и Християнско изкуство и 

култура от средните училища. 

4. Сертификат за творчески постижения в изложби-конкурси, организирани от

ФИИ. 



ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА–СКУЛПТУРА  

• Конкурсен изпит по СКУЛПТУРА, включващ три компонента 

Времетраене – 8 часа  

 

1. Компонент Рисуване 

 Рисунки с черен материал и използване на натура – модел, седнала облечена 

фигура и предмет (примерно топка) поставени независимо в пространството. 

 Изисквания - очаква се от кандидат-студентите да направят бързи рисунки на 

модела от различни гледни точки, фрагменти, детайли, скици представящи 

възможни композиционни решения и подготвителни варианти за втората част от 

изпита или други рисунки демонстриращи възможностите, отношението и 

впечатлението от модела. 

 В тази част от изпита кандидат-студентите ще могат да покажат сръчност и 

рисунъчни възможности, разбиране на натурата, смело и искрено отношение към 

нея, композиционно мислене и възможности за използване на рисунката за 

разработване и подготвяне на различни композиционни варианти. 

 Пред комисията се представят от 8 до 10 рисунки. 

 Материал – за рисунките може да се използва молив, креда, туш, пресован 

въглен, друг черен материал по желание и бяла хартия с формат А4. 

 

2. Компонент Скулптура 

Моделиране – композиция по натура (ползва се същия модел и постановка) 

Изисквания – очаква се от кандидат-студентите да направят скулптурно 

решение на базата на характера на модела и формата на предмета, като се опитат да 

ги свържат в оригинална композиция, пластично, тематично и т.н. Не се изключва 

възможността кандидат-студентите да работят с модела така, както е заложен 

пресъздавайки него и предмета по-обективно. 

В тази част от изпита кандидат-студентите трябва да покажат пластичните си 

възможности и нагласи, смело, оригинално и организирано композиционно 

решение, разбиране на натурата, усет и искрено отношение към нея. 

 Материал - глина (без задължително използване на арматура). 

 Размер – около 40 см 

 Материалът за работа – глина се осигурява от ВТУ, кандидатите работят със 

собствени инструменти за глина – нож, ланцета и др. 
 

3. Компонент Портфолио 
 Съдържащо фотоси на досегашни творби на кандидат-студента. 
Представените творби могат да бъдат във всички видове и жанрове на 
изобразителното изкуство. Тази част на изпита ще покаже досегашната 
самостоятелна, творческа и учебна работа, творчески интереси, нагласи и 
постижения. 
 Всички компоненти на изпита се провеждат в един ден с времетраене 8 часа, 
използва се един и същи модел и постановка. Оценяването се извършва от една 
комисия. 
 Кандидат-студентите сами решават с кой компонент да започнат и колко 
време да му отделят (в рамките на общото време от 8 часа). При необходимост може 
да бъде предоставена допълнителна хартия. 



 Материалите за работа като: глина, подложки за моделиране, по 20 бр. бяла 
хартия формат А4, се предоставят от ВТУ. Останалите материали за рисунките (по 
избор) – молив, креда, туш, пресован въглен, друг черен материал по желание, 
папка, фазер или друга подложка, както и за скулптурната композиция – нож, 
ланцети и др. се осигуряват от кандидат-студентите. 
 В началото на изпита изпитната комисия отговаря на въпроси доизясняващи 

изискванията. 

 Кандидат-студентът получава една комплексна оценка, която се формира 

приблизително така: 

 - качества на рисунките – 40%; 

 - качества на скулптурната композиция – 50%; 

 - качества на досегашните творби, представени в портфолиото – 10%. 
 

Получилите оценка слаб (2) на конкурсния изпит по Скулптура не участват в класирането. 

 

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА–РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ (2 части) 

І част: КОМПОЗИЦИЯ (композиционна задача) – рисунка по зададени 

предмети.  

  Формат 50/70 см. 

Времетраене  - 6 часа.  

Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали за работа: 

хартия и по избор молив, въглен, креда, туш, черна и бяла темпера или акрил.  
 ИЗИСКВАНИЯ: 

✓ Оригинално композиционно, пластично и пространствено решение.  

✓ Вариативност. Кандидат-студентите избират и аранжират зададените 

предмети. 
 

Получилите оценка слаб (2) на І част от конкурсния изпит не се допускат до ІІ част. 

 

ІІ част:  РИСУВАНЕ – рисуване на глава от натура с черен материал (молив, 

въглен, креда),  

Формат 55/46 см. 

 Времетраене на изпита – 8 часа в един ден. 

 Кандидатите си осигуряват бяла рисувателна хартия, твърда подложка и 

всички останали материали за изпита. 
 ИЗИСКВАНИЯ: 

✓ Композиране на човешка глава в пространството. 

✓ Анализ на движението, пропорциите, характера и състоянието на модела. 

✓ Убедително светлосянъчно изграждане на главата. Лично отношение към 

пластичното моделиране и непосредственост при поднасянето на формата. 
 

Получилите оценка слаб (2) на ІІ част от конкурсния изпит не участват в класирането. 

 

 

 



Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., 

образователно-квалификационна степен “бакалавър” (2 части) 

 

Кандидатите, които са заявили като първо или следващо желание специалност 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство се явяват на следните 

конкурсни изпити: 

 І част – конкурсен изпит по избор на кандидата в една от специалностите -

Изящни изкуства – графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, 

скулптура, рисуване и интермедия или портфолио и събеседване за специалност 

Стенопис. 

  

ІІ част – РИСУВАНЕ – рисуване на глава от натура с черен материал 

(молив, въглен или креда),  

Формат 55/46 см. 

 Времетраене на изпита – 8 часа в един ден. 

 Кандидатите си осигуряват бяла рисувателна хартия, твърда подложка и 

останалите материали за изпита. 
 ИЗИСКВАНИЯ: 

✓ Композиране на човешка глава в пространството. 

✓ Анализ на движението, пропорциите, характера и състоянието на модела. 

✓ Убедително светлосянъчно изграждане на главата. Лично отношение към 

пластичното моделиране и непосредственост при поднасянето на формата. 

 

 Конкурсният изпит има за цел да провери качествата и възможностите на 

кандидат-студентите за композиционно, пространствено, пластично и цветово 

изграждане и се провежда в две части. 

 
Получилите оценка слаб (2) на ІІ част от конкурсния изпит не участват в класирането. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


