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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 

 
ПРОГРАМИ  

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» ДЛЯ 
ОСІБ 

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ТА УСПІШНО 
ВИКОНАЛИ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І КУРСУ 

 
Спеціальність: «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 

ТА ВИРОБНИЦТВО» 
Спеціалізація: «РЕЖИСУРА ТЕЛЕБАЧЕННЯ» 

Комплексне фахове випробування проводиться з метою виявлення вступників, 
спроможних під час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійного рівня та отримати 
необхідні знання для подальшої творчої діяльності у галузі аудіовізуального мистецтва і 
виробництва.  

У зв’язку із необхідністю виявлення рівня підготовки абітурієнта до творчого 
конкурсу, явка на консультації є обов’язковою!  

Абітурієнти, які обрали спеціалізацію «Режисура телебачення», повинні мати творчі 
здібності, виявити відповідну фахову придатність, володіти основами драматургії та роботи 
над сценарієм, розробки режисерського задуму та втілення з виконавцями сценічних етюдів; 
мати уявлення щодо сценарного плану режисерського задуму; реалізації запропонованого 
режисерського етюду; грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем і 
формою літературні твори, володіти основами екранного мізансценування. Випускова 
кафедра залишає за собою право рекомендувати абітурієнту змінити спеціалізацію 
відповідно до виявлених здібностей та умінь.  

Під час творчого конкурсу абітурієнт повинен виявити  
Знання:  
- основ драматургії та роботи над сценарієм;  
- основ розробки режисерського задуму та втілення з виконавцями сценічних етюдів;  
- основ художньо-декламаційного виконання;  
- основ мізансценування;  
- основних етапів еволюції аудіовізуального мистецтва;  
- творчого спадку видатних майстрів екранних мистецтв;  
- історії театру, образотворчого мистецтва.  
Уміння:  
- розробляти сценарний план режисерського задуму;  
- реалізувати запропонований режисерський етюд;  
- грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем і формою літературні 

твори;  
- орієнтуватися у структурі сучасного вітчизняного телебачення;  
- обґрунтовано висловлювати особисту думку з питань теорії та історії вітчизняної і світової 

практики аудіовізуального мистецтва. 
- аргументовано пояснювати власну мотивацію в обранні відповідного фаху.  
Наявність навичок:  
- декламування;  
- мислення пластичними образами;  
- слухового, зорового та емоційного сприйняття дійсності;  
- роботи з відеотехнікою.  
Перед творчим конкурсом зі спеціалізації «Режисура аудіовізуальних творів», кожний 

абітурієнт має заздалегідь приготувати та подати такі завдання:  
- відеокопії найкращих творчих робіт, різних за жанрами (кадр-спостереження, монтажна 

фраза, замальовка, режисерський етюд); 
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- письмовий опис цікавої події або випадку;  
- письмовий аналіз події, дії та оповіді як структури екранних мистецтв, у якій виявляється 

конструкція історії, що демонструє втілення отриманих знань студента щодо драматургічних 
елементів та сценарного плану;  

- письмове викладення теми і сюжету екранного твору, репортажу або аудіовізуальної програми 
з описом засобів його втілення;  

Завдання творчого конкурсу мають бути оформлені:  
Відеороботи власного виробництва — на DVD ( і в форматі DVD ) на якому зазначаються жанр, 

тема і назва роботи, у твердому футлярі, з вкладишем, на якому зазначаються прізвище, ім’я та по-
батькові виконавця, технічні характеристики зйомки.  

Письмові роботи — на листах паперу А 4 з титульним аркушем (Письмові творчі завдання 
абітурієнта (ПІБ) до творчого конкурсу «Виконавська майстерність» зі спеціалізації «Режисура 
телебачення»).  

Роботи повинні мати охайний вигляд та вкладені у паперову папку з зав’язками.  
Завдання до творчого конкурсу абітурієнт повинен подати до приймальної комісії академії до 

початку консультацій перед творчим конкурсом.  
Незалежно від результатів творчого конкурсу відео- та письмові роботи  
абітурієнтам не повертаються.  
Перед творчим конкурсом зі спеціалізації “Режисура телебачення” кожний абітурієнт має 

пройти консультації, на яких пропонуються теми для створення самостійного режисерського етюду, 
педагогом-консультантом, корегується репертуар для художнього виконання літературних творів, 
проводиться консультація щодо написання режисерської розробки-експлікації. Педагог-консультант 
також інформує абітурієнта щодо основ історії та теорії  

аудіовізуального мистецтва.  

 Етапи творчого конкурсу «Виконавська майстерність» та «Основи теорії й історії 
аудіовізуального мистецтва» передбачають:  

- художнє виконання літературних творів: уривків з прози, вірша та байки, які 
самостійно підготовлені абітурієнтом (загальна тривалість декламації не повинна 
перевищувати 10 хв.); 

- написання режисерської розробки-експлікації літературного уривку на задану тему 
(сценарний план, ідея задуму екранного твору, визначення засобів втілення, ідейно-
тематичний та дієвий аналіз);  

- показ режисерського етюду, у процесі здійснення якого треба проявити здатність 
мислити пластичними образами та вміння роботи з помічниками-виконавцями. Тема для 
особистого режисерського етюду пропонується на консультаціях кожному абітурієнтові;  

- відповіді на запитання стосовно авторських робіт абітурієнтів;  
- письмову відповідь на питання з історії аудіовізуального мистецтва;  
- письмову відповідь на питання з теорії аудіовізуального мистецтва (що таке  
жанрова, видова структура екранних мистецтв, екранний образ тощо);  
- виконання творчого завдання на наявність навичок слухового, зорового та  
емоційного сприйняття дійсності;  
- додаткові запитання щодо вмотивованості вибору фаху.  
Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200  
балів). 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ,  
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ  

на спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»  
спеціалізацію «Режисура телебачення»  

Рівні 
навчальних 
досягнень  

Критерії оцінювання навчальних досягнень  

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу 
творчого конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Не володіє 
особливостями розробки постановочного плану режисерського задуму 
екранного твору. Відсутні режисерські схильності, виконавська емоційна 
виразність та художнє виконання літературних творів, професійні дані 
для створення режисерського етюду. Не здатний до виконання творчих 
завдань. 

Абітурієнт дуже слабо виконав (відповів) основні завдання етапу 
творчого конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Не здатний до 
пластичного візуального мислення. Відсутні режисерські схильності, 
виконавська емоційна виразність та художнє виконання літературних 
творів, професійні дані для створення режисерського етюду. Не здатний 
до виконання творчих завдань. 

1.  
Початковий 
до 123 балів 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та 
практичного матеріалу, слабо володіє особливостями розробки 
постановочного плану режисерського задуму екранного твору. Має деякі 
режисерські схильності, слабку виконавську емоційну виразність та певні 
схильності до художнього виконання літературних творів, але відсутні 
професійні дані для створення режисерського етюду. Здатний до 
посереднього виконання творчого завдання. Абітурієнт виявляє 
недостатні знання з теоретичного та практичного матеріалу, слабко 
володіє особливостями розробки постановочного плану режисерського 
задуму  

екранного твору. Має деякі режисерські схильності, слабкі 
виконавську емоційну виразність та схильності до художнього виконання 
літературних творів, середні професійні дані для створення 
режисерського етюду. Банально вирішує творче завдання. 

 
Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу, 

здатний відтворити незначну частину матеріалу на репродуктивному 
рівні, але показав обмежений загальнокультурний рівень, виявляє 
недостатні знання з теоретичного та фактичного матеріалу. Пояснює 
мотивацію вибору професії з урахуванням її загальновідомих 
особливостей.   

2. Середній  
124 - 149 

балів  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу, 
здатний навести окремі приклади за допомогою екзаменатора, але 
показав обмежений загальнокультурний рівень, виявляє недостатні 
знання з теоретичного та фактичного матеріалу. Пояснює мотивацію 
вибору професії з урахуванням її загальновідомих особливостей.  
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Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу, 
здатний відтворити основну  частину матеріалу, може наводити необхідні 
приклади, демонструє окремі практичні навички, але показав обмежений 
загальнокультурний рівень, виявляє недостатні знання теорії та практики 
репортерської роботи на телебаченні. Пояснює мотивацію вибору 
репортерської професії з урахуванням її загальновідомих особливостей.  

 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного 
матеріалу, допускає неточності в розробці постановочного плану 
режисерського задуму екранного твору. Має середні професійні дані для 
створення режисерського етюду, деякі режисерські схильності, недостатню 
виконавську емоційну виразність та художнє виконання літературних творів. 
Виявляє слабку фантазію при вирішенні творчого завдання.  

 
Абітурієнт володіє практичними навичками, допускає неточності в 

теоретичних знаннях та розробці постановочного плану режисерського 
задуму екранного твору. Має професійні дані для створення режисерського 
етюду, художнього виконання літературних творів та режисерські 
схильності, але недостатньо емоційний та виразний як виконавець 
літературних творів. Виявляє нестандартні рішення творчого завдання. 

Абітурієнт володіє практичними навичками розробки постановочного 
плану режисерського задуму екранного  

твору, допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні дані 
для створення режисерського етюду. Виявляє методичність, демонструє 
художнє виконання літературних творів та режисерські схильності, але 
недостатньо емоційний та виразний як виконавець літературних творів. 
Виявляє варіативність при вирішенні творчого завдання. 

3. 
Достатній 

150-175 
балів 

  

Абітурієнт добре володіє практичними навичками розробки 
постановочного плану режисерського задуму екранного твору, допускає 
неточності у теоретичних знаннях. Має професійні дані для створення 
режисерського етюду. Виявляє методичність, художнє виконання 
літературних творів, достатню емоційну виразність в виконавстві та 
режисерські схильності. 
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Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та практичними 
навичками розробки постановочного плану режисерського задуму екранного 
твору, при наявності достатніх професійних даних для створення 
режисерського етюду. Виявляє методичність, художнє виконання 
літературних творів та достатньо емоційну виразність у виконавській 
майстерності. Має режисерські здібності. Цікаво і нестандартно вирішує 
запропоноване творче завдання. 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та практичними 
навичками розробки постановочного плану режисерського задуму екранного 
твору. Виявляє методичну досконалість у постановці режисерських етюдів, 
художнє виконання літературних творів та емоційну виразність у 
виконавському мистецтві. Має режисерські здібності. Досконало вирішує 
запропоноване творче завдання. 

 
4. 

Високий 176 
– 200 
балів 

  

Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями та практичними 
навичками розробки постановочного плану режисерського задуму екранного 
твору.  

Абітурієнт виявляє методичну досконалість у постановці режисерських 
етюдів, високохудожнє виконання літературних творів та емоційну 
виразність в виконавському мистецтві. 

Абітурієнт має яскраві режисерські здібності. Блискуче і нестандартно 
вирішує запропоноване творче завдання.  

 

 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу на 
досить високому художньому, вільно орієнтуються в питаннях культурного 
та мистецького життя України і світу, демонструє обізнаність у технології 
розробки режисерського задуму та його втіленні, на достатньому рівні 
демонструє здатність мислити подіями та образами. Виявляє особливі творчі 
здібності та здатність до оригінальних рішень творчих завдань, виявляє 
власні нахили у творчості. Переконливо пояснює мотивацію вибору професії, 
спираючись на глибокі знання про неї. 

 



 7 

Абітурієнти, які отримали під час випробування хоча б за один етап менше 124 бали, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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Спеціальність: «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО І ВИРОБНИЦТВО» 

Спеціалізація: «ОПЕРАТОР ТЕЛЕБАЧЕННЯ» 

Комплексне фахове випробування проводиться метою виявлення вступників, 
спроможних під час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійного рівня та отримати 
необхідні знання для подальшої творчої діяльності в галузі аудіовізуального мистецтва і 
виробництва.  

У зв’язку з необхідністю виявлення рівня підготовленості абітурієнта до творчого 
конкурсу, явка на консультації є обов’язковою!  

Абітурієнти, які обрали спеціалізацію «Оператор телебачення», повинні мати творчі 
здібності, виявити відповідну фахову придатність, володіти основами операторської 
майстерності, мати досвід роботи з фотозображенням, уявлення щодо постановки світла, 
побудування композиції кадру, оперувати професійною термінологією та мати певні навички 
самостійної фото і відеозйомки. Випускова кафедра залишає за собою право рекомендувати 
абітурієнту змінити спеціалізацію відповідно до виявлених здібностей та умінь.  

Під час творчого конкурсу абітурієнт повинен виявити  

Знання:  
- основ технології роботи з фото- та відеокамерою;  
- основ композиції та світлопобудови кадру;  
- основ знімальної техніки;  
- основ еволюції зображального (образотворчого мистецтва);  
- основних етапів еволюції кіно і телебачення;  
- творчого спадку видатних майстрів екранних мистецтв;  
- історії театру, образотворчого мистецтва.  
Уміння:  
- зйомки запропонованого по жанру сюжету на натурі;  
- реалізації власного зображального задуму;  
- вибору необхідної для втілення зображального задуму знімального  
обладнання;  
- орієнтуватися в структурі сучасного вітчизняного аудіовізуального  
мистецтва;  
- обґрунтовано висловлювати особисту думку з питань теорії та історії  
вітчизняної і світової практики аудіовізуального мистецтва.  
- аргументовано пояснювати власну мотивацію в обранні відповідного фаху. 
Наявність навичок:  
- роботи з фото- або відеотехнікою;  
- мислення пластичними образами;  
- зорового, слухового та емоційного сприйняття дійсності.  
Творчий конкурс складається одного етапу: «Виконавська майстерність, теорія та 

історія аудіовізуального мистецтва».  
Перед початком творчого конкурсу кожний абітурієнт має заздалегідь  
приготувати та подати такі завдання:  
- серію світлин (до 15-20 фотографій розміром 27 см. по довжині) за  
жанрами: портрет на натурі та у павільйоні, пейзаж, натюрморт, фотокомпозиція, 

жанрова фотографія, зйомка гіпсових моделей;  
- фоторепортаж;  
- фотографії найкращих творчих робіт різних за жанрами;  
- письмовий аналіз події, дії та оповіді як структури екранних мистецтв, в якій 

виявляється конструкція історії, що демонструє втілення отриманих знань студента щодо 
драматургічних елементів та сценарного плану.  

Роботи творчого конкурсу мають бути оформлені:  
Фотороботи власного виробництва — на паспарту, із зазначенням прізвища,  
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імені та по-батькові виконавця, технічних характеристик зйомки та використаної 
знімальної техніки, жанру і назви роботи;  

Відео роботи власного виробництва — на DVD (і в форматі DVD), на якому 
зазначаються жанр, тема і назва роботи, у твердому футлярі, зі вкладишем, на якому 
зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові виконавця, технічні характеристики зйомки.  
 

Фото і відеороботи до творчого конкурсу абітурієнт повинен подати в приймальну 
комісію академії до початку консультацій перед творчим конкурсом. Незалежно від 
результатів творчого конкурсу фото і відеороботи абітурієнтам не повертаються.  

Перед творчим конкурсом зі спеціалізації «Оператор телебачення» кожний абітурієнт 
має пройти консультації, на яких пропонуються теми і сюжети для здійснення зйомки на 
«натурі», педагогом-консультантом проводиться консультація щодо основ знімальної 
техніки та письмово аналізу образотворчого твору. Педагог-консультант також інформує 
абітурієнта щодо основ історії та теорії аудіовізуального мистецтва.  

Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи 
теорії та історії аудіовізуального мистецтва». Перед творчим конкурсом  кожний 
абітурієнт має пройти консультації. Педагог-консультант надає консультативну допомогу 
щодо виконання завдань першого етапу, а  також інформує абітурієнта щодо основ історії та 
теорії аудіовізуального мистецтва.   

Перший етап творчого конкурсу «Виконавська майстерність» передбачає: 
.здійснення абітурієнтами зйомки на «натурі» за запропонованим сюжетом;  

. усне опитування щодо знання основ знімальної техніки;  

. письмовий аналіз образотворчого твору (картини), наданої на іспиті, щодо 
композиційної побудови та використання прийомів зображальності.  

. письмову відповідь на питання з історії аудіовізуального мистецтва;  

. письмову відповідь на питання з аудіовізуального мистецтва (що таке  
жанрова, видова структура екранних мистецтв, екранний образ тощо); 
виконання творчого завдання на наявність навичок слухового, зорового та  
емоційного сприйняття дійсності;  
. додаткові запитання щодо вмотивованості вибору фаху.  
Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200  
балів). 

. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ,  
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ  

на спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»  
спеціалізацію «Оператор телебачення» 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Відсутні будь-які схильності до 
операторської майстерності. 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Не володіє особливостями 
фотозйомки. Відсутні операторські схильності, виконавська емоційна 
виразність та художнє мислення при натурній зйомці, професійні дані для 
фототвору. Не здатний до виконання творчих завдань. 

1. 
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт дуже слабко виконав (відповів) основні завдання етапу 
творчого конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Не володіє 
особливостями фотокомпозиції. Відсутні операторські схильності, 
виконавська емоційна виразність та художнє мислення при натурній 
зйомці, професійні дані для операторської майстерності. Не здатний до 
виконання творчих завдань та пластичного візуального мислення. 



 10 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного 
матеріалу, слабко володіє особливостями натурної фотозйомки. Має деякі 
операторські схильності, слабку виконавську емоційну виразність та певні 
схильності до художнього компонування фототвору, але відсутні 
професійні дані для цілісного візуального мислення. Здатний до 
посереднього виконання творчого завдання. 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного 
матеріалу, слабко володіє особливостямі натурної і постоновчої 
фотозйомки. Має деякі операторські схильності, слабкі виконавську 
емоційну виразність та  середні професійні дані для  операторської 
діяльності. Банально вирішує творче завдання. Слабко орієнтується в 
композиційних побудовах  фотограграфічних творів. 

2. 
Середній 
124 - 149 

балів 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного 
матеріалу, допускає недоліки в натурній фотозйомці. Має середні 
професійні дані для операторської діяльності, недостатню виконавську 
емоційну виразність та нерозвинене візуальне пластичне мислення. 
Виявляє слабку фантазію при вирішенні творчого завдання. 

Абітурієнт володіє практичними навичками, допускає неточності в 
теоретичних знаннях та розробці композиційного вирішення 
фотографічного твору. Має професійні дані для  операторської діяльності, 
художнього візуального пластичного мислення, але недостатньо емоційно 
виразний як виконавець натурної фотозйомки. Виявляє нестандартні 
рішення творчого завдання. 

Абітурієнт володіє практичними навичками натурної і постановчої 
фотозйомки, допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні 
дані для створення фотографічного твору. Виявляє методичність, 
демонструє художнє візуальне пластичне мислення, але недостатньо 
емоційно виразний. Виявляє варіативність при вирішенні творчого 
завдання. 

3. 
Достатній 

150-175 
балів 

 

Абітурієнт добре володіє практичними фото та відеозйомки, допускає 
неточності в теоретичних знаннях. Має професійні дані для операторської 
діяльності. Виявляє методичність, художнє візуальне пластичне мислення, 
достатню емоційну виразність в  операторському виконавстві. 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та 
практичними навичками композиційного вирішення при натурній та 
постановчій фото та відеозйомці, при наявності достатніх професійних 
даних для створення фотографічного твору. Виявляє методичність, 
художнє візуальне пластичне мислення та достатньо емоційну виразність у 
виконавській майстерності. Має операторські здібності здібності. Цікаво і 
нестандартно вирішує запропоноване творче завдання. 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та 
практичними навичками композиційного вирішення при натурній та 
постановчій фото- та відеозйомці, при наявності достатніх професійних  
даних для створення фотографічного твору. Виявляє методичну 
досконалість у постановці кадрів, художнє візуальне пластичне мислення 
та емоційну виразність у виконавському мистецтві. Має явні операторські 
здібності. Досконало вирішує запропоноване творче завдання. 

4. 
Високий 

176 – 200 
балів 

 

Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями та практичними 
навичками операторської діяльності. Виявляє методичну досконалість в 
натурній та постановчій фото- та відеозйомці, виявляє досконалість у 
постановці кадрів, художнє візуальне пластичне мислення та емоційну 
виразність в  виконавському мистецтві. Має яскраві операторські здібності. 
Блискуче і нестандартно вирішує запропоноване творче завдання.  

 
Абітурієнти, які отримали під час випробування хоча б за один етап менше 124 бала, до 

участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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Спеціальність: «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО» 

Спеціалізація: «ТЕЛЕРЕПОРТЕРСТВО» 
Комплексне фахове випробування проводиться з метою виявлення вступників, спроможних 

під час навчання в ХДАК досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати 
необхідні знання для подальшої творчої діяльності в галузі аудіовізуального мистецтва і 
виробництва.  

У зв’язку з необхідністю виявлення рівня підготовленості абітурієнта до творчого 
конкурсу, явка на консультації є обов’язковою!  

Абітурієнти, які обрали спеціалізацію «Телерепортерство», повинні мати специфічні творчі 
здібності, виявити відповідну фахову придатність, мати необхідні знання у галузі образотворчого 
мистецтва, музики, літератури, театру, кіно, телебачення, сучасних інформаційних технологій. 
Випускова кафедра залишає за собою право рекомендувати абітурієнту змінити спеціалізацію 
відповідно виявленим здібностям та умінням  

Під час випробування абітурієнт повинен виявити Знання:  
• основних етапів еволюції аудіовізуального мистецтва,  
• творчого спадку видатних режисерів та операторів, ведучих та репортерів українського, 

російського і світового аудіовізуального мистецтва, � основ репортерства,  
• термінології та літератури за фахом у сфері аудіовізуального мистецтва, � української або 

російської мови (для іноземних громадян).  
Уміння:  
• грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем та формою літературні 

твори (байка, вірш, проза),  
• описати інформаційні події,  
• орієнтуватися в питаннях історії, теорії та практики тележурналістики,  
• викласти на одній – двох сторінках сюжет телерепортажу,  
• грамотно відповідати на запитання з теорії та історії вітчизняного і світового мистецтва.  
Наявність навичок:  
• роботи з відеотехнікою,  
• темпо-метро-ритмічного володіння мовною технікою при виконанні літературних творів,  
• читання з листа складного тексту інформаційного характеру,  
• слухового, зорового та емоційного сприйняття.  
Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи теорії 

та історії аудіовізуального мистецтва». Перед творчим конкурсом зі спеціалізації 
“Телерепортерство” кожний абітурієнт має пройти консультації, на яких виявляються ознаки 
телерепортажів, педагогом-консультантом проводиться консультація щодо репертуару для читання 
літературних та інформаційних текстів. Педагог-консультант також інформує абітурієнта щодо основ 
історії та теорії аудіовізуального мистецтва.   

Перед першим етапом творчого конкурсу кожний абітурієнт має заздалегідь приготувати та 
подати такі завдання:  

- описати інформаційну подію, яка запам’яталась і свідком якої був;  
- письмово проаналізувати події, дії та оповіді як структури екранних мистецтв, в яких 

виявляється конструкція історії, що демонструє втілення отриманих знань студента щодо 
драматургічних елементів та сценарного плану;  

- викласти на одній-двох сторінках сюжет телерепортажу.  
До цих завдань обов’язково додається відео копія однієї самостійно зробленої роботи 

абітурієнта на будь-яку тему тривалістю до 3-х хв. Робота подається у пластиковій коробці на диску 
DVD+/-R/RW, який повинен мати маркерний напис із назвою роботи та прізвищем автора і 
представляти зформотований запис за допомогою програми NERO VISION (або аналогічної).  

Зазначені матеріали абітурієнт повинен подати в приймальну комісію академії до початку 
консультацій перед вступними іспитами. Незалежно від результатів іспиту матеріали абітурієнтам не 
повертаються.  

Перший етап творчого конкурсу «Виконавська майстерність» передбачає:  
- художнє виконання літературних творів: уривок з прози, вірш, байка, що самостійно 

підготовлені абітурієнтом (загальна тривалість читання не повинна перевищувати 10 хв.);  
- читання з листа складного тексту інформаційного характеру.  
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Під час виконання літературних творів перевіряється:  
вірша – сила голосу абітурієнта, його мелодійність; байки – вміння образного мислення, 

передачі характеру того чи іншого персонажа твору; прозового твору – вміння передати авторський 
задум, не втрачаючи перспективи розповіді оповідання.  

Другий етап творчого конкурсу «Основи історії і теорії аудіовізуального мистецтва» 
передбачає:  

- перевірку загальнокультурного рівня підготовки абітурієнта;  
- відповіді на запитання стосовно авторських робіт абітурієнтів і завдань попереднього 

творчого конкурсу;  
- перевірку знань у галузі літератури, музики, театрального,аудіовізуального мистецтва; історії 

виникнення і організації роботи національних та регіональних телеканалів;  
- аналіз авторської роботи одного з відомих репортерів.  
Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний етап 

творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майстерність» – від 100 до 200 балів; за другий 
етап «Основи історії і теорії аудіовізуального мистецтва» – від 100 до 200 балів.  

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 
на спеціальність: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 

спеціалізацію «Телерепортерство» 
Рівні 

навчальни
х досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання творчого конкурсу, 
не знає фактичного матеріалу. Володіє матеріалом на рівні елементарного 
впізнавання окремих фактів та явищ. Не може пояснити мотивацію вибору 
спеціальності телерепортерство. 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання творчого конкурсу. Не 
володіє елементарними знаннями з історії написання літературних творів, 
виконуваних ним під час іспитів; з основ теорії та історії кіно- , телемистецтва. Не 
здатний до виконання творчих завдань. 

1.По
чатковий 

до 
123 балів 

Абітурієнт дуже слабко виконав (відповів) основні завдання етапу 
творчого конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Не володіє практичними 
навичками на елементарному рівні грамотно і виразно виконувати різні за жанром, 
характером, стилем, формою літературні твори під час вступного випробування. Не 
відповідає грамотно на запитання з теорії та історії вітчизняного і світового мистецтва. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу, 
здатний відтворити незначну частину матеріалу на репродуктивному рівні, але 
показав обмежений загальнокультурний рівень, виявляє недостатні знання з 
теоретичного та фактичного матеріалу. Пояснює мотивацію вибору професії з 
урахуванням її загальновідомих особливостей.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу, 
здатний навести окремі приклади за допомогою екзаменатора, але показав 
обмежений загальнокультурний рівень, виявляє недостатні знання з 
теоретичного та фактичного матеріалу. Пояснює мотивацію вибору професії з 
урахуванням її загальновідомих особливостей. 

2. 
Середній 

124 - 
149 балів 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу, 
здатний відтворити основну  частину матеріалу, може наводити необхідні 
приклади, демонструє окремі практичні навички, але показав обмежений 
загальнокультурний рівень, виявляє недостатні знання теорії та практики 
репортерської роботи на телебаченні. Пояснює мотивацію вибору 
репортерської професії з урахуванням її загальновідомих особливостей. 

3. 
Достатній 

150-
175 балів 

 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу, може 
наводити окремі власні приклади на підтвердження особистих суджень, 
демонструвати певну обізнаність у технології розробки задуму інформаційного 
сюжету та його втілення, але не досить виразно та впевнено показав розуміння 
специфіки репортерської професії на телебаченні. Аргументовано пояснює 
мотивацію вибору репортерської професії з урахуванням її загальновідомих 
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особливостей. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу, володіє 
навичками мистецького аналізу на рівні цілісного уявлення про певні явища в 
галузі кіно - , телебачення, здатний виправляти допущені помилки та добирати 
аргументи на підтвердження власного судження, демонструвати обізнаність в 
технології розробки задуму та втілення сюжету на достатньому рівні, але не 
досить виразно та впевнено показав розуміння специфіки репортерської професії 
на телебаченні. Аргументовано пояснює мотивацію вибору репортерської професії 
з урахуванням її загальновідомих особливостей. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу, володіє 
навичками цілісного комплексного аналізу матеріалу, здатний систематизувати та 
узагальнювати набуті знання, може самостійно виправляти допущені помилки, 
добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження, 
демонструвати обізнаність в технології розробки сюжетного задуму та його 
втілення, але недостатньо відчуває виразність у кадрі та нечітко втілює задум. 
Аргументовано пояснює мотивацію вибору професії з урахуванням її 
загальновідомих особливостей. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу на 
досить високому художньому рівні, вільно орієнтуються в питаннях 
культурного та мистецького життя України і світу, демонструє обізнаність у 
технології розробки репортерського задуму та його втілення, на достатньому 
рівні демонструє здатність мислити подіями та образами. Переконливо 
пояснює мотивацію вибору репортерської професії, спираючись на глибокі 
знання про неї. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу на досить 
високому художньому рівні, вільно орієнтується в питаннях культурного та 
мистецького життя України і світу, демонструє обізнаність у технології розробки 
режисерського задуму та втілення з виконавцями сценічних етюдів, на достатньому 
рівні здатність мислити подіями та пластичними образами, відчувати сценічний 
простір. Висловлює власні думки та відчуття з приводу сприймання й розуміння 
матеріалу. Переконливо пояснює мотивацію вибору професії, спираючись на 
глибокі знання про неї. 

4. 
Високий 

176 – 200 
балів 
 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання творчого конкурсу на 
досить високому художньому, вільно орієнтуються в питаннях культурного та 
мистецького життя України і світу, демонструє обізнаність у технології розробки 
репортерського задуму та його втіленні, на достатньому рівні демонструє 
здатність мислити подіями та образами. Виявляє особливі творчі здібності та 
здатність до оригінальних рішень творчих завдань, виявляє власні нахили у 
творчості. Переконливо пояснює мотивацію вибору професії, спираючись на 
глибокі знання про неї. 

Абітурієнти, які отримали під час випробування хоча б за один етап менше 124 бала, до участі в конкурсі 
щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються.  
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Спеціальність: «ХОРЕОГРАФІЯ» 
Спеціалізація: «СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ» 

Комплексне фахове випробування проводиться з метою виявлення вступників, спроможних 
під час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні 
знання, вміння і навички для подальшої творчої діяльності в галузі хореографічного мистецтва.  

Студенти, які обрали спеціалізацію "Сучасна хореографія", повинні мати специфічні творчі 
здібності, виявити відповідну фахову придатність, володіти професійними навичками виконання 
класичного танцю та інших танцювальних дисциплін відповідної спеціалізації; мати нахил до 
балетмейстерської діяльності, виявляти обізнаність з термінології і літератури за фахом, а також 
володіти необхідними знаннями в галузі суміжних мистецтв.  

Під час випробування Студент повинен виявити Знання:  
 позиції рук, ніг, положення голови, назв рухів класичного танцю, правил виконання 

елементарних рухів класичного танцю: demi-plie, grand plie, battements tendus та його різновиди, 
battements tendus jetes та його різновиди, ronds de jambe parterre, rond de jambe en l'air у напрямках en 
dehors та en dedans, battements fondus, battements frappes, double battements frappes, battements releve 
lent та battements developpe, petits battements, grands battements jetes;  

 положення корпусу (en face, epаulement), поз класичного танцю (малі та великі пози 
croisee, effacce та ecartee), І, ІІ, ІІІ port de bras, temps lie parterre a також temps lie з port de bras, пози 
arabesques;  

 методики виконання temps leve saute з І, ІІ, V позицій, changement de pied, pas echappe 
на ІІ позицію, pas assemble, petit pas jete, pas glissade, sissonne ferme, сценічний sissonne в І arabesque.  

 принципів ізоляції окремих центрів тіла, засобів координації рухів: принцип імпульсу 
та управління; види рівнів виконання рухів: основні (стоячи, навколішках, сидячи, лежачи ) та 
акробатичні (стойка на руках, “берізка”, міст, півміст, шпагат); засоби пересування у просторі: 
горизонтальний, вертикальний;  

 основних положень ніг, рук, корпусу, голови, базових рухів та засобів їх сполучення, 
принципів та особливостей виконання, характерних для сучасного танцю, модерн-танцю та джаз-
танцю; термінологію та поняття контракшен, реліз, поза колапса, ізоляція, поліцентрія, координація;  

 основних та акробатичних видів обертів та стрибків, простих і складних гімнастичних 
і акробатичних елементів: щпагат, стійка на руках, колесо, міст, циркуль, переворот;  

 особливостей виконання рухів сучасних популярних танців, відмінних рис та 
специфіки виконання модерн-танцю, джаз-танцю та контемпорарі;  

 балетів М. Петіпа; реформи М. Фокіна в балетному мистецтві; значення «Російських 
сезонів» в Парижі для розвитку світового балетного мистецтва; хореографічних експериментів К. 
Голейзовського; творчої діяльності Л. Якобсона; специфіки етмейстерського стилю Ю. Григоровича; 
зарубіжних балетмейстерів-експериментаторів ХХ ст.: Ж. Баланчіна, Р. Петі, М. Бежара; провідних 
балетмейстерів балетного театру України: І. Чістякова, В. Вронського, А. Шекеро, Г. Майорова; 
балетів М. Скорульского; сучасних балетмейстерів та провідних танцівників балетних театрів 
України, Росії та країн СНД; балетних композиторів ХІХ-ХХ ст.;  

 напрямків та стилів сучасного танцю, відомих колективів, видатних танцівників, 
педагогів, балетмейстерів модерн-танцю, джаз-танцю та контемпорарі; історії розвитку сучасного 
танцю протягом ХХ ст.; сучасних музичних течій, стилів, напрямків; відомих сучасних композиторів 
та їх творів;  

 провідних хореографічних колективів України та їх балетмейстерів; хореографічних 
конкурсів, фестивалів, оглядів (всеукраїнських та міжнародних); 

 основних елементів класичного екзерсису, їх послідовності; фізичних даних, 
необхідних танцівникам; літератури з хореографії; основних вимог до керівника хореографічного 
колективу; аматорського хореографічного мистецтва та його значення; значення хореографічного 
мистецтва в естетичному вихованні.  

Уміння:  
 правильно тримати корпус, методично грамотно виконувати рухи класичного танцю, 

запам'ятовувати комбінації екзерсису; продемонструвати наявність необхідних професійних даних 
(виворітність, танцювальний крок, гнучкість та еластичність м'язів, суглобів ніг, рук та корпусу), 
зберігати aplomb (стійкість), демонструвати танцювальність під час виконання комбінацій 
класичного танцю;  

 методично грамотно виконувати стрибки; координувати рухи рук та голови зі 
стрибками; запам'ятовувати комбінації запропоновані викладачем та виконувати комбінації 
музикально;  

 ізолювати окремі центри тіла, скоординувати під час рушення 2-3 ареали, виконувати 
рушення ізольованих центрів в паралельному та опозиційному напрямах, використовувати принципи 
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поліцентрії та поліритмії; не втрачаючи рівноваги вільно та легко рухатись у просторі, 
використовуючи різні напрямки та ракурси, основні та акробатичні рівні, послідовну зміну рівнів 
(стрибки, перекати, падіння); 

 дотримуючись основних стилістичних ознак, емоційно виразно виконувати 
танцювальні комбінації різних напрямків сучасного популярного танцю, відчувати характер, стиль та 
манеру виконання танцювальних рухів;  

 методично досконало та емоційно виразно виконувати запропоновані танцювальні 
комбінації, дотримуючись характерних особливостей стилю та манери виконання джаз-танцю або 
модерн-танцю;  

 використовувати професійні фізичні дані, грамотно виконувати прості і складні 
гімнастичні та акробатичні елементи, найскладніші танцювальні рухи; 

 визначати стиль, характер та музичний розмір запропонованого музичного фрагменту; 
показати свої творчі здібності до створення танцювального фрагменту; з’єднувати рухи, характерні 
для відповідного танцю; створювати закінчену танцювальну імпровізацію, в якій взаємозв’язок рухів, 
малюнку та музики розкривали характер і стилістичні особливості запропонованого музичного 
фрагменту; уміти розкривати за допомогою поєднання музики та лексики, манери виконання 
хореографічний образ;  

 надати точні назви відомих балетних спектаклів, назвати їх постановників та 
композиторів, охарактеризувати особливості творчої діяльності видатних хореографів, виконавців 
класичного танцю минулого часу та сьогодення та їх вплив на розвиток світового танцювального 
мистецтва; 

 охарактеризувати брейк, хіп-хоп, фанк, степ; надати порівняльну характеристику 
модерн-танцю, джаз-танцю та контемпорарі; розповісти про творчу діяльність видатних хореографів 
сучасного танцю;  

 надати назви відомих хореографічних колективів України класичного, народного, 
сучасного, бального танців, охарактеризувати їх діяльність; розповісти про найбільш відомі 
хореографічні заходи України та світу;  

 логічно та послідовно викласти інформацію, охарактеризувати особливості 
професійного та аматорського хореографічного мистецтва, аргументовано пояснити особистий вибір 
професії хореографа. 

Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та  
«Основи теорії та історії хореографічного мистецтва». 
Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
– виконання екзерсису класичного танцю біля станка; 
– виконання екзерсису класичного танцю на середині зали; 
– виконання allegro (стрибків) 
– виконання комбінацій на координацію та переміщення в просторі;  
– виконання танцювальних комбінацій посередині зали з різних напрямів сучасного 

популярного танцю;  
– виконання танцювальних комбінацій джаз-танцю та модерн-танцю; 
– демонстрація танцювальної техніки (власної та по завданню екзаменатора). 
Другий етап «Основи теорії та історії хореографічного мистецтва» передбачає створення 

танцювальної імпровізації на запропонований музичний фрагмент сучасної або класичної мелодії і 
перевірку загальнокультурного та теоретичного рівня підготовки Студентів, а саме:  

- знань історії та сьогодення балетного театру; 
- знань напрямків і стилів сучасної хореографії; 
- знань хореографічного мистецтва сучасності; 
- знань методичних аспектів хореографічної освіти. 
Створена імпровізація повинна відображати стиль та характер певного музичного фрагменту і 

базуватись на лексиці відповідного напряму сучасної хореографії.  
Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний 

етап творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майстерність» – від 100 до 200 балів; за 
другий етап «Основи теорії та історії хореографічного мистецтва» – від 100 до 200 балів.  

Студенти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 

на спеціальність «Хореографія» 
 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав основні завдання етапу творчого конкурсу 
«Виконавська майстерність». Не володіє основними знаннями з “Основ теорії 
та історії хореографічного мистецтва”. Відсутні будь-які схильності до 
хореографії. 

Абітурієнт не виконав основні завдання етапу творчого конкурсу 
«Виконавська майстерність». Виявляє дуже слабке володіння фактичного 
матеріалу з “Основ теорії та історії хореографічного мистецтва”. Не володіє 
методикою виконання рухів, відсутні балетмейстерські схильності, емоційна 
виразність та технічність, професійні фізичні дані. 

1.  
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт не виконав основні завдання етапу творчого конкурсу 
«Виконавська майстерність». Має фрагментарні знання з “Основ теорії та історії 
хореографічного мистецтва”. Не володіє методикою виконання рухів, відсутні 
балетмейстерські схильності, емоційна виразність та технічність, професійні 
фізичні дані. 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного 
матеріалу творчого конкурсу, що свідчить про обмеженість його 
загальнокультурного рівня. Слабко володіє методикою виконання рухів. Має 
деякі балетмейстерські схильності, слабку емоційну виразність та технічність, 
відсутні професійні фізичні дані. 

Абітурієнт виявляє невпевнені знання з теоретичного та практичного 
матеріалу творчого конкурсу, що свідчить про його недостатній 
загальнокультурний рівень. Слабко володіє методикою виконання. Має середні 
фізичні дані, деякі балетмейстерські схильності, слабку емоційну виразність та 
технічність. 

2. 
Середній 

124 - 
149 балів 

Абітурієнт виявляє слабкі знання з теоретичного та практичного 
матеріалу творчого конкурсу, що свідчить про його недостатній 
загальнокультурний рівень. Допускає неточності в методиці виконання рухів. 
Має середні фізичні дані, деякі балетмейстерські схильності, недостатню 
емоційну виразність та технічність. 

Абітурієнт володіє практичними навичками виконання завдань творчого 
конкурсу, допускає неточності в методиці виконання рухів. Має професійні 
фізичні дані, технічність та балетмейстерські схильності, але недостатньо 
емоційно виразний. Виявляє в цілому достатні знання з «Основ теорії та історії 
хореографічного мистецтва». 

Абітурієнт володіє практичними уміннями виконання завдань творчого 
конкурсу, допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні фізичні 
дані, виявляє методичність, технічність та балетмейстерські схильності, але 
недостатньо емоційно виразний. Виявляє в цілому достатні знання з «Основ теорії 
та історії хореографічного мистецтва». 

3.  
Достатній 

150-
175 балів 

 

Абітурієнт добре володіє практичними уміннями виконання завдань 
творчого конкурсу, допускає неточності в теоретичних знаннях. Має 
професійні фізичні дані. Виявляє методичність, технічність, достатньо 
емоційну виразність у танці та балетмейстерські схильності. Виявляє в цілому 
достатні знання з «Основ теорії та історії хореографічного мистецтва». 

4. 
Високий 

176 – 
200 балів 

 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та практичними 
уміннями виконання завдань творчого конкурсу за наявності достатніх 
професійних фізичних даних. Виявляє методичність, технічність та достатню 
емоційну виразність у танці. Має балетмейстерські здібності. Досить вільно 
орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя України та світу. 
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Абітурієнт на високому рівні володіє основними теоретичними знаннями 
та практичними уміннями виконання завдань творчого конкурсу за наявності 
достатніх професійних фізичних даних. Виявляє методичну досконалість, 
технічність трюків, емоційну виразність у танці. Має балетмейстерські 
здібності. Вільно орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя 
України та світу. 

Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями та практичними 
уміннями виконання завдань творчого конкурсу за наявності достатніх 
професійних фізичних даних. Виявляє методичну досконалість, віртуозну 
техніку та емоційну виразність у танці. Має гарні балетмейстерські здібності та 
високорозвинений виконавський апарат. Вільно орієнтується в питаннях 
культурного та мистецького життя України та світу. 

 
Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до 

участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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Спеціальність: «ХОРЕОГРАФІЯ» 

Спеціалізація: «НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ» 
Комплексне фахове випробування проводиться з метою виявлення вступників, спроможних 

під час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні 
знання, вміння і навички для подальшої творчої діяльності в галузі хореографічного мистецтва.  

Студенти, які обрали спеціалізацію "Народна хореографія", повинні мати специфічні творчі 
здібності, виявити відповідну фахову придатність, володіти професійними навичками виконання 
класичного танцю та інших танцювальних дисциплін відповідної спеціалізації; мати нахил до 
балетмейстерської діяльності, виявляти обізнаність з термінології і літератури за фахом, а також 
володіти необхідними знаннями в галузі суміжних мистецтв.  

Під час випробування студент повинен виявити Знання:  
 позицій рук, ніг, положень голови, корпусу, назв рухів класичного танцю, поз 

класичного танцю (малі та великі пози croisee, effacce та ecartee), І, ІІ, ІІІ port de bras, temps lie parterre 
a також temps lie з port de bras, пози arabesques;  

 правил виконання елементарних рухів класичного танцю: demi-plie, grand plie, 
battements tendus та його різновиди, battements tendus jetes та його різновиди, ronds de jambe parterre, 
rond de jambe en l'air у напрямках en dehors та en dedans, battements fondus, battements frappes, double 
battements frappes, battements releve lent та battements developpe, petits battements, grands battements 
jetes;  

 методики виконання temps leve saute з І, ІІ, V позицій, changement de pied, pas echappe 
на ІІ позицію, pas assemble, petit pas jete, pas glissade, sissonne ferme, сценічний sissonne в І arabesque;  

 основних положень ніг, рук, корпусу, голови та розташування виконавців у парах, 
характерних для Центральних областей України; назв основних танцювальних рухів, правил та 
особливостей національної манери їх виконання (простий крок – вперед і назад, перемінний крок – 
вперед і назад, зальотний крок, бігунець, зальотний біг, тинок (маленький та високий), доріжки, 
упадання, припадання, вихилясник, вихилясник з угинанням, вірьовочка, голубці (низькі та високі), 
присядки (присядка – м'яч по VІ та І позиціям, звичайна присядка з виносом ноги в сторону, 
присядка з почерговим виносом однієї ноги навхрест другої, бокова присядка, присядка – розтяжка, 
присядка – розніжка), припадання в повороті, обертас, дрібне переступання на місці – кружальце);  

 основних положень ніг, рук, корпусу, голови та розташування виконавців у парах, 
характерних для Західного регіону України; назв основних танцювальних рухів, правил та 
особливостей національної манери їх виконання: (основні танцювальні кроки, простий гуцульський 
біг, дрібні пересування на витягнутих ногах, боковий приставний крок, висока, тропіток, 
переступчик, чосанка, дробіток, гуцульський ключ, сверло, присядки (м’ячик, гайдук-круч), одиночні 
жіночі оберти, парні оберти); 

 основних положень ніг, рук, корпусу, голови, характерних для російського народного 
танцю; назв основних танцювальних рухів, правил та особливостей національної манери їх 
виконання (простий крок – з просуванням вперед та назад, перемінний крок – з просуванням вперед 
та назад, різновиди перемінного кроку, простий біг, біг з «молоточками», ковирялочка, маятник, 
моталочка, гармошка, припадання, вірьовочка, дрібні вистукування (сімейські дробі, «ключ», 
«подвійний ключ», подвійні дробі, дрібні удари з перескоком – одинарні, подвійні, потрійні), дрібні 
ходи («трилістник», боковий дрібний хід на півпальцях і т. д.), хлопушки, присядки (м’ячик по VІ та І 
позиціям, з виносом ноги вперед, з виносом ноги вбік, присядка - розніжка, зі вскоком на півпальці та 
перескоком на підбори), жіночі обертання (обертас, російський біг, обертання зі стрибком по VІ 
позиції і т.д.);  

 основних положень ніг, особливостей постановки рук, корпусу голови, характерних 
для циганського (іспанського, угорського) народного танцю; основних танцювальних рухів, правил 
та особливостей національної манери їх виконання: циганський танець – крок з підскоком, крок з 
ковзним ударом, хід з оплеском, дрібушки, чечітки, плескачі, стрибки, голубці з пристукуванням, 
рухи зі спідницею, рухи з шалею, тремтіння плечей, опускання на одне або два коліна та ін.; 
угорський танець – крок з каблука, ключі, потрійні стрибки, плескачі та оплески оберти та ін.; 
іспанський танець – прості кроки, дрібні кроки, довгі кроки з підбивкою, кроки з підйомом ніг 
уперед, па де баск, балянсе, сисон па де бурре, глісад, ранверсе, оберти, сапатеадо, стрибки, 
опускання на коліна ін.  

 основних жіночих та чоловічих танцювальних обертів, чоловічих трюків, характерних 
для українського, російського народних танців (або інших за власним вибором) (оберти на місці для 
дівчат – припадання в повороті, обертас, обертас з фуете, обертас з подвійним обертом, піруети з ІІІ 
позиції, піруети з VІ позиції, кружальце (дрібне переступання на місці); оберти на місці для юнаків – 
кружальце, подвійні повітряні тури, піруети з ІІ позиції, стрибки в обертанні по VІ позиції; оберти з 
просуванням по діагоналі та по колу для дівчат – шене, тур ан дедан, голубці в обертанні, гліссад ан 
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тур нан, тур де форс, російський біг; оберти з просуванням по діагоналі та по колу для юнаків – шене, 
голубці в обертанні, содебаск; чоловічі трюки – присядки-закладки, повзунці, млинок, підсічка, 
стрибок розніжка та ін.); 

 особливостей виконання рухів танців, характерних для хореографії різних країн та 
народів: танці регіонів України (Слобожанщини, Центральних районів, Закарпаття, Поділля, Полісся, 
Волинь);  

 Росії, Білорусії, Молдови, Угорщини, Болгарії, Сербії, танці країн Ближнього Сходу, 
кримських татар, циган, танці Іспанії, Грузії, Словаччини, країн Прибалтики;  

 творчості Василя Авраменка, Павла Вірського їх балетмейстерської спадщини; 
Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського, провідних 
колективів СНД та їх балетмейстерів; ансамблів танцю, ансамблів пісні і танцю та Державних 
народних хорів України, перших професорів хореографії в Україні; хореографічних конкурсів, 
фестивалів, оглядів;  

 балетів М. Петіпа; реформи М. Фокіна в балетному мистецтві; значення «Російських 
сезонів» в Парижі для розвитку світового балетного мистецтва; хореографічних експериментів К. 
Голейзовського; творчої діяльності Л. Якобсона; специфіки балетмейстерського стилю Ю. 
Григоровича; зарубіжних балетмейстерів-експериментаторів ХХ ст.: Ж. Баланчіна, Р. Петі, М. 
Бежара; провідних балетмейстерів балетного театру України: І. Чістякова, В. Вронського, А. Шекеро, 
Г. Майорова; балетів М. Скорульского; сучасних балетмейстерів та провідних танцівників балетних 
театрів України, Росії та країн СНД; балетних композиторів ХІХ-ХХ ст.; 

 основних елементів класичного екзерсису, їх послідовності; фізичних даних, 
необхідних танцівникам; літератури з хореографії; основних вимог до керівника хореографічного 
колективу; аматорського хореографічного мистецтва та його значення; значення хореографічного 
мистецтва в естетичному вихованні;  

 особливостей виконання рухів танців, характерних для хореографії різних країн та 
народів: танці регіонів України (Слобожанщина, Закарпаття, Поділля, Полісся, Волинь); Росії, 
Білорусії, Молдови, Угорщини, Болгарії, Сербії, танці країн Ближнього Сходу, Кримських татар, 
циган, танці Іспанії, Грузії, Словаччини, країн Прибалтики.  

Уміння:  
 правильно тримати корпус, методично грамотно виконувати рухи класичного танцю, 

запам'ятовувати комбінації екзерсису; продемонструвати наявність необхідних професійних даних 
(виворітність, танцювальний крок, гнучкість та еластичність м'язів, суглобів ніг, рук та корпусу), 
зберігати aplomb (стійкість), демонструвати танцювальність під час виконання комбінацій 
класичного танцю;  

 методично грамотно виконувати стрибки; координувати рухи рук та голови зі 
стрибками; запам'ятовувати комбінації запропоновані викладачем та виконувати комбінації 
музикально;  

 методично грамотно, технічно, емоційно виразно та стилістично вірно виконувати 
танцювальні рухи, характерні для різних регіонів України, російського та циганського (іспанського, 
угорського) народних танців; координувати рухи ніг та рук; запам’ятати комбінації, запропоновані 
викладачем та виконувати їх музикально;  

 визначати національну характерність, музичний розмір запропонованого музичного 
фрагменту; показати свої творчі здібності до створення танцювального фрагменту; з'єднувати рухи, 
характерні для відповідного танцю; створювати закінчену танцювальну імпровізацію, в якій 
взаємозв'язок рухів, малюнку та музики розкривали характер і національні стилістичні особливості 
запропонованого музичного фрагменту; уміти розкривати за допомогою поєднання музики та 
лексики, манери виконання, характер та національні, стилістичні особливості; 

 надати інформацію про творчу діяльність видатних хореографів народно-сценічного 
танцю та діяльність професійних колективів народно-сценічного танцю, розповісти про найбільш 
відомі хореографічні заходи України та світу;  

 надати точні назви відомих балетних спектаклів, назвати їх постановників та 
композиторів, охарактеризувати особливості творчої діяльності видатних хореографів, виконавців 
класичного танцю минулого часу та сьогодення та їх вплив на розвиток світового танцювального 
мистецтва;  

 логічно та послідовно викласти інформацію, охарактеризувати особливості 
професійного та аматорського хореографічного мистецтва, аргументовано пояснити особистий вибір 
професії хореографа.  

Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи теорії 
та історії хореографічного мистецтва».  

Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає:  
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–виконання екзерсису класичного танцю біля станка; 
–виконання екзерсису класичного танцю на середині зали; 
–виконання allegro (стрибків) 
– виконання основних рухів та танцювальних комбінацій, характерних для центральних, 

східних і західних областей України;  
– виконання основних рухів та танцювальних комбінацій, характерних для російського 

народного танцю; 
– виконання основних рухів та танцювальних комбінацій, характерних для циганського 

(іспанського, угорського) народного танцю (за вибором екзаменатора); 
– демонстрація танцювальної техніки (власної та за завданням екзаменатора). 
Другий етап «Основи теорії та історії хореографічного мистецтва» передбачає створення 

танцювальної імпровізації на запропонований музичний фрагмент народної або класичної мелодії і 
перевірку загальнокультурного та теоретичного рівня підготовки Студентів, а саме:  

- знань історії та сьогодення народно-сценічного танцю; 
- знань історії та сьогодення балетного танцю; 
- знань хореографічного мистецтва сучасності; 
- знань методичних аспектів хореографічної освіти. 
Створена імпровізація на певний музичний фрагмент повинна базуватися на танцювальній 

лексиці запропонованої національності та відповідати її характеру та манері виконання.  
Оцінка виставляється за 200-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний 

етап творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майстерність» – від 100 до 200 балів; за 
другий етап «Основи теорії та історії хореографічного мистецтва» – від 100 до 200 балів 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 
на спеціальність «Хореографія» 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав основні завдання етапу творчого конкурсу 
«Виконавська майстерність». Не володіє основними знаннями з “Основ 
теорії та історії хореографічного мистецтва”. Відсутні будь-які 
схильності до хореографії. 

Абітурієнт не виконав основні завдання етапу творчого конкурсу 
«Виконавська майстерність». Виявляє дуже слабке володіння фактичного 
матеріалу з “Основ теорії та історії хореографічного мистецтва”. Не 
володіє методикою виконання рухів, відсутні балетмейстерські 
схильності, емоційна виразність та технічність, професійні фізичні дані. 

1.  
Початковий 
до 123 балів 

Абітурієнт не виконав основні завдання етапу творчого конкурсу 
«Виконавська майстерність». Має фрагментарні знання з “Основ теорії та 
історії хореографічного мистецтва”. Не володіє методикою виконання 
рухів, відсутні балетмейстерські схильності, емоційна виразність та 
технічність, професійні фізичні дані. 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та 
практичного матеріалу творчого конкурсу, що свідчить про обмеженість 
його загальнокультурного рівня. Слабко володіє методикою виконання 
рухів. Має деякі балетмейстерські схильності, слабку емоційну 
виразність та технічність, відсутні професійні фізичні дані. 

Абітурієнт виявляє невпевнені знання з теоретичного та 
практичного матеріалу творчого конкурсу, що свідчить про його 
недостатній загальнокультурний рівень. Слабко володіє методикою 
виконання. Має середні фізичні дані, деякі балетмейстерські схильності, 
слабку емоційну виразність та технічність. 

2. Середній 
124 - 149 

балів 

Абітурієнт виявляє слабкі знання з теоретичного та практичного 
матеріалу творчого конкурсу, що свідчить про його недостатній 
загальнокультурний рівень. Допускає неточності в методиці виконання 
рухів. Має середні фізичні дані, деякі балетмейстерські схильності, 
недостатню емоційну виразність та технічність. 
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Абітурієнт володіє практичними навичками виконання завдань 
творчого конкурсу, допускає неточності в методиці виконання рухів. Має 
професійні фізичні дані, технічність та балетмейстерські схильності, але 
недостатньо емоційно виразний. Виявляє в цілому достатні знання з «Основ 
теорії та історії хореографічного мистецтва». 

Абітурієнт володіє практичними уміннями виконання завдань 
творчого конкурсу, допускає неточності в теоретичних знаннях. Має 
професійні фізичні дані, виявляє методичність, технічність та 
балетмейстерські схильності, але недостатньо емоційно виразний. 
Виявляє в цілому достатні знання з «Основ теорії та історії хореографічного 
мистецтва». 

3.  
Достатній 

150-175 
балів 

 

Абітурієнт добре володіє практичними уміннями виконання 
завдань творчого конкурсу, допускає неточності в теоретичних знаннях. 
Має професійні фізичні дані. Виявляє методичність, технічність, 
достатньо емоційну виразність у танці та балетмейстерські схильності. 
Виявляє в цілому достатні знання з «Основ теорії та історії хореографічного 
мистецтва». 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та 
практичними уміннями виконання завдань творчого конкурсу за 
наявності достатніх професійних фізичних даних. Виявляє методичність, 
технічність та достатню емоційну виразність у танці. Має 
балетмейстерські здібності. Досить вільно орієнтується в питаннях 
культурного та мистецького життя України та світу. 

Абітурієнт на високому рівні володіє основними теоретичними 
знаннями та практичними уміннями виконання завдань творчого 
конкурсу за наявності достатніх професійних фізичних даних. Виявляє 
методичну досконалість, технічність трюків, емоційну виразність у танці. 
Має балетмейстерські здібності. Вільно орієнтується в питаннях 
культурного та мистецького життя України та світу. 

4. Високий 
176 – 200 

балів 
 

Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями та 
практичними уміннями виконання завдань творчого конкурсу за 
наявності достатніх професійних фізичних даних. Виявляє методичну 
досконалість, віртуозну техніку та емоційну виразність у танці. Має гарні 
балетмейстерські здібності та високорозвинений виконавський апарат. 
Вільно орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя 
України та світу. 

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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Спеціальність: «ХОРЕОГРАФІЯ» 
Спеціалізація: «БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ» 

Творчий конкурс проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання  у 
ВНЗ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні знання, вміння і 
навички для подальшої творчої діяльності в галузі хореографічного мистецтва. 

У зв’язку з необхідністю виявлення рівня підготовленості абітурієнта до творчого 
конкурсу, явка на консультації є обов’язковою! 

Абітурієнти, які обрали спеціалізацію "Бальна хореографія", повинні мати специфічні творчі 
здібності, виявити відповідну фахову придатність, володіти професійними навичками виконання 
класичного танцю та інших танцювальних дисциплін відповідної спеціалізації; мати нахил до 
балетмейстерської діяльності, виявляти обізнаність з термінології і літератури за фахом, а також 
володіти необхідними знаннями в галузі суміжних мистецтв. 

Під час випробування абітурієнт повинен виявити 
Знання: 
 позиції рук, ніг, положення голови, назв рухів класичного танцю, правил виконання елементарних 

рухів класичного танцю: demi-plie, grand plie, battements tendus та його різновиди, battements tendus jetes та 
його різновиди, ronds de jambe parterre, rond de jambe en l'air у напрямках en dehors та en dedans, battements 
fondus, battements frappes, double battements frappes, battements releve lent та battements developpe, petits 
battements, grands battements jetes; 

 положення корпусу (en face, epаulement), поз класичного танцю (малі та великі пози croisee, 
effacce та ecartee), І, ІІ, ІІІ port de bras, temps lie parterre a також temps lie з port de bras, пози 
arabesques; 

 методики виконання temps leve saute з І, ІІ, V позицій, changement de pied, pas echappe на ІІ 
позицію, pas assemble, petit pas jete, pas glissade, sissonne ferme, сценічний sissonne в І arabesque. 

 основних положень ніг, рук, корпусу, голови та положення виконавців в парах, характерних для танців 
латиноамериканської програми рівня складності student; назв основних танцювальних рухів, правил та 
особливостей, манери їх виконання: танець Румба – кукарача, альтернативний хiд уперед, прогресивні кроки, 
кроки вперед (як для партнерки так для партнера), кроки назад, послідовність кроків вперед, послідовність кроків 
назад, основний хід, клюшка, спот оберт ліворуч, спот оберт праворуч, чек із відкритої контрпроменадної позиції 
(Нью – Йорк ), рука у руці, оберт ліворуч, оберт праворуч, праворуч топ, близький хіп твіст; танець Самба – 
«баунс», основний хід з правої стопи, з лівої стопи, прогресивний основний хід, самба віск ліворуч та праворуч, 
променад ний самба хід, самба хід на місці, роки в близький постановці у парі з правої та лівої ноги, оберт 
ліворуч, корте джака, ботафого з просуванням; танець Пасодобль – променадна та контрпроменадна позиція, 
апель, основний хід, сюр пляс, шасе праворуч, ліворуч, вісімка, атака, розходження; танець Ча-Ча-Ча – шасе 
ліворуч, лок уперед, назад, зміна форми ча-ча-ча шасе, хіп твіст шасе, рахунок гуапача, тайм степ, близький 
основний хід, відкритий основний хід, вепр, клюшка, рука у руці; танець Джайв – джайв шасе, променад на 
позиція, джайв шасе ліворуч, праворуч, основний хід на місці, у позиції фоловей ,зміна місць з права на ліво, з 
подвійним спіном, звено, зміна рука за спиною, хлист, променадні кроки, американський спін; 

 основних положень ніг, рук, корпусу, голови та положення виконавців в парах, характерних для 
танців європейської програми; назв основних танцювальних рухів, правил та особливостей манери їх 
виконання: танець – Повільний вальс закрита зміна, правий оберт, лівий оберт, спін поворот праворуч, віск, 
шасе; танець Фокстрот – перо, потрійний шаг, лівий оберт (включно фініш – перо), закритий імпітус в 
фініш перо; танець Квикстеп – четвертний оберт праворуч, правий оберт, правий оберт з хезітейшн, правий 
півот поворот, правий спін поворот, прогресивне шасе, шасе лівий поворот, лок вперед; 

 особливостей виконання рухів танців латиноамериканської та європейської програми рівня 
складності student; 

 балетів М. Петіпа; реформи М. Фокіна в балетному мистецтві; значення «Російських сезонів» в Парижі 
для розвитку світового балетного мистецтва; хореографічних експериментів К. Голейзовського; творчої 
діяльності Л. Якобсона; специфіки балетмейстерського стилю Ю. Григоровича; зарубіжних балетмейстерів-
експериментаторів ХХ ст.: Ж. Баланчіна, Р. Петі, М. Бежара; провідних балетмейстерів балетного театру 
України: І. Чістякова, В. Вронського, А. Шекеро, Г. Майорова; балетів М. Скорульского; сучасних 
балетмейстерів та провідних танцівників балетних театрів України, Росії та країн СНД; балетних композиторів 
ХІХ-ХХ ст.; 

 витоків та походження кожного танцю латиноамериканської та європейської програми; 
внеску Уолтера Лерда, Хью Говарда та Алекса Мура у розвиток бальних танців; провідних ансамблі, 
студій бального танцю, керівників та видатних професійних виконавців бального танцю 
латиноамериканської та європейської програми; 

 провідних клубів бального танцю України та їх тренерів; відомих колективів народного танцю, 
сучасного танцю; конкурсів, фестивалів, оглядів з хореографічного мистецтва; 
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 основних елементів класичного екзерсису, їх послідовності; фізичних даних, необхідних 
танцівникам; літератури з хореографії; основних вимог до керівника хореографічного колективу; 
аматорського хореографічного мистецтва та його значення; значення хореографічного мистецтва в 
естетичному вихованні. 

Уміння: 
 правильно тримати корпус, методично грамотно виконувати рухи класичного танцю, 

запам'ятовувати комбінації екзерсису; продемонструвати наявність необхідних професійних даних 
(виворітність, танцювальний крок, гнучкість та еластичність м'язів, суглобів ніг, рук та корпусу), 
зберігати aplomb (стійкість), демонструвати танцювальність під час виконання комбінацій 
класичного танцю; 

 методично грамотно виконувати стрибки; координувати рухи рук та голови зі стрибками; 
запам'ятовувати комбінації запропоновані викладачем та виконувати комбінації музикально; 

 методично грамотно, технічно, емоційно виразно та стилістично вірно виконувати танцювальні 
рухи, характерні для танців латиноамериканської та європейської програм; 

 визначати стиль, характер та музичний розмір 
запропонованого музичного фрагменту; показати свої творчі здібності до створення танцювального 
фрагменту; з’єднувати рухи, характерні для відповідного танцю; створювати закінчену танцювальну 
імпровізацію, в якій взаємозв’язок рухів, малюнку та музики розкривали характер і стилістичні особливості 
запропонованого музичного фрагменту; уміти розкривати за допомогою поєднання музики та лексики, 
манери виконання хореографічний образ; 

 надати точні назви відомих балетних спектаклів, назвати їх 
постановників та композиторів, охарактеризувати особливості творчої діяльності видатних хореографів, 
виконавців класичного танцю минулого часу та сьогодення та їх вплив на розвиток світового 
танцювального мистецтва; 

 надати інформацію про творчу діяльність видатних 
хореографів, професійних виконавців бального танцю України та світу; 

 надати назви відомих хореографічних колективів України 
народного, сучасного, бального танців, охарактеризувати їх діяльність; розповісти про найбільш відомі 
хореографічні заходи України та світу; 

 логічно та послідовно викласти інформацію, 
охарактеризувати особливості професійного та аматорського хореографічного мистецтва, аргументовано 
пояснити особистий вибір професії хореографа. 

Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи теорії 
та історії хореографічного мистецтва». 

Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
– виконання екзерсису класичного танцю біля станка; 
– виконання екзерсису класичного танцю на середині зали; 
– виконання allegro (стрибків); 
– виконання основних рухів та танцювальних комбінацій, характерних для танців 

латиноамериканської та європейської програм; 
– демонстрація танцювальної техніки (власної та по завданню екзаменатора). 
Другий етап «Основи теорії та історії хореографічного мистецтва» передбачає створення 

танцювальної імпровізації на запропонований музичний фрагмент мелодії з десяти танців 
європейської та латиноамериканської програм і перевірку загальнокультурного та теоретичного рівня 
підготовки абітурієнтів, а саме: 

- знань історії та сьогодення бального танцю; 
- знань історії та сьогодення балетного театру; 
- знань хореографічного мистецтва сучасності; 
- знань методичних аспектів хореографічної освіти. 
Створена імпровізація повинна відображати стиль та характер певного музичного фрагменту і 

базуватись на лексиці відповідного танцю з європейської або латиноамериканської програми. 
Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний 

етап творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майстерність» – від 100 до 200 балів; за 
другий етап «Основи теорії та історії хореографічного мистецтва» – від 100 до 200 балів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 

на спеціальність «Хореографія» 
Рівні 

навчальних 
досягнень 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав основні завдання етапу творчого конкурсу 
«Виконавська майстерність». Не володіє основними знаннями з “Основ теорії 
та історії хореографічного мистецтва”. Відсутні будь-які схильності до 
хореографії. 

Абітурієнт не виконав основні завдання етапу творчого конкурсу 
«Виконавська майстерність». Виявляє дуже слабке володіння фактичного 
матеріалу з “Основ теорії та історії хореографічного мистецтва”. Не володіє 
методикою виконання рухів, відсутні балетмейстерські схильності, емоційна 
виразність та технічність, професійні фізичні дані. 

1.  
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт не виконав основні завдання етапу творчого конкурсу 
«Виконавська майстерність». Має фрагментарні знання з “Основ теорії та історії 
хореографічного мистецтва”. Не володіє методикою виконання рухів, відсутні 
балетмейстерські схильності, емоційна виразність та технічність, професійні 
фізичні дані. 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного 
матеріалу творчого конкурсу, що свідчить про обмеженість його 
загальнокультурного рівня. Слабко володіє методикою виконання рухів. Має 
деякі балетмейстерські схильності, слабку емоційну виразність та 
технічність, відсутні професійні фізичні дані. 

Абітурієнт виявляє невпевнені знання з теоретичного та практичного 
матеріалу творчого конкурсу, що свідчить про його недостатній 
загальнокультурний рівень. Слабко володіє методикою виконання. Має 
середні фізичні дані, деякі балетмейстерські схильності, слабку емоційну 
виразність та технічність. 

2. 
Середній 
124 - 149 

балів 

Абітурієнт виявляє слабкі знання з теоретичного та практичного 
матеріалу творчого конкурсу, що свідчить про його недостатній 
загальнокультурний рівень. Допускає неточності в методиці виконання рухів. 
Має середні фізичні дані, деякі балетмейстерські схильності, недостатню 
емоційну виразність та технічність. 

Абітурієнт володіє практичними навичками виконання завдань 
творчого конкурсу, допускає неточності в методиці виконання рухів. Має 
професійні фізичні дані, технічність та балетмейстерські схильності, але 
недостатньо емоційно виразний. Виявляє в цілому достатні знання з «Основ 
теорії та історії хореографічного мистецтва». 

Абітурієнт володіє практичними уміннями виконання завдань творчого 
конкурсу, допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні 
фізичні дані, виявляє методичність, технічність та балетмейстерські 
схильності, але недостатньо емоційно виразний. Виявляє в цілому достатні 
знання з «Основ теорії та історії хореографічного мистецтва». 

3.  
Достатній 

150-175 
балів 

 

Абітурієнт добре володіє практичними уміннями виконання завдань 
творчого конкурсу, допускає неточності в теоретичних знаннях. Має 
професійні фізичні дані. Виявляє методичність, технічність, достатньо 
емоційну виразність у танці та балетмейстерські схильності. Виявляє в цілому 
достатні знання з «Основ теорії та історії хореографічного мистецтва». 

4. Високий 
176 – 200 

балів 
 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та практичними 
уміннями виконання завдань творчого конкурсу за наявності достатніх 
професійних фізичних даних. Виявляє методичність, технічність та достатню 
емоційну виразність у танці. Має балетмейстерські здібності. Досить вільно 
орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя України та світу. 
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Абітурієнт на високому рівні володіє основними теоретичними 
знаннями та практичними уміннями виконання завдань творчого конкурсу за 
наявності достатніх професійних фізичних даних. Виявляє методичну 
досконалість, технічність трюків, емоційну виразність у танці. Має 
балетмейстерські здібності. Вільно орієнтується в питаннях культурного та 
мистецького життя України та світу. 

Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями та практичними 
уміннями виконання завдань творчого конкурсу за наявності достатніх 
професійних фізичних даних. Виявляє методичну досконалість, віртуозну 
техніку та емоційну виразність у танці. Має гарні балетмейстерські здібності 
та високорозвинений виконавський апарат. Вільно орієнтується в питаннях 
культурного та мистецького життя України та світу. 

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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Спеціальність: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
Спеціалізація: «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ» 

Комплесне фахове випробування проводиться з метою виявлення вступників, спроможних 
під час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні 
знання для подальшої творчої діяльності в галузі музичного мистецтва.  

Як правило, абітурієнт повинен мати відповідну довузівську підготовку (закінчити вищий 
навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації відповідного напряму).  

Під час випробування абітурієнт повинен виявити  
Знання: 

 технології виконання хорових творів засобами мануальної техніки; 
 основних етапів еволюції хорового виконавства; 
 музичної форми та специфіки виконуваних абітурієнтом під час випробу-вання творів;  
 основ теорії та історії музики, гармонії, поліфонії та хорознавства.  

Уміння:  
 грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою музичні 

твори; 
 орієнтуватися в питаннях історії хорового виконавства; 
 виявляти специфічні особливості музичної форми виконуваних абітурієнтом під час 

випробування творів;  
 грамотно визначати на слух, будувати та співати від звука інтервали, акорди та гами.  

Наявність навичок:  
- м'язово-рухової лабільності; 
- темпо-метро-ритмічного контролю; 
- штрихової техніки;  
- динамічної процесуальності; 
- володіння власними емоціями; 
- володіння технічними прийомами хорового співу; 
- професійної гри на фортепіано; 
- читання нотного тексту; 
- визначення та побудови інтервалів, акордів та гам. 
Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи теорії 

та історії музичного мистецтва».  
Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
 
- диригування двох контрастних за темпом та характером хорових творів (один твір а сареllа та 

один із супроводом); 
- виконання двох вокальних творів (народна або авторська пісня, романс, арія то-що);  
- виконання на фортепіано 3 творів класичного та сучасного репертуару (по-ліфонія, велика 

форма та п’єса або етюд);  
- виконання на фортепіано простої чотирирядкової хорової партитури; 
- співання голосів хорової партитури а сареllа. 
ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР 
Для диригування 
1.Бортнянський Д. "Достойно есть", "Хоровий концерт № 3, ч.1", "Херувим-ська №7  
2.Гайденко А. "Щедрий вечір" 
3.Данькевич К. "Чорний крук" з опери "Богдан Хмельницький" 
4.Козак Є. "Думи мої" 
5.Калінніков В. "Зима", "Проходит лето"  
6.Кошиць О. "На вулиці скрипка грає", фрагмент -з Літургії 
7.Леонтович М. "Щедрик", "Дударик", "Пряля", "Мала мати..." 
8.Лисенко М. "А вже весна" з опери "Зима і весна", "Засвистали козаченьки" з опери "Тарас 

Бульба", "Україно, світку ти наш", "Молитва за Україну"  
9.Майборода Г. "Пролісок" 
10. Моцарт В. А. "Літній вечір" 
11. Рахманінов С. "Тебе поем", "Шість хорів" для жіночого хору 
12. Ревуцький Л. "Ой, чого ти почорніло" 
13. Свиридов Г. "Табун" 
14. Січинський Д. "Дніпро реве" 
15. Станкович Є. "Заключне купало" 
16. Стеценко К. "Прометей", "Сон", "Чуєш, брате мій", "Рано вранці ново-бранці", "Благослови, 

душе моя, Господа"  
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17. Форе Г. " Libera me " з "Реквієму" 
18. Чайковський П. "Соловушко", "Ночевала тучка" 
19. Чесноков П. "Да исправится молитва моя", "Ангел вопияше" 
20. Шамо І. "Зима", "Осень" 
21. Шебалін В. "Утес", "Зимняя дорога" 
22. Яковчук О. "Веснянка" 
Для фортепіано 
1.Кабалевський Д. Прелюдія (до мінор), соч. 38 
2.Бах И. Двоголосна інвенція (ля - минор), триголосна инвенція (до - мінор) 
3.Бетховен Л. Варіації (соль - мінор) 
4.Колесса Ф. "Фантастичний прелюд" 
5.Лисенко М. "Елегія" 
6.Скорик С. "Народний танець"  
7.Чайковський П. "Апрель" (из цикла "Пори року") 
8.Чимороза Д. Соната (сі - бемоль мажор) 
9.Моцарт В. А. Сонати 
Другий етап «Основи теорії та історії музичного мистецтва» передбачає перевірку 

загальнокультурного та музично-теоретичного рівню підготовки абі-турієнтів в межах програм 
вищих навчальних музичних закладів І-ІІ рівнів ак-редитації, а саме:  

- знання особливостей стилю і творчого доробку композиторів, твори яких виконував 
абітурієнт під час першого етапу;  

- вміння проаналізувати основні особливості виконаних творів (емоційно– образний зміст, 
форма);  

- уміння проаналізувати музично-теоретичні, вокально-хорові та виконавські тембро-фактурні 
особливості, текстовий та музичний зміст запропонованих творів;  

- знання концертного репертуару зі своєї спеціальності та його класифікації за жанрами 
(поліфонічні твори, твори великої форми, обробки народних мело-дій);  

- знання загальновідомої методичної літератури; 
- орієнтації в партитурі музичного твору;  
- знання відомих диригентів та хорів; 
- знання основних елементів диригентської техніки; 
- знання загальноприйнятої італійської музичної термінології (нюанси, темпи, динаміка, 

штрихи);  
- знання теорії музики та сольфеджіо: вміння визначити на слух, будувати та проспівати від 

звука (вгору або вниз) мажорні (натуральні, гармонічні, мелоди-чні), мінорні (натуральні, гармонічні, 
мелодичні) гами до п’яти знаків; інтерва-ли – хроматичні, діатонічні та характерні (з розв’язанням, 
визначенням тональ-ностей); акорди – збільшені та зменшені тризвуки з обертанням, септакорди 
домінантної та субдомінантної груп з обертанням, розв’язанням, визначенням тональностей.  

Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний етап 
творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майс-терність» – від 100 до 200 балів; за другий 
етап «Основи теорії та історії музич-ного мистецтва» – від 100 до 200 балів.  

Абітурієнти, які отримали під час випробування хоча б за один етап менше 
124 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не 

допускаються. 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 
на спеціальність «Музичне мистецтво» 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) 
рівні. Не володіє диригентськими навичками та знаннями з “Основ теорії та 
історії музичного мистецтва”. Має хворобу голосового апарату. Відсутні 
музичні здібності.  

1.  
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) 
рівні. Майже не володіє диригентськими навичками, знаннями з “Основ 
теорії та історії музичного мистецтва”, голосовим апаратом. Відсутні музичні 
здібності.  



 31 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє диригентськими навичками на початковому рівні. Має 
фрагментарні знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Майже 
відсутні музичні та вокальні здібності.  

Абітурієнт виконав (відповів) деякі завдання етапу творчого конкурсу, 
але продемонстрував рівень диригування та володіння голосовим апаратам 
на дуже низькому рівні. Програма, що була виконана на інструменті, не 
відповідає вимогам. Абітурієнт не виявив навичок читання нотного тексту з 
листа, виявив дуже слабкі знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”, що свідчить про обмеженість його загальнокультурного рівня.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, але продемонстрував рівень диригування та володіння голосовим 
апаратом на низькому рівні. Програма, що була виконана на інструменті, 
майже не відповідає вимогам. Абітурієнт не виявив навичок читання нотного 
тексту з листа, продемонстрував слабкі знання з “Основ теорії та історії 
музичного мистецтва”, що свідчить про його недостатній 
загальнокультурний рівень. 

2. 
Середній 

124 – 
149 балів 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, але продемонстрував рівень диригування та володіння голосовим 
апаратом на низькому рівні. Програма, що була виконана на інструменті, 
лише частково відповідає вимогам. Абітурієнт виявив слабкі навички 
читання нотного тексту з листа, продемонстрував невпевнені знання з 
“Основ теорії та історії музичного мистецтва”, що свідчить про його 
недостатній загальнокультурний рівень. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, але програми, що були виконані на інструменті та з диригування, 
не в повній мірі відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив у 
цілому достатні навички читання нотного тексту з листа, має достатньо 
розвинутий диригентський та голосовий апарат, але не в повному обсязі 
продемонстрував наявність необхідних навичок виконання. Абітурієнт 
виявляє в цілому достатні знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але програми, що були виконані на інструменті або з диригування, не в повній мірі 
відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив добрі навички читання 
нотного тексту з листа, має достатньо розвинутий диригентський та голосовий 
апарат, виявляє добрі знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. 

3. 
Достатній 

150 – 
175 балів 

 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, програми, що були виконані на інструменті та з диригування, 
відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив добрі навички 
читання нотного тексту з листа, має достатньо розвинутий диригентський та 
голосовий апарат, володіє навичками цілісного комплексного аналізу 
матеріалу, здатний систематизувати та узагальнювати набуті знання, може 
самостійно виправляти допущені помилки, демонструє основні практичні 
навички та добрі знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. 

Абітурієнт виконав (відповів) усі завдання етапу творчого конкурсу. 
Програми, що були виконані на інструменті та з диригування, повністю 
відповідають вимогам. Абітурієнт має високорозвинений диригентський та 
голосовий апарат, проте виявляє деякі огріхи у відчутті форми, відтворенні 
художнього образу. На достатньо високому рівні продемонстрував знання з 
“Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Досить вільно орієнтується в 
питаннях культурного та мистецького життя України та світу. 

4. 
Високий 

176 – 
200 балів 

 

Абітурієнт на високому рівні виконав (відповів) усі завдання етапу творчого 
конкурсу. Програми, що були виконані на інструменті та з диригування, повністю 
відповідають вимогам. Абітурієнт має високорозвинений диригентський та 
голосовий апарат, проте виявляє дрібні огріхи у відчутті форми, відтворенні 
художнього образ. На високому рівні продемонстрував знання з “Основ теорії та 
історії музичного мистецтва”. Вільно орієнтується в питаннях культурного та 
мистецького життя України та світу. 
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Абітурієнт бездоганно виконав (відповів) усі завдання етапу творчого 
конкурсу. Програми, що були виконані на інструменті та з диригування, 
повністю відповідають вимогам і виконані на дуже високому художньому 
рівні. Абітурієнт має високорозвинений диригентсткий та голосовий апарат. 
На дуже високому рівні продемонстрував знання з “Основ теорії та історії 
музичного мистецтва”. Вільно орієнтується в питаннях культурного та 
мистецького життя України та світу. 

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 

ЛІТЕРАТУРА   
1.Архімович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреєр-Ткаченко О. Нариси з історії української 

музики, в 2-х томах : навч. посіб. – К., 1964  
2.Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки / Б. Алексеев, А. Мясоедов. – М., 

1986.  
3.Асафьев Б. Об опере : избранные статьи / Б. Асафьев.– Л., 1985. 
4.Безбородова Л.А. Дирижирование: учебное пособие для музыкальных вузов и колледжей/ 

Л.А. Безбородова. – М.: Флинта, 2000. – 213 с.  
5.Виноградов Г. Елементарна теорія музики та сольфеджіо / Г. Виноградов. – 
К., 1973. 
6.Гордійчук М. Українська радянська музика[Текст] : нарис.– К. : Держ. вид-во образотворчого 

мистецтва і муз. літератури УРСР, 1957. 
7.Дмитревский Г. Хороведение и управление хором / Г. Дмитревский. –  
М., 1957. 
8.Живов В. Л. Исполнительский анализ хоровых произведений // Работа с хо-ром : Методика, 

опыт / В. Л. Живов. – М., 1972.  
9.Живов. В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика, Практика: Учеб-ное пособие для 

вузов / В.Л. Живов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 270 с.  
10. Іваницький А. Українська народна музична творчість : дослідження / А. Іваницький. – К., 

1999.  
11. Історія української музики. – В 6 тт. : наук. видання / АН УРСР. Ін-т мист-ва, фолькл 

та етногр. Ім.. М. Т. Рильського; Ред. кол. М. Гордійчук і ін. (голова), О. Костюк, Т. Булат та ін. – К. : 
Наук. думка, 1989-2004. – ТТ. 1–5.: Т.1 (від найда-вніших часів до середини ХІХ ст.). – К., 1989. – 447 
с.; Т.2 (друга половина ХІ Х ст.). – К., 1989. – 460 с.; Т 3 (кінець ХІХ –початок ХХ ст.). – К., 1990. – 
423 с.; Т.4 (1917 – 1941). – К., 1992. – 615 с.; Т.5 (1941 – 1960). – К., 2004. – 521 с.  

12. История украинской музыки : учеб. пособ. / Сост. и ред. А. Шреер-Ткаченко. – М. : 
Музыка, 1981.  

13. История зарубежной музыки в пяти выпусках. – Вып. 1. / ред. К. Розеншильд. – М., 1969; 
Вып. 2. / ред. Б. Левик. – М., 1966; Вып. 3. / ред. В. Конен. – М., 1972; Вып. 4. / ред. М. Друскин. – М., 
1967; Вып. 5. / ред. И. Не-стьев. – М., 1988.  

14. История русской музыки. О. Левашова, Ю. Келдыш, А. Кандинский. – М., 
1980. 
15. Казачков С. От урока к концерту / С. Казачков. – К., 1991. 
16. Колесса М. Основи техніки диригування / М. Колесса. – К, 1981. 
17. Краснощеков В. Вопросы хороведения / В. Краснощеков. – М., 1969. 
18. Лісецький С. Українська музична література / С. Лісецький. – К., 1980. 
19. Музыкальная литература зарубежных стран / Под ред. В. Галацкой. – Выпу-ски 1 - 5.  
20. Мусин И.Я. техника дирижирования / И.Я. Мусин. – 2-е узд., доп. – СПб.: 
Просветит. – узд. центр «ДЕАН-АДИА-М»: Пушкин. фонд, 1995. – 296 с. 
21. Осеннева М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное по- 
собие для вузов / Осеннева М.С., Самарин В.А. – М.: Академия, 2003. – 187 с. 
22. Павлюченко С. Елементарна теорія музики / С. Павлюченко. – К., 1980. 
23. Пігров К. Керування хором / К. Пігров. – К., 1956. 
24. Попов С. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора / С. 

Попов. – М., 1961.  
25. Смаглій Г., Маювик Л. Основи теорії музики: Підручник для музичних учи-лищ Г. Смаглій, 

Л. Маювик. – Х., 1998. – 384 с.  
26. Соколов В. Работа с хором / В. Соколов. – М., 1979. 
27. Способин И. Элементарная теория музыки / И. Способин. – М., 1979. 
 

Відповідальна за випуск Т. В. Большакова 



 33 

Спеціальність: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
Спеціалізація: «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ» 

Комплексне фахове випробування проводиться з метою виявлення всту-пників, спроможних 
під час навчання уВНЗ досягти відповідного професій-ного рівня майстерності та отримати необхідні 
знання для подальшої творчої діяльності в галузі музичного мистецтва. 

Як правило, абітурієнт повинен мати відповідну довузівську підготовку (закінчити вищий 
навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації відповідного напря-му). 

Під час випробування абітурієнт повинен виявити Знання: 
 технології виконання музичних творів на інструменті або засобами мануаль-ної 

техніки; 
 основних етапів еволюції народно-інструментального виконавства; 
 музичної форми та специфіки виконуваних абітурієнтом під час випробу-вання творів; 
 основ теорії музики. 

 
Уміння: 

 грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою музичні 
твори; 

 орієнтуватися в питаннях історії народно-інструментального виконавства; 
 виявляти специфічні особливості музичної форми виконуваних абітурієнтом під час 

випробування творів; 
 грамотно визначати на слух, будувати та співати від звука інтервали, акорди та гами. 

 
Наявність навичок: 
- слухомоторної координації; 
- м'язово-рухової лабільності; 
- психо-моторної орієнтації; 
- темпо-метро-ритмічного контролю; 
- штрихової техніки; 
- динамічної процесуальності; 
- володіння власними емоціями; 
- володіння технічними прийомами гри на музичному інструменті; 
- гри по слуху; 
- читання нот з листа; 
- визначення та побудови інтервалів, акордів та гам. 
Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи теорії 

та історії музичного мистецтва». 
 
Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
- виконання на інструменті (баян, акордеон, домра (кобза), бандура, балалайка, цимбали, 

сопілка, скрипка, альт, гітара, контрабас) трьох різних за стилем та фор-мою творів (один з них 
крупної форми); 

- диригування напам’ять двох різнохарактерних творів середньої складності, один із яких – для 
оркестру народних інструментів; 

- виконання з листа запропонованого екзаменаційною комісією простого му-зичного твору; 
- виконання на слух народної пісні або танцю. 
ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР 
По інструментах 
 
1.Й.С.Бах 
2.Й.С.Бах 
3.Д.Бартон 
4.П.Дейро 
5.А.Репніков 
6.Й.Гайдн 
7.Ю.Дранга 
8.Д.Гарт 
9.П.Норбак – Ф.Ліпс 

 
Акордеон-баян 
Триголосні інвенції 
Прелюдії та фуги з ДТК 
Токата та фуга d-moll 
Фантазія рапсодія 
Концертіно 
Соната C-dur 
Обр. рос. нар. пісні «Черноглазая казачка» 
Скерцо 
«Дрожащие листья» 
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1.Й.С.Бах 
2.Ф.Шуберт 
3.А.Вівальді 
4.Ф.Крейслер 
5.Ж.Масне 
6.І.Фролов 
7.Б.Дваріонас 
8.К.Домінчен 
9.Б.Міхеєв 
10.Й.Свендсен 
11.Й.Сук 
12.А.Долуханян 
13.А.Шнітке 
14.А.Комаровський 

 
Домра 
 
Концерт a-moll Iч. 
Соната a-moll Iч. 
Концерт A-dur Iч. 
«Радость любви» 
Роздум 
Мелодія 
Елегія 
Скерцо 
Пустотливий найграш 
Романс 
Aппасіонато 
Скерцо 
Сюїта у старовинному стилі 
Концерт 
 
      Бандура 
1.Й.С.Бах    Прелюдія C-dur ХТК I ч. 
2.Й.С.Бах    Прелюдія і фуга C-dur 
3.Й.С.Бах    Фантазія c-moll 
4.М.Дремлюга    Фантазія c-moll 
5.Є.Юцевич    Прелюдія та фуга e-moll 
6.Д.Бортнянський   Прелюдія та фуга a-moll 
7.К.М’ясков    Прелюдія та фуга a-moll 
8. К.М’ясков    Концерт D-dur I ч. 

Фантазія на укр. народну тему. 
Концертна п’єса на тему укр.нар.пісні 
«Вечір на дворі» 

9.С.Баштан  
   

10.А.Муха Варіації на тему укр.нар.пісні «Взяв би я бандуру» 
11.А.Губер Концертіно  
12. Слова і музика А.Кос-Анатольського «Ой візьму відерце» 
 Балалайка  
1.В.Андрєєв Полонез №1 
2.Є.Авксентьєв Юмореска  
3.М.Будашкін Концертні  варіації  на  тему  рос.нар.пісні 
«Вот мчится тройка почтовая»  
4.С.Рожков Я встретил вас ( концертні варіації) 
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5.О.Калінкін Фантазія на дві українські народні пісні 
6.О.Ленський Гірський наспів 
7.В.Кічанов «Вийшли в ночі косарі». Варіації. 
8.О.Шалов «Кольцо души девицы». Варіації на рос. нар. тему. 
9.Б.Трояновський «Заграй моя волинка». Варіації на рос. нар. 
тему   
10.Ф.Шуберт-М.Ельман «Серенада» 
 Цимбали  
1.Д.Смольський Концерт a-moll 
2.А.Гайденко Рапсодія для цимбалів «Цигантада» 
3.Ф.Ліст Угорська рапсодія №2 
4.Алага Геза «Вихор»  
5.Л.Донник «Козацьке коло»  
6.О.Незовибатько «Зоре моя вечірня» 
7.Г.Агратіна «Березнянка» 
8.Д.Попічук Варіації на карпатські теми 
9.Г.Ф.Гендель Арія  
10.П.Чайковський Скерцо  
11.Й.Брамс Угорський танець №4 
 Для диригування 
1.І.Альбеніс Кордова  
2.М.Будашкін На ярмарку  
3.О.Лядов Полонез пам’яті О.С. Пушкіна 
4.В.Моцарт Увертюра до опери «Викрадення з сералю» 
5.П.Чайковський Інтродукція до балету «Лебедине озеро» 
6.І.Шамо Веснянка  
7.В.Подгорний Фантазія на тему білоруської народної пісні 
«Перепілонька»   
8.М.Стецюн Елегія Гнату Хоткевичу 
9.М.Скорик Мелодія  
10.М.Мусоргский Вступ до опери «Сорочинський ярмарок» 
Другий етап «Основи теорії та історії музичного мистецтва» передбачає перевірку 

загальнокультурного та музично-теоретичного рівню підготовки абі-турієнтів в межах програм 
вищих навчальних музичних закладів І-ІІ рівнів ак-редитації, а саме: 

- знання особливостей стилю і творчого доробку композиторів, твори яких виконували 
абітурієнти; 

- вміння проаналізувати основні особливості виконаних творів (емоційно– образний зміст, 
форму); 

- знання концертного репертуару зі своєї спеціальності та його класифікації за жанрами 
(поліфонічні твори, твори великої форми, обробки народних мело-дій); 

- знання імен видатних діячів та виконавців на народних інструментах, лако-нічної 
характеристики їх творчої індивідуальності; 

- орієнтації в партитурі музичного твору; 
- знання відомих диригентів та оркестрів; 
- знання оркестрових інструментів; 
- знання основних елементів диригентської техніки; 
- знання загальновідомої методичної літератури; 
- знання шкіл та самовчителів гри на народних інструментах, збірок, посібни-ків, монографій 

тощо; 
- знання загальноприйнятої італійської музичної термінології (нюанси, темпи, динаміка, 

штрихи); 
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- знання теорії музики та сольфеджіо: вміння визначити на слух, будувати та проспівати від 
звука (вгору або вниз) мажорні (натуральні, гармонічні, мелоди-чні), мінорні (натуральні, гармонічні, 
мелодичні) гами до п’яти знаків; інтерва-ли – хроматичні, діатонічні та характерні (з розв’язанням, 
визначенням тональ-ностей); акорди – збільшені та зменшені тризвуки з обертанням, септакорди 
домінантної та субдомінантної груп з обертанням, розв’язанням, визначенням тональностей. 

Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний етап 
творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майс-терність» – від 100 до 200 балів; за другий 
етап «Основи теорії та історії музич-ного мистецтва» – від 100 до 200 балів. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 
на спеціальність «Музичне мистецтво» 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) 
рівні. Не володіє диригентськими навичками та знаннями з “Основ теорії та 
історії музичного мистецтва”. Відсутні музичні здібності.  

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) рівні. 
Майже не володіє диригентськими навичками та знаннями з “Основ теорії та 
історії музичного мистецтва”. Відсутні музичні здібності.  

1.  
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) рівні. 
Має фрагментарні знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Володіє 
диригентськими навичками на низькому рівні. Майже відсутні музичні здібності.  

Абітурієнт виконав (відповів) деякі завдання етапу творчого конкурсу, але 
продемонстрував рівень диригування на початковому рівні. Програма, що була 
виконана на інструменті, не відповідає вимогам. Абітурієнт не виявив навичок 
читання нотного тексту з листа та гри на слух, продемонстрував дуже слабкі 
знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”, що свідчить про 
обмеженість його загальнокультурного рівня.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але продемонстрував рівень диригування на дуже низькому рівні. Програма, що 
була виконана на інструменті, майже не відповідає вимогам. Абітурієнт не виявив 
навичок читання нотного тексту з листа та гри на слух, продемонстрував слабкі 
знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”, що свідчить про його 
недостатній загальнокультурний рівень.  

2. 
Середній 

124 - 
149 балів 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але продемонстрував рівень диригування на низькому рівні. Програма, що була 
виконана на інструменті, лише частково відповідає вимогам. Абітурієнт виявив 
слабкі навички читання нотного тексту з листа та гри на слух, продемонстрував 
невпевнені знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”, що свідчить 
про його недостатній загальнокультурний рівень.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але програма, що була виконана на інструменті, та програма з диригування не 
повноюмірою відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив у цілому 
достатні навички читання нотного тексту з листа та гри на слух, має достатньо 
розвинутий технічний апарат, але не в повному обсязі демонструє наявність 
необхідних навичок виконання. Абітурієнт виявляє в цілому достатні знання з 
“Основ теорії та історії музичного мистецтва”.  

3. 
Достатній 

150-
175 балів 

 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але програма, що була виконана на інструменті, або програма з диригування не 
повноюмірою відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив добрі 
навички читання нотного тексту з листа та гри на слух, має достатньо розвинутий 
технічний апарат. Абітурієнт виявляє добрі знання з “Основ теорії та історії 
музичного мистецтва”.  
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Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
програма, що була виконана на інструменті, та програма з диригування 
відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив добрі навички читання 
нотного тексту з листа та гри на слух, має достатньо розвинутий технічний апарат, 
володіє навичками цілісного комплексного аналізу матеріалу, здатний 
систематизувати та узагальнювати набуті знання, може самостійно виправляти 
допущені помилки, демонструє добрі знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”.  

Абітурієнт виконав (відповів) усі завдання етапу творчого конкурсу. 
Програма, що була виконана на інструменті, та програма з диригування 
повністю відповідають вимогам. Абітурієнт має високорозвинений 
виконавський апарат, проте виявляє деякі огріхи у відтворенні нотного 
тексту, у відчутті форми. На достатньо високому рівні продемонстрував 
знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Досить вільно 
орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя України та світу. 

Абітурієнт на високому рівні виконав (відповів) усі завдання етапу 
творчого конкурсу. Програма, що була виконана на інструменті, та програма з 
диригування повністю відповідають вимогам. Абітурієнт має 
високорозвинений виконавський апарат, проте виявляє дрібні огріхи у 
відтворенні нотного тексту, у відчутті форми. На високому рівні 
продемонстрував знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. 
Вільно орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя України та 
світу. 

4. 
Високий 

176 – 
200 балів 

 

Абітурієнт бездоганно виконав (відповів) усі завдання етапу творчого 
конкурсу. Програма, що була виконана на інструменті, та програма з 
диригування повністю відповідають вимогам і виконані на дуже високому 
художньому рівні. Абітурієнт має високорозвинений виконавський апарат. 
Продемонстрував всебічні знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”. Вільно орієнтується в питаннях культурного та мистецького 
життя України та світу. 

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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4. / ред. М. Друскин. – М., 1967; Вып. 5. / ред. И. Нестьев. – М., 1988. 

6. История русской музыки. О. Левашова, Ю. Келдыш, А. Кандинский. – М., 1980. 
7. История украинской музыки : учеб. пособ. / Сост. и ред. А. Шреер-  Ткаченко. – М.: 

Музыка, 1981. 
8. Іваницький А.  Українська  народна  музична   творчість   :   дослідження /  А. 

Іваницький. – К., 1999. 
9. Іванов В.  Оркестр  українських  народних  інструментів   /   В. Іванов.   — К., 1981. 
10.Історія української музики. – В 6 тт. : наук. видання / АН УРСР. Ін-т мист-ва, фолькл та етногр. 

ім.. М. Т. Рильського; Ред. кол. М. Гордійчук і ін. (голова), О. Костюк, Т. Булат та ін. – К. : Наук. думка, 
1989-2004. – ТТ. 1–5.: Т.1 (від найда- вніших часів до середини ХІХ ст.). – К., 1989. – 447 с.; Т.2 (друга 
половина ХІ Х ст.). – К., 1989. – 460 с.; Т 3 (кінець ХІХ –початок ХХ ст.). – К., 1990. – 423 с.; Т.4 (1917 
– 1941). – К., 1992. – 615 с.; Т.5 (1941 – 1960). – К., 2004. – 521 с. 

11.Казачков С.  Дирижерский  аппарат  и  его  постановка  /  С. Казачков.  —  М., 1967. 
12. Колесса М. Основи техніки диригування / М. Колесса. — К., 1981. 13.Максимов Е. ркестры 

и ансамбли русских   народных   инструментов  / Е. Максимов. — М., 1983. 
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13. Маталаев Л. Основы дирижерской техники / Л. Маталаев. — М., 1986. 15.Мусин И. О 
воспитании дирижера / И. Мусин. — Л., 1987. 

14. Ольхов К.  Технические  основы  дирижерской  техники  /  К. Ольхов. – Л., 1984. 
15. .Павлюченко С. Элементарная теория музыки / С. Павлюченко. — К., 1980. 18.Пшеничний 

В. Інструментовка для оркестру народних інструментів / В. Пшеничний. — К., 1985. 
16. .Смаглій Г. Основи теорії музики: Підручник для музичних училищ / Г. Сма- глій, Л. 

Маювик. — Х., 1998.– 384 с. 
17. .Способин И. Элементарная теория музыки / И. Способин. — М., 1979. 21.Хоткевич Г. 

Музичні інструменти українського народу / Г. Хоткевич. –  Х.  Держ. вид-во України, 1930. — 290 с. 
 

Відповідальна за випуск Т. В. Большакова 
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Спеціальність: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
Спеціалізація: «НАРОДНИЙ СПІВ» 

На дану спеціалізацію приймаються особи, які не мають хвороби голосового апарату (довідка 
від фоніатра). 

Комплексне фахове випробування проводиться з метою виявлення вступників, спроможних 
під час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні 
знання для подальшої творчої діяльності в галузі музичного мистецтва. 

 
Як правило, абітурієнт повинен мати відповідну довузівську підготовку (закінчити вищий 

навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації відповідного напря-му). 
 
Під час випробування абітурієнт повинен виявити знання: 
- жанрів пісенного фольклору України, особливості їх тематики і виконан-ня; 
 
- календарних та родинних обрядів в українській традиції, під час яких ви-конуються пісні; 
 
- основних епічних жанрів, тематику побутових пісень - лірики українського фольклору: 
 
- професійних творчих колективів України і навчальних закладів народно-го напрямку; 
 
- персоналій видатних співаків - інтерпретаторів народного напрямку; 
• загальних положень про специфіку народної манери співу, різновиди во-кальних манер 

народного виконавства. 
 
Уміння: 
• проаналізувати основні особливості виконаних творів (емоційно-образний зміст, форму, 

виконавські особливості); 
 
• орієнтуватися в жанрових особливостях концертного репертуару (народні пісні, обробки 

народних пісень, сучасні оригінальні композиції, створені на основі народнопісенного матеріалу); 
 
• аналізувати художні засоби народного поетичного тексту; 
Наявність навичок: 
- основ професійного дихання співака; 
- акторської майстерності, сценічної культури; 
- використання власних природних здібностей; 
- виявлення особливостей регіонального співочого стилю певного регіону; 
- темпо-метро-ритмічного контролю; 
- динамічної процесуальності; 
- володіння власними емоціями; 
- визначення та побудови інтервалів, акордів та гам; 
- читання з листа з назвою нот. 
Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи теорії 

та історії музичного мистецтва». 
 
Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
- спів двох контрастних за характером пісень у фольклорному варіанті або народному стилі з 

супроводом і без супроводу; 
- виконання на музичному інструменті (народному або фортепіано) 2-х творів з переліку: етюд, 

частина крупної форми, поліфонія, п’єса; 
- виконання 3 практичних завдань з теорії музики та сольфеджіо: 1. визна-чення на слух: гам 

мажорних (натуральні, гармонічні, мелодичні), мінорних (натуральні, гармонічні, мелодичні) до 
п’яти знаків; інтервалів діатонічних та характерних (з розв’язанням, визначенням тональностей); 
акордів – мажорних, мінорних, збільшених і зменшених тризвуків з обертанням, Д7 з розв’язанням та 
обертанням, МVII7 та УмVII7 з розв’язанням та визначенням тональностей; 

1.побудова та спів від звуку гам мажорних (натуральні, гармонічні, мелодичні), мінорних 
(натуральні, гармонічні, мелодичні) до п’яти знаків; інтервалів діа-тонічних та характерних (з 
розв’язанням, визначенням тональностей); акордів – мажорних, мінорних, збільшених та зменшених 
тризвуків з обертанням, септа-кордів Д7 з обертанням, малий та зменшений ввідні септакорди з 
розв'язанням, визначенням тональностей та інтонування (вгору або вниз) із назвою нот; 3. чи-тання з 
листа народної мелодії в формі періоду з тактуванням і назвою нот. 
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Під час прослуховування відбувається перевірка голосових даних, вико-навських навичок та 

сценічної майстерності. 
 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР 
для солоспіву 

1. Балади. Родинно-побутові стосунки / Упоряд. О. І. Дей та ін.– К.: Наук. 
думка, 1998. – 528 с. 
2. «Була собі Марієчка» муз. І. Сльоти, сл. О. Матійка / І. М. Сльота «...З твого серця». - К.: 

«Арфа», 1996. 
3. «Бурсацька колядка» (солоспів). «Ой, сади, мої сади» (козацька, солоспів) 
/ Л.1. Новикова Пісні Слобідської України : навч. пос. – Харків: ТО Эксклю- 
зив. 2006. – 188 с. 
4. «Весняночка - паняночка» (весняна, солоспів) «Суботонька - неділенька» (весільна, солоспів) 

Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон) Фольклорні записи В. В. Дубравіна. - Суми ВТД 
«Університетська книга», 2005. – 446 с. 

5. «Дзиґа» Українські дитячі та молодечі народні ігри та розваги / Композиція П.Г.Черемського. 
– Х.: Друк, 1999. –528 с. 

6. «Пісня про матір» муз. І. Поклада, сл. Б. Олійника у зб.: Матвієнко Ніна «Ой виорю нивку 
широкою».– К.: УЦНК «Музей Івана Гончара», 2009. - 576 с. 

7. Матвієнко Ніна. Ой виорю нивку широкую. - К.: Український центр народної культури 
«Музей Івана Гончара», 2003. - 576 с. 

8. Народні пісні з батьківщини І. Франка Зібрав і упор. В. Сокіл ; худож. оформл. Л. І. Чабана. - 
Львів: Каменяр, 2003. - 407с. 

9. НАРОДНІ ПІСНІ: Записи Людмили Єфремової. – К.: Наукова думка, 2006. – 575 с. 
10. Народні пісні Житомирщини (з колекцій збирачів фольклору) Упо-ряд. та вступ. ст. 

Л.О.Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – 
К.: Наук. думка, 2012. – 723с. 
11. Обрядова творчість фольклорних осередків історичної Харківщини методичні 

матеріали до засвоєння і творчого втілення обрядової та народнопісенної культури / В.М.Осадча. – 
Харків : ХОЦНТ : Видавець Савчук О.О., 2010. – 136 с. 

12. «Скаче в полі білий кінь» сл. А. Лихошвая, муз. О. Чухрая / О.І. Чухрай “Диво 
всепрощеної любові". - Полтава, 2008. - 250 с. 

13. «Сонечко любові» муз. О. Чухрая, сл. В. Назаренка / О. Чухрай «Сонечко любові». - 
Полтава: «Криниця», 1996. 

14. «Тополі» муз. 1. Сльоти, сл. М. Бакая / І.М. Сльота «...З твого серця». - К.: «Арфа», 
1996. 

15. Пісні СлобідськоїУкраїни. Фонографічна збірка. Пісні Лебединщи-ни. Вип. ІІ. / 
Збирацька робота, розшифр. нотних текстів О. І. Стеблянка. упор. Л. Новикової. – X.: Майдан, 1998. 
– 201с. 

16. Смоляк О.С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури. 
Монографія. Ч.ІІ (нотний додаток) – Тернопіль: «Астон», 2001. –392 с. 

17. Співає народний хор «Дарничанка». - К.: Музична Україна, 2003. 
18. Укр. нар. пісні в супроводі баяну ‘'Співає Раїса Кириченко” / Склад. М.Д. Шраменко. - 

К. : Музична Україна. 1998. 
19. Укр. нар. пісні для голосу без супроводу і в супроводі хору та 
інструментального ансамблю «Співає Ніна Матвієнко» / Склад. 
М. Д. Шраменко - К. : Музична Україна. 1987. 
20. Українські народні пісні про кохання / Упоряд. В. Пономаренко – 
К.: Муз. Україна, 1992. - 159 с. 
21. Українські народні пісні у записах М.В. Лисенка / Упоряд. Єфремова Л.А. - К.: Муз. 

Україна, 1991. - 352 с. 
 
Другий етап «Основи теорії та історії музичного мистецтва» передбачає 
перевірку загальнокультурного га музично-теоретичного рівня підготовки абітурієнтів у межах 

програм вищих навчальних, музичних закладів 1-ІІ рівнів акредитації, а саме: 
- знання основ теорії музики; 
- знання музичної літератури і творчості композиторів в обсязі училищних курсів ; 
- знання основних термінів загальноприйнятої італійської музичної термінології (нюанси, 

темпи, динаміка, штрихи). 
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Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний етап 
творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майс-терність» - від 100 до 200 балів; за другий 
етап «Основи теорії та історії музич-ного мистецтва» - від 100 до 200 балів. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 
на спеціальність «Музичне мистецтво» 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) 
рівні. Не володіє вокально-виконавськими навичками, знаннями з “Основ 
теорії та історії музичного мистецтва”. Відсутні вокальні дані й музичні 
здібності.  

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) 
рівні. Майже не володіє вокально-виконавськими навичками, знаннями з 
“Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Відсутні вокальні дані й 
музичні здібності.  

1.  
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє вокально-виконавськими навичками на низькому рівні, грою 
на інструменті – на елементарному (початковому) рівні. Має фрагментарні 
знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Майже відсутні вокальні 
дані й музичні здібності.  

Абітурієнт виконав (відповів) деякі завдання етапу творчого конкурсу, але 
продемонстрував початковий рівень вокального виконання. Програма, що була 
виконана на фортепіано (народному інструменті), не відповідає вимогам. 
Абітурієнт не виявив навичок читання з листа народно-пісенного твору, 
продемонстрував дуже слабкі знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”, що свідчить про обмеженість його загальнокультурного рівня. 
Вокальні дані та музичні здібності присутні на дуже низькому рівні.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але продемонстрував дуже низький рівень вокального виконання. Програма, що 
була виконана на фортепіано (народному інструменті), майже не відповідає 
вимогам. Абітурієнт не виявив навичок читання з листа народно-пісенного 
твору, продемонстрував слабкі знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”, що свідчить про його недостатній загальнокультурний рівень. 
Вокальні дані та музичні здібності присутні на низькому рівні.  

2. 
Середній 

124 – 
149 балів 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але продемонстрував низький рівень вокального виконання. Програма, що була 
виконана на фортепіано (народному інструменті), лише частково відповідає 
вимогам. Абітурієнт виявив слабкі навички читання з листа народно-пісенного 
твору, продемонстрував невпевнені знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”, що свідчить про його недостатній загальнокультурний рівень. 
Вокальні дані та музичні здібності присутні на недостатньому рівні.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але програми з вокалу та фортепіано (народного інструменту) не в повній мірі 
відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив у цілому достатні 
навички читання з листа народної пісні. Має достатньо розвинутий вокально-
мовленнєвий аппарат автентичного або народно-хорового виконання, але 
вокальні, сценічні дані та музичні здібності розвинені неповно, виявляє добрі 
знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва” на достатньому рівні. 

3. 
Достатній 

150-175 
балів 

 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але програми з вокалу та фортепіано (народного інструменту) не в повній мірі 
відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив у цілому достатні 
навички читання з листа народної пісні. Має добре розвинутий вокально-
мовленнєвий аппарат автентичного або народно-хорового виконання, виявляє 
добрі вокальні та сценічні дані, музичні здібності, знання з “Основ теорії та історії 
музичного мистецтва”. 
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Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, програми з вокалу та фортепіано (народного інструменту) 
відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив добрі навички читання з 
листа народної пісні. Має добре розвинутий вокально-мовленнєвий аппарат 
автентичного або народно-хорового виконання. Володіє достатніми навичками 
аналізу матеріалу, добрими вокальними даними та музичними здібностями, 
може самостійно виправити допущені помилки, виявляє добрі знання з “Основ 
теорії та історії музичного мистецтва”. 

Абітурієнт виконав (відповів) усі завдання етапу творчого конкурсу. 
Програми з вокалу та фортепіано (народного інструменту) повністю 
відповідають вимогам. Абітурієнт вільно володіє навичками читання з 
листа народної пісні, має високорозвинений вокально-мовленнєвий апарат 
автентичного або народно-хорового виконання. Проте, водночас, присутні 
деякі огріхи в нотному тексті, недостатньо чітко подана форма виконаних 
творів, манера виконання недостатньо характерна для регіональної співочої 
традиції. На достатньо високому рівні продемонстрував знання з “Основ 
теорії та історії музичного мистецтва”. Досить вільно орієнтується в 
питаннях культурного та мистецького життя України та світу. 

Абітурієнт виконав (відповів) усі завдання етапу творчого конкурсу. 
Програми з вокалу та фортепіано (народного інструменту) повністю 
відповідають вимогам. Абітурієнт вільно володіє навичками читання з листа 
народної пісні, має високорозвинений вокально-мовленнєвий апарат 
автентичного або народно-хорового виконання. Проте, водночас, присутні 
незначні огріхи в нотному тексті, відчутті форми, в манері виконання, 
недостатньо відображається регіональна співоча традиція виконаних творів. 
На високому рівні продемонстрував знання з “Основ теорії та історії 
музичного мистецтва”. Вільно орієнтується в питаннях культурного та 
мистецького життя України та світу. 

4. 
Високий 176 – 

200 балів 
 

Абітурієнт бездоганно виконав (відповів) усі завдання етапу творчого 
конкурсу. Програми з вокалу та фортепіано (народного інструменту) 
повністю відповідають вимогам і виконані на дуже високому художньому 
рівні. Абітурієнт має високорозвинений виконавський аппарат 
автентичного або народно-хорового виконання. Продемонстрував всебічні 
знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Вільно 
орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя України та 
світу. 

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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Спеціальність: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
Спеціалізація: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ» 

Комплексне фахове випробування проводиться з метою виявлення вступ-ників, спроможних 
під час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійно-го рівня майстерності та отримати 
необхідні знання для подальшої творчої дія-льності в галузі музичного мистецтва.  

Як правило, абітурієнт повинен мати відповідну довузівську підготовку (закінчи-ти вищий 
навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації відповідного напряму).  

Під час випробування абітурієнт повинен виявити Знання:  
 технології виконання музичних творів на інструменті або засобами мануаль-ної 

техніки; 
 основних етапів еволюції виконавства на інструментах естрадного оркестру; 
 музичної форми та специфіки виконуваних абітурієнтом під час випробу-вання творів;  
 основ теорії музики.  

Уміння:  
 грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою музичні 

твори; 
 орієнтуватися в питаннях історії виконавства на інструментах естрадного оркестру; 
 виявляти специфічні особливості музичної форми виконуваних абітурієнтом під час 

випробування творів; 
 грамотно визначати на слух, будувати та співати від звука інтервали, акорди та гами.  

Наявність навичок:  
- слухомоторної координації; 
- м'язово-рухової лабільності; 
- психо-моторної орієнтації; 
- темпо-метро-ритмічного контролю; 
- штрихової техніки; 
- динамічної процесуальності; 
- володіння власними емоціями; 
- володіння технічними прийомами гри на інструменті; 
- читання нот з листа; 
- визначення та побудови інтервалів, акордів та гам.  
Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи теорії 

та історії музичного мистецтва».  
Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
- виконання на інструменті (флейта, кларнет, саксофон, труба, тромбон, скрипка, альт, 

віолончель, контрабас, фортепіано, клавішні інструменти, гітара, бас-гітара, ударні інструменти) 
трьох різних за стилем та формою творів (один  

з них крупної форми) для інструментів: гітара, бас-гітара, фортепіано, клавішні 
– один твір естрадно-джазового напряму; диригування напам’ять двох різнохарактерних творів 

середньої складності, один із яких – для естрадного оркестру; 
- виконання з листа запропонованого екзаменаційною комісією простого му-зичного твору;  
- знання основ імпровізації. 

 ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР 
 По інструментах 
 Фортепіано (клавішні) 

. Й. Бах Прелюдія і фуга 

. Л. Бетховен Соната «Аврора» 

. Л. Чижик Фантазія 

. В. Голсон Транскрипція О. Пітерсона 

. Р. Щедрін Прелюдія і фуга 

. С. Прокоф’єв Соната № 7 

. М. Левіновський Фантастичний танець 
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. Дж. Гершвін Рапсодія в стилі блюз 

. Власний оригінальний твір 
 Електрогітара 

. С. Барбер Концерт для скрипки 

. Н. Афанасьєв Концерт 

. Й. Бах Концерт 

. Е. Віла Лобос Соната-фантазія 

. Дж. Гершвін 5 фрагментів з оп. «Поргі та Бес» 

. Г. Гендель Сонати 

. Л. Грабовський Концертні п’єси для гітари 

. Д. Кобалевський Концерт 

. Класична музика для електрогітари і фортепіано 
 Скрипка 

. Й. Бах Сонати та партити 

. Й. Гайдн Концерт № 1, 2 

. В. Моцарт Концерт № 3 

. Г. Гендель Сонати 

. Д. Кабалевський Концерт 
6.Джазові мелодії: для скрипки та фортепіано./ Укл. К. Дибенко – Л.,1990. 
7.Естрадні п’єси радянських композиторів. Для скрипки та фортепіано. Ви-пуски 1, 2. – М., 

1978, 1980.  
8.Естрадні мініатюри: для скрипки та фортепіано. – М., 1970. 
9.Естрадні п’єси радянських композиторів. Для скрипки та фортепіано. Ви-пуск 3. – М., 1984.  
Альт 
1.А. Бруні Школа гри на альті 
2.Б. Компаньолі Каприси  
3.І.С. Бах Сонати та партити 

. Г. Телемах 
Концер

т 

. В. Моцарт 
Концер

т 

. М. Глінка Незавершена соната 

. Д. Давід Концерт 
8. К. Стамиць Концерт 
9. У. Уолтом Концерт 
10. С. 

Форсайт Концерт 
 Віолончель 
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. І.С. Бах Сюїти 

. І.С. Бах 6 сюїт 

. Й. Гайдн Концерт 1 ч. С 

. Й. Гайдн Концерт 1 ч. D 
5.А. Дворжак Концерт 1 ч. A 
6.А. Дворжак Концерт 2 ч. h 

. Е. Лало  Концерт 1 ч. d  

. К. Сен-Санс 
Концерт 

1 ч.  

. Р. ШуманКонцерт 1 ч. A  

0. Д. Кабалевський Концерт 1 ч. g 
   Бас-гітара, контрабас 

. Й. Бах   Концерт 

. Л. Бетховен  Сонати 

. Й. Гайдн   Концерт 

. А. Бабій   Позолочене століття 

. Д. Брубек   З’єднаний блюз 

. Д. Гілеспі   Ніч у Тунісі 

. 
В. 

Двоскін  Імпровізація на тему «Стрічка Мебіуса» 

. 
В. 

Двоскін  Імпровізація на тему «Донна Лі» 

. М. Джексон  Бег свінгує 
10. М. Девіс   Нардіс 

   Флейта 

. 
А. 

Аляб’єв   Інтродукція 

. Й. Бах   Сонати № 2, 3, 4 

. 
Г. 

Гендель   Концерт ре-мажор 

. Р. Глієр   Мелодія 

. К. Данькевич  Пісня та танок 

. В. Калінніков  Пісня 

. Б. Лятошинський  Мелодія 

. 
М. 

Лисенко  Фантазія на теми українських народних пісень 

. 
В. 

Моцарт   Анданте 
10. Л. Ревуцький  Інтермецо 
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   Кларнет 

. К. Вебер   Концерт № 1, 2 

. Є. Габлер   Концерт № 1,2 

. М. Іванов-Радкевич Соната 

. 
Н. 

Луппов   Концерт 

. І.С. Бах   Граве 

. 
К. 

Дебюссі   Рапсодія № 1, 2. 
   
7

. Ф. Гідаш Фантазія 
8

. М. Гомоляка Концерт 
9

. К. Сен-Санс Соната 
10. Ф. Пуленк Соната 
  Труба 
1

. Л. Коган Концерт 
2

. М. Раков Соната 
3

. Ю. Бірюков Романс 
4.М. Глінка  Попутна пісня 
5. Е. Гріг Пісня Сольвейг 
6.К. Дюбіссі Вальс 
7. Л. Коган Романс 
8.В. Косенко Скерцо 
9.М. Лисенко Поема 

10. Р. Свірський 
Скерц

о 
  Саксофон 

. 
А. 

Глазунов  Концерт 

. О. Флярковський Концерт 

. М. Кожлаєв Концерт 

. П. Дюбуа Концертна п’єса 

. М. Раухвергер Концерт 

. З. Сіара  Соната в стилі джаз 

. О. Кремлевський Концертино 

. Е. Боцца  Інтермецо та танець 

. Ч. Паркер Не залишай «Нью Йорк» 
10. Д. Мійо  Скарамуш 

  Тромбон 

. Б. Лятошинський Мелодія 
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. С. Васильєв Поема 

. М. Раков  Арія 

. І.С. Бах  Аріозо, Арія 

. Б. Кожевников Аріозо 

. В. Косенко  Скерцо 

. 
М. 

Лисенко  Елегія, Романс 

. М. Давід  Концертіно 

. Е. Рейхе  Концерт № 1, 2 

0. А. Нестєров Концерт 
  Для диригування 

В. Моцарт  Маленька нічна серенада 
Е. Гріг «Пер Гюнт» (Ранок, Смерть Озе. Танець Анітри. Пісня Соль- 
вейг.)   
Ж. Бізе Увертюра до опери «Кармен», антракти до 2,3,4 дій; Інтерме- 
цо до музики «Арлезіанка» 
Й. Брамс  Угорські танці (№№ 5,6) 
А. Дворак  Слов’янські танці (№№ 2, 3, 8) 
 
Ш. Гуно Танці з опери «Фауст»  
М. Глінка Танці з опер «Руслан і Людмила», «Життя за царя» 
М. Мусоргський «Світанок на Москва-річці»  
А. Лядов Полонез 
П. Чайковський Пори року (№№ 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12); Вступ до опери 
«Євген Онєгін»; Сюїта з балету «Лускунчик»; Урочистий марш; Ноктюрн; 
Романс (f-moll) 
О. Глазунов Pizzicato і Романеска з балету «Раймонда» 
С. Рахманінов Інтродукція до оп. «Алеко» 
А. Хачатурян Варіації Егіни та Адажіо з балету «Спартак» Вальси  
Д. Верді з опери «Травіата» Ш. Гуно з опери «Фауст»  
Я. Сібеліус «Сумний вальс» 
Ф. Шопен № 7 (cis-moll) 
П. Чайковський з балетів «Спляча красуня», «Лускунчик», «Лебедине  
озеро» 
 
Другий етап «Основи теорії та історії музичного мистецтва» передбачає перевірку 

загальнокультурного та музично-теоретичного рівню підготовки абі-турієнтів в межах програм 
вищих навчальних музичних закладів І-ІІ рівнів ак-редитації, а саме:  

- знання особливостей стилю і творчого доробку композиторів, твори яких виконували 
абітурієнти;  

- вміння проаналізувати основні особливості виконаних творів (емоційно– образний зміст, 
форму);  

- знання концертного репертуару зі своєї спеціальності та його класифікації за жанрами 
(поліфонічні твори, твори великої форми, обробки народних мело-дій);  

- знання імен видатних діячів та виконавців на інструментах естрадного орке-стру, лаконічної 
характеристики їх творчої індивідуальності;  

- орієнтації в партитурі музичного твору; 
- знання відомих диригентів та оркестрів; 
- знання оркестрових інструментів; 
- знання основних елементів диригентської техніки; 
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- знання загальновідомої методичної літератури; 
- знання шкіл гри на інструментах естрадного оркестру, збірок, посібників, монографій тощо;  
- знання загальноприйнятої італійської музичної термінології (нюанси, темпи, динаміка, 

штрихи);  
- знання теорії музики та сольфеджіо: вміння визначити на слух, будувати та проспівати від 

звука (вгору або вниз) мажорні (натуральні, гармонічні, мелоди-чні), мінорні (натуральні, гармонічні, 
мелодичні) гами до п’яти знаків; інтерва-ли – хроматичні, діатонічні та характерні (з розв’язанням, 
визначенням тональ-ностей); акорди – збільшені та зменшені тризвуки з обертанням, септакорди 

домінантної та субдомінантної груп з обертанням, розв’язанням, визначенням тональностей. 
Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний етап 

творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майс-терність» – від 100 до 200 балів; за другий 
етап «Основи теорії та історії музич-ного мистецтва» – від 100 до 200 балів. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 
на спеціальність «Музичне мистецтво» 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) 
рівні. Не володіє диригентськими навичками та знаннями з “Основ теорії та 
історії музичного мистецтва”. Відсутні музичні здібності.  

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) рівні. 
Майже не володіє диригентськими навичками та знаннями з “Основ теорії та 
історії музичного мистецтва”. Відсутні музичні здібності.  

1.  
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) рівні. 
Має фрагментарні знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. 
Володіє диригентськими навичками на низькому рівні. Майже відсутні музичні 
здібності.  

Абітурієнт виконав (відповів) деякі завдання етапу творчого конкурсу, але 
продемонстрував рівень диригування на початковому рівні. Програма, що була 
виконана на інструменті, не відповідає вимогам. Абітурієнт не виявив навичок 
читання нотного тексту з листа, продемонстрував дуже слабкі знання з “Основ 
теорії та історії музичного мистецтва”, що свідчить про обмеженість його 
загальнокультурного рівня.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але продемонстрував рівень диригування на дуже низькому рівні. Програма, що 
була виконана на інструменті, майже не відповідає вимогам. Абітурієнт не виявив 
навичок читання нотного тексту з листа, продемонстрував слабкі знання з “Основ 
теорії та історії музичного мистецтва”, що свідчить про його недостатній 
загальнокультурний рівень.  

2. 
Середній 

124 – 
149 балів 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, але продемонстрував рівень диригування на низькому рівні. 
Програма, що була виконана на інструменті, лише частково відповідає 
вимогам. Абітурієнт виявив слабкі навички читання нотного тексту з листа, 
продемонстрував невпевнені знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”, що свідчить про його недостатній загальнокультурний рівень.  

3. 
Достатній 

150-
175 балів 

 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, але програма, що була виконана на інструменті, та програма з 
диригування не в повній мірі відповідають приймальним вимогам. 
Абітурієнт виявив достатні навички читання нотного тексту з листа, має 
достатньо розвинутий технічний апарат, але не в повному обсязі демонструє 
наявність необхідних навичок виконання. Абітурієнт виявляє в цілому 
достатні знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”.  
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Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, але програма, що була виконана на інструменті, або програма з 
диригування не в повній мірі відповідають приймальним вимогам. 
Абітурієнт виявив добрі навички читання нотного тексту з листа, має 
достатньо розвинутий технічний апарат. Абітурієнт виявляє добрі знання з 
“Основ теорії та історії музичного мистецтва”.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, програма, що була виконана на інструменті, та програма з 
диригування відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив добрі 
навички читання нотного тексту з листа, має достатньо розвинутий 
технічний апарат, володіє навичками цілісного комплексного аналізу 
матеріалу, здатний систематизувати та узагальнювати набуті знання, може 
самостійно виправляти допущені помилки, демонструє добрі знання з “Основ 
теорії та історії музичного мистецтва”.  

Абітурієнт виконав (відповів) усі завдання етапу творчого конкурсу. 
Програма, що була виконана на інструменті, та програма з диригування 
повністю відповідають вимогам. Абітурієнт має високорозвинений 
виконавський апарат, проте виявляє деякі огріхи у відтворенні нотного 
тексту, у відчутті форми. На достатньо високому рівні продемонстрував 
знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Досить вільно 
орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя України та світу. 

Абітурієнт на високому рівні виконав (відповів) усі завдання етапу 
творчого конкурсу. Програма, що була виконана на інструменті, та програма з 
диригування повністю відповідають вимогам. Абітурієнт має високорозвинений 
виконавський апарат, проте виявляє дрібні огріхи у відтворенні нотного тексту, 
у відчутті форми. На високому рівні продемонстрував знання з “Основ теорії та 
історії музичного мистецтва”. Вільно орієнтується в питаннях культурного та 
мистецького життя України та світу. 

4. 
Високий 176 

– 200 балів 
 

Абітурієнт бездоганно виконав (відповів) усі завдання етапу творчого 
конкурсу. Програма, що була виконана на інструменті, та програма з 
диригування повністю відповідають вимогам і виконані на дуже високому 
художньому рівні. Абітурієнт має високорозвинений виконавський апарат. 
Продемонстрував всебічні знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”. Вільно орієнтується в питаннях культурного та мистецького 
життя України та світу. 

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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Спеціальність: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
Спеціалізація: «ЕСТРАДНИЙ СПІВ» 

На дану спеціалізацію приймаються особи, які не мають хвороби голосового апарату (довідка від 
фоніатра). 

Комплексне фахове випробування проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під 
час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні знання 
для подальшої творчої діяльності в галузі музичного мистецтва.  

Як правило, абітурієнт повинен мати відповідну довузівську підготовку (закінчити вищий 
навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації відповідного напряму).  

Під час випробування абітурієнт повинен виявити Знання: 
специфіки виконання сучасної естрадної пісні; 
головних характеристик провідних жанрів сучасної естрадної пісні;  
особливостей виконавської практики видатних естрадних співаків; 
загальних положень про специфіку естрадного співу, різновиди вокаль-них манер естрадного 

виконавства. 
Уміння:  

орієнтуватися в жанрових особливостях концертного репертуару; 
аналізувати художні засоби відтворення тексту естрадної пісні; 
демонструвати під час виконання основи співацького дихання, рівень володіння навичками праці 

над розвитком професійного дихання. 
Наявність навичок:  
- основ професійного дихання співака; 
- акторської майстерності, сценічної культури; 
- використання власних природних здібностей; 
- виявлення особливостей певного стилю естрадної пісні; 
- темпо-метро-ритмічного контролю; 
- динамічної процесуальності; 
- володіння власними емоціями; 
- визначення та побудови інтервалів, акордів та гам. 
Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи теорії та 

історії музичного мистецтва».  
Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
- спів двох контрастних за характером естрадних пісень: українського та зарубіжного авторів 

(можливо виконання власного вокального твору) (у супроводі фортепіано або власної фонограми-
мінусовки);  

- спів романсу в супроводі фортепіано (нотний матеріал забезпечується абітурієнтом);  
- виконання байки або вірша. 
ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР 
1. Муз. Б. Фоміна, сл. А. Германа „Только раз”. 
2. Дмитро Покрас „Две розы”. 
3. Муз. П. Майбороди сл. А. Малишка „Пісня про рушник”.  
4. Муз. П. Майбороди сл. А. Малишка „Ми підем, де трави похилі”. 
5. Муз. Ю. Мейтуса сл. Д. Кедріна „Сердце”.  
6. Муз. Б. Буєвського сл. Б. Олійника „Сон”. 
7. Муз. А. Харіто сл. О. Дорізо „Хризантемы”. 
8. Муз. А. Петрова сл. Б. Ахмадуліної „А напоследок я скажу”. 
9. Муз. Ю. Мелютіна сл. Є. Долматовського „Лирическая песня” з к/ф „Сердца четырех”.  
10.Муз. Т. Хреннікова сл. А. Гладкова „Колыбельная” з муз.спектаклю „Дав-ным–давно”.  
Другий етап «Основи теорії та історії музичного мистецтва» передбачає пе-  
ревірку загальнокультурного та музично-теоретичного рівню підготовки абіту-рієнтів в межах 

програм вищих навчальних музичних закладів І-ІІ рівнів акре-дитації, а саме:  
- знання особливостей жанру та стилю естрадних пісень і творчого доробку композиторів, твори 

яких виконували абітурієнти;  
- вміння проаналізувати основні особливості виконаних творів (емоційно– образний зміст, форму, 

виконавські особливості);  
- знання вокального репертуару зі своєї спеціальності та його класифікації за жанрами;  
- знання загальновідомої методичної літератури та періодичних видань в га-лузі музичного 

мистецтва;  
- знання загальноприйнятої італійської музичної термінології (нюанси, темпи, динаміка, штрихи);  
- знання теорії музики та сольфеджіо: вміння визначити на слух, будувати та проспівати від звука 

(вгору або вниз) мажорні (натуральні, гармонічні, мелоди-чні), мінорні (натуральні, гармонічні, 
мелодичні) гами до п’яти знаків; інтерва-ли – хроматичні, діатонічні та характерні (з розв’язанням, 
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визначенням тональ-ностей); акорди – збільшені та зменшені тризвуки з обертанням, септакорди 
домінантної та субдомінантної груп з обертанням, розв’язанням, визначенням тональностей.  

Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний етап 
творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майс-терність» – від 100 до 200 балів; за другий етап 
«Основи теорії та історії музич-ного мистецтва» – від 100 до 200 балів. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 
на спеціальність «Музичне мистецтво» 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Не володіє вокально-виконавськими навичками, знаннями з “Основ 
теорії та історії музичного мистецтва”. Відсутні вокальні дані й музичні 
здібності.  

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Майже не володіє вокально-виконавськими навичками, знаннями з 
“Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Відсутні вокальні дані й музичні 
здібності.  

1.  
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє вокально-виконавськими навичками на низькому рівні. Має 
фрагментарні знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Майже 
відсутні вокальні дані й музичні здібності.  

Абітурієнт виконав (відповів) деякі завдання етапу творчого конкурсу, але 
продемонстрував початковий рівень вокального виконання, виявив дуже слабкі 
знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”, що свідчить про 
обмеженість його загальнокультурного рівня. Вокальні дані й музичні здібності 
присутні на дуже низькому рівні.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, але 
продемонстрував дуже низький рівень вокального виконання, виявив слабкі знання з 
“Основ теорії та історії музичного мистецтва”, що свідчить про його недостатній 
загальнокультурний рівень. Вокальні дані і музичні здібності присутні на низькому 
рівні.  

2. 
Середній 

124 - 
149 балів 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, але 
продемонстрував низький рівень вокального виконання, виявив невпевнені знання 
з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”, що свідчить про його недостатній 
загальнокультурний рівень. Вокальні дані і музичні здібності присутні на 
недостатньому рівні.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
але програма з вокалу не в повній мірі відповідає приймальним вимогам. 
Абітурієнт має достатньо розвинутий вокально-мовленнєвий аппарат, але 
вокальні, сценічні дані та музичні здібності розвинені неповно, виявляє в цілому 
добрі знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. на достатньому 
рівні. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, але 
програма з вокалу не в повній мірі відповідає приймальним вимогам. Абітурієнт має 
добре розвинутий вокально-мовленнєвий аппарат, вокальні та сценічні дані, музичні 
здібності, виявляє добрі знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. 

3. 
Достатній 

150-
175 балів 

 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого конкурсу, 
програма з вокалу відповідає приймальним вимогам. Має добре розвинутий 
вокально-мовленнєвий аппарат. Володіє достатніми навичками аналізу 
матеріалу, добрими вокальними даними та музичними здібностями, може 
самостійно виправити допущені помилки, виявляє добрі знання з “Основ теорії 
та історії музичного мистецтва”. 

4. 
Високий 176 

– 200 балів 
 

Абітурієнт виконав (відповів) усі завдання етапу творчого конкурсу. Програма 
з вокалу повністю відповідає вимогам. Абітурієнт має високорозвинений вокально-
мовленнєвий апарат. Проте, водночас, присутні деякі огріхи в нотному тексті, 
недостатньо чітко подана форма виконаних творів. На достатньо високому рівні 
продемонстрував знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Досить 
вільно орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя України та світу. 
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Абітурієнт виконав (відповів) усі завдання етапу творчого конкурсу. Програма з 
вокалу повністю відповідає вимогам. Абітурієнт має високорозвинений вокально-
мовленнєвий апарат. Проте, водночас, присутні незначні огріхи в нотному тексті, 
відчутті форми, в манері виконання. На високому рівні продемонстрував знання з 
“Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Вільно орієнтується в питаннях 
культурного та мистецького життя України та світу. 

Абітурієнт бездоганно виконав (відповів) усі завдання етапу творчого 
конкурсу. Програма з вокалу повністю відповідає вимогам і виконана на дуже 
високому художньому, артистичному рівні. Абітурієнт має високорозвинений 
виконавський аппарат. Продемонстрував всебічні знання з “Основ теорії та історії 
музичного мистецтва”. Вільно орієнтується в питаннях культурного та 
мистецького життя України та світу. 

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до участі 
в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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Спеціальність: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
Спеціалізація: «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ» 

Комплексне фахове випробування проводиться з метою виявлення вступ-ників, спроможних 
під час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійно-го рівня майстерності та отримати 
необхідні знання для подальшої творчої дія-льності в галузі музичного мистецтва.  

Як правило, абітурієнт повинен мати відповідну довузівську підготовку (за-кінчити вищий 
навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації відповідного напряму).  

Під час випробування абітурієнт повинен виявити  
Знання:  

 технології виконання музичних творів на інструменті або засобами мануаль-ної 
техніки; 

 основних етапів еволюції виконавства на духових та ударних інструментах; 
 музичної форми та специфіки виконуваних абітурієнтом під час випробу-вання творів;  
 основ теорії музики.  

Уміння:  
 грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою музичні 

твори; 
 орієнтуватися в питаннях історії виконавства на духових та ударних інстру-ментах; 
 виявляти специфічні особливості музичної форми виконуваних абітурієнтом під час 

випробування творів; 
 грамотно визначати на слух, будувати та співати від звука інтервали, акорди та гами.  

Наявність навичок:  
- слухомоторної координації; 
- м'язово-рухової лабільності; 
- психо-моторної орієнтації; 
- темпо-метро-ритмічного контролю; 
- штрихової техніки; 
- динамічної процесуальності; 
- володіння власними емоціями; 
- володіння технічними прийомами гри на музичному інструменті; 
- читання нот з листа;  
- визначення та побудови інтервалів, акордів та гам. 
Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи теорії 

та історії музичного мистецтва».  
Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
- виконання на інструменті (флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот, труба, валторна, тромбон, 

ударні інструменти, тенор, баритон, туба) трьох різних за стилем та формою творів (один з них 
крупної форми);  

- диригування напам’ять двох різнохарактерних творів середньої складності, один із яких – для 
духового оркестру; 

- виконання з листа запропонованого екзаменаційною комісією простого му-зичного твору. 
ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР 
 По інструментах 
 Флейта 

. А. Аляб’єв Інтродукція 

. Й. С. Бах Сонати № 2, 3, 4 

. Г. Гендель Концерт ре-мажор 

. Р. Глієр Мелодія 

. К. Данькевич Пісня та танок 

. В. Калінніков Пісня 

. Б. Лятошинський Мелодія 

. М. Лисенко Фантазія на теми українських народних пі- 
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сень  

. В. А. Моцарт Анданте 
10. Л. Ревуцький Інтермецо 

 Гобой 

. Й. Гайдн Концерт до-мажор 

. І. Платонов Соната 

. М. Раков Соната 

. В. Косенко Мазурка 

. М. Раков Вокаліз № 1-10 

. П. Чайковський Романс 

. Г. Телеман Сонати, п’єси 

. Б. Лятошинський Мелодія 

. М. Лисенко Елегія 
10. В.Губаренко Соната 

 Кларнет 

. К. Вебер Концерт № 1, 2 

. Є. Габлер Концерт № 1,2 

. М. Іванов-Радкевич Соната 

. Н. Луппов Концерт 

. Й.С. Бах Граве 

. К. Дебюссі Рапсодія № 1, 2. 

. Ф. Гідаш Фантазія 

. М. Гомоляка Концерт 

. К. Сен-Санс Соната 
10. Ф. Пуленк Соната 

 Фагот 

. А. Вівальді Концерт 

. Й. С. Бах Концерт 

. К. Вебер Угорська рапсодія 

. Р. Глієр Гумореска 

. І. Коломієць Скерцо 

. Б. Кремлер Тема з варіаціями 
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. В. А. Моцарт Концерт 

. Н. Раков Етюд 

. К. Стамиц Концерт 
10. Є. Макаров Скерцо 
При грі на фаготі можна використовувати репертуар для тромбону. 

 Труба 

. Л. Коган Концерт 

. М. Раков Соната 

. Ю. Бірюков Романс 

. М. Глінка Попутна пісня 

. Е. Гріг Пісня Сольвейг 

. К. Дебюссі Вальс 

. Л. Коган Романс 

. В. Косенко Скерцо 

. М. Лисенко Поема 
10. Р. Свірський Скерцо  

 Саксофон 

. А. Глазунов Концерт 

. О. Флярковський Концерт 

. М. Кожлаєв Концерт 

. П. Дюбуа Концертна п’єса 

. М. Раухвергер Концерт 

. З. Сіара Соната в стилі джаз 

. О. Кремлевський Концертино 

. Е. Боцца Інтермецо та танець 

. Ч. Паркер «Не залишай Нью-Йорк» 
10. Д. Мійо Скарамуш  

 Валторна 

. Й. Гайдн Соната 

. А. Гедіке Концерт 
В. А. Моцарт Концерт №1, 2, 3, 4 
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. 

. Л. Бетховен Соната фа-мажор 

. А. Рубінштейн Соната 

. Б. Анісімов Поема 

. С. Васильєв Мелодія 

. Б. Лятошинський Мелодія 

. Е. Макаров Романс 
10. Г. Сальников Ноктюрн  

 Тромбон 

. Б. Лятошинський Мелодія 

. С. Васильєв Поема 

. М. Раков Арія 

. Й.С. Бах Аріозо, Арія 

. Б. Кожевников Аріозо 

. В. Косенко Скерцо 
 27 

. М. Лисенко Елегія, Романс 

. М. Давід Концертіно 

. Е. Рейхе Концерт № 1, 2 

0. А. Нестєров Концерт 
Баритон, тенор  

При грі на баритоні, тенорі можна використовувати репертуар для труби, валторни або 
тромбону. 

 Туба 

. Г. Генделев Драматичне скерцо 

. В. Звєрєв Концертино 

. С. Васильєв Скерцо 

. І. Новаковський Концертино 

. Б. Кожевников Аріозо 
При грі на тубі можливо використовувати репертуар для тромбону.  

 Ударні інструменти 

. М. Будашкін Концерт для домри 

. І. Ковач Концертино 
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. П. Чайковський Неаполітанський танок 

. М. Глінка Сюїта з опери 
«Руслан та Людмила»  

. С. Прокоф’єв Скерцо 

. Ж. Рамо Гавот 

. Дж. Россіні Неаполітанська тарантела 

. А. Рубінштейн Вальс-капріс 

. А. Хачатурян Танок дівчат з балету «Гаяне»  
10. Ф. Шопен Вальс № 1, 7, 18 
  Для диригування 
1. В. Моцарт Маленька нічна серенада 
2. Е. Гріг «Пер Гюнт» (Ранок, Смерть Озе. Танець Анітри. 
Пісня Сольвейг.)  
3. Ж. Бізе Увертюра до опери «Кармен», антракти до 2,3,4 
дій; Інтермецо до музики «Арлезіанка» 
4. Й. Брамс Угорські танці (№№ 5,6) 
5. А. Дворак Слов’янські танці (№№ 2, 3, 8) 
6. Ш. Гуно Танці з опери «Фауст» 
7. М. Глінка Танці з опер «Руслан і Людмила», «Життя за царя» 

8. М. Мусоргський «Світанок на Москва-річці» 
9

. А. Лядов Полонез 
1

0. П. Чайковський Пори року (№№ 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12); Вступ до опе- 
ри «Євген Онєгін»; Сюїта з балету «Лускунчик»; Урочистий марш; Нок-тюрн; Романс (f-

moll) 
1

1. О. Глазунов Pizzicato і Романеска з балету «Раймонда» 
1

2. С. Рахманінов Інтродукція до оп. «Алеко» 
1

3. А. Хачатурян Варіації Егіни та Адажіо з балету «Спартак» 
  Вальси 
  28 
14

. Д. Верді з опери «Травіата» 
15

. Ш. Гуно з опери «Фауст» 
16

. Я. Сібеліус «Сумний вальс» 
17

. Ф. Шопен № 7 (cis-moll) 
18

. П. Чайковський з балетів «Спляча красуня», «Лускунчик», «Лебе- 
дине озеро»  
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19
. І. Дунаєвський з к/ф «Цирк» 

Другий етап «Основи теорії та історії музичного мистецтва» передбачає перевірку 
загальнокультурного та музично-теоретичного рівню підготовки абі-турієнтів в межах програм 
вищих навчальних музичних закладів І-ІІ рівнів ак-редитації, а саме:  

- знання особливостей стилю і творчого доробку композиторів, твори яких виконували 
абітурієнти;  

- вміння проаналізувати основні особливості виконаних творів (емоційно– образний зміст, 
форму);  

- знання концертного репертуару зі своєї спеціальності та його класифікації за жанрами 
(поліфонічні твори, твори великої форми, обробки народних мело-дій);  

- знання імен видатних діячів та виконавців на духових та ударних інструме-нтах, 
лаконічної характеристики їх творчої індивідуальності;  

- орієнтації в партитурі музичного твору; 
- знання відомих диригентів та оркестрів; 
- знання оркестрових інструментів; 
- знання основних елементів диригентської техніки; 
- знання загальновідомої методичної літератури; 
- знання шкіл гри на духових та ударних інструментах, збірок, посібників, монографій тощо;  
- знання загальноприйнятої італійської музичної термінології (нюанси, темпи, динаміка, 

штрихи);  
- знання теорії музики та сольфеджіо: вміння визначити на слух, будувати та проспівати від 

звука (вгору або вниз) мажорні (натуральні, гармонічні, мелоди-чні), мінорні (натуральні, 
гармонічні, мелодичні) гами до п’яти знаків; інтерва-ли – хроматичні, діатонічні та характерні (з 
розв’язанням, визначенням тональ-ностей); акорди – збільшені та зменшені тризвуки з 
обертанням, септакорди домінантної та субдомінантної груп з обертанням, розв’язанням, 
визначенням тональностей.  

Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний 
етап творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майс-терність» – від 100 до 200 балів; за 
другий етап «Основи теорії та історії музич-ного мистецтва» – від 100 до 200 балів. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 
на спеціальність «Музичне мистецтво» 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) 
рівні. Не володіє диригентськими навичками та знаннями з “Основ теорії та 
історії музичного мистецтва”. Відсутні музичні здібності.  

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) 
рівні. Майже не володіє диригентськими навичками та знаннями з “Основ 
теорії та історії музичного мистецтва”. Відсутні музичні здібності.  

1.  
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу. Володіє грою на інструменті на елементарному (початковому) 
рівні. Має фрагментарні знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”. Володіє диригентськими навичками на низькому рівні. Майже 
відсутні музичні здібності.  

2. 
Середній 

124 - 
149 балів 

Абітурієнт виконав (відповів) деякі завдання етапу творчого 
конкурсу, але продемонстрував рівень диригування на початковому рівні. 
Програма, що була виконана на інструменті, не відповідає вимогам. 
Абітурієнт не виявив навичок читання нотного тексту з листа, 
продемонстрував дуже слабкі знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”, що свідчить про обмеженість його загальнокультурного рівня.  
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Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, але продемонстрував рівень диригування на дуже низькому 
рівні. Програма, що була виконана на інструменті, майже не відповідає 
вимогам. Абітурієнт не виявив навичок читання нотного тексту з листа, 
продемонстрував слабкі знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”, що свідчить про його недостатній загальнокультурний рівень.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, але продемонстрував рівень диригування на низькому рівні. 
Програма, що була виконана на інструменті, лише частково відповідає 
вимогам. Абітурієнт виявив слабкі навички читання нотного тексту з листа, 
продемонстрував невпевнені знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”, що свідчить про його недостатній загальнокультурний рівень.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, але програма, що була виконана на інструменті, та програма з 
диригування не в повній мірі відповідають приймальним вимогам. 
Абітурієнт виявив достатні навички читання нотного тексту з листа, має 
достатньо розвинутий технічний апарат, але не в повному обсязі 
демонструє наявність необхідних навичок виконання. Абітурієнт виявляє в 
цілому достатні знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”.  

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, але програма, що була виконана на інструменті, або програма з 
диригування не в повній мірі відповідають приймальним вимогам. 
Абітурієнт виявив добрі навички читання нотного тексту з листа, має 
достатньо розвинутий технічний апарат. Абітурієнт виявляє добрі знання з 
“Основ теорії та історії музичного мистецтва”.  

3. 
Достатній 

150-
175 балів 

 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, програма, що була виконана на інструменті, та програма з 
диригування відповідають приймальним вимогам. Абітурієнт виявив добрі 
навички читання нотного тексту з листа, має достатньо розвинутий 
технічний апарат, володіє навичками цілісного комплексного аналізу 
матеріалу, здатний систематизувати та узагальнювати набуті знання, може 
самостійно виправляти допущені помилки, демонструє добрі знання з 
“Основ теорії та історії музичного мистецтва”.  

Абітурієнт виконав (відповів) усі завдання етапу творчого конкурсу. 
Програма, що була виконана на інструменті, та програма з диригування 
повністю відповідають вимогам. Абітурієнт має високорозвинений 
виконавський апарат, проте виявляє деякі огріхи у відтворенні нотного 
тексту, у відчутті форми. На достатньо високому рівні продемонстрував 
знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. Досить вільно 
орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя України і світу. 

Абітурієнт на високому рівні виконав (відповів) усі завдання етапу 
творчого конкурсу. Програма, що була виконана на інструменті, та 
програма з диригування повністю відповідають вимогам. Абітурієнт має 
високорозвинений виконавський апарат, проте виявляє дрібні огріхи у 
відтворенні нотного тексту, у відчутті форми. На високому рівні 
продемонстрував знання з “Основ теорії та історії музичного мистецтва”. 
Вільно орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя України 
і світу. 

4. 
Високий 

176 – 
200 балів 

 

Абітурієнт бездоганно виконав (відповів) усі завдання етапу творчого 
конкурсу. Програма, що була виконана на інструменті, та програма з 
диригування повністю відповідають вимогам і виконані на дуже високому 
художньому рівні. Абітурієнт має високорозвинений виконавський апарат. 
Продемонстрував всебічні знання з “Основ теорії та історії музичного 
мистецтва”. Вільно орієнтується в питаннях культурного та мистецького 
життя України і світу. 
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Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 

ЛІТЕРАТУРА 
1.Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. – М., 1986. 
2.Архімович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреєр-Ткаченко О. Нариси з історії української 

музики, в 2-х томах : навч. посіб. – К., 1964.  
3.Ауербах Ж. Школа для труби і корнета. – М. : Музика, 1964. 
4.Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М., 1977. 
5.Григор’єв П. Начальная школа игры на тромбоне. – М.: Музгиз, 1962. 
6.Гурфинкель В. Школа игры на кларнете. – К. : Мистецтво, 1965. 
7.Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. – М. : Музгиз, 1957.  
8.История зарубежной музыки в пяти выпусках. – Вып. 1. / ред. К. Розеншильд. – М., 1969; 

Вып. 2. / ред. Б. Левик. – М., 1966; Вып. 3. / ред. В. Конен. – М., 1972; Вып. 4. / ред. М. Друскин. – 
М., 1967; Вып. 5. / ред. И. Нестьев. – М., 1988. 

9.История русской музыки / О. Левашова, Ю. Келдыш, А. Кандинский. – М., 1980.  
10. Історія української музики. – В 6 тт. : наук. видання / АН УРСР. Ін-т мист-ва, 

фолькл та етногр. ім. М. Т. Рильського; Ред. кол. М. Гордійчук та ін. – К. : Наук. думка, 1989-2004. 
11. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – Л.,1973. 
12. Колеса М. Основи техніки диригування. – К., 1981. 
13. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. – Ч.1. – Л., 1967. 
14. Назаров Н. Школа игры на гобое. – М. : Музгиз, 1959. 
15. Платонов Н. Вопросы методики обучения на духовых инструментах. – М. : Музгиз, 

1958. 
16. Платонов Н. Школа игры на флейте.  – М. : Музгиз, 1958. 
17. Ривчук А. Школа игры на саксофоне. – М. : Музыка, 1967. 
18. Розанов С. Школа игры на кларнете. – М. : Музгиз, 1951. 
19. Свечков Д. Духовой оркестр. – М. : Музыка, 1977. 
20. Смаглій Г., Маювик Л. Основи теорії музики: підручник для музичних училищ. – 

Х., 1988. – 384 с. 
21. Способин И. Элементарная теория музыки. – М., 1979. 
22. Табаков М. Школа для трубы– М. : ВУВК, 1946. 
23. Терехин Р. Школа игры на фаготе. – М. : Музгиз, 1955. 
24. Усов А. Вопросы теории и практики игры на валторне.– М. : Музыка, 1965. 
 

Відповідальна за випуск Т. В. Большакова 
 

 



 63 

Спеціальність: «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
Спеціалізація: «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ СВЯТ» 

 
Комплексне фахове випробування проводиться з метою виявлення вступників, 

спроможних під час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійного рівня майстерності та 
отримати необхідні знання для подальшої творчої діяльності в галузі сценічного мистецтва.  

Абітурієнти, які обрали спеціалізацію «Режисура естради та масових свят», повинні мати 
творчі здібності, виявити відповідну фахову придатність, мати досвід у проведенні різноманітних 
свят, масових театралізованих заходів, необхідні знання у галузі образотворчого мистецтва, 
музики, літератури, театру, кіно, телебачення, естради.  

Абітурієнт має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в нього повної 
загальної середньої освіти. Як правило, абітурієнт повинен мати відповідну довузівську 
підготовку з відповідного напряму.  

Під час творчого конкурсу абітурієнт повинен виявити : 
Знання:  
– основних етапів еволюції режисерсько-постановочного мистецтва естрадних та масових 

театралізованих заходів;  
– історії вітчизняного і світового театру, драматургії та світової літератури; 
–    технології постановки естрадних та масових театралізованих заходів; 
– сценарних форм та специфіки режисерського задуму постановок різних видів естрадних та 

масових театралізованих заходів;  
–    театральної термінології та літератури за фахом; 
–    технології розробки режисерського задуму та постановчого процесу; 
–    української або російської мови (для іноземних громадян). 
Уміння:  
– грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем та формою літературні 

твори (байка, фейлетон, вірш, проза);  
– співати, рухатися та танцювати під музику під час вступного випробування;  
– орієнтуватися в питаннях історії, теорії та практики режисерського мистецтва;  
–    розробляти сценарний план режисерського задуму; 
– грамотно відповідати на запитання з теорії та історії вітчизняного і світового мистецтва. 
Наявність навичок:  

 акторського перевтілення; 
 темпо-метро-ритмічного володіння мовною технікою при виконанні літературних 

творів;  
 м`язового звільнення; 
 слухового, зорового та емоційного сприйняття; 
 володіння елементами хореографії та вокалу; 
 володіння засобами виразності звуку, тембру, голосу, пластичного вираження тіла;  
 вміння органічно імпровізувати на різноманітні запропоновані теми; 

–    володіння основами сценарної майстерності; 
–    володіння прийомами постановки театралізованих заходів; 
–    організаційно-творчої роботи у сценічному мистецтві. 
Перед творчим конкурсом зі спеціалізації «Режисура естради та масових свят» кожний 

абітурієнт має пройти консультації, на яких пропонуються теми для створення самостійного 
режисерського етюду.  

Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» та «Основи 
теорії та історії сценічного мистецтва».  

Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
- художнє виконання літературних творів: уривок з прози, вірш, байка, фейлетон 

або естрадна мініатюра, що самостійно підготовлені абітурієнтами (загальна тривалість читання не 
повинна перевищувати 15 хвилин);  

- показ режисерського етюду (виконавців вибирають зі складу абітурієнтів).  
У процесі творчого конкурсу перевіряються спостережливість абітурієнтів, творча уява, 

музичний слух, почуття ритму, емоційність, здатність до органічної дії у запропонованих 
обставинах та артистичність.  

Другий етап «Основи теорії та історії сценічного мистецтва» передбачає:  
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- складання сценарного плану масового театралізованого заходу (свята, гуляння, 
карнавалу, обряду, естрадної вистави або концерту), формулювання його теми, ідеї, перерахування 
та розкриття режисерського задуму основних епізодів, врахування особливостей місця його 
проведення.  

- співбесіду за складеним сценарним планом та відповіді на запитання, що стосуються 
теорії, історії вітчизняного і світового театру, драматургії, режисури масових заходів, світової 
літератури, образотворчого та музичного мистецтва тощо.  

Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний 
етап творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майстерність» – від 100 до 200 балів; за 
другий етап «Основи теорії та історії сценічного мистецтва» – від 100 до 200 балів. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 
за спеціальністю «Сценічне мистецтво» 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Відсутні будь-які схильності до 
режисури. 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу творчого 
конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Не володіє особливостями 
складання сценарного плану режисерського задуму масового 
театралізованого заходу. Відсутні режисерські схильності, акторська 
емоційна виразність та художнє виконання літературних творів, професійні 
дані для створення режисерського етюду. 

1.  
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт майже не виконав (не відповів) основні завдання етапу 
творчого конкурсу, не володіє особливостями складання сценарного плану 
режисерського задуму масового театралізованого заходу. Відсутні 
режисерські схильності, акторська емоційна виразність та художнє 
виконання літературних творів, професійні дані для створення 
режисерського етюду. 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного 
матеріалу, слабко володіє особливостями складання сценарного плану 
режисерського задуму масового театралізованого заходу. Має деякі 
режисерські схильності, слабку акторську емоційну виразність та схильність 
до художнього виконання літературних творів, але відсутні професійні дані 
для створення режисерського етюду. 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного 
матеріалу, слабко володіє особливостями складання сценарного плану 
режисерського задуму масового театралізованого заходу. Має деякі 
режисерські схильності, слабку акторську емоційну виразність та слабке 
художнє виконання літературних творів, середні професійні дані для 
створення режисерського етюду. 

2. 
Середній 

124 - 
149 балів 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного 
матеріалу, допускає неточності в складанні сценарного плану 
режисерського задуму масового театралізованого заходу. Має середні 
професійні дані для створення режисерського етюду, деякі режисерські 
схильності, недостатню акторську емоційну виразність та художнє 
виконання  літературних творів. 

3. 
Достатній 

150-
175 балів 

 

Абітурієнт володіє практичними навичками, але допускає неточності 
в теоретичних знаннях та складанні сценарного плану режисерського 
задуму масового театралізованого заходу. Має професійні дані для 
створення режисерського етюду, художнього  виконання літературних 
творів та режисерські схильності, але недостатньо емоційно виразний як 
актор. 
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Абітурієнт володіє практичними навичками складання сценарного 
плану режисерського задуму масового театралізованого заходу, але 
допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні дані для 
створення режисерського етюду, виявляє методичність, демонструє 
художнє виконання літературних творів та режисерські схильності, але 
недостатньо емоційно виразний як актор. 

Абітурієнт добре володіє практичними навичками складання сценарного 
плану режисерського задуму масового театралізованого заходу, але допускає 
неточності в теоретичних знаннях. Має професійні дані для створення 
режисерського етюду. Виявляє методичність, художнє виконання 
літературних творів, достатню емоційну виразність в акторському мистецтві 
та режисерські схильності. 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та практичними 
навичками складання сценарного плану режисерського задуму масового 
театралізованого заходу, при наявності достатніх професійних даних для 
створення режисерського етюду. Виявляє методичність, художнє виконання 
літературних творів та достатньо емоційну виразність в акторському мистецтві. 
Має режисерські здібності. 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та практичними 
навичками складання сценарного плану режисерського задуму масового 
театралізованого заходу. Виявляє методичну досконалість у постановці  
режисерських етюдів, художнє виконання літературних творів та емоційну 
виразність в акторському мистецтві. Має режисерські здібності. 

4. 
Високий 176 

– 200 балів 
 

Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями та практичними 
навичками складання сценарного плану режисерського задуму  масового 
театралізованого заходу. Виявляє методичну досконалість, високу художність 
у постановці режисерських етюдів, високу художність виконання 
літературних творів та емоційну виразність в акторському мистецтві. Має 
яскраві режисерські здібності.  

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 140 балів, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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Спеціальність «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
Спеціалізація: «АКТОРСЬКЕ  МИСТЕЦТВО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ТА КІНО» 

Комплексне фахове вступне випробування проводиться з метою виявлення вступників, 
спроможних під час навчання у ВНЗ досягти відповідного професійного рівня майстерності та 
отримати необхідні знання для подальшої творчої діяльності в галузі театрального мистецтва.  

Як правило, абітурієнт повинен мати відповідну довузівську підготовку з відповідного 
напряму.  

Під час випробування абітуруєнт повинен проявити Знання: 
 основних етапів еволюції професії актора драматичного театру та кіно, 
 історії вітчизняного і світового театру та кіно, драматургії та світової літератури, 
 історії написання літературних творів, виконуваних абітурієнтом під час 

випробування,  
 театральної термінології та літератури за фахом, 
 основ теорії театрального мистецтва. 

Уміння:  
 грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою 

літературні твори; 
 виявляти специфічні особливості літературної форми виконуваних абітурієнтом під 

час випробування творів; 
 грамотно визначати жанрові особливості при їх втіленнях за допомогою (уривок з 

прози, вірш, байка, монолог з п`єси), 
 співати, рухатися та танцювати під музику під час вступного випробування,  
 грамотно відповідати на запитання з теорії та історії вітчизняного і світового 

мистецтва. 
Наявність навичок:  

 акторського перевтілення, 
 темпо-метро-ритмічного володіння мовною технікою при виконанні літературних 

творів  
 органічної дії; 
 м`язового звільнення; 
 слухового, зорового та емоційного сприйняття; 
 володіння певними навиками технічних засобів виразності звуку, тембру, голоса, 

пластичного вираження тіла;  
 вміння  органічно  імпровізувати  будь  які  імпровізовані  етюди  на  

запропоновані різноманітні теми сюжетів життя людей, тварин тощо. Комлексне фахове 
вступне випробування передбачає превірку знань,  

умінь та навичок абітурієнтів з двох дисциплін: «Акторська майстерність» та «Основи 
теорії театрального та кіно мистецтва».  

Складання випробування з «Акторської майстерності» передбачає: 
 читання чотирьох творів ( уривок з прози, вірш, байка, монолог з п`єси);  
 виконаня пісні й танця (народний, бальний чи сучасний) підготовлених за власним 

вибором ; 
 вміння органічно імпровізувати будь які імпровізовані етюди на запропоновані 

різноманітні теми сюжетів життя людей, тварин тощо. 
Складання випробування з «Основ теорії театрального та кіно мистецтва» передбачає 

перевірку загальнокультурного та літературно-теоретичного рівню підготовки абітурієнтів, а саме:  
 знання особливостей стилю і творчого доробку авторів, твори яких виконували 

абітурієнти;  
 вміння проаналізувати основні особливості виконаних творів (емоційно-образний зміст, 

форму); 
 знання виконавського репертуару зі своєї спеціальності та його класифікації за жанрами 

(комедія, трагедія, драма, мелодрама, трагікомедія, фарс, лірика, епос тощо);  
 знання імен видатних діячів театрального мистецтва та кіномистецтва; 
 орієнтації розвитку сюжету за змісту поданих в літературних творах; 
 знання відомих акторів, режисерів, драматургів та театральних колективів; 
 знання основних елеменів акторської професії; 
 знання загальновідомої методичної літератури;  
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 знання шкіл та вчителів акторської професії, збірок, посібників, монографій тощо; 
 знання загальноприйнятної театральної термінології.  

Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) з кожної 
дисципліни. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 

на спеціальність «Сценічне мистецтво» 
Рівні 

навчальних 
досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання 
приймальних вимог. Не володіє елементарними знаннями з історії 
вітчизняного і світового театру, драматургії та світової літератури. 
Не може пояснити мотивацію вибору професії актора. 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання 
приймальних вимог. Не володіє елементарними знаннями з історії 
написання літературних творів, виконуваних ним під час іспитів. 
Не володіє на елементарному рівні знаннями з основ теорії 
театрального мистецтва. 

1. 
Початковий 

до 123 балів 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання 
приймальних вимог. Не володіє практичними навичками на 
елементарному рівні грамотно і виразно виконувати різні за 
жанром, характером, стилем, формою літературні твори, вокальні 
номери; пластично рухатися та танцювати під музику під час 
вступного випробування. Грамотно відповідати на запитання з 
теорії та історії вітчизняного і світового мистецтва. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання приймальних 
вимог. Здатний відтворити незначну частину матеріалу не 
репродуктивному рівні, але показав обмежений рівень знань з 
історії вітчизняного і світового театру, драматургії та світової 
літератури. Пояснює мотивацію вибору професії актора з 
урахуванням її загальновідомих особливостей. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання приймальних 
вимог, здатний навести окремі приклади за допомогою 
екзаменатора, але показав обмежений рівень знань з історії 
написання літературних творів, виконуваних ним під час іспитів. 
Недостатньо володіє знаннями з основ теорії театрального 
мистецтва. 

2.Середній 
124 - 149 балів 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання приймальних 
вимог, здатний відтворити основну частину матеріалу, демонструє 
окремі практичні навички, але недостатньо володіє вмінням 
грамотно і виразно виконувати за жанром, характером, стилем, 
формою літературні твори, виконувати вокальні номери, пластично 
рухатися та танцювати під музику під час вступного випробування. 
Грамотно відповідати на запитання з теорії вітчизняного і світового 
мистецтва. 

3. 
Достатній 
150-175 балів 
 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання приймальних 
вимог, може наводити окремі власні приклади на підтвердження 
окремих суджень, відносно елементарних знань з історії 
вітчизняного і світового театру, драматургії та світової літератури. 
Аргументовано пояснює мотивацію вибору професії актора з 
урахуванням її загальновідомих особливостей. 
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Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання приймальних 
вимог, володіє навичками мистецького аналізу на рівні цілісного 
уявлення про певні явища, здатний виправляти допущені помилки 
та добирати аргументи на підтвердження власного судження та 
висновку. Володіє елементарними знаннями з історії написання 
літературних творів, виконуваних ним під час іспитів та основ 
теорії театрального мистецтва, але недостатньо виразно та впевнено 
показав розуміння сучасних мистецьких проблем. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання приймальних 
вимог. Володіє вмінням грамотно і виразно виконувати за жанром, 
характером, стилем, формою літературні твори, виконувати 
вокальні номери, пластично рухатися та танцювати під музику під 
час вступного випробування. Грамотно відповідати на запитання з 
теорії вітчизняного і світового мистецтва, але не досить виразно та 
впевнено показав розуміння сучасних мистецьких проблем. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання приймальних 
вимог на достатньому художньому рівні, вільно орієнтується в 
питаннях культурного та мистецького життя України і світу, 
володіє основними знаннями з історії вітчизняного і світового 
театру, драматургії та світової літератури. Переконливо та 
аргументовано пояснює мотивацію вибору професії актора, 
спираючись на глибокі знання про неї. 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання приймальних 
вимог на достатньому художньому рівні, вільно орієнтується в 
питаннях культурного та мистецького життя України і світу, 
володіє основними знаннями з історії написання літературних 
творів, виконуваних ним під час іспитів та основ теорії 
театрального мистецтва, 

4. 
Високий 

176 – 200 
балів 

 

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання приймальних 
вимог на достатньому художньому рівні, вільно орієнтується в 
питаннях культурного та мистецького життя України і світу, 
демонструє володіння практичними навичками з фаху на дуже 
високому рівні. Грамотно і виразно виконує за жанром, характером, 
стилем, формою літературні твори, вокальні номери, пластично 
рухається та танцює під музику під час вступного випробування. 
Грамотно відповідає на запитання з теорії вітчизняного і світового 
мистецтва. 

Абітурієнти, які отримали на іспиті або за одну із складових комплексного фахового 
вступного випробування менше 124 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або 
заочну форми навчання не допускаються. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ П’ЄСИ, ЗАПРОПОНОВАНІ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ 
1. Брехт Б. “Матінка Кураж та її діти”. 
2. Гоголь Н. “Ревизор”. 
3. Квітка-Основ’яненко  Г. “Сватання на Гончарівці”, «Шельменко денщик» 
4. Мольер Ж.-Б. “Тартюф”. 
5. Островський А.”Гроза”. 
6. Пушкін О. “Борис Годунов“ 
7. Українка Л. “Лісова пісня”, «Камінний господар» 
8. Франко І. “Украдене щастя”. 
9. Чехов А. “Вишневый сад” 
10. Шекспір У. “Ромео і Джульєтта”, «Гамлет» 
11. Виниченко В. «Чорна пантера та білий ведмідь» 
12. Кулиш М. «Народні малахій» 
13. Шевченко Т. «Назар Стодоля» 
14. Костенко Л. «Маруся Чурай» 
15. Гёте І.В. «Фауст» 
16. Карпенко-Карий І. «100 тисяч» 
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ОБОВ’ЯЗКОВІ КІНОФІЛЬМИ, ЗАПРОПОНОВАНІ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ 
1.Довженко О. “Земля», Звенігора», «Поема про море». 
2.Параджанов С. “Тіні забутих предків”. 
3.Осика Л. «Захар Беркут» 
4.Биков Л. “В бій йдуть одні старики”. 
5.Миколайчук І.”Вавилон-ХХ”, «Пропавша грамота». 
6.Ільєнко Ю. “Білий птах з чорної відзнакою“ 
7.Бондарчук С. «Доля людини» 
8.Козінцев Г. “Гамлет”. 
9.Герасимов С. “Люди і звері” 
10. Фелліні Ф. «Джульєтта і духи» 
11. Лелюш К. «Жити, щоби жити» 
12. Тарковський А. «Андрій Рублев» 
13. Лукас Д. «Зіркові війні» 
14. Бергман І. «Полуничні  поляни» 
15. Спілберг С. «Список Шиндлера» 
16. Торковський А. «Сталкер» 
17. Пазоліні «Євангеліє від Матвія»  

ЛІТЕРАТУРА 
1. Берсенев И. Об актерском искусстве / И.Берсенев. Сборник статей.–М.:Искусство, 1961.–349с. 
2. Брехт Б. О театре. Сборник статей / Б.Брехт. – М.: Искусство, 1960–363с.  
3. Вахтангов Е. Материалы и статьи / Е. Вахтангов. – М.: Искусство, 1989. – 310 с. 
4. Жуве Л. Мысли о театре / Л. Жуве. – М.: Искусство, 1960. – 298с. 
5. Захава В. Мастерство актера  и режисера / В. Захава. – М.: Искусство, 1978. – 334с. 
6. Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли / М.И. Кнебель. – будь-яке ви-дання. 
7. Корифеї українського театру: Зб. статей. – К., 1982. 
8. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Н.М.Корнієнко.- К.1998. 
9. Корогодський З.Я. Этюд и школа / З.Я. Корогодский.–М., 1975. 
10. Кристи Г.С. Воспитание актера школы К.С. Станиславского / Г.С.Кристи.–будь-яке видання. 
11. Курбас Л. Спогади / Л.Курбас.–К.:Мистецтво,1969.-373с. 
12. Немирович-Данченко В. О творчестве актера / В.Немирович-Данченко. –М.: Искус-ство, 1984.-623с. 
13. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х томах / В. Мейерхольд. – М.: Искусство, 1968. 
14. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве / К. Станиславский. – М.: Искусство, 1983. – 424 с. 
15. Станиславский К. Работа актера над собой. Ч. 1. / К. Станиславский. – М.: Искусство, 1983. – 398 с. 
16. Станиславский К. Работа актера над собой. Ч. 2. / К. Станиславский. – М.: Искусство, 1951. – 666 с. 
17. Терещенко В. Как поступить в театральный институт. Советы и рекомендации / В. Терещенко.–

М.,2002. 
18. Чехов М. Литературное наследие. Вдвух томах. / М. Чехов. Т. 2. (Об искусстве актера). – М.: 

Искусство, 1986. – 560 с. 
 

Відповідальний за випуск І.О.Борис 
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Спеціальність: «ЖУРНАЛІСТИКА» 
Спеціалізація: «РЕКЛАМА ТА ЗВЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ 

СФЕРІ» 
Спеціалізація: «СОЦІАЛЬНА ТА КУЛЬТУРНА ЖУРНАЛІСТИКА» 

Творчий конкурс проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в 
ХДАК досягти відповідного професійного рівня та отримати необхідні знання для подальшої творчої 
діяльності в галузі журналістики, реклами та PR. 

У зв’язку з необхідністю виявлення рівня підготовленості абітурієнта до творчого конкурсу, 
явка на консультації є обов’язковою! 

На консультацію абітурієнт подає власні друковані або ефірні журналістські матеріали. 
Комісія приймає до розгляду тільки одноосібні журналістські матеріали абітурієнтів (якщо такі є), 
тобто ті матеріали, авторами чи ведучими яких є абітурієнти. 

Творчий конкурс — професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, під час якого 
вступник демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування 
журналістського фаху в соціокультурній галузі, а також здатність виконувати творчі завдання з 
рекламування та зв’язків з громадськістю. 

Вступник повинен продемонструвати уміння точно й повно відображати головну мету події, 
концепцію та ідею, викладати свої думки логічно й грамотно.  

Абітурієнти повинні мати специфічні творчі здібності, відповідну фахову придатність, 
необхідні знання в галузі журналістики, культури, літератури, сучасних інформаційних 
технологій.  

Творчий конкурс складається з двох етапів: «Журналістський твір» та «Основи теорії та 
історії журналістики».  

Перший етап творчого конкурсу за спеціалізацією «Реклама та зв’язки з громадськістю в 
соціокультурній сфері» передбачає написання письмової роботи (у жанрі рекламного 
розгорнутого оголошення, есе, репортажу тощо), відповідно до теми та матеріалів, представлених 
для абітурієнтів. Для вступників моделюється певна професійна ситуація: даються матеріали для 
рекламування, презентації події з культурного, громадського життя країни. За пропонованими 
рекламними матеріалами абітурієнти протягом години пишуть журналістський твір в обраному 
жанрі обсягом до двох аркушів формату А4. 

Перший етап творчого конкурсу за спеціалізацією «Соціальна та культурна 
журналістика» передбачає написання письмової роботи (у жанрі анонсу, есе, репортажу, 
огляду, статті тощо) за матеріалами, представленими для абітурієнтів, а також 
редагування запропонованого тексту. Абітурієнти фіксують на папері хід власних 
міркувань, дають вичерпну відповідь на поставлені проблемні запитання, демонструють 
загальний рівень ерудиції. 

За пропонованою темою абітурієнти протягом години пишуть журналістський твір у 
довільно обраному жанрі обсягом до двох аркушів формату А4. При написання творчої роботи 
вступнику слід виявити уміння, здобуті в середній школі: точність та повноту відтворення фактів, 
уміння логічно та грамотно висловлювати думку.  

Другий етап творчого конкурсу – це співбесіда за пропонованим абітурієнтам списком 
питань. Сюди входять питання для перевірки соціальної орієнтації вступника (вони стосуються 
різних суспільних сфер і їх взаємодії з журналістикою) і питання професійної орієнтації. Питання 
професійної орієнтації можуть вимагати від вступника поміркувати про особливості сучасної 
журналістики, про професійну етику журналіста, про сучасних вітчизняних ЗМІ та творчості 
улюблених журналістів і працівників рекламної галузі тощо.  

Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за кожний 
етап творчого конкурсу: за перший етап «Журналістський твір» – від 100 до 200 балів; за другий 
етап «Основи теорії та історії журналістики» – від 100 до 200 балів.  

Орієнтовний перелік тем журналістського твору 
на І етап творчого конкурсу 

Спеціалізація «Реклама та зв’язки з громадськістю в соціокультурній сфері» 
1. Якою бути сучасній рекламі? 
2. Які орієнтири майбутнього журналіста варті наслідування в Україні? 
3. Головне – мир в душі. І ноги в теплі (С. Жадан). 
4. Завойовуй собі друзів не пустими лестощами, а словами кохання (Сократ). 
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5. Інтернет – вікно у великий світ реклами. 
6. Споконвіку було Слово: сила слова в рекламі. 
7. Чи має бути реклама україномовною? 
8. Рекламна журналістика – моє покликання. 
9. Коли ви задовольняєтеся тим, що слідуєте за правилами, зникає вся гострота та 

натхнення (У. Еко).  
10. Мій життєвий вибір. 
11. Свобода слова і відповідальність за слово в рекламному творі. 
12. Моральність й аморальність в журналістиці. 
13. Мій ідеал в галузі рекламної жуналістики. 
14. Журналістика – це література факту. 
15. Перед словом усі рівні (П.Мовчан) 
16. Найглибша істина розквітає лише з найглибшої любові (Г.Гейне). 
17. Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий. 
18. Геніальність може бути тільки швидкоплинним шансом. Тільки робота та воля 

можуть дати їй життя та перетворити на славу (А. Камю). 
19. Чи в рекламі уживаються красиве і корисне (М. Рильський). 
20. Богів створюють слова, а не навпаки (У. Еко). 
21. Жіноча та чоловіча реклама – правда чи вигадка? 
22. Радянська реклама: минули та сучасне. 

Спеціалізація «Соціальна та культурна журналістика» 
1. Від великого до смішного один крок. 
2. Учитесь, читайте, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь (Тарас Шевченко). 
3. Як тіло без духу мертве, так і віра без діла мертва (Євангеліє). 
4. Світ ловив і не впіймав мене (Г. Сковорода). 
5. Великі ідеї – це зазвичай прості ідеї (Д. Огілви). 
6. Мій ідеал в журналістиці. 
7. Світова культура та національна культура: єдність серед розмаїття. 
8. Культура і мистецтво в журналістиці. 
9. Хто хоче працювати – шукає спосіб, хто не хоче – шукає причину (Сократ). 
10. Крапля камінь точить (Овідій, 43 до н.е. − 18 н.е.) 
12. Навіть у найбільш сліпучого світла є тінь (У. Черчілль). 
13. Журналістика на моїй малій Батьківщині. 
14. Вибираємо ми дорогу, і вона нас вибирає (Л. Костенко). 
15. Культурні орієнтири сучасного журналіста. 
16. Не можна двічі увійти у ту саму річку (Геракліт з Ефеса). 
17. Нове життя нового прагне слова (Максим Рильський). 
18. Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда надягає штани (У. Черчілль). 
19. Пізнай самого себе (напис на храмі Аполлона в Дельфах). 
20. Національна культура – мій прихисток і спадок. 
21. У тяжкі для країни часи знання міфів важко переоцінити (У. Черчілль). 
22. Хто зрозумів життя, той не спішить. Цінує кожну мить, спостерігає (О. Хайям). 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2017 РОЦІ 
на спеціальність «Журналістика» 

Рівні 
досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

1.  
Початковий 

до 123 
балів 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу 
творчого конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Відсутні будь-які 
схильності до журналістики. Не може логічно та грамотно викласти свою 
думку. Відсутні схильності, до відтворення рекламної ідеї. Не здатний 
до виконання творчих завдань 
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Абітурієнт дуже слабко виконав (відповів) основні завдання етапу 
творчого конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Не орієнтується в 
питаннях професійної спрямованості – особливостях сучасної 
журналістики, професійної етики журналіста, сучасних вітчизняних 
ЗМІ. 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного 
матеріалу, слабко володіє особливостями логічного та грамотного 
викладання свою думку. Має деякі схильності до відтворення рекламної 
ідеї, слабку виконавську емоційну виразність, але відсутні професійні дані 
для створення рекламної презентації. Здатний до посереднього виконання 
творчого завдання. 

2. Се
ред
ній 

124 - 149 
балів 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та 
практичного матеріалу, допускає неточності в редагування тексту. Має 
середні професійні дані для розробки рекламної презентації, деякі 
журналістські схильності. Виявляє слабку фантазію при вирішенні 
творчого завдання. 

Абітурієнт володіє практичними навичками, допускає невеликі 
неточності в редагуванні тексту. Має професійні дані для створення 
рекламної презентації, але недостатньо інноваційно мислить. Виявляє 
нестандартні рішення творчого завдання. 

3. До
статній 
150-175 

балів 
 Абітурієнт добре володіє практичними навичками розробки в 

редагування тексту та розробці рекламної презентації, допускає 
неточності в теоретичних знаннях. Має необхідні професійні дані для 
написання журналістського твору. Виявляє методичність, логічну 
послідовність, сучасний нестандартний погляд на вирішення 
практичних та теоретичних завдань. 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та 
практичними навичками розробки та постановочного плану рекламної 
презентації, при наявності достатніх професійних журналістських 
даних. Виявляє методичність, художнє виконання, точність відтворення 
рекламної ідеї.. Цікаво і нестандартно вирішує запропоноване творче 
завдання. 

4. Високий 
176 – 200 
балів 

 

Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями та 
практичними навичками при редагування тексту та розробці рекламної 
презентації. Виявляє методичну досконалість у постановці та 
презентації своєї ідеї. Має яскраві журналістські здібності. Блискуче і 
нестандартно вирішує запропоноване творче завдання.  

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 бала, до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Михайлін І. Основи журналістики / І. Михайлін. — Київ, 2003. — 720 с. 
2. Борковський О. І. Українська журналістика на тлі доби (історія, демократичний досвід, 

нові завдання) / О. Борковський, С. Сирополко. — Мюнхен: Український техніко-господарський 
інститут, 1993. — 204 с. 

3. Квіт С. Масові комунікації : підручник / Сергій Квіт. — К. : ВД "КМА", 2008. — 206 с. 
4.. Корконосенко С. Основы журналистики: учебник для вузов / С. Корконосенко. — М. : 

Аспект-пресс, 2002. — 276 с. 
5.Эффективная коммуникация : история, теория, практика : словарь-справочник / отв. ред., 

сост. М. И. Панов ; сост. Л. Е. Тумина. –– Москва : АСТ; Олимп, 2005. ––  959 с. 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ПУБЛІКАЦІЙ АБІТУРІЄНТІВ 
1. Друкованими публікаціями вважаються газетні і журнальні матеріали, 

опубліковані в зареєстрованих друкованих ЗМІ (багатотиражні, районні, регіональні, 
міські, обласні, центральні газети та журнали різної форми власності). 
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Увага! До розгляду предметна комісія не приймає публікації абітурієнтів, які 
надруковані у шкільних, гімназійних, ліцейних газетах та електронних виданнях. 

2. Порядок оформлення кожної окремої публікації такий: на окремому аркуші 
формату А4 потрібно наклеїти логотип саме того видання з усіма даними (число, дата, 
рік), в якому опубліковано матеріал. Під логотипом потрібно наклеїти вирізаний з газети 
чи журналу матеріал. Обов’язково кожен матеріал завіряє печаткою і підписом головний 
редактор видання. 

3. Якщо деякі матеріали підписані псевдонімом, їх завіряє теж редактор і засвідчує 
так: «Матеріал підготувала Ірина Іваненко». Редактор ставить свій підпис і печатку. 

4. Кожен друкований матеріал подається в одному примірнику. Весь творчий 
доробок подається у папці із зав’язками теж в одному примірнику. Увага! Абітурієнт у 
папку повинен вкласти бібліографічний опис своїх публікацій у послідовності їх виходу в 
світ. Зразок:  

1. Іваненко І. Весна // Сільські вісті. – 2009. – 5 груд. 
2. Іваненко І. Я хочу бути журналістом // Урядовий кур’єр. – 2010. – 7 квіт. 
5. Творчі доробки, неправильно оформлені, не розглядаються. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕФІРНИХ МАТЕРІАЛІВ АБІТУРІЄНТІВ 
1. Ефірні матеріали подаються на CD- або DVD-дисках із супровідним листом від 

редакції, в якому зазначається прізвище абітурієнта, його творчий доробок, хронометраж, 
дата ефіру, назва теле- чи радіоканалу. Лист завіряється редактором (підпис, печатка). 

2. Диски вкладаються у папку з зав’язками. Увага! Абітурієнт у папку повинен 
вкласти бібліографічний опис своїх ефірних матеріалів у послідовності їх виходу в ефір. 

Приклади бібліографічного опису: 
Для телевізійних сюжетів:  
Прізвище та ініціали автора. Назва матеріалу (програми) // Назва програми (якщо 

матеріал є її складовою).– Телевізійний канал (телекомпанія). – Дата виходу в ефір. – 
Хронометраж. Наприклад: 

Міхин Євген. Біля КПІ відкрили пам’ятник Сікорському // Вчасно.– НТН.– 
15.05.2008 (12:05).– 1' 07" 

Для радіосюжетів:  
Прізвище та ініціали автора. Назва матеріалу (програми) // Назва програми (якщо 

матеріал є її складовою). – Радіокомпанія. – Дата виходу в ефір. – 
Хронометраж. Наприклад: 

Монзолевський Олександр. Футболоманія // Промінь (Національна 
радіокомпанія України). – 05.06.2008 (20:10). – 43'27" 

Якщо абітурієнт подає одночасно друковані та ефірні матеріали, вони вкладаються в 
одну папку. На папці має бути надпис: Творчий доробок Прізвище, ініціали. 

 
 
 

Відповідальний за випуск О. В. Кравченко 
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Спеціальність «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» 
Спеціалізація: ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТА ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ 

 
ВСТУП 

Вступний екзамен проводиться з метою перевірки рівня і якості загально-професійної й 
спеціальної підготовки потенційних студентів і дозволяє виявити й оцінити їх готовність до вирішення 
професійних завдань та до наукової й науково-практичної діяльності. 

Абітурієнти  повинні  знати: 
    - вихідні  терміни на категорії  культурології; 
    - головні культурологічні теорії та персоналії; 
    - тематику досліджень з культурології; 
    - умови функціювання культури в суспільстві; 
    - характерні риси світових культурних систем; 
   -  загальні характеристики сучасних культур; 
   - сучасні підходи до вирішення традиційних культурологічних проблем. 
Абітурієнти повинні вміти: 
     - користуватись базовими поняттями та методологічними підходами культурології при аналізі 

культурних феноменів, культурно-історичного процесу, сучасної культурної ситуації; 
   - визначати структурно-морфологічні особливості тієї чи іншої культури; 
    - обговорювати характерні аспекти головних підходів до сутності культури; 
    - дискутувати з приводу досягнень, протиріч, проблем та криз світової та української культури; 
 
Пропоновану Програму складено враховуючи основні цілі, вимоги і  зміст  навчання  на І курсі 

спеціальності «Культурологія».  
Випробування проводиться у формі іспиту.  

 
 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

Тема 1. Предмет та задачі, структура та функції  культурології. Міждисциплінарний статус 
культурології в системі гуманітарного знання.  

Культура як предмет культурологічного дослідження. Науки про культуру: філософія культури, 
соціологія культури, історія культури та ін. Походження терміну «культурологія» та створення науки 
«культурологія» Л.Вайтом.  Культурологія та культурні дослідження: спільне та відмінне. Західна та 
радянська (пострадянська) культурологія. 

Структура культурологічного знання. Міждисциплінарний статус культурології. Проблематика 
культурологічних досліджень. 

 
Тема 2. Людина в символічному світі культури. Культура та міф.  
Символічна природа культури. Людина як творець символічного світу культури. Е. Касірер, К.-Г. Юнг 

та їх погляди щодо культуротворчого потенціалу символу. 
Культуротворча роль міфу в архаїчній та сучасній культурі. Теорія міфу М. Еліаде, міфологічний 

вимір тоталітарних культур, міф та сучасна масова культура.  
 

Тема 3. Культурні цінності та норми. Культурна динаміка. Ментальне поле культури  

Цінності та норми як втілення культурних сенсів. Філософська аксіологія та класифікації цінностей. 
Цінностні орієнтації суб’єкта культури та соціокультурні норми. Динаміка європейської культури з точки 
зору аксіологічної теорії культури П. Сорокіна. Проблема Співіснування різних цінностно-смислових 
орієнтирів у сучасній культурі, толерантність та вселюдські цінності. 

Ментальне поле культури як її «смислове середовище». Ментальність як несвідома форма втілення 
уявлень людей певної соціокультурної спільноти. Історія культурологічного вивчення ментальностей:  
етнологічні студії М. Мосса та Л.Леві-Брюля, праці представників  школи «Анналів» (Л. Февр, М. Блок, 
Ф. Бродель, Ж. Дюбі, Ж. Ле Гофф). 

 
Тема 4. Традиція та інновація. Звичай та ритуал. Міжкультурні комунікації  
Внутрішні механізми культурного розвитку та самозбереження культури. Культуротворчій потенціал 

традиції в минулому та сучасності. Традиції та інновації як конкуруючи механізми культурогенезу. 
Культурний зміст звичаю та ритуалу: спільне та відмінне. 

Значення терміну «комунікація» та спектр його використання в культурології. Різноманіття 
міжкультурних комунікацій: інтеграція, асиміляція, акультурація, геттоїзація. Комунікативний вимір 
глобалізації. 
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Тема 5. Типології культури. Культури та субкультури  

Культурологічний сенс розбудови типологій культури. Можливі принципи відокремлення культурних 
типів. Культурантропологічна (Дж. Фейблман) та семіотична (Ю. Лотман) типології культури. 

Метакультура та субкультура. Принципи створення та функціювання субкультур. Субкультури 
минулого та субкультури сучасності.  

 

Тема 6. Фізична культура. Сексуальна культура. Культура повсякденності  

Соціокультурні виміри людської тілесності. Культурологічний зміст понять «фізична культура» та 
«техніки тіла». М. Мосс та його класифікація «технік тіла». 

Сексуальність як продукт тілесного, душевного та духовного. Сексуальна культура як тема 
культурологічних досліджень (З. Фройд, М. Фуко, І. Кон). Гендер та культура.   

Культура повсякденності як простір втілення людських сенсів. Форми культури повсякденності та 
дослідження її ґенези в працях представників школи «Анналів» (Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф).  

 

Тема 7. Семіотика культури. Герменевтика культури.  

Семіотика – наука о знаках та знакових системах. Витоки семіотики. Ф. де Соссюр, Ч. Пірс та 
Ч. Моріс. Вчення о семіосфері Ю.М. Лотмана. Західна семіотика культури: Р. Барт, У. Еко. 

Герменевтика: походження терміну та його життя у часі. Вихідні категорії герменевтики – розуміння, 
контекстуальний підхід, конгеніальність, «герменевтичний круг». Філософська герменевтика та 
дослідження культури в працях Ф. Шлейєрмахера, М. Гайдеггера, Х.-Г. Гадамера та П. Рікера. «Насичений 
опис» культури як герменевтична практика в просторі культурної антропології (К. Гірц). 

 

Тема 8. Сучасна українська національна культура: культурологічний аналіз  

Українська культурологія: персоналії та проблематика. Українська мова та культура: взаємозв’язок і 
взаємовплив. Регіональна та культурна неоднорідність  України: Захід, Схід, Південь та Центр. Культурні 
конфлікти на теренах сучасної України та можливості їх подолання у культуротворенні. Масова українська 
культура. Національна еліта та її вплив на формування культурної свідомості українців. Україна у контексті 
світової культури. Український постмодернізм (література, театр, кіно, фотомистецтво, живопис та ін.). 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 
Відповіді оцінюються за дванадцятибальною системою. Підсумкова оцінка виставляється після 

завершення іспиту.  
Бали 12, 11, 10 виставляється, якщо:  
– всебічно і повністю розкрито зміст запитання з використанням відповідної літератури;  
– відповідь проілюстрована прикладами, цифровими даними, що підтверджують та поглиблюють 

зміст відповіді;   
– теоретичні положення поєднані з практичними прикладами;  
– продемонстровано знання сучасного стану проблем, є власна аргументована позиція з даного 

питання;  
– дані повні і правильні відповіді на додаткові питання;  
– випускник  вільно  висловлює  свої  думки,  володіє  професійною  мовою, вміє вести наукову 

дискусію. Відповідь конкретна, логічна, послідовна.  
 Бали 9, 8, 7 виставляється, якщо:  
– правильно розкрито зміст запитання  з  використанням  відповідної літератури;  
– відповідь проілюстровано прикладами, цифровими даними, що підтверджують та поглиблюють 

зміст відповіді;  
– продемонстровано знання сучасних проблем галузі;  
– допущені деякі неточності при відповіді на додаткові питання;  
– випускник вміє висловлювати свої думки, володіє професійною мовою, але не завжди чіткий, 

логічний, послідовний при викладі матеріалу.  
Бали 6, 5, 4 виставляється, якщо:  
  – відсутня відповідь на одне з запитань білета;  
– отримано, в основном правильну, але недостатньо повну відповідь на поставлене запитання;  
– виявлені слабкі знання сучасного стану проблем, а також недостатнє вміння пов’язати теоретичні 

знання з практикою;  
– є труднощі у відповідях на додаткові запитання.  
 Бали 3, 2, 1 виставляється, якщо:  
  – відповідь поверхнева, виявлено незнання базових понять спеціальності, сучасних проблем галузі;  
– відсутні відповіді на додаткові запитання.  
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Спеціальність: «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 
Спеціалізація: «АНІМАЦІЙНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Питання до вступного іспиту побудовані у відповідності до змісту і логіки такої основної 

дисципліни науково-предметної підготовки як “Соціальна робота”,  яка є  пров ідною 
фундаментальною дисципліною в процесі підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності 
«Соціальна педагогіка». Підвалинами даного курсу є найкращі доробки теорії та практики 
провідних вітчизняних та зарубіжних учених і фахівців, які були ініціаторами виникнення та 
розвитку соціальної педагогіки. Програма цього курсу грунтується на соціокультурному підході, 
відповідно до якого динаміка історії, теорії та практики соціальної педагогіки розглядається в 
залежності до потреб розвитку культури певного соціуму, людства в цілому.  

Значна частина питань вступного іспиту побудована також на матеріалі таких основних 
фахових дисциплін як – “Методика соціально-педагогічної роботи” та «Методи соціально-
педагогічного дослідження», спрямованих на формування технологічних навичок і умінь 
фахівців стосовно соціально-педагогічної роботи з різними інститутами сфери соціального 
виховання, а також фахової діяльності в мікросоціумі та територіальній громаді, а також 
науково-обгрунтованого дослідження і вирішення соціальних протирічч та проблем в 
соціальному вихованні. 

Базовими дисциплінами до основних фахових курсів є такі дисципліни як “Загальна 
педагогіка”, “Педагогічна технологія та етика”, та “Етнопедагогіка”, які також належать до 
циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки. Питання вступного іспиту 
передбачають перевірку знань з цих дисциплін фахової підготовки та вміння використовувати 
їх у вирішенні проблем історії, теорії та методики соціальної педагогіки 

В цілому питання до вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” 
передбачають перевірку рівня сформованості у абітурієнтів-бакалаврів соціальної педагогіки 
професійної свідомості, теоретичної бази їх професійної діяльності, зокрема, оволодіння 
знаннями з історії соціального виховання, соціальної педагогіки, усвідомлення тенденцій їх 
розвитку на сучасному етапі; створення уявлень про напрями та механізм вдосконалення 
соціальна педагогічних умов просоціального розвитку особистості, групи, суспільства, а також 
відповідних програм, методик і технологій соціально-педагогічної діяльності.  

Особливість вступного іспиту до продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Магістр» полягає у виявленні здібностей абітурієнта до науководослідницької і аналітичної 
діяльності у сфері соціального виховання та здатності до пошуку інноваційних технологій 
соціально-педагогічної діяльності. 
 

Зміст програми комплексного вступного іспиту 

Вступ 
Значення курсів "Соціальна педагогіка", “Методика соціально-педагогічної роботи” та «Методика 

соціально-педагогічного дослідження» як основних фундаментальних дисциплін в процесі підготовки 
фахівців з соціальної педагогіки. Зв'язок основних курсів з попередніми та наступними дисциплінами 
циклів гуманітарної і соціально-економічної та професійно-орієнтованої підготовки, зокрема, з циклу 
психолого-педагогічних дисциплін, а також дисциплінами профілізацій та спеціалізацій. 

 
Розділ І. Основи соціальної педагогіки  
Тема 1.1. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки. 

Сутність поняття «соціальна педагогіка», її об'єкт та предмет дослідження. Розмежування з 
предметами філософії, соціології, культурології та психології. Соціальна педагогіка в системі 
сучасного педагогічного знання. Мета, завдання та функції соціальної педагогіки. Взаємини 
соціальної педагогіки з соціальною роботою. Структура соціальної педагогіки. Загальна 
характеристика основних її розділів (агогіка, геротика, віктимологія, андрогогіка тощо). 
Принципи та методи соціальної педагогіки, її тезаурус. 

 

Тема 1.2. Соціальне формування соціальних суб'єктів як соціокультурна проблема. 
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Культурно-виховна функція суспільства. Особистість як безумовна ціннісіь суспільства, її 

духовний розвиток та реалізація провідне завдання соціального виховання демократичного 
соціуму. Соціальне виховання як сфера створення умов для цілеспрямованого духовного розвитку 
людини, групи, суспільства. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки. Проблема 
активізації виховного потенціалу суспільства, групи, окремої людини та нейтралізації, подолання їх 
негативних впливів на людину, групу, суспільство. 

Соціальний педагог як новий тип педагога. Соціальний педагог вихователь-посередник між 
людиною, групою та суспільством. Його функції в умовах мікро та макросоціумів. Професійний 
портрет: вимоги до людських та професійних якостей, комплекс знань та вмінь, кваліфікаційні 
вимоги, кодекс етики. Потреба суспільства в цих фахівцях. 

Основні сфери діяльності соціального педагога, їх загальна характеристика. 
Особливості взаємодії соціального педагога з соціальними суб'єктами. Загальна характеристика 
методик роботи з соціальними суб'єктами. Система підготовки соціального педагога. 

 
Тема 1.3. Соціально - педагогічна діяльність. 

 
Поняття про соціально-педагогічну діяльність. Роль і місце соціально-педагогічної 

діяльності в сучасному суспільстві. Взаємини соціально-педагогічної з педагогічною 
діяльністю та соціальною роботою. Соціальна допомога як засіб соціального виховання. 
Принципи соціально-педагогічної діяльності. Зміст соціально-педагогічної діяльності.  

Діагностування соціальної вихованості та якості соціальних впливів на розвиток людини 
і суспільства, організація позитивного виховного впливу: традиційного (через сім'ю, 
мікросоціум)з стилізованого (через вікову субкультуру), інституціонального (через виховні 
інституції), міжособового (через значимих осіб), рефлексивного (індивідуально 
пережитий, усвідомлений); їх взаємодія та координація. Нейтралізація негативного впливу цих 
факторів, корекція негативних впливів та їх наслідків. Управління процесом соціального 
виховання. 

Структура мережі соціально-педагогічних служб України. Загальна характеристика 
систем: соціальної служби та організацій у справах неповнолітніх, соціальної служби у 
справах молоді та сім'ї. "Білі плями" мережі. 

Технології соціально-педагогічної роботи. Особливості соціально-педагогічних методик 
діагностування, індивідуальної допомоги, навчання взаємодії, організації взаємодії тощо. 

 

 
Тема 3.5. Розвиток вітчизняної соціальної педагогіки 

 

Загальна характеристика внеску С.Т.Шацького в розвиток теорії і практики соціальної 
педагогікита в становлення вітчизняної соціальної педагогіки. Етапи соціально-педагогічної діяльності 
С.Т.Шацького. 

Діяльність С.Т.Шацького до 1917р. Початок організація дозвіллєвої діяльності дітей та 
підлітків О.У.Зеленком, С.Т.Шацьким. Досвід дитячих товариств "Сетлемент", "Дитяча праця та 
відпочинок", колонії "Бадьоре життя", характеристика їх систем виховання. 

Діяльність С.Т.Шацького у радянський період. Розробка теорії та практика реалізація ідей 
"педагогіки середовища" С. Т. Шацьким. Діяльність 1 Дослідної станції Наркомпроса. 

Внесок вітчизняної педології в розвиток теорії та практики соціальної педагогіки. 
Становлення вітчизняної педології. Наукова та практична діяльність Г. І. Россолімо, А. Н. 
Нєчаєва, А. Ф. Лазурського, В. П. Кащенка. Соціальні профілі та педагогічна клініка В. П. 
Кащенка. Взаємозв'язок з зарубіжними соціопедагогічними ідеями та досвідом. 

Підтримка педології радянською владою. Подальший розвиток педології в 20-30 роки: 
головні течії, організація діяльності педологічних служб, зокрема школи. Вплив педології на 
розробку проблем соціальної педагогіки. Причини знищення педології. 

Проголошення нових цінностей соціального виховання. Руйнація попередньої системи 
соціального виховання, зокрема підсистеми освіти, відмова від благодійності, заборона 
Всеросійського учительського союзу тощо. 

Поступове формування авторитарної системи соціального (державного) виховання. 
Створення законодавчої бази. Загальна характеристика основних елементів радтіської системи 
соціального виховання. 
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60-80 роки. Соціальні теорії школи та їх зв'язок з розвитком соціальної педагогіки. 
Недостатність шкільної педагогіки та поступове висунення соціально-педагогічних проблем 
формування особистості. 60-ті: поява перших спеціалістів, орієнтованих на соціально-
педагогічну роботу в мікрорайоні. Творчий розвиток ідей "педагогіки середовища". 70-ті: досвід 
організації соціально-педагогічних комплексів. 80-ті: аналіз та узагальнення накопиченого 
досвіду соціально-педагогічної роботи за місцем проживання. 

90-ті роки офіційне відновлення статусу соціальної педагогіки. Діяльність ТНДК "Школа-
мікрорайон". Створення Всесоюзної асоціації соціальних педагогів та соціальних працівників. 
Введення професії "Соціальний педагог", інші наслідки діяльності ТНДК. 

Становлення соціально-педагогічної теорії та практики в Україні, проблеми розвитку 
соціальної педагогіки. Створення Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів з 
соціальної роботи. Підготовка професійних кадрів. 

 

Розділ ІУ.Основиі теорії соціалізації та напрями соціально-педагогічного 
формування особистості 

Тема 4.1. Сучасні теорії соціального формування особистості 
Взаємини понять "соціалізація" і "соціальне вихованні". Взаємодія біологічних, психологічних, 

соціальних факторів та соціального виховання у процесі формування особистості. Відсутність 
багатофакторної теорії соціалізації особистості. Психоаналітична теорія 3. Фрейда, психосоціальна Е. 
Ериксона та їх значення для теорії і практики соціальної педагогіки. Когнітивна теорія Ж. Піаже, 
теорія морального розвитку Л.Кольберга та їх значення для теорії і практики соціальної педагогіки 
Теорія научіння, концепція діяльністного підходу, теорія групового пристосування та їх значення 
для теорії і практики соціальної педагогіки. 

 
Тема 4.2.   Соціальне виховання як  умова просоціальної  реалізації особистості та профілактики 

асоціальності 

Сутність соціального виховання, його специфіка щодо об'єкта, мети та методу. Поняття 
"соціальність". Духовність -міра соціальної досконалості соціальних суб'єктів. Двоєдине завдання 
соціального виховання стосовно соціуму та особи. Створення умов для соціального становлення і 
духовного розвитку соціальних суб'єктів та умов для їх (соціальності, духовності) реалізації в 
соціальній дійсності. Цінності - основа змісту соціального виховання, їх види та вплив на соціально-
педагогічну практику. 

Взаємодія мікро та макрофакторів у соціальному вихованні. Педагогізація середовища: 
активізація педагогічного потенціалу соціального середовища,  нейтралізація 
деструктивного впливу факторів середовища. Соціально-педагогічна діяльність з особами, 
соціальними групами, інституціями з метою створення сприятливих соціальних умов соціо-духовного 
розвитку всіх соціальних суб'єктів. 

Формування позиції особистості. Позиція особистості: поняття, параметри. Зміст позиції 
особистості, механізм її формування. Соціально-педагогічні методи та форми формування 
просоціальної позиції особистості. 

Поняття про соціальну реалізацію особистості. Види соціальної реалізації особистості ("Душа 
людини" Е. Фромм). Просоціальна реалізація особистості, умови її здійснення. Соціально-педагогічні 
методи і форма організації просоціальної реалізації особистості. Включення особистості у макро- та 
мікросередовище. Інтеграція виховних сил суспільства. Створення умов престижності духовного 
самовиховання в соціумі. 

Протиріччя соціуму, їх вплив на становлення та реалізацію позиції особистості. Причини 
негативних соціальних явищ. Соціально-педагогічні засоби попередження та подолання їх негативних 
впливів на особистість. 

Соціально-педагогічна діагностика особистості: сутність та особливості. Дослідження 
соціальної ситуації розвитку. Вивчення вихованості. Діагностика соціально-педагогічної 
занедбаності. 

 
Тема 1. Предмет, завдання і категорії педагогіки. 
Педагогіка як наука і навчальна дисципліна. Етапи розвитку педагогіки: донауковий, етап 
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виникнення теоретичних концепцій виховання і освіти, етап розвитку педагогічної науки. Система 
педагогічних наук. Місце педагогіки в системі наук, що вивчають людину і особистість. 

Предмет і завдання педагогіки. Функції педагогічної науки: науково-теоретична, 
організаційно-практична, прогностична. Основні категорії педагогіки: педагогічний процес, 
виховання, навчання, освіта, розвиток, формування, самоосвіта і самовиховання, їх 
характеристики і взаємозв'язок. 

Структура і галузі педагогіки: загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика 
(теорія навчання), організація та управління педагогічним процесом. Вікова педагогіка (дошкільна 
та шкільна педагогіка), спеціальна педагогіка (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, 
олігофренопедагогіка, логопедія), соціальна педагогіка (сімейна педагогіка, агогіка -
перевиховання дітей, що мають проблеми, андрагогіка, віктимологія), професійна педагогіка 
(педагогіка вищої школи, військова педагогіка, підвищення кваліфікації та перекваліфікація 
робітників народного господарства, навчання літніх людей, ), пенітенціарна педагогіка, 
порівняльна педагогіка, етнопедагогіка. Поняття про соціальну педагогіку як галузь 
інтегративного знання і навчальний предмет. Зв'язок педагогіки з іншими науками – філософією, 
соціологією, психологією культурологією, біологією, етикою, естетикою та іншими. 

Тема 6. Основи виховної роботи. 
Основні положення теорії виховання. Поняття про суб'єкти та об'єкти виховного процесу. 

Гуманістичні ідеали вітчизняної виховної системи. Школа як відкрита виховна система. 
Виховання як процес соціалізації особистості школяра. 

Етапи процесу виховання: формування ідеалу, еталону; вивчення індивідуальних 
особливостей вихованця ( колективу); реалізація програми виховання; спонукання особистості до 
самовиховання. 

Розумове виховання: завдання та основні методики. Формування наукового світогляду як форми 
свідомості людини, що відбиває систему її поглядів на навколишній світ і має своє місце в ньому. Проблема 
формування світогляду в історії  школи і педагогіки. Г.Сковорода, М.Костомаров, П.Куліш, М.Драгоманов, 
І.Франко, М.Грушевський про формування національного мислення, духовності, самовизначення. 

Моральне, правове і громадянське виховання. Сутність, мета і зміст морального виховання. Правове 
виховання як складова частина морального виховання. Проблема морального виховання в історії школи і 
педагогіки (М.Квінтіліан, Я.Коменський, Є.Славенецький, Й.Песталоцці, Ф.Прокопович, 
Г.Сковорода, М.Пирогов, Т.Шевченко, К.Ушинський, В.Сухомлинський). Шляхи і засоби морального 
виховання. Суперечності у моральному житті суспільства на сучаному етапі, їх вплив на виховання 
моральних рис громадян. Концепція громадянського виховання. 

Трудове виховання: мета, завдання та умови. Поняття про трудове виховання, його місце у 
формуванні особистості. Ідея трудового виховання у вітчизняній (Г.Сковорода, К.Ушинський,  
А.Макаренко, В.Сухомлинський) та зарубіжній (Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Й.Песталоцці, Р.Оуен, Дж.Дьюї та 
інші) педагогіці. Народна педагогіка про трудове виховання. Основні завдання трудового виховання. 

Основні форми трудового виховання і професійної орієнтації дітей і молоді в умовах переходу до 
ринкових екномічних відносин. 

Естетичне виховання. Поняття про естетичне виховання й естетичну культуру особистості. Теорія 
естетичного виховання в історії педагогіки. Завдання, зміст, джерела і методи естетичного виховання. 

Екологічне та валеологічне виховання: зміст, форми та умови. Сутність екологічного 
виховання та зростання його актуальності. Зміст, завдання екологічного виховання та його 
зв'язок з іншими компонентами змісту виховання. Основі форми екологічного виховання. 

Фізичне виховання. Фізична культура як складова частина всебічного розвитку особистості. Теорія і 
практика фізичного виховання в історії педагогіки. Оздоровчі освітні та виховні завдання фізичного 
виховання. Фізичне виховання в сім'ї. Гуманізація виховної роботи з фізично слабкими та хворими дітьми. 

Економічне виховання. Сутність економічного виховання та зростання його актуальності. Зміст, 
завдання економічного виховання. Основі форми економічного виховання. 

Статеве виховання. Зміст, завдання. Значення статевого виховання для загального культурного 
розвитку особистості. Особливості форм статевого виховання. 

Організація педагогічного процесу. 
Соціальні вимоги до змісту виховання соціально активної особистості. Соціальна 

зумовленість мети та завдань виховання. Характеристика вітчизняних та зарубіжних концепцій 
вільного розвитку особистості і громадської відповідальності. 

Сучасні концепції виховання, перевиховання, самовиховання. Українська виховна система в 
контексті світових культурних процесів. 

 
Тема 7. Методи виховання, закономірності та принципи 
Соціальні вимоги до змісту виховання творчої особистості. 
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Характеристика вітчизняних та зарубіжних концепцій вільного розвитку особистості і 
громадської відповідальності. 

Етапи процесу виховання: формування ідеалу, еталону; вивчення індивідуальних 
особливостей вихованця (колективу); реалізація програми виховання; спонукання особистості до 
самовиховання. 

Поняття про методи, прийоми та засоби виховання. Зумовленість методів виховання метою, 
завданнями, змістом, віковими та індивідуальними особливостями, рівнем вихованості особистості та 
організації колективу. Проблема методів виховання в історії педагогіки. 

Класифікація методів виховання та їх характеристика. Методи формування свідомості особистості. 
Методи організації діяльності. Методи стимулювання. Види методів виховання. Методи самовиховання та 
самоосвіти особистості. Характеристика основних груп методів виховання в сучасній школі: 

1. Метод формування свідомості: роз'яснення, бесіда, розповідь, диспути і дискусії, приклад, 
навіювання; 

2. Методи організації життєдіяльності дітей і досвіду поведінки: вправи, педагогічні вимоги, 
громадська думка, метод виховуючих ситуацій, гра; 

3. Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності: заохочення, покарання, змагання, 
суб'єктивно-прагматичний метод. 

Засоби виховання – духовні, функціональні, матеріальні. Вплив засобів масової інформації, 
літератури і мистецтва на формування особистості і колективу. 

 
Тема 8. Колектив як суб’єкт і об’єкт виховного впливу 
Загальне поняття про колектив. Колектив як суб’єкт і об’єкт виховного впливу. Поняття та 

сутність колективу, його види і структура. Проблема колективу у зарубіжній та вітчизняній 
педагогіці. Розвиток ідеї виховання особистості в колективі (Й.Песталоцці, О.Духнович, 
С.Шацький, В.Сухомлинський). Вчення А.Макаренка про колектив і його роль у вихованні. 
Концепція колективістського виховання в сучасних педагогічних теоріях і концепціях. 

Етапи (стадії) формування колективу, закони життя колективу, принципи розвитку. Концепція 
колективного виховання, взаємодії особистості і колективу в сучасній педагогічній теорії. 

Тема 9 Вікова періодизація та врахування вікових особливостей у виховній роботі 
Загальне поняття про особистість та її розвиток. Основні якості особистості. Спадковість, середовище 

і виховання – головні чинники розвитку. Види діяльності та їх значення для розвитку. Специфіка виховання, 
його місце серед інших чинників.  

Вікова періодизація. Характеристика вікових періодів життя і діяльності особистості та урахування їх 
особливостей у виховній та освітній роботі. Системи періодизації Коменського, Штраца, Бюллера, Левітова, 
Ельконіна та інших. Новоутворення анатомо-фізіологічного і психологічного характеру та зміни провідних 
видів діяльності як основа встановлення періодів розвитку людини. 

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ  
З ВСТУПНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ЗІСПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА"  

Оцінка знань абітурієнтів з комплексного вступного іпситу проводиться за такими 
критеріями: 

Обсяг знань, орієнтованість в матеріалі з тем всіх спеціальних дисциплін, матеріал яких 
винесено на вступний іспит; 

Глибина знань, вміння дати розгорнутий аналіз питання екзаменаційного білета та проблем, 
що існують в матеріалі; 

Системність знань, вміння пов'язувати знання з різних розділів основного курсу, знаходити 
зв'язок з іншими профільними дисциплінам; 

Практичне оволодіння термінологічним апаратом соціальної педагогіки. 
Оцінка "5" ставиться в тому разі, коли абітурієнт виявляє орієнтованість в матеріалі з усіх 

тем основних дисциплін спеціальності, дає повний і розгорнутий аналіз будь-якої проблеми теорії і 
практики соціально-педагогічної діяльності, ілюструючи прикладами з практики, пов'язує знання з 
різних споріднених дисциплін при викладанні відповіді, демонструє вільне володіння 
термінологічним апаратом з усіх галузей соціальної педагогіки. 

Оцінка "4" ставиться, коли абітурієнт виявляє орієнтованість в матеріалі усіх тем основних 
курсів спеціальності, пов'язує знання і матеріал з різних тем спеціальних дисциплін, але недостатньо 
повно висвітлює проблему, аналіз якої будує за допомогою додаткових запитань, володіє в цілому 
термінологічним апаратом з усіх галузей соціальної педагогіки. 
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Оцінка "З" ставиться при недостатній орієнтованості абітурієнта в матеріалі з усіх тем 
основних курсів спеціальності,, але в разі вміння дати аналіз проблеми за допомогою допоміжних 
питань, студент повинен показати вміння користатися термінологічним апаратом соціальної 
педагогіки. 

Оцінка "2" ставиться в разі, коли абітурієнт не може дати аналіз соціально-педагогічної 
проблеми, не бачить її місце в системі соціального виховання, не володіє термінологічним 
апаратом соціальної педагогіки. 
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Спеціальність: «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» 
Спеціалізація: «ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОКУМЕНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Спеціалізація «БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
 

Прийом абітурієнтів, які навчаються  за  іншою спеціальністю  та  успішно  виконали  
навчальний  план  1-го курсу; та вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, 
проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі 
співбесіди і містять запитання з навчальних дисциплін професійної підготовки, які об’єднані в два 
блоки відповідно до напрямів діяльності:   

- Інформаційна та документаційна діяльність 
- Бібліотечно-інформаційна діяльність. 
Для складання вступних іспитів, абітурієнт обирає один з цих двох напрямів та складає 

відповідний вступний іспит: 
- за напрямом Інформаційна та документаційна діяльність – складає іспит  

з  Діловодства та основ інформатики ;  
- за напрямом Бібліотечно-інформаційна діяльність – складає іспит  

з  Бібліотекознавства і бібліографії. 
 
Діловодство та основи інформатики 

 
Діловодство Основи інформатики 
1.   Діловодство загальне та спеціальне: 
порівняльна характеристика 
2. Кадрове діловодство: характеристика 
3. Менеджмент організацій: значення 
діловодних служб 
4. Сучасні ділові документи: класифікація та 
правила оформлення 
5. Основи документознавства 
6. Електронний документ  як різновид 
документу: характеристика, властивості 
7. Документне забезпечення управління 
8. Основні положення професійної етики для 
секретаря-діловода 
9. Основні правила ведення архіву 
10. Організація поточного зберігання 
документів 
11. Документообіг на підприємстві: 
організація, вимоги 
12. Розпорядчі документи: характеристика 
різновидів 
13.  Службові документи: реквізити, стиль, 
мова 
14. Поняття та значення уніфікації та 
стандартизації оформлення службових 
документів 
15. Редагування службових документів: 
характеристика 
 

1. Загальні поняття інформатики 
2. Системи управління базами даних (СУБД): 
визначення та характеристика 
3. Інформаційні системи: загальна 
характеристика 
4. Загальні поняття бази даних 
5. Характеристика основних моделей даних 
6. Програмні системи автоматизації 
діловодства: загальна характеристика 
7. Комп'ютерні технології в офісній службі 
8. Сучасні засоби захисту інформації в 
системах електронного документообігу 
9. Технологія та архітектура комп’ютерних 
мереж. 
10. Автоматизація робочих місць в сфері 
діловодства: загальні поняття 
11. Електронні архіви: загальні поняття 
12. Цілі та особливості автоматизації процесів 
діловодства 
13. Організаційна техніка: складові, значення 
для діловодства 
14. Можливості використання текстових і 
табличних редакторів в сфері діловодства 
15. Інформатизація суспільства: загальні 
поняття 
 

 
Список рекомендованої літератури: 

 
1. Авер'янова Є., Антонова О., Бабак В., Василенко В., Голоктіонова О. Усе про кадрове діловодство: 

метод. посібник. — Д. : Баланс-Клуб, 2009. — 128с. 
2. Ганжела С. І., Ганжела І. П. Інформатика. Базовий курс для користувачів: навч. посібник / 

Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград: Авангард, 2008. — 
220c. 
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3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. для уч. проф.-техн. закл. освіти. — 4.вид. — К. : 
Либідь, 2004. — 384с. 

4. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять / розроб. С. Кулешов [та ін.]. - Офіц. 
вид. - Чинний від 01.07.2005. - К. : Держспоживстандарт України, 2005. - ІV, 32 с. - (Національний стандарт 
України). 

5. Діловодство у державних установах: зб. інструкцій / Є.К. Пашутинський (упоряд.). — 2-ге вид., зм. 
— К. : КНТ, 2009. — 593с. 

6. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять / С... К                                                    
улешов (розроб.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — ІV, 32 с. 

7. Боряк Г. С., Дубровіна Л. А., Калакура Я. С., Климова К. І., Ляхоцький В. П. Архівознавство: 
Підручник для студ. іст. фак. вузів —2.вид., випр. і доп. — К. : ВД "КМ Академія", 2002. — 356с. 

8. Костоглод К. Д., Злосчастьєв А. П., Калініченко А. В. Основи інформатики та комп'ютерної техніки: 
Підручник для студ. екон. спец. — Полтава, 2001. — 122с. 

9. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і 
мистецтв / Держ.академія керівн. кадрів культури і мистецтв. — К. : ДАКККіМ, 2003. — 58с. 

10. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник для студ. вузов культуры. — 7-е изд., стер. — К. : 
Знання, 2006. — 459с. — (Серия "Высшее образование XXI века"). 

11. Основы информатики и вычислительной техники: Учеб.-метод. пособие /Одес. нац. юрид. акад./ 
С.Л. Емельянов (общ.ред.). — О. : Юридична література, 2004. — 360с. 

12. Тітенко Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: Навч.-метод. посібник 
Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2006. — 192с. 

13. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посіб.. — К. : Знання, 2007. — 398с. — (Серія 
"Вища освіта XXI століття").      
 
 
 

Бібліотекознавство і бібліографія 
 
Бібліотекознавство  Бібліографія 
1. Закон України «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу»: значення, основні 
положення. 
2. Бібліотека в системі документальних комунікацій 
суспільства: завдання функціонування, перспективи 
розвитку. 
3. Електронна бібліотека: сутність та напрями 
створення. 
4. Мережа бібліотек України: основи організації, 
види систем. 
5. Національні бібліотеки України, їх функції. 
6. Система управління бібліотечною справою в 
Україні. 
7. Планування та облік діяльності бібліотеки. 
8. Методичне управління бібліотеками. 
9. Обслуговування в бібліотеці як технологічний 
процес: зміст, структура, перспективи автоматизації. 
10. Інтернет-ресурси та сервіси бібліотек. 
11. Бібліотечний фонд: функції, види, типи. 
12. Формування бібліотечного фонду як 
технологічний цикл: зміст та структура. 
13. Комплектування бібліотечного фонду як 
технологічний процес: етапи та види 
комплектування. 
14. Документопостачання бібліотек: джерела та 
способи. 
15. Облік документів в бібліотеці: види, форми. 

1. Аналітико-синтетична обробка документів як 
технологічний цикл. 
2. Процес складання бібліографічних записів 

документів: основні етапи. 
3. Загальна методика систематизації документів. 
4. ББК для масових бібліотек: структура, види 

індексів, особливості їх застосування. 
5. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: 

функції, склад та структура. 
6. Система каталогів та картотек бібліотеки: 

функції, види, форми, можливості автоматизації. 
7. Методика організації системи каталогів і 

картотек. 
8. Інформаційне обслуговування в бібліотеці: види, 

вимоги до організації. 
9. Автоматизація бібліотечно-бібліографічних 
процесів: значення, напрями, програмне 
забезпечення. 
10. Організація бібліографічної діяльності в Україні. 
11. Управління бібліографічною діяльністю. 
12. Методика довідково-бібліографічного 
обслуговування в бібліотеках. 
13. Бібліографічне інформування в бібліотеці: види, 
вимоги та організація. 
14. Загальна методика підготовки бібліографічних 
посібників 
Методика підготовки та проведення 
бібліографічних оглядів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 

 
Відповіді оцінюються за дванадцятибальною системою.  
Максимальна кількість балів дорівнює 12. 
 

Бали 12, 11, 10 виставляються, якщо абітурієнт: 
- дає повну і розгорнуту відповідь на запитання,  
- відповідь ілюструє прикладами з практики,  
- пов'язує теоретичні знання з практичними прикладами, 
- демонструє вільне володіння термінологічним апаратом з фаху,  
- дає вірні  відповіді на додаткові питання; 
- дає конкретні та логічні відповіді, обґрутовуючи власну позицію з питання. 
 

Бали 9, 8, 7 виставляються, якщо абітурієнт: 
- дає вірну відповідь на запитання,  
- відповідь ілюструє прикладами з практики,  
- демонструє знання проблем галузі, 
- вміє висловлювати свої думки у відповідь на фахові запитання,  
- допускає деякі неточності при відповіді на додаткові питання. 
 

Бали 6, 5, 4 виставляються, якщо абітурієнт: 
- дає неповну відповідь на запитання,  
- відсутня відповідь на одне з запитань білета, 
- демонструє слабкі знання сучасного стану проблем, а також недостатнє 

               вміння пов’язати теоретичні знання з практикою,  
- є труднощі у відповідях на додаткові запитання. 
 

Бали 3, 2, 1 виставляються, якщо абітурієнт: 
- не дає вірну відповідь на запитання,  
- відповіді поверхневі, демонструє  незнання базових понять спеціальності, 
     сучасних проблем галузі,  
 -  відсутні відповіді на додаткові запитання. 
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Спеціальність: «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО» 
Спеціалізація: «МУЗЕЙНО-ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 
ВСТУП 

Вступний екзамен проводиться з метою перевірки рівня і якості загально-професійної й спеціальної 
підготовки потенційних студентів і дозволяє виявити й оцінити готовність абітурієнта до вирішення 
професійних завдань та до наукової й науково-практичної діяльності. 

Мета фахового випробування за програмою освітнього ступеню "Бакалавр" для абітурієнтів, які 
навчаються за іншою спеціальністю, спорідненою з 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» - виявити 
набуті абітурієнтом теоретичні знання та компетентності у галузі історії України та музейної справи. 

Пропоновану Програму складено, враховуючи основні цілі, вимоги і  зміст базового навчання  за 
спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство».  

Характеристика змісту програми. Програма охоплює коло питань, які в сукупності характеризують 
вимоги до знань і вмінь особи, що бажає здобути освітній ступінь „бакалавр” за спеціальністю 027 
«Музеєзнавство, пам’яткознавство». 

 Програма до фахового випробування має синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до 
таких розділів професійних знань: 

Історія України 
Музеєзнавство: історія і теорія 
Вимоги до абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра напряму 

підготовки 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» абітурієнти повинні мати повну середню і спеціальну 
освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навиками в галузі професійних наук.   

Випробування проводиться у формі іспиту. 
 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА 
Теорії походження Русі. Походження назв «Русь», «Україна». Утворення Русі як 

держави. Київське князівство Аскольда. Перші перетворювання княгині Ольги. 
Завершення формування державності на Русі. Реформи князя Володимира Великого. 
Найвище піднесення Русі. Ярослав Мудрий. Князівські усобиці наприкінці XI ст. Початок 
феодальної роздробленості на території Русі. 

 
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА 

РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 
Утворення Великого князівства Литовського. Причини швидкого підпорядкування 

Литвою руських земель. Політика Литви в українських землях. Кревська унія. Галичина 
під владою Польщі. Люблінська унія та її наслідки. Українські землі у складі Речі 
Посполитої. Виникнення українського козацтва. Дмитро Вишневецький-Байда. Утворення 
Запорозької Січі, її суспільно-політичний устрій. 

 
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА СЕРЕДИНИ ХVII ст. 
Причини, характер та періодизація Національно-визвольної війни середини ХVII ст. 

Неоднозначність оцінок. Богдан Хмельницький. Перші перемоги повстанців. Еволюція 
поглядів Б. Хмельницького. Зборівська угода. Початок формування державності в 
українських землях. Відновлення воєнних дій. Битва під Берестечком. Укладення 
Білоцерківського договору. Батозька битва. Переяславська рада. Березневі статті. Україна 
після смерті Б. Хмельницького.  

 
КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА (середина ХVII–ХVІІІ ст.) 
Адміністративно-територіальний та політичний устрій Гетьманщини, її соціально-

економічне становище. Політична діяльність І. Мазепи. Початок ліквідації російським 
царизмом української автономії за Петра І. Полтавська битва. Конституція П. Орлика. 
Створення Малоросійської колегії. Гетьман Д. Апостол і його внутрішня політика і 
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реформи. Гетьман К. Розумовський. Ліквідація Гетьманщини наприкінці ХVIII ст. 
Правобережна Україна у ХVIII ст. 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІХ ст. 
Адміністративно-територіальні зміни в українських землях на рубежі ХVIII–ХІХ 

століть. Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність, передумови, етапи. 
Масонство. Декабристський рух.  

 
УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА 
Початок розвитку політичного руху в українських землях. Формування українських 

політичних партій. Україна в демократичній революції 1905-1907 років. Українська 
Парламентська Громада у І та II Державній Думі. Україна в роки Першої світової війни. 
Формування підрозділу Січових стрільців. Визрівання передумов Української революції. 

 
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1920 рр. 
Лютнева буржуазно-демократична революція в Російській імперії. Піднесення 

національно-визвольного руху в українських землях. Утворення Української Центральної 
Ради. Універсали Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки. 
Загострення суперечностей між Центральною Радою і Радянською Росією. Гетьманат 
Павла Скоропадського. Директорія. Відновлення УНР. 

 
УКРАЇНА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Політичний розвиток сучасної України. Розгортання державотворчого процесу. 

Всеукраїнський референдум і вибори Президента України. Становлення владних 
структур. Вибори до Верховної Ради України (1994, 1998, 2002 рр.). Обрання Президента 
України (1994, 1999 рр.). Прийняття Конституції України. Розвиток багатопартійної 
системи в Україні. Президентські вибори 2004 року. Помаранчева революція, сучасні 
оцінки. Вибори до Верховної Ради 2006 р. Конституційна реформа, її суть та наслідки в 
Україні. Реалізація нового економічного реформаційного курсу та його наслідки. Світова 
економічна криза і Україна. 

 
Рекомендований перелік літератури 
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Грушевський М. Історія України-Русі. В 11 т., 12 кн. - К., 1991-1997. 
Губарев В.К. История Украины: Конспект лекций для студентов и преподавателей. — 
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Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст. кордони, 

населення, право. - К., 1996. 
 

МУЗЕЄЗНАВСТВО 
ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ МУЗЕЄЗНАВСТВА 
Поняття «музеєзнавство», «музеологія», «музеографія», «музейна справа». Структура 

музеєзнавства. Історія, теорія і практика музейної справи. Їх взаємообумовленість і 
зв’язки. 

 
МУЗЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
Походження музею як соціального інституту. Специфіка музею як соціального 

інституту. Музейна потреба як соціальне явище. Музей як фактор історичної пам’яті. 
 
НАГРОМАДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 
Поширення давньогрецького збирання в районі узбережжя Середземного, Чорного і 

Каспійського морів, у численних грецьких містах-полісах Південно-Східної Європи і 
Малої Азії, на території сучасної України – в античних містах Північного Причорномор’я 
– Ольвії, Херсонесі, Пантікапеї тощо. 

 
ДАВНЬОРИМСЬКЕ ЗБИРАЛЬНИЦТВО 
Поширення давньоримського збирання на всьому просторі Римської імперії (на 

сучасній території України – в античних містах Північного Причорномор’я). Характерна 
риса завойовницької політики Римської імперії – привласнення мистецької спадщини 
підкорених народів. 

 
СЕРЕДНЬОВІЧНІ ЗІБРАННЯ. ЗАРОДЖЕННЯ МУЗЕЇВ 
Предмети музейного значення і домузейні зібрання раннього Середньовіччя. 

Християнські реліквії, монастирські, палацові зібрання історико-культурних цінностей, 
джерела та шляхи їх нагромадження, форми використання. 

 
СТАНОВЛЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПУБЛІЧНИХ МУЗЕЇВ (ХVІІІ ст.) 
Формування концепції публічного музею у контексті ідеології епохи Просвітництва.  

Культурно-історичні цінності як засіб виховання естетичного смаку людини та її 
інтелекту. 

 
ФОРМУВАННЯ МУЗЕЄЗНАВСТВА ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Формування уявлення про музейну діяльність як специфічну сферу культури в епоху 

Ренесансу. Введення до наукового обігу терміну «музеографія». Робота Й. Грассе  
«Музеологія як наука» ( 1883 р.). 

ХХ сторіччя як час поступового конструювання музеєзнавства у якості наукової 
дисципліни. Збільшення у Європі кількості періодичних видань, що спеціалізуються на 
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висвітленні музейної проблематики. Створення Міжнародної музейної служби. 
Заснування Міжнародної ради музеїв. Дискусії щодо правомірності визнання 
музеєзнавства у якості  самостійної наукової дисципліни (1950 – 80-ті рр.). 

 
МІСЦЕ МУЗЕЄЗНАВСТВА В СИСТЕМІ НАУК 
Музеєзнавство як наукова дисципліна, що вивчає специфічне музейне ставлення 

людини до дійсності та породжений цим феномен музею: досліджує процеси збереження і 
передачі соціальної інформації засобами музейних предметів, а також розвиток музейної 
справи і напрями музейної діяльності.  

 
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ МУЗЕЄЗНАВСТВА 
Проблема уніфікації понятійного апарату музеєзнавства. Діяльність Міжнародного 

комітету з музеології (ІКОФОМ) як координатора теоретичних досліджень у сфері 
музеології.  

Визначення понять «музей», «музейна справа» відповідно до Закону України «Про 
музеї та музейну справу» (1995 р.). Музейний предмет, фонд, зібрання як основні 
музеєзнавчі поняття і одночасно – основні одиниці класифікації, обліку та збереження 
музейних цінностей. Поняття «предмет музейного значення», «експонат». Властивості 
музейного предмета. Поняття «музеальність», «цінність». Проблема класифікації музеїв. 

 
ДИНАМІКА ПОНЯТТЯ «МУЗЕЙ» 
Неоднозначність змісту поняття «музей», що обумовлено залежністю від 

усвідомлення феномена музею, його ролі та значення. Опис музею у системі понять таких 
наук, як соціологія, семіотика, теорія інформації тощо.  

Трактування поняття залежно від того чи іншого розуміння мети, провідних завдань 
та основних функцій музейного закладу. Філософське трактування поняття «музей» у 
роботі М. Федорова «Музей, його смисл і призначення». Визначення поняття «музей» 
відповідно Кодексу професійної етики ІКОМ. 

Залежність визначення сучасної проблематики музеєзнавства від рівня розроблення та 
змістовного наповнення основних понять науки. 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ 
Регламентація музейної справи в Україні Законами України «Про музеї та музейну 

справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про вивезення, ввезення та повернення 
культурних цінностей», Положенням про Музейний фонд України, інструкціями щодо 
обліку, зберігання та використання музейних предметів. 

 
МУЗЕЙ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 
Питання про суспільне призначення музеїв. Чинники, що визначають місце музею у 

житті соціуму в цілому та в системі закладів науки, культури і освіти. Теоретичне 
розроблення проблеми соціальних функцій сучасного музею (філософський, 
культурологічний, соціологічний підходи). 

Функція документування, освітньо-виховна, науково-дослідна, охоронна як основні 
соціальні функції. 
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дистанційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2007. – 288 с. 
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Юренева Т. Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы / Т. Ю. Юренева. – М., 
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Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре / Т. Ю. Юренева. – М., 2003. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 
Відповіді оцінюються за дванадцятибальною системою. Підсумкова оцінка 

виставляється після завершення іспиту.  
Бали 12, 11, 10 виставляється, якщо:  
– всебічно і повністю розкрито зміст запитання з використанням відповідної 

літератури;  
– відповідь проілюстрована прикладами, цифровими даними, що підтверджують та 

поглиблюють зміст відповіді;   
– теоретичні положення поєднані з практичними прикладами;  
– продемонстровано знання сучасного стану проблем, є власна аргументована позиція 

з даного питання;  
– дані повні і правильні відповіді на додаткові питання;  
– випускник  вільно  висловлює  свої  думки,  володіє  професійною  мовою, вміє 

вести наукову дискусію. Відповідь конкретна, логічна, послідовна.  
 Бали 9, 8, 7 виставляється, якщо:  
– правильно розкрито зміст запитання  з  використанням  відповідної літератури;  
– відповідь проілюстровано прикладами, цифровими даними, що підтверджують та 

поглиблюють зміст відповіді;  
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– продемонстровано знання сучасних проблем галузі;  
– допущені деякі неточності при відповіді на додаткові питання;  
– випускник вміє висловлювати свої думки, володіє професійною мовою, але не 

завжди чіткий, логічний, послідовний при викладі матеріалу.  
Бали 6, 5, 4 виставляється, якщо:  
  – відсутня відповідь на одне з запитань білета;  
– отримано, в основном правильну, але недостатньо повну відповідь на поставлене 

запитання;  
– виявлені слабкі знання сучасного стану проблем, а також недостатнє вміння 

пов’язати теоретичні знання з практикою;  
– є труднощі у відповідях на додаткові запитання.  
 Бали 3, 2, 1 виставляється, якщо:  
  – відповідь поверхнева, виявлено незнання базових понять спеціальності, сучасних 

проблем галузі;  
– відсутні відповіді на додаткові запитання.  
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Спеціальність: «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
Спеціалізація: «МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ» 

 
ВСТУП 

Здобувачі, що складають фахове вступне випробування для здобуття ступеня «бакалавр», повинні 
мати базове уявлення про соціокультурні форми, процеси й практики, їх історичну і практичну динаміку. 

Абітурієнту необхідно орієнтуватися у змісті основних тем, у яких представлені різні теорії, підходи 
й концепції, уявляти типологічне різноманіття соціокультурних практик і шляхи їхнього здійснення.  

Випробування проводиться у формі cпівбесіди. Його завдання полягає у виявленні початкових 
знань і базових уявлень пошукачів, які допомогли б їм протягом усього курсу навчання орієнтуватися у 
професійній діяльності.   

Програмою передбачено обговорення переліку проблем щодо об’єкту, предмету, завдання й 
функцій соціокультурної діяльності; її теоретичних моделей; специфіки соціокультурної сфери та 
соціокультурної діяльності; класифікації соціокультурних інститутів. 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Тема 1 Культура як сфера діяльності.  
Культура як система. Принципи та способи типологізації культури. Структурні елементи культури: 

інтелектуальні (наука, освіта); естетичні (мистецтво, література); етичні (мораль); соціальні (мова, побут, 
звичаї, право, політика); релігійні. Культурні потреби та культурні цінності. Соціальні функції культури: 
інформаційна, комунікативна, інтеграційна, адаптивна. Класифікація культурних благ по формуванню та 
задоволенню культурних потреб. Культура як соціальна та економічна галузь. Культурне виробництво та 
культурний продукт. Виробництво, збереження, опанування, споживання, трансляція цінностей, традицій, 
норм, змістів, способу життя, ідеалів тощо у соціально-культурній сфері. 

 
Тема 2 Суспільство як система. 
Суспільство: основні підходи до визначення. Сутність, ознаки, структура суспільства. Суспільні 

відносини. Поняття влади. Соціальні структури. Особливості регуляції соціокультурних процесів. Взаємодія 
культурної і соціальної систем. Сутність соціалізації та інкультурації. Соціальні інститути та способи їх 
типологізації. Суспільне життя. Сфери суспільного життя. Поняття соціальної комунікації. Культура в 
системі суспільних відносин. Культурна типологізація суспільств. Поняття «цивілізації». 

 
Тема 3. Діяльність як основа соціокультурного менеджменту.  
Діяльність: сутність поняття. Сутність людської діяльності. Діяльність та культура. Соціокультурна 

діяльність: смисли та форми реалізації. Суб’єкти соціальної діяльності: особистості, соціальні групи, 
організації, інститути, етноси, нації і т. ін. Суб'єкти соціокультурної діяльності (особистість, спільнота, 
соціальний інститут, етнос, нація). Соціокультурний процес як об’єкт соціокультурної діяльності. 
Соціокультурні технології як предмет соціокультурної діяльності. Професійні та непрофесійні форми 
соціально-культурної діяльності. Соціально-культурний сервіс. Соціальні послуги (освіта, наукове 
обслуговування, охорона здоров’я, санаторно-курортні й оздоровчі послуги, фізична культура і спорт, 
туризм) і культурні послуги (культура та мистецтво). Співвідношення категорій дозвілля, рекреація, вільний 
час. 

 
Тема 4. Масова культура та соціальні субкультури.  
Функції соціальної інформації в сучасному суспільстві. Еволюція засобів масової комунікації та 

інформації. Масова культура: характеристика та методи вивчення. Поняття субкультури. Типи субкульутр за 
соціальною діяльністю (антисоціальні, асоціальні та просоціальні (волонтери), молодіжні субкультури). 
Символи та знаки, їхня роль в молодіжних субкультурах. 

 
Тема 5. Соціально-культурні технології.  
Особливості та рівні розвитку соціально-культурних технологій. Класифікація, цілі і зміст 

соціально-культурних технологій. Засоби, форми і методи, які використовуються в соціально-культурних 
технологіях. Соціокультурна функція мас-медіа (преса, радіо, телебачення, Інтернет). 

Загальні технології соціально-культурної діяльності. Технології соціально-культурної експертизи. 
Технології соціально-культурного прогнозування і моделювання. Технології соціально-культурного 
програмування і проектування. Організаційно-управлінські технології.  

 
Тема 6. Менеджмент як технологія регулювання соціокультурних процесів.   
Сутність та функції менеджменту. Менеджмент як комунікативна діяльність. Методи управління. 

Планування, організація, мотивація, контроль в менеджменті. Особливості менеджменту культури. 
Креативні, комунікативні, аксіологічні аспекти менеджменту. Принципи регулювання соціокультурних 
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процесів. Іституціональна та неінституціональна предметні сфери менеджменту соціокультурної діяльності. 
Управління професійно-творчою діяльністю (арт-менеджмент). Управління вільним часом людини 
(менеджмент індустрії дозвілля).  
 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 
 

Відповідь на теоретичне питання оцінюється атестаційною комісією за 12-бальною шкалою. 
Підсумкова оцінка виставляється за розв'язання теоретичних питань та рівня обґрунтування і захисту 
вчасної думки за такими критеріями: 

12-10 бали — якщо відповідь на питання відповідає його змісту, є інформативною, логічною, 
завершеною, відображає аналітичні здатності відповідача, відповідає сучасному рівню теоретичного 
осмислення запропонованої проблеми, виконана з використанням професійної термінології;  

9-7 — якщо відповідь є інформативною, логічною, виконаною із застосуванням професійної 
термінології, проте містить незначні помилки, які не вплинули на зміст та висновки, відповідь є 
структурованою, але має місце непослідовність у викладі матеріалу, обґрунтування власного варіанту 
вирішення проблеми загалом відповідає сучасній теорії; 

6-4 — якщо відповідь є загалом вірною, проте містить помилки, що частково вплинули на зміст, 
висновки є загалом правильними, але сам хід міркування є непослідовним, професійна термінологія 
використовується невпевнено, мають місце проблеми з обґрунтуванням вчасної думки, але загалом вона 
відповідає критеріям науковості;  

3-1 — якщо є суттєві помилки, що демонструють відсутність системних знань, структура відповіді є 
неповною, хід міркувань є суперечливим, мають місце проблеми з обґрунтуванням власної думки, висновки 
не у повній мірі відповідають науковому підходу до розв’язання професійних проблем.  

 
 
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ   
 
Діяльність – цілеспрямована активність спрямована на перетворення буття. 
Дозвілля - це частина неробочого часу, що залишається у людини після виконання необхідних 

обов'язків. 
Культура – сукупність форм і результатів людської діяльності, що закріпилися в суспільній 

практиці і передаються з покоління в покоління за допомогою певних знакових систем, а також шляхом 
навчання і наслідування. 

Культура духовна - багатошарове утворення, що включає в себе пізнавальну, моральну, художню, 
правову й інші культури; це сукупність нематеріальних елементів: норми, правила, закони, духовні цінності, 
церемонії, ритуали, символи, міфи, мова, знання, звичаї. 

Культура матеріальна – наочний світ культури, що включає все, що зроблено людиною в процесі 
матеріального виробництва (знаряддя праці, будівлі). 

Менеджмент - управління, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших 
організаціях та ситуаціях. 

«Продукти» духовного виробництва: ідеї, теорії, образи, духовні цінності; духовні суспільні 
зв’язки індивідів; людина як духовна істота. 
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Рекреація - відпочинок, відновлення сил після праці. 
Система культурних цінностей: головні життєві цінності (уявлення про мету і сенс життя, щастя); 

цінності міжособистісного спілкування (чесність, доброзичливість); демократичні цінності (права людини, 
свобода слова, совісті, партій); прагматичні цінності (особистісний успіх, заповзятливість, прагнення до 
матеріального багатства); світоглядні, моральні, естетичні. 

Соціум – явище, яке можна представити у виді базисних соціальних суб’єктів (соціальних груп, 
організацій, інститутів), що є універсальними, типовими і стійкими суспільними утвореннями, а також 
процесів "соціальної механіки", тобто соціальних взаємодій, відносин. 

Соціально-культурна діяльність визначається як доцільна активність соціального суб'єкта 
(особистості, спільності, соціального інституту, етносу, нації), спрямована на створення, збереження, 
трансляцію, засвоєння і розвиток традицій, цінностей і норм культури. 

Соціально-культурна сфера - єдність і взаємодія підсистем: духовних, культурних потреб 
громадян; різних видів соціально-культурної діяльності; конкретних результатів (продуктів) різних видів 
цієї діяльності; наявності широкої мережі соціальних інститутів, які здійснюють цю діяльність як в 
колективному, так і в індивідуальному порядку. 

Соціальний інститут - 1) (філос.) елемент соціальної структури, історичні форми організації і 
регулювання суспільного життя. 2) (соціол.) Організовані об'єднання людей, що виконують певні соціально 
значимі функції, що забезпечують спільне досягнення цілей на основі виконання членами своїх соціальних 
ролей, що задаються соціальними цінностями, нормами і зразками поведінки. 3) як громадська структура, 
соціальні інститути є соціальною організацією, найбільш повно відображає взаємодію людей з урахуванням 
їх потреб та інтересів, їх ціннісних орієнтацій і соціальних установок. 

Соціокультурний продукт – матеріальний або духовний витвір, який має культурну цінність. 
Соціокультурні продукти: а) ідеї, теорії, образи, духовні цінності; б) духовні суспільні зв’язки індивідів; в) 
матеріальні витвори: картини, книги, архітектурні будівлі, ювелірні прикраси й та ін.; г) символічний 
капітал людини як духовної істоти. 

Субкультура – сукупність деяких негативно інтерпретованих норм і цінностей традиційної 
культури, що функціонують у загальній культурі. 

Суб'єкт соціально-культурної діяльності - спільнота численних соціально-культурних інститутів і 
окремих осіб (пересічних громадян, в тому числі фахівців, вчених, управлінців, вихователів і т.д.), які в 
індивідуальному і груповому порядку, на професійному та непрофесійній основі беруть участь в 
виробництві, розповсюдженні та освоєнні культурних цінностей - культурних продуктів, благ і послуг. 

Управління – діяльність, що має на меті визначення способу досягнення мети. 
Цінність – це те, що значимо для людини, що їй дорого і важливе, на що вона орієнтується у своїй 

діяльності. 
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Спеціальність: «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Спеціалізація: «МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій  
Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», 

«менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Етапи історичного розвитку 
управління персоналом. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: 
можливості використання досвіду. 
 

Тема 2. Управління персоналом як система 
Управління персоналом на етапах розвитку організацій. Корпоративна культура в 

системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції 
колективу. 
 

Тема 3. Організація набору та відбору кадрів 
Добір кадрів Основні джерела набору персоналу. Професіограма: модель співробітника і модель 

посади.  
Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. 

Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств.  
Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури 

найму персоналу в організаціях  
Етапи відбору кадрів 

 
Тема 4. Оцінювання та атестація персоналу 

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види 
оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Індивідуальні та групові оцінки 
персоналу.  

Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст атестаційної комісії. Зміст атестації 
для різних категорій персоналу. Організація проведення атестації персоналу. Запобігання 
суб'єктивності, застосування комплексного підходу. Документальне супроводження атестації. 
Використання результатів атестації персоналу. 
 

Тема 5. Управління процесом розвитку та рухом персоналу 
Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу Поняття про трудову 
кар'єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника. Планування та 
управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та вертикальна. 
Фактори, що визначають напрям та швидкість кар'єри.  

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. Програми підготовки 
персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка.  
Ротація кадрів. 

Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення 
працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів 
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5. Управление персоналом : Учебник / Под ред.: Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина.– М.: Банки и 
биржи: ЮНИТИ, 1998.– 422 с.  
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МАРКЕТИНГ 
Тема 1. Маркетинг як відкрита мобільна система 

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як циклічний і 
безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності 
підприємства: аналізу ситуації, планування маркетингової діяльності, реалізації планів маркетингу 
та маркетингового контролю.  

Сутність та завдання організації маркетингу. Взаємодія сукупності елементів системи 
маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, 
контрольні. 
 

Тема 2. Політика розповсюдження в системі маркетингу 
Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу. Поняття 

системи розповсюдження та її складові елементи. Канали розповсюдження, рівні, характеристика 
каналів розповсюдження різних рівнів. Функції каналів розповсюдження.  

Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, багатоканальні, горизонтальні, 
вертикальні). Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження , їх різновиди 
(керовані, корпоративні, договірні). Особливості договірних вертикальних маркетингових систем 
розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних торговців під егідою оптовиків, підприємств 
утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних торговців).  

Маркетингові рішення щодо структури каналу розповсюдження та схема їх прийняття 
(визначення основних варіантів каналу, визначення числа посередників, відбір учасників каналу, 
мотивування посередників та оцінка їх діяльності). Характеристика інтенсивного, селективного та 
ексклюзивного розповсюдження.  
Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі та підприємства. 
 

Тема 3. Стратегії маркетингу підприємства 
Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку. Ключові 

фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей. 
Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти поведінки підприємства 

на ринку залежно від конкурентної ситуації. Використання «SWОТ"-аналізу для визначення 
позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і застосування стратегії. 
Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення конкурентних переваг.  

Розроблення стратегій маркетингу на основі визначення зростання ринку та відносної частки 
ринку (матриця БКГ), конкурентоспроможності та привабливості ринку.  

Маркетингові стратегії підприємства щодо товару: диференціації (високої 
якості, комплексного продажу, фірмового товару, технічного лідерства), вузької спеціалізації, 
низьких витрат (використання нових технологій, відмова від дорогого сервісу, використання 
дешевої робочої сили, дешевої сировини та матеріалів). Маркетингові стратегії щодо ринку. Види 
стратегій, спрямованих на зміну ринку чи його частки (наступальні, оборонні та наступально-
оборонні). Стратегічне та оперативне планування маркетингу. 
 

Тема 4. Організація та контроль маркетингової діяльності 
Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови 

ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови організаційних структур 
служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки.  

Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, географічної, 
ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси та відмінності.  

Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за відповідністю результатів 
діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії. 
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ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тема 1. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації 
Поняття фінансової діяльності підприємства. Особливості фінансової діяльності 

підприємства. Основні напрями фінансової діяльності підприємства.  
Сутність державного регулювання фінансової діяльності підприємства. Основні завдання та 

принципи державного регулювання фінансової діяльності підприємств. Напрями і форми 
державного регулювання фінансової діяльності підприємства.  

Засади організації фінансової діяльності підприємства. Особливості організації фінансової 
діяльності підприємств різних організаційно-правових форм та розмірів. 
 
 

Тема 2. Оборотні кошти підприємства 
Поняття та склад активів підприємства. Характеристика позаобігових та обігових активів, їх 

роль в забезпеченні торгово-виробничих процесів на підприємстві. Поняття вартості активів, 
методи оцінки сукупної вартості активів підприємства.  

Облік та оцінка запасів. Кругообіг обігових активів. Поняття оборотності обігових активів, їх 
елементи. Тривалість обороту обігових коштів. Методи визначення показників обороту та 
тривалості обороту обігових активів в цілому та по елементах. Система показників оцінки 
ефективності використання обігових активів підприємства.  

Потреба в обігових активах, фактори, що впливають на неї. Методи визначенням потреби в 
обігових активах. Фінансові джерела формування обігових активів, склад і структура. Поняття 
балансу обігових активів підприємства. 
 

Тема 3. Фінансові ресурси підприємства 
Поняття та склад фінансових ресурсів підприємства. Принципи формування фінансових 

ресурсів підприємства. Поняття вартості капіталу. Методи оцінки вартості окремих елементів 
капіталу підприємства. Середньозважена вартість капіталу.  

Власні фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Характеристика внутрішніх 
джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства (чистого прибутку, 
амортизаційних відрахувань, інших внутрішніх джерел). Характеристика зовнішніх джерел 
формування власних фінансових ресурсів підприємства. Особливості формування та напрямки 
використання окремих видів власних фінансових ресурсів.  

Позикові фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Характеристика окремих 
видів позикових фінансових ресурсів підприємства 
(банківського кредиту; фінансового лізингу; облігаційної позики; товарного кредиту, внутрішніх 
рахунків до нарахування). Особливості формування та напрямки використання окремих видів 
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позикових фінансових ресурсів. 
 

Тема 4. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємства 
Відтворення основних фондів підприємства, його види. Основні ознаки відтворення 

основних фондів. Просте відтворення основних фондів, його форми. Розширене відтворення 
основних фондів, його форми.  

Джерела фінансування капітальних вкладень, їх склад, структура та основні засоби 
фінансування. Власні фінансові ресурси як джерело фінансування капітальних вкладень, їх склад. 
Позикові фінансові ресурси, основні джерела їх залучення. Фінансовий лізинг як специфічна 
форма кредитного фінансування відтворення основних фондів підприємства. Інші методи 
фінансування відтворення основних фондів - державні централізовані капітальні вкладення, 
іноземні інвестиції. 
 

Тема 5. Аналіз фінансового стану підприємства 
Поняття фінансового стану підприємства. Основні елементи оцінки рівня фінансового стану 

підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Основні 
користувачі інформації щодо рівня фінансового стану підприємства.  

Рівень фінансової стійкості підприємства та принципи його визначення. Система показників 
оцінки рівня фінансової стійкості підприємства.  

Рівень платоспроможності підприємства та принципи його визначення. Система показників 
оцінки рівня платоспроможності підприємства.  

Оцінка показників ділової активності підприємства: швидкість обертання активів і капіталу 
підприємства, методи її оцінки. Система показників оцінки швидкості обертання активів і капіталу 
підприємства.  

Рівень рентабельності активів і капіталу підприємства, методи його визначення. Система 
показників оцінки рівня рентабельності активів та капіталу підприємства.  

Методичні підходи до інтегрованої оцінки фінансового стану підприємства, їх 
характеристика. 
 

Тема 6. Фінансове планування на підприємстві 
Поняття фінансового плану підприємства. Мета та задачі розробки фінансового плану 

підприємства. Зміст розділів і основних показників фінансового плану підприємства. Передумови 
розробки фінансового плану.  

Методи розроблення фінансового плану: нормативний, розрахунково-аналітичний, 
балансовий, економіко-математичного моделювання.  

Баланс доходів та витрат підприємства як розділ фінансового плану, зміст 
та порядок його розроблення.  
План надходження та використання грошових коштів (платіжний календар) - оперативний 
фінансовий план підприємства, зміст та порядок його розроблення. Балансовий план як прогноз 
складу активів і пасивів підприємства, зміст і порядок розроблення.  

Розрахунок точки досягнення беззбитковості підприємства -заключний розділ фінансового 
плану, зміст і порядок розроблення. Поняття порогу рентабельності, методи його визначення. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
1. Бланк, И. А. Управление использованием капитала / И. А. Бланк.– К. :   

Ника центр, 2000.– 656 с.  
2. Бланк, И. А. Управление формированием капитала / И. А. Бланк.– К. :   

Ника-центр, 2000.– 512 с. 
3. Гриньова, В. М., Фінанси підприємств : навч. посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда.– 

Харків : Видавничий Дім «Інжек», 2004.– 432 с. 
4. Финансы: Учебник для вуза / Под ред. проф М. В. Романовского.– М. : Перспектива, 

2000.– 536 с.  
5. Кизим, Н. А. Оценка и диагностика финансовой устойчивости предприятия. / Н. А. 

Кизим, В. А. Забродский и др.– Х. : ИНЖЕК, 2003. 144 с.  



 102 

 
ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Тема 1. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та розвитку операційної 
системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх 
ознаки.  

Організація операційного процесу у просторі й часі. 
Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості 

операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу 
підприємства. 
 

Тема 2. Управління процесом проектування операційної системи 
Сучасний рівень розвитку операційних систем: системи автоматизованого проектування, 

автоматизовані системи управління виробництвом, системи автоматизованого складування та 
подачі товарів, гнучкі виробничі системи, інтегровані автоматизовані системи управління 
виробництва.  

Відмінності у проектуванні продукту та послуги. Реалізація функції якості як можливість 
залучення споживача до операційного процесу.  

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Схеми розміщення та масштаби 
виробничих потужностей. Розміщення обладнання для поточного виробництва. Проектування 
поопераційної (функціональної) схеми розміщення обладнання. Гнучкі схеми. Методологія схеми 
розміщення потужностей. Розміщення приміщень і обладнання сервісних підрозділів 
підприємства. Планіровка офісу.  

Проектування виробничого і обслуговуючого потоків: методи, засоби, інструментарій. 
Проектування робіт і нормування праці. 
 

Тема 3. Управління поточним функціонуванням операційної системи 
Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання та основні вимоги до 

оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Організація 
диспетчеризації виробництва. Регулювання незавершеного виробництва. Види систем 
оперативного управління виробництвом.  

Контроль за виконанням робіт. Контроль операційного процесу. Контроль якості сировини, 
матеріалів, товарів та послуг. Контроль запасів.  

Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення в 
сфері управління запасами та пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами 
залежного та незалежного попиту. Методи диспетчеризації запасів. Система управління «точно у 
термін».  

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Класифікація робочих місць. Принципи 
організації праці. Розподіл та кооперація праці. Мотивація 
роботи. Робочі завдання. Основи нормування праці. Методи нормування праці. Хронометраж 
(система нормативів часу). Методи нормування часу. 
 

Тема 4. Управління проектами 
Сутність проектного підходу до управління організацією. Життєвий цикл проекту. 

Менеджмент проекту. 
Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за 

допомогою діаграм Г.Гантта. Розклад проектів. Контролінг проектів. Методи сітьового 
планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінки та розгляду 
програми (РЕКТ) та методом критичного шляху (СРМ). Програмне забезпечення управління 
проектами. 
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Тема 5. Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності 

 
Загальний менеджмент якості (ТОМ). Поняття, значення та фактори забезпечення якості 

товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінки. Нормативи якості товарів та послуг.  
Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз 

програм забезпечення якості У.Е.Демінга, Д.Джурана, П.Кросбі, К.Ішикава, Ш.Шинго. Методи 
Дж. Тагуші. Підхід з точки зору загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення 
якості. Групи управління якістю і система боротьби за якість товарів.  

Особливості операційного менеджменту в різних галузях економіки. 
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3. Курочкин ,А. С. Операционный менеджмент. – Х, 2000.– 302 с  
4. Яременко, Олег Леонидович. Операционный менеджмент : Учеб. для студентов эконом. спец. 
высш. учеб. заведений / О. Л. Яременко, А. М. Сумец; Нар. укр. акад.– Х.: Фолио, 2002.– 231 с.  
5. Мескон, М. Основы менеджмента : Пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Под 
общ. ред. Л. И. Евенко.– М.: Дело, 1992.– 701 с.  
6. Армстронг, Майкл. Менеджмент: методы и приемы / Майкл Армстронг.– Пер. с 3-го англ. 
изд.– К.: Знання–Прес, 2006.– 876 с.– (Европ. менеджмент).  
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Спеціальність: «ТУРИЗМ» 

Спеціалізація: «ТУРИЗМОЗНАВСТВО» 
 

Зміст програми «Організація туристичної діяльності» 
Тема 1. ТУРИЗМ УКРАЇНИ  
1. Історія туризму, зміст та основні поняття  
2. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України  
3. Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку туризму в Україні  
4. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні  
Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
1. Класифікація видів туризму за метою подорожі  
2. Класифікація видів туризму за напрямом турпотоків  
3. Класифікація видів туризму за складом учасників подорожі  
4. Класифікація видів туризму за засобом пересування туристів  
5. Класифікація видів туризму за способом оплати подорожі  
Тема 3. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ  
1. Поняття, структура та складові туристичного продукту  
2. Тур як комплексний подукт  
Тема 4. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ  
. Основні етапи створення туристичного підприємства  
2. Туроператорська та турагентська діяльність підприємств туризму  
3. Ліцензування туристичної діяльності  
4. Сертифікація послуг в туризмі  
3 Тема 5. РЕКЛАМА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 1. Поняття і напрямки рекламної діяльності 

туристичного підприємства 2. Організація рекламної діяльності, принципи та канали поширення 
реклами 3. Правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства  

Тема 6. БЕЗПЕКА ТУРИЗМУ ТА СТРАХУВАННЯ 1. Безпека туристичної подорожі 2. 
Особливості страхування в туризмі  

 
Зміст програми «Організація туристичної діяльності» 

Тема 1. Рекреація та рекреаційна діяльність як галузь наукового пізнання.  
1. Сутність понять «рекреація» і «рекреаційна діяльність».  
2. Рекреаційна діяльність як сфера економічної діяльності, її місце в розвитку національних 

економік.  
3. Становлення та основні етапи розвитку рекреаційної діяльності.  
Тема 2. Рекреація та рекреаційна діяльність як галузь наукового пізнання. 
1. Поняття про рекреаційні комплекси, територіальні рекреаційні комплекси (ТРК).  
2. Структура та властивості ТРК. Типологія ТРК.  
3. Становлення та основні етапи розвитку рекреаційної діяльності.  
Тема 3. Рекреаційні потреби, рекреаційний попит як основа формування рекреаційних 

комплексів. 
1. Види рекреаційних потреб.  
2. Чинники формування рекреаційних потреб.  
3. Рекреаційний попит як основний фактор формування ТРК.  
Тема 4. Рекреаційний потенціал, його структура і використання. 
1. Поняття про рекреаційний потенціал території (РПТ).  
2. Рекреаційні ресурси як основа РПТ, їх види, значення.  
3. Основні підходи до оцінювання рекреаційних ресурсів  
Тема 5. Формування та структура рекреаційної індустрії  
1. Сутність рекреаційно-туристичної індустрії.  
2. Багатокомпонентність рекреаційного господарства: первинні, вторинні та суміжні 

підприємства, економічні показники їхньої роботи.  
3. Види і функціональна структура закладів рекреаційного обслуговування населення.  
Тема 6. Рекреаційне районування світу та України  
1. Сутність рекреаційного районування, його мета та значення.  
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2. Чинники та умови формування рекреаційних районів.  
3. Характерні ознаки рекреаційних районів  
Тема 7. Європа – провідний рекреаційний регіон світу  
1. Чинники розвитку рекреаційного господарства в регіоні.  
2. Оцінка рекреаційних ресурсів.  
3. Особливості і етапи розвитку рекреаційного обслуговування, його сучасний стан.  
 

Критерії оцінювання 
 
Відповіді вступників оцінюються за дванадцятибальною шкалою. Відповідь 10-12 балів 

виставляються за глибокі знання, вміння аналізувати, здатність пропонувати оригінальні рішення, 
критично оцінювати об’єктивну та суб’єктивну інформацію, здійснювати самооцінку, логічно і 
послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання нестандартних практичних задач. Відповідь 7-9 балів виставляються за достатні 
знання, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, застосовувати 
теоретичні положення під час розв’язання практичних нестандартних задач, вміння аналізувати та 
пропонувати оригінальні рішення; мають місце окремі помилки. 5 Відповідь 4-6 балів 
виставляються за посередні знання, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені 
питання, які, однак містять неточності; за вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання стандартних практичних задач, не завжди аргументовані відповіді; має місце значна 
кількість недоліків. Відповідь 1-3 балів виставляються за слабкі знання навчального матеріалу, 
його розуміння, неточні, або мало аргументовані відповіді з порушенням послідовності 
викладення, за невпевненість під час пояснень теоретичних положень; відповідь не відповідає 
мінімальному позитивному рівню.  

 
Рекомендована література з дисципліни 
«Організація туристичної діяльності» 
Базова 
1. Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів: навчальний посібник / О. 

В. Аріон. – К.: Альтерпрес, 2008. – 192 с.  
2. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний 

посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 178 с.  
3. Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація 

маршрутів та турів / Г. І. Михайліченко. – К.: КНТЕУ, 2011. – 141 с.  
4. Любіцева О.О. Методика розробки турів: навчальний посібник / О. О. Любіцева. – 2-е 

вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с.  
5. Мальська М.П. Планування туристичної діяльності: підручник / М. П. Мальська, О. Ю. 

Бордун; Міністерство Освіти і науки України. – К.: Знання, 2010. – 310 с.  
6. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навчальний посібник / М. П. 

Мальська, В. В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с. 6  
7. Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: навчальний посібник. – К.: 

Рокор, 2001. – 200 с.  
8. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності / Т.Г.Сокол; за заг.ред. Орлова В.Ф. – К.: 

Грамота, 2006. – 264 с.  
9. Україна. Закони. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник офіційних 

текстів законів станом на 2 вересня 2012 року / Україна. Закони. – К.: Центр учбової літератури, 
2012. – 242 с.  

Допоміжна 
1. Афинская Конвенция о перевозке морем пассажиров и багажа // Туристические фирмы. – 

Вып. 8. – СПб.: Олбис, 1995. – 98 с.  
2. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно- термінологічні 

основи, сервісне забезпечення турпродукту: навчальний посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. 
Малиновська – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.  

3. Бгатов А. П. Туристские формальности: учебное пособие / А. П. Бгатов, Т. В. Бойко, М. В. 
Зубарева – М.: ИЦ “Академия”, 2004. – 297 с.  

4. Биржаков М. Б.Безопасность в туризме / М. Б. Биржаков, Н. П. Казаков – СПб.: Герда, 
2005. – 208 с.  
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5. Биржаков М.Б., Индустрия туризма: Перевозки / М.Б. Биржаков, В. И. Никифоров – СПб: 
Герда, 2001. – 400 с.  

6. Борисов К. Г. Международный туризм и право: учеб. псобие / К. Г. Борисов – М.: НИМП, 
1999. – 352 с.  

7. Бутко И. И.Транспортное обслуживание туризма / И. И. Бутко, В. А. Ситников Москва - 
Ростов-на-Дону: МарТ, 2006.– 336 с.  

8. Бутко И.И. Туризм. Транспортные туры и круизы / Бутко И.И. – Ростов-на- Дону: МарТ, 
Феникс, 2010 – 332 с.  

9. Глотов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах / Ю. Г. Глотов– 
М.: Транспорт, 2000. – 320 с.  

10. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: учебное пособие / В. Г. 7 Гуляев – 
М.: Нолидж, 1996. – 312 с.  

11. Гуляев В. Г. Организация туристических перевозок / В. Г. Гуляев – М.: Финансы и 
статистика, 2001. – 512 с.  

12. Дурович А. П.Организация туризма: учебное пособие / А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, 
Т. М. Сергеева – Мн.: Новое знание, 2003. – 623 с.  

13. Ефремова М. В. Основы технологии туристского бизнеса: учебное пособие / М. В. 
Ефремова – М.: Ось-89, 1999. – 192 с.  

14. Ильина Е.Н. Менеджмент транспортних услуг: индустрия авиаперевзок / Е. Н. Ильина – 
М.: Советсткий спорт, 2005. – 176 с.  

15. Ильина Е. Основы туристской деятельности / Е. Н. Ильина – М.: Советский спорт, 2000. 
– 200 с.  

16. Ильина Е. Туроперейтинг. Организация деятельности / Е. Н. Ильина – М.: ФиС, 2001. – 
256 с  

17. Исмаев Д. К. Краткий словарь технологических терминов международного туризма / 
Исмаев Д. К. – М.: ВШТГХ, 1994. – 96 с.  

18. Исмаев Д. К. Работа туристской фирмы по организации зарубежных поездок: учеб. 
пособие / Исмаев Д. К. – М.: ЛУЧ, 1996. – 136 с.  

19. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма / Н. И. Кабушкин – Мн., 2001. – 140 c.  
20. Кірпа Г.М. Залізниці України: Історичний нарис / Г. М. Кірпа, В. М. Пшінько – 

Дніпропетровськ: Арт-прес, 2001. – 328 с.  
21. Ковальчук А. С. Організація і технологія обслуговування туристів туристичною фірмою: 

навчально-методичний посібник / А.С. Ковальчук – Львів: ВКП "ВМС", 2005. – 212 с.  
22. Кононыхин С. В. Техника и технология услуг туристического бизнеса: Конспект лекций. 

– Ч.І. / С. В. Кононыхин – Донецк: ДНТБ, 2000. – 138 с.  
23. Кононыхин С. В. Техника и технология услуг туристического бизнеса: Конспект лекций 

– Ч.ІІ. / С. В. Кононыхин – Донецк: ДНТБ, 2001. – 151 с.  
24. Кусков А. С., Понукалина О. В. Менеджмент транспортных услуг: туризм: учебное 

пособие / А. С. Кусков – М: “РКонсульт”, 204.–448 с. 8  
25. Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме / Маринин М. М. – 

М.: Финансы и статистика, 2002. – 144 с.  
26. Маринин М. М. Туристские формальности: учебное пособие / Маринин М. М., В. С. 

Сенин, А. В. Хорошилов – М.: МЭСИ, 1995. – 65 с. 27.Менеджмент туризма: Учебник для 
студентов / под ред. В. А. Квартальнова. – М.: РМАТ, 1996. – 227 с.  

28.Новікова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / А.М. Новікова – 
К.: НІПМБ, 2003. – 494 с.  

29. Нормативно-правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та 
нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.  

30. Осипова О. Я. Транспортное обслуживание туристов / О. Я. Осипова – М.: Академия, 
2004. – 368 с.  

31. Офіційний вісник України: Щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство 
юстиції України. – К., 2003-2013.  

32. Охріменко О. О. Страхування у сфері туризму та готельного господарства: навчальний 
посібник / О. О. Охріменко – К.: Вища школа, 2003. – 258 с.  

33.Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових 
актів / під заг. ред. проф. В. К. Федорченка; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком 
Інтер, 2002. – 640 с.  
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34.Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним 
транспортом України / Затверджені наказом Міністерства транспорту України № 297 від 20 липня 
1998 р. – К.: Транспорт України, 1998. – 127 с.  

35. Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: навчальний посібник / Т. Г. 
Сокол – К.: Рокор, 2001. – 200 с.  

36. Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник / Ін-т туризму 
ФПУ. – 2-е вид. / Т. Г. Сокол – К.: Музична Україна, 2002. – 256 c.  

37. Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей та перевезень / О.О. Фастовець – 
К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 233 с. 9  

38.Чудновский А.Д. Менеджмент туризма / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – 228 с.  

Інформаційні ресурси  
1. Верховна рада України. Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.rada.gov.ua  
2. Войтушенко О.П. Новітні підходи до сучасних туристичних авіаційних перевезень / 

О.П.Войтушенко // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: 
філософські науки. – 2011. – Випуск 11. – С. 275 – 283. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.tourlib.net  

3. Державне агентство України з туризму та курортів. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: www.tourism.gov.ua  

4. Железные дороги и поезда. Железные дороги стран мира [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: links.travel.ru/transport/railways.  

5. Кондрашова Т.П. Влияние транспортных услуг на формирование туристского продукта. / 
Т.П.Кондрашова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tourlib.net  

6. Новик В.С. Світовий досвід організації міжнародного авіаційного транспортного 
сполучення / В.С.Новик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інститутут. – 2012. – 
Економічні науки. – Випуск ІІІ (47). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tourlib.net  

7. Образование, трудоустройство и туризм за рубежом. Работа на круизных лайнерах 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www. univers.org.  

8. Портал путешествий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.travel.ru  
9. Речные и морские круизы [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:/www.kruiz. info  
10. Роскошные отели, элитный отдых, vip-туры, круизы [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:/www. orient-express.com 10  
11. Сиволовська О.В. Розробка туристичних маршрутів як напрямку диференціації 

діяльності на залізничному транспорті. / О.В.Сиволовська, О.Г.Шаля. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: www.tourlib.net 12.Украинская туристическая информационная система 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.utis.com.ua  

13. Flights, Hotels, Holiday Package, Cruises [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // 
www/ travel.ru  

14. Regent seven seas cruises. All inclusive cruises and Luxury cruise [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http:/www.rssc/com/voyage.  

15. Train tours, Train vacations, Train trips [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www. 
railsnw/com/tours.  

16. Travel Leisure. Plan Your Getway Vacation Today [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
www,reiseburo,ru/home/leisure/railcruises  

Рекомендована література з дисципліни  
«Рекреаційні комплекси світу»  
Базова  
1. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник офіційних текстів законів 

станом на 2 вересня 2012 року / Україна. Закони. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 242 с.  
2. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: навчальний посібник / О. О. Бейдик. - 3-тє вид., 

перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2011. – 462 с.  
3. Дмитрук Ю.В., Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник / Ю. В. 

Дмитрук, Ю. В. Щур. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 280 с.  
4. Компактний атлас світу. – К.: ДНВП «Картографія», 2011. – 192 с.  
5. Малий атлас світу. – К.: ДНВП «Картографія», 2013–2015. – 192 с.  
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6. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навчальний посібник / П. О. Масляк. – К.: Знання, 
2008. – 343 с.  

7. Поколодна М. М. Конспект лекцій з дисципліни «Рекреаційні комплекси 11 світу (в тому 
числі турресурси України)» / М. М. Поколодна, І. Л. Полчанінова. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 174 с.  

8. Скрипник Н.Я. Рекреаційна географія: навчальний посібник / Н. Я. Скрипник, А. М. 
Сердюк. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 296 с. Допоміжна 

9. Алієна-Барановська В.М. Міжнародний туризм: навчальний посібник- довідник / В. М. 
Алієна-Барановська, І. І. Дахно. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 344 с.  

10.Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): монографія / В. 
Г. Явкін [та інші]. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 344 с.  

11.Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник / В.Ф. Кифяк; В. Ф. Кияк. – 
Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 344 с.  

12.Конкурентоспособность туристского комплекса Республики Беларусь: Монография / Е. Г. 
Киреенко, Д. Г. Решетников, А. И. Тарасенок и др. ; под общ. ред. Е. Г. Киреенко, Д. Г. 
Решетникова. – Минск: БГПУ, 2010. – 280 с. 13.Лукьянова Л.Л. Рекреационные комплексы: 
Учебное пособие / Под общ. ред В.К. Федорченко; Л.Л. Лукьянова, В.И. Цыбух. – К.: Вища школа, 
2004. – 346 с.  

14.Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М. П. Мальська, Н. В. 
Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с. 15.Методичні вказівки до практичних занять та 
самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу (в 
тому числі турресурси України)» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.140101 «Готельно- ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; 
уклад.: М. М. Поколодна, І. Л. Полчанінова. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 42 с.  

16.Міжнародний туризм: навчальний посібник / Т. В. Божидаркін [та ін.]. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 312 с.  

17.Румянцев А.П. Світовий ринок послуг: Навчальний посібник / А. П. 12 Румянцев, Ю.О. 
Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.  

18.Туристичне країнознавство: країни лідери туризму: Навчальний посібник / За заг. ред 
О.О. Любіцевої. – К.: Альтернатива, 2008. – 436 с.  

19.Федорченко В.К. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник / В.К. 
Федорченко, І.М. Мініч. – К.: Дніпро, 2000. – 160 с.  

20.Хлопяк С.В. Міжнародний туризм: опорний конспект лекцій: навчально-методичне 
видання / С. В. Хлопяк. – К.: КНТЕУ, 2012. – 65 с.  

21.Холловей Дж. К. Туристический бизнес/ Дж. К. Холловей, Н. Тейлор ; пер. с 7-го анг. изд. 
Т. А. Черной, А. А. Кожевениковой. – К.: Знання, 2007. – 798 с.  

22.Чорненька Н. Організація туристичної індустрії: навчальний посібник / Н.Чорненька. – К.: 
Атіка, 2009. – 392 с. 15. 

Інформаційні ресурси 
1. Офіційний сайт Державного агенство України з туризму та курортів [Електронний ресурс] 

// Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua 2. Офіційний сайт ЮНЕСКО. Список об’єктов 
всесвітньої спадщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31 
3. Сайт «Все курорты» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.allkurort.ru  

4. Сайт «Отдых и лечение на курортах SPA» [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.spalist.ru  

5. Стратегія сталого розвитку туризму і курортів в Україні [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: http://www.vincult.org.ua/p2_1.php.  

6. Туристичний портал [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.turistoff.net  
7. World Tourism Organization [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 
 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  
СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»  НА ОСНОВІ  

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ  
«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»  

 
Спеціальність «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» 

Спеціалізація: ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТА ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ 
 

ВСТУП 
Вступний екзамен проводиться з метою перевірки рівня і якості загально-професійної й 

спеціальної підготовки потенційних студентів і дозволяє виявити й оцінити готовність абітурієнта 
до вирішення професійних завдань та до наукової й науково-практичної діяльності. 

Курс «Історія України» є  одною з основних складових гуманітарної підготовки фахівців. Програма 
укладена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії  України, метою якого є 
оцінювання  рівня сформованості  історичної компетентності випускника школи, визначення  відповідності 
навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі. Її завдання полягає в 
оцінці знань і умінь випускників середньої школи:  

- про політичні, соціально-економічні, культурні події;  
- встановлювати причинно-наслідкові зв’язки подій і явищ;  
- визначати хронології соціально-економічних та  політичних  подій,  їх  зміст та послідовність;  
- позначати на карті місця історичних подій;  
- визначати передумови, причини, наслідки та особливості історичних подій, явищ, процесів;  
- визначати найважливіші зміни, що відбувалися й  відбуваються в житті людства.  

Пропоновану Програму з історії України складено враховуючи цілі, вимоги і  зміст  навчання  історії  в  
школі,  закладені  в  Державному  стандарті  освіти  та чинній  програмі  з  історії  України  для 11-річної  
школи.  Хронологічно  програма охоплює  весь  зміст  шкільних  курсів  історії  України  від  найдавніших  
часів  до сьогодення і складається з 30 тем.  

Випробування проводиться у формі іспиту.  
 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

(ЗГІДНО ПРОГРАМИ ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА 2017 РІК) 
 

ВСТУП   
Історія України як наука. Загальна періодизація. Джерела з історії України.  
1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Поява та розселення людей на території України. Поширення землеробства й скотарства на землях 

України. Трипільська культура. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у 
Північному Причорномор’ї та Криму. Велике переселення народів. Перші писемні згадки про давніх слов’ян 
(венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян. 

2. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА 
Розселення східнослов’янських племінних союзів (поляни, древляни, сіверяни, волиняни, уличі, 

тиверці, білі хорвати). Руська земля (Куявія). Утворення Київської Русі. Внутрішньо- та зовнішньополітична 
діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та Ярослава 
Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії. «Руська правда». Правління Ярославичів 
(Ізяслав, Святослав, Всеволод). Князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого в 
Києві. Боротьба з половецькою загрозою. Розвиток суспільно-політичного та господарського життя 
Київської Русі. 

Архітектура (Десятинна церква, Софійський собор, Спасо-Преображенський собор). Поширення 
писемності. Розвиток культури й освіти Київської Русі. 

3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА. МОНГОЛЬСЬКА НАВАЛА 
Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська 

навала на південно-західні землі Русі. Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича.  
Розвиток суспільно-політичного та господарського життя. Культура Галицько-Волинської держави.  
4. ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА 

ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ.) 
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Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу 
інших держав (Угорське королівство, Молдавське князівство, Османська імперія, Московське царство). 
Кревська унія. «Велике князівство Руське». Остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних 
князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської 
імперії. Виникнення українського козацтва. Соціально-економічне життя. Розвиток культури та освіти. 

5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІ СТ.) 
Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній структурі українського суспільства. 

Виникнення Запорозької Січі. Повстання 1590-х років. (К. Косинського та С. Наливайка). Братський рух. 
Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й освіти. 

6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХVІІ СТ.). 
Зміни в соціально-економічному житті. Відновлення церковної православної ієрархії 1620 р. Розвиток 

культури та освіти. Морські походи козаків. Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої проти 
Московського царства і Османської імперії. Козацькі повстання 1620–1630-х рр. «Ординація Війська 
Запорозького...» 

7. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ПРОВОДОМ                              
Б.  ХМЕЛЬНИЦЬКОГО СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. 

Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення 
української козацької держави – Війська Запорозького. Зовнішньополітична діяльність уряду Б. 
Хмельницького. 

8. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-Х – У 80-ТІ РР. ХVІІ СТ. 
Гетьманування І. Виговського, Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини. Гетьманування П. Тетері, І. 

Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ 
у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України. 

9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ. 
Гетьманування І. Мазепи. Північна війна і Україна. Повстання під проводом С. Палія (1702–1704 рр.). 

Гетьманування І. Скоропадського, Д. Апостола. Обмеження автономії Гетьманщини. «Правління 
Гетьманського уряду» (1734-1750 рр.). Розвиток культури та освіти. Києво-Могилянська академія 

10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ. 
Гетьманування К.Розумовського. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Скасування козацького 

устрою на Слобожанщині. Ліквідація Запорозької Січі. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. 
Заселення Південної України. Гайдамацький та опришківський рухи. Зміни в політичному становищі 
Правобережної України  та західноукраїнських земель після поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.). 
Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі. Розвиток культури, науки, освіти. 

11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ 
ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії. Початок 
українського національного відродження. Кирило-Мефодіївського братство. Поширення в Україні 
російського та польського суспільних рухів. Початок промислового перевороту.  

12. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У 
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель. Початок національного 
відродження. Діяльність «Руської трійці». Альманах «Русалка Дністровая». Західноукраїнські землі в 
європейській революції 1848–1849 рр. Діяльність Головної руської ради (1848–1851 рр.). Перший досвід 
парламентської діяльності. 

13. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 
Розвиток освіти, науки, літератури, мистецтва, архітектури. «Історія русів». Галицько-руська матиця. 

Собор руських вчених. 
14. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 
Події Кримської війни 1853–1856 рр. на українських землях. Реформи 1860–1870-х роках і процеси 

модернізації в Україні. Українські підприємці. Політика російського царизму щодо України. Розвиток 
громадівського руху. Журнал «Основа». Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного 
товариства» (1873–1876 рр.). Братство тарасівців. 

15. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ В 
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Розвиток кооперативного руху. 
Трудова еміграція. Політизація національного руху та утворення перших політичних партій. Діяльність 
культурно-освітнього товариства «Просвіта». 

16. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
Піднесення української культури. Розвиток освіти, науки, літератури, музичного, образотворчого, 

театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. 
17. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В 1900-1914 РР. 
Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Консолідація української нації. Створення 

політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі. Події 
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революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних 
Думах. Діяльність «Просвіти». Посилення національного гніту в 1907–1914 рр. Земельна реформа 
П.Столипіна та її вплив на Україну. 

18. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У 1900-1914 РР. 
Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху. 

Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських 
земель.  

19. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 
Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо 

війни. Перебіг воєнних дій на українських землях. Діяльність австрійської та російської адміністрацій у 
Галичині та Буковині. Українські січові стрільці (УСС). 

20. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 
Революційні події в Україні в 1917 – на початку 1918 р. Українізація армії. Еволюція поглядів 

політичних сил України в питанні самовизначення українців. Універсали Української Центральної Ради 
(УЦР). Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення Української 
Народної Республіки (УНР). Проголошення радянської влади. Перша війна радянської Росії з УНР. 
Проголошення незалежності УНР. 

21. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918–1921 РР.) 
Брестський мирний договір між УНР та державами Четверного союзу. Конституція УНР. Гетьманський 

переворот. Українська Держава.  
Утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).  
Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Акт Злуки УНР та ЗУНР. 
Прихід до влади Директорії. Друга радянсько-українська війна.  
Окупація військами Антанти півдня України. Повстання М. Григор’єва. Денікінський режим в Україні. 

Більшовицький режим в Україні. Ухвалення Конституції УСРР 1919 р. Перший «Зимовий похід» Армії 
УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий 
«Зимовий похід» Армії УНР. Холодноярська республіка (1918-1922 рр.). 

22. УКРАЇНСЬКА CРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921–1929 РР.) 
Голод у південних губерніях УСРР. Антицерковна кампанія. Неп в УСРР. Входження УСРР до складу 

СРСР. Політика «коренізації» в УСРР («українізація»). Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. 
Українське національне відродження 1920-х рр. 

23. УТВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В 1929-1939 РР.   
Форсована індустріалізація, насильницька колективізація, ідеологізація суспільного і культурного 

життя Україні. Культ особи. Масові репресії. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – геноцид Українського 
народу. Згортання українізації. Антицерковна кампанія. 

24. ЗАХІДНА УКРАЇНА В 1921–1939 РР. 
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. 

Суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя в 1930-х рр. Карпатська Україна. 
25. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 РР.) 
Початок Другої світової війни. Приєднання Західної України, Південної та Північної Бессарабії та 

Північної Буковини до УРСР. Напад нацистської Німеччини та її союзників на СРСР. Оборона Києва, 
Одеси, Севастополя. Поразки Червоної армії. Нацистський окупаційний режим. Голокост. Радянський 
партизанський рух. Діяльність ОУН. Утворення УПА. Польсько-український конфлікт. Створення 
Української головної визвольної ради (УГВР). Вигнання нацистських окупантів з території України. 
Депортація кримських татар та інших народів Криму (травень 1944 р.).  Внесок українців у визволення 
народів Європи від нацизму. Завершення Другої світової війни. 

26. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 – НА ПОЧАТКУ 1950-Х РР.) 
Участь УРСР зовнішній політиці Радянського Союзу. Адміністративно-територіальні зміни. Відбудова. 

Голод в Україні 1946–1947 рр. Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН і УПА. Придушення 
визвольного руху. Розгортання ідеологічних кампаній (боротьба з «українським буржуазним 
націоналізмом», «низькопоклонством перед Заходом», «безродними космополітами» тощо). 

27. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1953–1964 РР.) 
Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950–1960-х рр.: припинення масових 

репресій, часткова реабілітація. Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Спроби 
реформування управління промисловістю та сільського господарства, соціальної сфери. Виникнення руху 
«шістдесятників», дисидентського руху наприкінці 1950 – на початку 1960-х рр. 

28. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965–1985 РР.) 
Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина 1960 – початок 1980-х рр.). Спроби 

економічних реформ у другій половині 1960-х рр. Здобутки і проблеми соціальної сфери. Культура та 
духовне життя. Русифікація. Опозиційний рух. 

29. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 
РР.) 
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Початок «перебудови». Загострення соціально-економічної кризи. Рівень життя населення. 
Чорнобильська катастрофа. Зростання соціальної та національної активності українського суспільства 
наприкінці 1980-х рр. Загальноукраїнський страйк шахтарів. Політичні реформи. Формування 
багатопартійності, створення Народного руху України за перебудову, перші альтеративні вибори до 
Верховної Ради УРСР. Створення Автономної Республіки Крим (12 лютого 1991 р.). Декларація про 
державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Проведення Всеукраїнського 
референдуму та виборів Президента України. 

30. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Початок державотворчих процесів. Заснування Збройних Сил України. Дострокові вибори до 

Верховної Ради та вибори Президента України. Затвердження державної символіки (1992 р.), формування 
інституту громадянства. Ухвалення Конституції 1996 р. та змін до неї. Приватизація. Лібералізація цін. 
Грошова реформа (1996 р.). Майнова диференціація суспільства. Інтегрування України в європейське і 
світове співтовариство. «Газові» та «торгівельні війни» з Росією. Політична криза 2014 р. Збройна агресія 
Росії проти України. 

 Культура, наука, спорт та релігійне життя в незалежній Україні. 
 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 

Відповіді оцінюються за дванадцятибальною системою. Підсумкова оцінка виставляється після 
завершення іспиту.  

Бали 12, 11, 10 виставляється, якщо:  
– всебічно і повністю розкрито зміст запитання з використанням відповідної літератури;  
– відповідь проілюстрована прикладами, цифровими даними, що підтверджують та поглиблюють 

зміст відповіді;   
– теоретичні положення поєднані з практичними прикладами;  
– продемонстровано знання сучасного стану проблем, є власна аргументована позиція з даного 

питання;  
– дані повні і правильні відповіді на додаткові питання;  
– випускник  вільно  висловлює  свої  думки,  володіє  професійною  мовою, вміє вести наукову 

дискусію. Відповідь конкретна, логічна, послідовна.  
 Бали 9, 8, 7 виставляється, якщо:  
– правильно розкрито зміст запитання  з  використанням  відповідної літератури;  
– відповідь проілюстровано прикладами, цифровими даними, що підтверджують та поглиблюють 

зміст відповіді;  
– продемонстровано знання сучасних проблем галузі;  
– допущені деякі неточності при відповіді на додаткові питання;  
– випускник вміє висловлювати свої думки, володіє професійною мовою, але не завжди чіткий, 

логічний, послідовний при викладі матеріалу.  
Бали 6, 5, 4 виставляється, якщо:  
  – відсутня відповідь на одне з запитань білета;  
– отримано, в основном правильну, але недостатньо повну відповідь на поставлене запитання;  
– виявлені слабкі знання сучасного стану проблем, а також недостатнє вміння пов’язати теоретичні 

знання з практикою;  
– є труднощі у відповідях на додаткові запитання.  
 Бали 3, 2, 1 виставляється, якщо:  
  – відповідь поверхнева, виявлено незнання базових понять спеціальності, сучасних проблем галузі;  
– відсутні відповіді на додаткові запитання.  
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Спеціальність: «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 

Спеціалізація: «АНІМАЦІЙНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Питання до вступного іспиту побудовані у відповідності до змісту і логіки такої основної 

дисципліни науково-предметної підготовки як “Соціальна робота”, яка є пров ідною 
фундаментальною дисципліною в процесі підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності 
«Соціальна педагогіка». Підвалинами даного курсу є найкращі доробки теорії та практики 
провідних вітчизняних та зарубіжних учених і фахівців, які були ініціаторами виникнення та 
розвитку соціальної педагогіки. Програма цього курсу грунтується на соціокультурному підході, 
відповідно до якого динаміка історії, теорії та практики соціальної педагогіки розглядається в 
залежності до потреб розвитку культури певного соціуму, людства в цілому.  

Значна частина питань вступного іспиту побудована також на матеріалі таких основних 
фахових дисциплін як – “Методика соціально-педагогічної роботи” та «Методи соціально-
педагогічного дослідження», спрямованих на формування технологічних навичок і умінь 
фахівців стосовно соціально-педагогічної роботи з різними інститутами сфери соціального 
виховання, а також фахової діяльності в мікросоціумі та територіальній громаді, а також 
науково-обгрунтованого дослідження і вирішення соціальних протирічч та проблем в 
соціальному вихованні. 

Базовими дисциплінами до основних фахових курсів є такі дисципліни як “Загальна 
педагогіка”, “Педагогічна технологія та етика”, та “Етнопедагогіка”, які також належать до 
циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки. Питання вступного іспиту 
передбачають перевірку знань з цих дисциплін фахової підготовки та вміння використовувати 
їх у вирішенні проблем історії, теорії та методики соціальної педагогіки 

В цілому питання до вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” 
передбачають перевірку рівня сформованості у абітурієнтів-бакалаврів соціальної педагогіки 
професійної свідомості, теоретичної бази їх професійної діяльності, зокрема, оволодіння 
знаннями з історії соціального виховання, соціальної педагогіки, усвідомлення тенденцій їх 
розвитку на сучасному етапі; створення уявлень про напрями та механізм вдосконалення 
соціальна педагогічних умов просоціального розвитку особистості, групи, суспільства, а також 
відповідних програм, методик і технологій соціально-педагогічної діяльності.  

Особливість вступного іспиту до продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Магістр» полягає у виявленні здібностей абітурієнта до науководослідницької і аналітичної 
діяльності у сфері соціального виховання та здатності до пошуку інноваційних технологій 
соціально-педагогічної діяльності. 
 

Зміст програми комплексного вступного іспиту 

Вступ 
Значення курсів "Соціальна педагогіка", “Методика соціально-педагогічної роботи” та 

«Методика соціально-педагогічного дослідження» як основних фундаментальних дисциплін в процесі 
підготовки фахівців з соціальної педагогіки. Зв'язок основних курсів з попередніми та наступними 
дисциплінами циклів гуманітарної і соціально-економічної та професійно-орієнтованої підготовки, 
зокрема, з циклу психолого-педагогічних дисциплін, а також дисциплінами профілізацій та 
спеціалізацій. 

 
Розділ І. Основи соціальної педагогіки  
Тема 1.1. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки. 

Сутність поняття «соціальна педагогіка», її об'єкт та предмет дослідження. Розмежування з 
предметами філософії, соціології, культурології та психології. Соціальна педагогіка в системі 
сучасного педагогічного знання. Мета, завдання та функції соціальної педагогіки. Взаємини 
соціальної педагогіки з соціальною роботою. Структура соціальної педагогіки. Загальна 
характеристика основних її розділів (агогіка, геротика, віктимологія, андрогогіка тощо). 
Принципи та методи соціальної педагогіки, її тезаурус. 
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Тема 1.2. Соціальне формування соціальних суб'єктів як соціокультурна проблема. 
 

Культурно-виховна функція суспільства. Особистість як безумовна ціннісіь суспільства, її 
духовний розвиток та реалізація провідне завдання соціального виховання демократичного 
соціуму. Соціальне виховання як сфера створення умов для цілеспрямованого духовного розвитку 
людини, групи, суспільства. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки. Проблема 
активізації виховного потенціалу суспільства, групи, окремої людини та нейтралізації, подолання їх 
негативних впливів на людину, групу, суспільство. 

Соціальний педагог як новий тип педагога. Соціальний педагог вихователь-посередник між 
людиною, групою та суспільством. Його функції в умовах мікро та макросоціумів. Професійний 
портрет: вимоги до людських та професійних якостей, комплекс знань та вмінь, кваліфікаційні 
вимоги, кодекс етики. Потреба суспільства в цих фахівцях. 

Основні сфери діяльності соціального педагога, їх загальна характеристика. 
Особливості взаємодії соціального педагога з соціальними суб'єктами. Загальна характеристика 
методик роботи з соціальними суб'єктами. Система підготовки соціального педагога. 

 
Тема 1.3. Соціально - педагогічна діяльність. 

 
Поняття про соціально-педагогічну діяльність. Роль і місце соціально-педагогічної 

діяльності в сучасному суспільстві. Взаємини соціально-педагогічної з педагогічною 
діяльністю та соціальною роботою. Соціальна допомога як засіб соціального виховання. 
Принципи соціально-педагогічної діяльності. Зміст соціально-педагогічної діяльності.  

Діагностування соціальної вихованості та якості соціальних впливів на розвиток людини 
і суспільства, організація позитивного виховного впливу: традиційного (через сім'ю, 
мікросоціум)з стилізованого (через вікову субкультуру), інституціонального (через виховні 
інституції), міжособового (через значимих осіб), рефлексивного (індивідуально 
пережитий, усвідомлений); їх взаємодія та координація. Нейтралізація негативного впливу цих 
факторів, корекція негативних впливів та їх наслідків. Управління процесом соціального 
виховання. 

Структура мережі соціально-педагогічних служб України. Загальна характеристика 
систем: соціальної служби та організацій у справах неповнолітніх, соціальної служби у 
справах молоді та сім'ї. "Білі плями" мережі. 

Технології соціально-педагогічної роботи. Особливості соціально-педагогічних методик 
діагностування, індивідуальної допомоги, навчання взаємодії, організації взаємодії тощо. 
 

Тема 3.5. Розвиток вітчизняної соціальної педагогіки 
 

Загальна характеристика внеску С.Т.Шацького в розвиток теорії і практики соціальної 
педагогікита в становлення вітчизняної соціальної педагогіки. Етапи соціально-педагогічної діяльності 
С.Т.Шацького. 

Діяльність С.Т.Шацького до 1917р. Початок організація дозвіллєвої діяльності дітей та 
підлітків О.У.Зеленком, С.Т.Шацьким. Досвід дитячих товариств "Сетлемент", "Дитяча праця та 
відпочинок", колонії "Бадьоре життя", характеристика їх систем виховання. 

Діяльність С.Т.Шацького у радянський період. Розробка теорії та практика реалізація ідей 
"педагогіки середовища" С. Т. Шацьким. Діяльність 1 Дослідної станції Наркомпроса. 

Внесок вітчизняної педології в розвиток теорії та практики соціальної педагогіки. 
Становлення вітчизняної педології. Наукова та практична діяльність Г. І. Россолімо, А. Н. 
Нєчаєва, А. Ф. Лазурського, В. П. Кащенка. Соціальні профілі та педагогічна клініка В. П. 
Кащенка. Взаємозв'язок з зарубіжними соціопедагогічними ідеями та досвідом. 

Підтримка педології радянською владою. Подальший розвиток педології в 20-30 роки: 
головні течії, організація діяльності педологічних служб, зокрема школи. Вплив педології на 
розробку проблем соціальної педагогіки. Причини знищення педології. 

Проголошення нових цінностей соціального виховання. Руйнація попередньої системи 
соціального виховання, зокрема підсистеми освіти, відмова від благодійності, заборона 
Всеросійського учительського союзу тощо. 
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Поступове формування авторитарної системи соціального (державного) виховання. 
Створення законодавчої бази. Загальна характеристика основних елементів радтіської системи 
соціального виховання. 

60-80 роки. Соціальні теорії школи та їх зв'язок з розвитком соціальної педагогіки. 
Недостатність шкільної педагогіки та поступове висунення соціально-педагогічних проблем 
формування особистості. 60-ті: поява перших спеціалістів, орієнтованих на соціально-
педагогічну роботу в мікрорайоні. Творчий розвиток ідей "педагогіки середовища". 70-ті: досвід 
організації соціально-педагогічних комплексів. 80-ті: аналіз та узагальнення накопиченого 
досвіду соціально-педагогічної роботи за місцем проживання. 

90-ті роки офіційне відновлення статусу соціальної педагогіки. Діяльність ТНДК 
"Школа-мікрорайон". Створення Всесоюзної асоціації соціальних педагогів та соціальних 
працівників. Введення професії "Соціальний педагог", інші наслідки діяльності ТНДК. 

Становлення соціально-педагогічної теорії та практики в Україні, проблеми розвитку 
соціальної педагогіки. Створення Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів з 
соціальної роботи. Підготовка професійних кадрів. 

Розділ ІУ.Основиі теорії соціалізації та напрями соціально-педагогічного формування 
особистості 

Тема 4.1. Сучасні теорії соціального формування особистості 
Взаємини понять "соціалізація" і "соціальне вихованні". Взаємодія біологічних, психологічних, 

соціальних факторів та соціального виховання у процесі формування особистості. Відсутність 
багатофакторної теорії соціалізації особистості. Психоаналітична теорія 3. Фрейда, психосоціальна Е. 
Ериксона та їх значення для теорії і практики соціальної педагогіки. Когнітивна теорія Ж. Піаже, 
теорія морального розвитку Л.Кольберга та їх значення для теорії і практики соціальної педагогіки 
Теорія научіння, концепція діяльністного підходу, теорія групового пристосування та їх значення 
для теорії і практики соціальної педагогіки. 

 
Тема 4.2.   Соціальне виховання як  умова просоціальної  реалізації особистості та профілактики 

асоціальності 

Сутність соціального виховання, його специфіка щодо об'єкта, мети та методу. Поняття 
"соціальність". Духовність -міра соціальної досконалості соціальних суб'єктів. Двоєдине завдання 
соціального виховання стосовно соціуму та особи. Створення умов для соціального становлення і 
духовного розвитку соціальних суб'єктів та умов для їх (соціальності, духовності) реалізації в 
соціальній дійсності. Цінності - основа змісту соціального виховання, їх види та вплив на соціально-
педагогічну практику. 

Взаємодія мікро та макрофакторів у соціальному вихованні. Педагогізація середовища: 
активізація педагогічного потенціалу соціального середовища,  нейтралізація 
деструктивного впливу факторів середовища. Соціально-педагогічна діяльність з особами, 
соціальними групами, інституціями з метою створення сприятливих соціальних умов соціо-духовного 
розвитку всіх соціальних суб'єктів. 

Формування позиції особистості. Позиція особистості: поняття, параметри. Зміст позиції 
особистості, механізм її формування. Соціально-педагогічні методи та форми формування 
просоціальної позиції особистості. 

Поняття про соціальну реалізацію особистості. Види соціальної реалізації особистості ("Душа 
людини" Е. Фромм). Просоціальна реалізація особистості, умови її здійснення. Соціально-педагогічні 
методи і форма організації просоціальної реалізації особистості. Включення особистості у макро- та 
мікросередовище. Інтеграція виховних сил суспільства. Створення умов престижності духовного 
самовиховання в соціумі. 

Протиріччя соціуму, їх вплив на становлення та реалізацію позиції особистості. Причини 
негативних соціальних явищ. Соціально-педагогічні засоби попередження та подолання їх негативних 
впливів на особистість. 

Соціально-педагогічна діагностика особистості: сутність та особливості. Дослідження 
соціальної ситуації розвитку. Вивчення вихованості. Діагностика соціально-педагогічної 
занедбаності. 

Тема 1. Предмет, завдання і категорії педагогіки. 
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Педагогіка як наука і навчальна дисципліна. Етапи розвитку педагогіки: донауковий, етап 
виникнення теоретичних концепцій виховання і освіти, етап розвитку педагогічної науки. Система 
педагогічних наук. Місце педагогіки в системі наук, що вивчають людину і особистість. 
Предмет і завдання педагогіки. Функції педагогічної науки: науково-теоретична, організаційно-
практична, прогностична. Основні категорії педагогіки: педагогічний процес, виховання, 
навчання, освіта, розвиток, формування, самоосвіта і самовиховання, їх характеристики і 
взаємозв'язок. 

Структура і галузі педагогіки: загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика 
(теорія навчання), організація та управління педагогічним процесом. Вікова педагогіка (дошкільна 
та шкільна педагогіка), спеціальна педагогіка (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, 
олігофренопедагогіка, логопедія), соціальна педагогіка (сімейна педагогіка, агогіка -
перевиховання дітей, що мають проблеми, андрагогіка, віктимологія), професійна педагогіка 
(педагогіка вищої школи, військова педагогіка, підвищення кваліфікації та перекваліфікація 
робітників народного господарства, навчання літніх людей, ), пенітенціарна педагогіка, 
порівняльна педагогіка, етнопедагогіка. Поняття про соціальну педагогіку як галузь 
інтегративного знання і навчальний предмет. Зв'язок педагогіки з іншими науками – філософією, 
соціологією, психологією культурологією, біологією, етикою, естетикою та іншими. 

Тема 6. Основи виховної роботи. 
Основні положення теорії виховання. Поняття про суб'єкти та об'єкти виховного процесу. 

Гуманістичні ідеали вітчизняної виховної системи. Школа як відкрита виховна система. 
Виховання як процес соціалізації особистості школяра. 

Етапи процесу виховання: формування ідеалу, еталону; вивчення індивідуальних 
особливостей вихованця ( колективу); реалізація програми виховання; спонукання особистості до 
самовиховання. 

Розумове виховання: завдання та основні методики. Формування наукового світогляду як форми 
свідомості людини, що відбиває систему її поглядів на навколишній світ і має своє місце в ньому. Проблема 
формування світогляду в історії  школи і педагогіки. Г.Сковорода, М.Костомаров, П.Куліш, М.Драгоманов, 
І.Франко, М.Грушевський про формування національного мислення, духовності, самовизначення. 

Моральне, правове і громадянське виховання. Сутність, мета і зміст морального виховання. 
Правове виховання як складова частина морального виховання. Проблема морального виховання в 
історії школи і педагогіки (М.Квінтіліан, Я.Коменський, Є.Славенецький, Й.Песталоцці, 
Ф.Прокопович, Г.Сковорода, М.Пирогов, Т.Шевченко, К.Ушинський, В.Сухомлинський). Шляхи і 
засоби морального виховання. Суперечності у моральному житті суспільства на сучаному етапі, їх вплив 
на виховання моральних рис громадян. Концепція громадянського виховання. 

Трудове виховання: мета, завдання та умови. Поняття про трудове виховання, його місце у 
формуванні особистості. Ідея трудового виховання у вітчизняній (Г.Сковорода, К.Ушинський,  
А.Макаренко, В.Сухомлинський) та зарубіжній (Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Й.Песталоцці, Р.Оуен, Дж.Дьюї та 
інші) педагогіці. Народна педагогіка про трудове виховання. Основні завдання трудового виховання. 

Основні форми трудового виховання і професійної орієнтації дітей і молоді в умовах переходу до 
ринкових екномічних відносин. 

Естетичне виховання. Поняття про естетичне виховання й естетичну культуру особистості. Теорія 
естетичного виховання в історії педагогіки. Завдання, зміст, джерела і методи естетичного виховання. 

Екологічне та валеологічне виховання: зміст, форми та умови. Сутність екологічного 
виховання та зростання його актуальності. Зміст, завдання екологічного виховання та його 
зв'язок з іншими компонентами змісту виховання. Основі форми екологічного виховання. 

Фізичне виховання. Фізична культура як складова частина всебічного розвитку особистості. Теорія 
і практика фізичного виховання в історії педагогіки. Оздоровчі освітні та виховні завдання фізичного 
виховання. Фізичне виховання в сім'ї. Гуманізація виховної роботи з фізично слабкими та хворими дітьми. 

Економічне виховання. Сутність економічного виховання та зростання його актуальності. Зміст, 
завдання економічного виховання. Основі форми економічного виховання. 

Статеве виховання. Зміст, завдання. Значення статевого виховання для загального культурного 
розвитку особистості. Особливості форм статевого виховання. 

Організація педагогічного процесу. 
Соціальні вимоги до змісту виховання соціально активної особистості. Соціальна 

зумовленість мети та завдань виховання. Характеристика вітчизняних та зарубіжних концепцій 
вільного розвитку особистості і громадської відповідальності. 

Сучасні концепції виховання, перевиховання, самовиховання. Українська виховна система 
в контексті світових культурних процесів. 

Тема 7. Методи виховання, закономірності та принципи 
Соціальні вимоги до змісту виховання творчої особистості. 
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Характеристика вітчизняних та зарубіжних концепцій вільного розвитку особистості і 
громадської відповідальності. 

Етапи процесу виховання: формування ідеалу, еталону; вивчення індивідуальних 
особливостей вихованця (колективу); реалізація програми виховання; спонукання особистості до 
самовиховання. 

Поняття про методи, прийоми та засоби виховання. Зумовленість методів виховання метою, 
завданнями, змістом, віковими та індивідуальними особливостями, рівнем вихованості особистості та 
організації колективу. Проблема методів виховання в історії педагогіки. 

Класифікація методів виховання та їх характеристика. Методи формування свідомості особистості. 
Методи організації діяльності. Методи стимулювання. Види методів виховання. Методи самовиховання та 
самоосвіти особистості. Характеристика основних груп методів виховання в сучасній школі: 

1. Метод формування свідомості: роз'яснення, бесіда, розповідь, диспути і дискусії, приклад, 
навіювання; 

2. Методи організації життєдіяльності дітей і досвіду поведінки: вправи, педагогічні вимоги, 
громадська думка, метод виховуючих ситуацій, гра; 

3. Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності: заохочення, покарання, змагання, 
суб'єктивно-прагматичний метод. 

Засоби виховання – духовні, функціональні, матеріальні. Вплив засобів масової інформації, 
літератури і мистецтва на формування особистості і колективу. 

Тема 8. Колектив як суб’єкт і об’єкт виховного впливу 
Загальне поняття про колектив. Колектив як суб’єкт і об’єкт виховного впливу. Поняття та 

сутність колективу, його види і структура. Проблема колективу у зарубіжній та вітчизняній 
педагогіці. Розвиток ідеї виховання особистості в колективі (Й.Песталоцці, О.Духнович, 
С.Шацький, В.Сухомлинський). Вчення А.Макаренка про колектив і його роль у вихованні. 
Концепція колективістського виховання в сучасних педагогічних теоріях і концепціях. 

Етапи (стадії) формування колективу, закони життя колективу, принципи розвитку. Концепція 
колективного виховання, взаємодії особистості і колективу в сучасній педагогічній теорії. 

Тема 9 Вікова періодизація та врахування вікових особливостей у виховній роботі 
Загальне поняття про особистість та її розвиток. Основні якості особистості. Спадковість, 

середовище і виховання – головні чинники розвитку. Види діяльності та їх значення для розвитку. 
Специфіка виховання, його місце серед інших чинників.  

Вікова періодизація. Характеристика вікових періодів життя і діяльності особистості та урахування 
їх особливостей у виховній та освітній роботі. Системи періодизації Коменського, Штраца, Бюллера, 
Левітова, Ельконіна та інших. Новоутворення анатомо-фізіологічного і психологічного характеру та зміни 
провідних видів діяльності як основа встановлення періодів розвитку людини. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ  

З ВСТУПНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ЗІСПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА"  
Оцінка знань абітурієнтів з комплексного вступного іпситу проводиться за такими 

критеріями: 
Обсяг знань, орієнтованість в матеріалі з тем всіх спеціальних дисциплін, матеріал яких 

винесено на вступний іспит; 
Глибина знань, вміння дати розгорнутий аналіз питання екзаменаційного білета та проблем, 

що існують в матеріалі; 
Системність знань, вміння пов'язувати знання з різних розділів основного курсу, знаходити 

зв'язок з іншими профільними дисциплінам; 
Практичне оволодіння термінологічним апаратом соціальної педагогіки. 
Оцінка "5" ставиться в тому разі, коли абітурієнт виявляє орієнтованість в матеріалі з 

усіх тем основних дисциплін спеціальності, дає повний і розгорнутий аналіз будь-якої проблеми 
теорії і практики соціально-педагогічної діяльності, ілюструючи прикладами з практики, пов'язує 
знання з різних споріднених дисциплін при викладанні відповіді, демонструє вільне володіння 
термінологічним апаратом з усіх галузей соціальної педагогіки. 

Оцінка "4" ставиться, коли абітурієнт виявляє орієнтованість в матеріалі усіх тем 
основних курсів спеціальності, пов'язує знання і матеріал з різних тем спеціальних дисциплін, але 
недостатньо повно висвітлює проблему, аналіз якої будує за допомогою додаткових запитань, 
володіє в цілому термінологічним апаратом з усіх галузей соціальної педагогіки. 

Оцінка "З" ставиться при недостатній орієнтованості абітурієнта в матеріалі з усіх тем 
основних курсів спеціальності,, але в разі вміння дати аналіз проблеми за допомогою 
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допоміжних питань, студент повинен показати вміння користатися термінологічним апаратом 
соціальної педагогіки. 

Оцінка "2" ставиться в разі, коли абітурієнт не може дати аналіз соціально-педагогічної 
проблеми, не бачить її місце в системі соціального виховання, не володіє термінологічним 
апаратом соціальної педагогіки. 
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Спеціальність: «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» 
- Спеціалізація: «ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОКУМЕНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

-            Спеціалізація: «БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
 

Прийом абітурієнтів, які мають диплом «молодшого спеціаліста» та вступають на навчання 
для здобуття ступеня бакалавра, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. 
Вони відбуватимуться у формі співбесіди і містять запитання з навчальних дисциплін професійної 
підготовки, які об’єднані в два блоки відповідно до напрямів діяльності:   

- Інформаційна та документаційна діяльність 
- Бібліотечно-інформаційна діяльність. 
Для складання вступних іспитів, абітурієнт обирає один з цих двох напрямів та складає 

відповідний вступний іспит: 
- за напрямом Інформаційна та документаційна діяльність – складає іспит  

з  Діловодства та основ інформатики ;  
- за напрямом Бібліотечно-інформаційна діяльність – складає іспит  

з  Бібліотекознавства і бібліографії. 
 
Діловодство та основи інформатики 

 
Діловодство Основи інформатики 
1.   Діловодство загальне та спеціальне: 
порівняльна характеристика 
16. Кадрове діловодство: характеристика 
17. Менеджмент організацій: значення 
діловодних служб 
18. Сучасні ділові документи: класифікація та 
правила оформлення 
19. Основи документознавства 
20. Електронний документ  як різновид 
документу: характеристика, властивості 
21. Документне забезпечення управління 
22. Основні положення професійної етики для 
секретаря-діловода 
23. Основні правила ведення архіву 
24. Організація поточного зберігання 
документів 
25. Документообіг на підприємстві: 
організація, вимоги 
26. Розпорядчі документи: характеристика 
різновидів 
27.  Службові документи: реквізити, стиль, 
мова 
28. Поняття та значення уніфікації та 
стандартизації оформлення службових 
документів 
29. Редагування службових документів: 
характеристика 
 

16. Загальні поняття інформатики 
17. Системи управління базами даних (СУБД): 
визначення та характеристика 
18. Інформаційні системи: загальна 
характеристика 
19. Загальні поняття бази даних 
20. Характеристика основних моделей 
даних 
21. Програмні системи автоматизації 
діловодства: загальна характеристика 
22. Комп'ютерні технології в офісній 
службі 
23. Сучасні засоби захисту інформації в 
системах електронного документообігу 
24. Технологія та архітектура 
комп’ютерних мереж. 
25. Автоматизація робочих місць в сфері 
діловодства: загальні поняття 
26. Електронні архіви: загальні поняття 
27. Цілі та особливості автоматизації процесів 
діловодства 
28. Організаційна техніка: складові, значення 
для діловодства 
29. Можливості використання текстових і 
табличних редакторів в сфері діловодства 
30. Інформатизація суспільства: загальні 
поняття 
 

 
Список рекомендованої літератури: 

 
14. Авер'янова Є., Антонова О., Бабак В., Василенко В., Голоктіонова О. Усе про кадрове діловодство: 

метод. посібник. — Д. : Баланс-Клуб, 2009. — 128с. 
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15. Ганжела С. І., Ганжела І. П. Інформатика. Базовий курс для користувачів: навч. посібник / 
Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград: Авангард, 2008. — 
220c. 

16. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. для уч. проф.-техн. закл. освіти. — 4.вид. — К. : 
Либідь, 2004. — 384с. 

17. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять / розроб. С. Кулешов [та ін.]. - Офіц. 
вид. - Чинний від 01.07.2005. - К. : Держспоживстандарт України, 2005. - ІV, 32 с. - (Національний стандарт 
України). 

18. Діловодство у державних установах: зб. інструкцій / Є.К. Пашутинський (упоряд.). — 2-ге вид., зм. 
— К. : КНТ, 2009. — 593с. 

19. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять / С... К                                                    
улешов (розроб.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — ІV, 32 с. 

20. Боряк Г. С., Дубровіна Л. А., Калакура Я. С., Климова К. І., Ляхоцький В. П. Архівознавство: 
Підручник для студ. іст. фак. вузів —2.вид., випр. і доп. — К. : ВД "КМ Академія", 2002. — 356с. 

21. Костоглод К. Д., Злосчастьєв А. П., Калініченко А. В. Основи інформатики та комп'ютерної техніки: 
Підручник для студ. екон. спец. — Полтава, 2001. — 122с. 

22. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і 
мистецтв / Держ.академія керівн. кадрів культури і мистецтв. — К. : ДАКККіМ, 2003. — 58с. 

23. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник для студ. вузов культуры. — 7-е изд., стер. — К. : 
Знання, 2006. — 459с. — (Серия "Высшее образование XXI века"). 

24. Основы информатики и вычислительной техники: Учеб.-метод. пособие /Одес. нац. юрид. акад./ 
С.Л. Емельянов (общ.ред.). — О. : Юридична література, 2004. — 360с. 

25. Тітенко Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: Навч.-метод. посібник 
Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2006. — 192с. 

26. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посіб.. — К. : Знання, 2007. — 398с. — (Серія 
"Вища освіта XXI століття").  

Бібліотекознавство і бібліографія 
 
Бібліотекознавство  Бібліографія 
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1. Закон України «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу»: значення, основні 
положення. 
2. Бібліотека в системі документальних 
комунікацій суспільства: завдання функціонування, 
перспективи розвитку. 
3. Електронна бібліотека: сутність та напрями 
створення. 
4. Мережа бібліотек України: основи 
організації, види систем. 
5. Національні бібліотеки України, їх функції. 
6. Система управління бібліотечною справою 
в Україні. 
7. Планування та облік діяльності бібліотеки. 
8. Методичне управління бібліотеками. 
9. Обслуговування в бібліотеці як технологічний 
процес: зміст, структура, перспективи автоматизації. 
10. Інтернет-ресурси та сервіси бібліотек. 
11. Бібліотечний фонд: функції, види, типи. 
12. Формування бібліотечного фонду як 
технологічний цикл: зміст та структура. 
13. Комплектування бібліотечного фонду як 
технологічний процес: етапи та види 
комплектування. 
14. Документопостачання бібліотек: джерела та 
способи. 
15. Облік документів в бібліотеці: види, форми. 
 

1. Аналітико-синтетична обробка документів як 
технологічний цикл. 
2. Процес складання бібліографічних записів 
документів: основні етапи. 
3. Загальна методика систематизації документів. 
4. ББК для масових бібліотек: структура, види 
індексів, особливості їх застосування. 
5. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: 
функції, склад та структура. 
6. Система каталогів та картотек бібліотеки: 
функції, види, форми, можливості автоматизації. 
7. Методика організації системи каталогів і 
картотек. 
8. Інформаційне обслуговування в бібліотеці: види, 
вимоги до організації. 
9. Автоматизація бібліотечно-бібліографічних 
процесів: значення, напрями, програмне 
забезпечення. 
10. Організація бібліографічної діяльності в Україні. 
11. Управління бібліографічною діяльністю. 
12. Методика довідково-бібліографічного 
обслуговування в бібліотеках. 
13. Бібліографічне інформування в бібліотеці: види, 
вимоги та організація. 
14. Загальна методика підготовки бібліографічних 
посібників 
15. Методика підготовки та проведення 
бібліографічних оглядів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 
 

Відповіді оцінюються за дванадцятибальною системою.  
Максимальна кількість балів дорівнює 12. 
 

Бали 12, 11, 10 виставляються, якщо абітурієнт: 
- дає повну і розгорнуту відповідь на запитання,  
- відповідь ілюструє прикладами з практики,  
- пов'язує теоретичні знання з практичними прикладами, 
- демонструє вільне володіння термінологічним апаратом з фаху,  
- дає вірні  відповіді на додаткові питання; 
- дає конкретні та логічні відповіді, обґрутовуючи власну позицію з питання. 
 

Бали 9, 8, 7 виставляються, якщо абітурієнт: 
- дає вірну відповідь на запитання,  
- відповідь ілюструє прикладами з практики,  
- демонструє знання проблем галузі, 
- вміє висловлювати свої думки у відповідь на фахові запитання,  
- допускає деякі неточності при відповіді на додаткові питання. 
 

Бали 6, 5, 4 виставляються, якщо абітурієнт: 
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- дає неповну відповідь на запитання,  
- відсутня відповідь на одне з запитань білета, 
- демонструє слабкі знання сучасного стану проблем, а також недостатнє 

              вміння пов’язати теоретичні знання з практикою,  
- є труднощі у відповідях на додаткові запитання. 
 

Бали 3, 2, 1 виставляються, якщо абітурієнт: 
- не дає вірну відповідь на запитання,  
- відповіді поверхневі, демонструє  незнання базових понять спеціальності, 
    сучасних проблем галузі,  
 -  відсутні відповіді на додаткові запитання. 
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Спеціальність: «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО» 
Спеціалізація: «МУЗЕЙНО-ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 
ВСТУП 

Вступний екзамен проводиться з метою перевірки рівня і якості загально-професійної й спеціальної 
підготовки потенційних студентів і дозволяє виявити й оцінити їх готовність до вирішення професійних 
завдань та до наукової й науково-практичної діяльності. 

Мета фахового випробування за програмою освітнього ступеню "Бакалавр" на базі ОКР «Молодший 
спеціаліст» споріднених спеціальностей за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» - виявити 
набуті абітурієнтом теоретичні знання та компетентності у галузі історії України, музейної справи, 
археології України, пам’яткоохоронної діяльності тощо. 

Пропоновану Програму складено, враховуючи основні цілі, вимоги і  зміст  навчання  на І курсі 
спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство».  

Характеристика змісту програми. Програма охоплює коло питань, які в сукупності характеризують 
вимоги до знань і вмінь особи, що бажає здобути освітній ступінь „бакалавр” за спеціальністю 027 
«Музеєзнавство, пам’яткознавство». 

 Програма до фахового випробування має синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до 
таких розділів професійних знань: 

 Історія України 
 Музеєзнавство: історія і теорія 
 Археологія України 
 Етнографія України 

Вимоги до абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра напряму 
підготовки 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» абітурієнти повинні мати повну середню і спеціальну 
освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навиками в галузі професійних наук.  Випробування 
проводиться у формі іспиту. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА 
Теорії походження Русі. Походження назв «Русь», «Україна». Утворення Русі як 

держави. Київське князівство Аскольда. Перші перетворювання княгині Ольги. 
Завершення формування державності на Русі. Реформи князя Володимира Великого. 
Найвище піднесення Русі. Ярослав Мудрий. Князівські усобиці наприкінці XI ст. Початок 
феодальної роздробленості на території Русі. 

 
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА 

РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 
Утворення Великого князівства Литовського. Причини швидкого підпорядкування 

Литвою руських земель. Політика Литви в українських землях. Кревська унія. Галичина 
під владою Польщі. Люблінська унія та її наслідки. Українські землі у складі Речі 
Посполитої. Виникнення українського козацтва. Дмитро Вишневецький-Байда. Утворення 
Запорозької Січі, її суспільно-політичний устрій. 

 
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА СЕРЕДИНИ ХVII ст. 
Причини, характер та періодизація Національно-визвольної війни середини ХVII ст. 

Неоднозначність оцінок. Богдан Хмельницький. Перші перемоги повстанців. Еволюція 
поглядів Б. Хмельницького. Зборівська угода. Початок формування державності в 
українських землях. Відновлення воєнних дій. Битва під Берестечком. Укладення 
Білоцерківського договору. Батозька битва. Переяславська рада. Березневі статті. Україна 
після смерті Б. Хмельницького.  

 
КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА (середина ХVII–ХVІІІ ст.) 
Адміністративно-територіальний та політичний устрій Гетьманщини, її соціально-

економічне становище. Політична діяльність І. Мазепи. Початок ліквідації російським 
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царизмом української автономії за Петра І. Полтавська битва. Конституція П. Орлика. 
Створення Малоросійської колегії. Гетьман Д. Апостол і його внутрішня політика і 
реформи. Гетьман К. Розумовський. Ліквідація Гетьманщини наприкінці ХVIII ст. 
Правобережна Україна у ХVIII ст. 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІХ ст. 
Адміністративно-територіальні зміни в українських землях на рубежі ХVIII–ХІХ 

століть. Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність, передумови, етапи. 
Масонство. Декабристський рух.  

 
УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА 
Початок розвитку політичного руху в українських землях. Формування українських 

політичних партій. Україна в демократичній революції 1905-1907 років. Українська 
Парламентська Громада у І та II Державній Думі. Україна в роки Першої світової війни. 
Формування підрозділу Січових стрільців. Визрівання передумов Української революції. 
 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1920 рр. 
Лютнева буржуазно-демократична революція в Російській імперії. Піднесення 

національно-визвольного руху в українських землях. Утворення Української Центральної 
Ради. Універсали Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки. 
Загострення суперечностей між Центральною Радою і Радянською Росією. Гетьманат 
Павла Скоропадського. Директорія. Відновлення УНР. 

 
УКРАЇНА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Політичний розвиток сучасної України. Розгортання державотворчого процесу. 

Всеукраїнський референдум і вибори Президента України. Становлення владних 
структур. Вибори до Верховної Ради України (1994, 1998, 2002 рр.). Обрання Президента 
України (1994, 1999 рр.). Прийняття Конституції України. Розвиток багатопартійної 
системи в Україні. Президентські вибори 2004 року. Помаранчева революція, сучасні 
оцінки. Вибори до Верховної Ради 2006 р. Конституційна реформа, її суть та наслідки в 
Україні. Реалізація нового економічного реформаційного курсу та його наслідки. Світова 
економічна криза і Україна. 
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МУЗЕЄЗНАВСТВО: ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ 
 
ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ МУЗЕЄЗНАВСТВА 
Поняття «музеєзнавство», «музеологія», «музеографія», «музейна справа». Структура 

музеєзнавства. Історія, теорія і практика музейної справи. Їх взаємообумовленість і 
зв’язки. 

 
МУЗЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
Походження музею як соціального інституту. Специфіка музею як соціального 

інституту. Музейна потреба як соціальне явище. Музей як фактор історичної пам’яті. 
 
НАГРОМАДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 
Поширення давньогрецького збирання в районі узбережжя Середземного, Чорного і 

Каспійського морів, у численних грецьких містах-полісах Південно-Східної Європи і 
Малої Азії, на території сучасної України – в античних містах Північного Причорномор’я 
– Ольвії, Херсонесі, Пантікапеї тощо. 

 
ДАВНЬОРИМСЬКЕ ЗБИРАЛЬНИЦТВО 
Поширення давньоримського збирання на всьому просторі Римської імперії (на 

сучасній території України – в античних містах Північного Причорномор’я). Характерна 
риса завойовницької політики Римської імперії – привласнення мистецької спадщини 
підкорених народів. 

 
СЕРЕДНЬОВІЧНІ ЗІБРАННЯ. ЗАРОДЖЕННЯ МУЗЕЇВ 
Предмети музейного значення і домузейні зібрання раннього Середньовіччя. 

Християнські реліквії, монастирські, палацові зібрання історико-культурних цінностей, 
джерела та шляхи їх нагромадження, форми використання. 

 
СТАНОВЛЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПУБЛІЧНИХ МУЗЕЇВ (ХVІІІ ст.) 
Формування концепції публічного музею у контексті ідеології епохи Просвітництва.  

Культурно-історичні цінності як засіб виховання естетичного смаку людини та її 
інтелекту. 

 
ФОРМУВАННЯ МУЗЕЄЗНАВСТВА ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Формування уявлення про музейну діяльність як специфічну сферу культури в епоху 
Ренесансу. Введення до наукового обігу терміну «музеографія». Робота Й. Грассе  
«Музеологія як наука» ( 1883 р.). 

ХХ сторіччя як час поступового конструювання музеєзнавства у якості наукової 
дисципліни. Збільшення у Європі кількості періодичних видань, що спеціалізуються на 
висвітленні музейної проблематики. Створення Міжнародної музейної служби. 
Заснування Міжнародної ради музеїв. Дискусії щодо правомірності визнання 
музеєзнавства у якості  самостійної наукової дисципліни (1950 – 80-ті рр.). 

 
МІСЦЕ МУЗЕЄЗНАВСТВА В СИСТЕМІ НАУК 
Музеєзнавство як наукова дисципліна, що вивчає специфічне музейне ставлення 

людини до дійсності та породжений цим феномен музею: досліджує процеси збереження і 
передачі соціальної інформації засобами музейних предметів, а також розвиток музейної 
справи і напрями музейної діяльності.  

 
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ МУЗЕЄЗНАВСТВА 
Проблема уніфікації понятійного апарату музеєзнавства. Діяльність Міжнародного 

комітету з музеології (ІКОФОМ) як координатора теоретичних досліджень у сфері 
музеології.  

Визначення понять «музей», «музейна справа» відповідно до Закону України «Про 
музеї та музейну справу» (1995 р.). Музейний предмет, фонд, зібрання як основні 
музеєзнавчі поняття і одночасно – основні одиниці класифікації, обліку та збереження 
музейних цінностей. Поняття «предмет музейного значення», «експонат». Властивості 
музейного предмета. Поняття «музеальність», «цінність». Проблема класифікації музеїв. 

 
ДИНАМІКА ПОНЯТТЯ «МУЗЕЙ» 
Неоднозначність змісту поняття «музей», що обумовлено залежністю від 

усвідомлення феномена музею, його ролі та значення. Опис музею у системі понять таких 
наук, як соціологія, семіотика, теорія інформації тощо.  

Трактування поняття залежно від того чи іншого розуміння мети, провідних завдань 
та основних функцій музейного закладу. Філософське трактування поняття «музей» у 
роботі М. Федорова «Музей, його смисл і призначення». Визначення поняття «музей» 
відповідно Кодексу професійної етики ІКОМ. 

Залежність визначення сучасної проблематики музеєзнавства від рівня розроблення та 
змістовного наповнення основних понять науки. 

 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ 
Регламентація музейної справи в Україні Законами України «Про музеї та музейну 

справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про вивезення, ввезення та повернення 
культурних цінностей», Положенням про Музейний фонд України, інструкціями щодо 
обліку, зберігання та використання музейних предметів. 

 
МУЗЕЙ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 
Питання про суспільне призначення музеїв. Чинники, що визначають місце музею у 

житті соціуму в цілому та в системі закладів науки, культури і освіти. Теоретичне 
розроблення проблеми соціальних функцій сучасного музею (філософський, 
культурологічний, соціологічний підходи). 

Функція документування, освітньо-виховна, науково-дослідна, охоронна як основні 
соціальні функції. 
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АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ 
 

АРХЕОЛОГІЯ ЯК НАУКА 
Історія виникнення та основні етапи розвитку археології. Предмет та об’єкт 

археології, історія формування сучасного погляду на предмет та об’єкт археології. 
Двоїстість археології у предметі та об’єкті. Основні поняття та науковий апарат 
археології. Пізнавальна специфіка археології. Фрагментарність матеріалу – характерна 
риса археології. Археологічна культура – основне поняття археології. Історія формування 
сучасних поглядів на археологічну культуру. Сучасні концепції АК. Періодизація та 
хронологія.  
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ПИТАННЯ АНТРОПОСОЦІОГЕНЕЗУ ТА ПОЯВА ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ НА 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Історія вивчення гомінід. Пошуки проміжної ланки між мавпою та людиною. 
Системний характер змін у процесі антропосоціогенезу. Роль праці та мутацій у процесі 
антропогенезу. Праця рефлекторна та осмислена. Особливості рефлекторної праці. 
Поступове вивільнення праці від рефлекторної форми. Роль вогню у становленні людини. 
Етапи становлення людини. Виникнення передпраці, передлюдей, передстада. 

 
ПІЗНІЙ ПАЛЕОЛІТ УКРАЇНИ 
Характеристика екологічного середовища, пам’яток, матеріальної культури, 

суспільних відносин, економіки. Особливості формування верхньопалеолітичних 
комплесів на території України. Періодизація верхнього палеоліту України. 
Демографічний ріст населення у верхньопалеолітичну епоху. Локальне членування 
пам’яток верхнього палеоліту. Волинська, середньодністровська, нижньодніпровська, 
південнобугська, середньодніпровська, надпорізька, нижньодніпровська, приазовська та 
Кримська групи.  

 
ПОХОДЖЕННЯ МИСТЕЦТВА ТА РАННІ ПАМ’ЯТКИ МИСТЕЦТВА НА ТЕРЕНАХ 

УКРАЇНИ 
Історія вивчення питання про походження мистецтва. Роль гіпотези про «натуральний 

макет» у становленні мистецтва. Виробнича магія та танці навколо забитого звіря. Що 
було раніше: живопис, чи скульптура. Феномен мадленського мистецтва. Монументальні 
пам’ятки мистецтва на Україні та у Східній Європі. Кам’яна Могила. Зображення 
мамонтобика та проблема появи перших фантастичних тварин. Малі форми мистецтва. 
монументального мистецтва. 

 
КРИЗА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МЕЗОЛІТ УКРАЇНИ 
Головні причини кризи мисливського господарства палеолітичної доби. Особливості 

мезолітичного господарства на Україні. Характеристика екології, матеріальної культури, 
пам’яток та суспільних відносин. дискусійні питання мезоліту. Археологічні культури 
мезолітичної доби на теренах України.  

 
БАЛКАНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАРОДИ УКРАЇНИ 
Характеристика культурних комплексів неоліту Греції, Балкан, Західного 

Середземномор’я та впливів на них Близького Сходу. Основні напрямки культурних 
впливів. Географічні та кліматичні передумови переходу до відтворюючого господарства 
населення Балкан. Загальна характеристика атлантичного періоду. Дикі предки свійських 
рослин на Балканах та у Середземномор’ї.  
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Субтельний О. Україна. Історія / О. Субтельний. - К., 1992. 
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ЕТНОГРАФІЯ УКРАЇНИ 
 
СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ НАЙДАВНІШОГО НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ – МИСЛИВЦІВ, РИБАЛОК, ЗБИРАЧІВ 
Перші пам’ятки найдавнішого мистецтва. Перші об’єкти поклоніння.        Перші 

образотворчі символи. Першоріч, її сакральна сутність. Зародження усної народної 
творчості. Первісний поховальний обряд. Перші культи. Культ вогню і сонця. Культ 
рослин і тварин. Культ предка. Палеолітична “Венера”. Зародження культу роду. 

 
ПЕРШИЙ РОЗПОДІЛ ПРАЦІ. СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ ПЕРВІСНИХ 

ЗЕМЛЕРОБІВ 
Велика неолітична революція. Г. Чайльд. Зародження землеробства. Перші 

землеробські культури. Неоліт Близького Сходу. Міграція середземноморського 
населення на Україну. Трипільська культура. Способи землеробства. Землеробські культи. 
Культ родючості. Культ матері-землі. Антропологічний тип трипільців. Місце 
трипільської культури в етногенезі слов’ян. Мистецтво і матеріальна культура трипільців. 

 
ІРАНСЬКИЙ ЕТНОС НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
Землеробсько-скотарські культури іраномовного походження на території України в 

добу бронзи. Кіммерійська культура на півдні України. Взаємовідносини кіммерійців з 
лісостеповими землеробами. Скіфська культура на Україні. Матеріальна і духовна 
культура скіфів. Скіфський звіриний стиль. Сарматська культура на Україні. Історична 
доля іранського етносу на Україні. 

 
УКРАЇНСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ І ЖИТЛО 
Архаїчні типи житла прадавніх поселенців. Первісні будівельні матеріали населення 

на території України. Історичні зони сільських поселень на території України. Традиції 
заснування поселень на Україні. Типологія українського поселення. Малодвірні поселення 
населення України.  

Українське житло. Перші штучні житла. Типологія українського житла. 
Конструктивні особливості української хати. Регіональні відмінності в будівництві житла. 
Інтер’єр української хати, його елементи, умеблювання і хатнє начиння.  
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ЇЖА І ХАРЧУВАННЯ НА УКРАЇНІ 
Традиції харчування на Україні. Господарська основа харчування на Україні. Основні 

продукти харчування. Способи переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. 
Технологічні прийоми створення харчових запасів для приготування їжі. Специфіка 
української варистої печі і способи приготування їжі. Повсякденні страви українців.  

 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КОСТЮМ 
Народний одяг як джерело вивчення етнічної історії населення, його соціально-

класової структури, естетичних поглядів і уявлень, матеріальної культури. Витоки 
українського народного костюма. Скіфський костюм. Народний костюм доби Київської 
Русі. Народний костюм доби пізнього середньовіччя. Соціальна градація одягу. Основні 
принципи вибору крою, матеріалу, кольору, способів, засобів декоративного оздоблення 
українського костюма.  

 
СІМ’Я І СІМЕЙНА ОБРЯДОВІСТЬ НА УКРАЇНІ 
Історія сімейних стосунків. Первісні форми суспільного регулювання статтєво-

вікових взаємин. Поняття про груповий та парний шлюб первісних народів. Соціальна 
типологія сім’ї.  

Сімейні традиції на Україні. Сімейні пережитки. Договірна основа створення сім’ї. 
Зговір, змовини, згода. Сватання. Весілля на Україні і весільна обрядовість. Сімейні 
стосунки. Практика формування української сім’ї на основі “приймацтва”.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 
Відповіді оцінюються за дванадцятибальною системою. Підсумкова оцінка 

виставляється після завершення іспиту.  
Бали 12, 11, 10 виставляється, якщо:  
– всебічно і повністю розкрито зміст запитання з використанням відповідної 

літератури;  
– відповідь проілюстрована прикладами, цифровими даними, що підтверджують та 

поглиблюють зміст відповіді;   
– теоретичні положення поєднані з практичними прикладами;  
– продемонстровано знання сучасного стану проблем, є власна аргументована 

позиція з даного питання;  
– дані повні і правильні відповіді на додаткові питання;  
– випускник  вільно  висловлює  свої  думки,  володіє  професійною  мовою, вміє 

вести наукову дискусію. Відповідь конкретна, логічна, послідовна.  
 Бали 9, 8, 7 виставляється, якщо:  
– правильно розкрито зміст запитання  з  використанням  відповідної літератури;  
– відповідь проілюстровано прикладами, цифровими даними, що підтверджують та 

поглиблюють зміст відповіді;  
– продемонстровано знання сучасних проблем галузі;  
– допущені деякі неточності при відповіді на додаткові питання;  
– випускник вміє висловлювати свої думки, володіє професійною мовою, але не 

завжди чіткий, логічний, послідовний при викладі матеріалу.  
Бали 6, 5, 4 виставляється, якщо:  
  – відсутня відповідь на одне з запитань білета;  
– отримано, в основном правильну, але недостатньо повну відповідь на поставлене 

запитання;  
– виявлені слабкі знання сучасного стану проблем, а також недостатнє вміння 

пов’язати теоретичні знання з практикою;  
– є труднощі у відповідях на додаткові запитання.  
 Бали 3, 2, 1 виставляється, якщо:  
  – відповідь поверхнева, виявлено незнання базових понять спеціальності, сучасних 

проблем галузі;  
– відсутні відповіді на додаткові запитання.  
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Спеціальність: «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
Спеціалізація: «МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ» 

 
ВСТУП 

 
Здобувачі, що складають фахове вступне випробування для здобуття ступеня «бакалавр», повинні 

мати базове уявлення про соціокультурні форми, процеси й практики, їх історичну і практичну динаміку. 
Абітурієнту необхідно орієнтуватися у змісті основних тем, у яких представлені різні теорії, підходи 

й концепції, уявляти типологічне різноманіття соціокультурних практик і шляхи їхнього здійснення.  
Випробування проводиться у формі cпівбесіди. Його завдання полягає у виявленні початкових 

знань і базових уявлень пошукачів, які допомогли б їм протягом усього курсу навчання орієнтуватися у 
професійній діяльності.   

Програмою передбачено обговорення переліку проблем щодо об’єкту, предмету, завдання й 
функцій соціокультурної діяльності; її теоретичних моделей; специфіки соціокультурної сфери та 
соціокультурної діяльності; класифікації соціокультурних інститутів. 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Тема 1 Культура як сфера діяльності.  
Культура як система. Принципи та способи типологізації культури. Структурні елементи культури: 

інтелектуальні (наука, освіта); естетичні (мистецтво, література); етичні (мораль); соціальні (мова, побут, 
звичаї, право, політика); релігійні. Культурні потреби та культурні цінності. Соціальні функції культури: 
інформаційна, комунікативна, інтеграційна, адаптивна. Класифікація культурних благ по формуванню та 
задоволенню культурних потреб. Культура як соціальна та економічна галузь. Культурне виробництво та 
культурний продукт. Виробництво, збереження, опанування, споживання, трансляція цінностей, традицій, 
норм, змістів, способу життя, ідеалів тощо у соціально-культурній сфері. 

 
Тема 2 Суспільство як система. 
Суспільство: основні підходи до визначення. Сутність, ознаки, структура суспільства. Суспільні 

відносини. Поняття влади. Соціальні структури. Особливості регуляції соціокультурних процесів. Взаємодія 
культурної і соціальної систем. Сутність соціалізації та інкультурації. Соціальні інститути та способи їх 
типологізації. Суспільне життя. Сфери суспільного життя. Поняття соціальної комунікації. Культура в 
системі суспільних відносин. Культурна типологізація суспільств. Поняття «цивілізації». 

 
Тема 3. Діяльність як основа соціокультурного менеджменту.  
Діяльність: сутність поняття. Сутність людської діяльності. Діяльність та культура. Соціокультурна 

діяльність: смисли та форми реалізації. Суб’єкти соціальної діяльності: особистості, соціальні групи, 
організації, інститути, етноси, нації і т. ін. Суб'єкти соціокультурної діяльності (особистість, спільнота, 
соціальний інститут, етнос, нація). Соціокультурний процес як об’єкт соціокультурної діяльності. 
Соціокультурні технології як предмет соціокультурної діяльності. Професійні та непрофесійні форми 
соціально-культурної діяльності. Соціально-культурний сервіс. Соціальні послуги (освіта, наукове 
обслуговування, охорона здоров’я, санаторно-курортні й оздоровчі послуги, фізична культура і спорт, 
туризм) і культурні послуги (культура та мистецтво). Співвідношення категорій дозвілля, рекреація, вільний 
час. 

 
Тема 4. Масова культура та соціальні субкультури.  
Функції соціальної інформації в сучасному суспільстві. Еволюція засобів масової комунікації та 

інформації. Масова культура: характеристика та методи вивчення. Поняття субкультури. Типи субкульутр за 
соціальною діяльністю (антисоціальні, асоціальні та просоціальні (волонтери), молодіжні субкультури). 
Символи та знаки, їхня роль в молодіжних субкультурах. 

 
Тема 5. Соціально-культурні технології.  
Особливості та рівні розвитку соціально-культурних технологій. Класифікація, цілі і зміст 

соціально-культурних технологій. Засоби, форми і методи, які використовуються в соціально-культурних 
технологіях. Соціокультурна функція мас-медіа (преса, радіо, телебачення, Інтернет). 

Загальні технології соціально-культурної діяльності. Технології соціально-культурної експертизи. 
Технології соціально-культурного прогнозування і моделювання. Технології соціально-культурного 
програмування і проектування. Організаційно-управлінські технології.  

 
Тема 6. Менеджмент як технологія регулювання соціокультурних процесів.   



 134 

Сутність та функції менеджменту. Менеджмент як комунікативна діяльність. Методи управління. 
Планування, організація, мотивація, контроль в менеджменті. Особливості менеджменту культури. 
Креативні, комунікативні, аксіологічні аспекти менеджменту. Принципи регулювання соціокультурних 
процесів. Іституціональна та неінституціональна предметні сфери менеджменту соціокультурної діяльності. 
Управління професійно-творчою діяльністю (арт-менеджмент). Управління вільним часом людини 
(менеджмент індустрії дозвілля).  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 
 

Відповідь на теоретичне питання оцінюється атестаційною комісією за 12-бальною шкалою. 
Підсумкова оцінка виставляється за розв'язання теоретичних питань та рівня обґрунтування і захисту 
вчасної думки за такими критеріями: 

12-10 бали — якщо відповідь на питання відповідає його змісту, є інформативною, логічною, 
завершеною, відображає аналітичні здатності відповідача, відповідає сучасному рівню теоретичного 
осмислення запропонованої проблеми, виконана з використанням професійної термінології;  

9-7 — якщо відповідь є інформативною, логічною, виконаною із застосуванням професійної 
термінології, проте містить незначні помилки, які не вплинули на зміст та висновки, відповідь є 
структурованою, але має місце непослідовність у викладі матеріалу, обґрунтування власного варіанту 
вирішення проблеми загалом відповідає сучасній теорії; 

6-4 — якщо відповідь є загалом вірною, проте містить помилки, що частково вплинули на зміст, 
висновки є загалом правильними, але сам хід міркування є непослідовним, професійна термінологія 
використовується невпевнено, мають місце проблеми з обґрунтуванням вчасної думки, але загалом вона 
відповідає критеріям науковості;  

3-1 — якщо є суттєві помилки, що демонструють відсутність системних знань, структура відповіді є 
неповною, хід міркувань є суперечливим, мають місце проблеми з обґрунтуванням власної думки, висновки 
не у повній мірі відповідають науковому підходу до розв’язання професійних проблем.  

 
 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ   
 

Діяльність – цілеспрямована активність спрямована на перетворення буття. 
Дозвілля - це частина неробочого часу, що залишається у людини після виконання необхідних 

обов'язків. 
Культура – сукупність форм і результатів людської діяльності, що закріпилися в суспільній 

практиці і передаються з покоління в покоління за допомогою певних знакових систем, а також шляхом 
навчання і наслідування. 

Культура духовна - багатошарове утворення, що включає в себе пізнавальну, моральну, художню, 
правову й інші культури; це сукупність нематеріальних елементів: норми, правила, закони, духовні цінності, 
церемонії, ритуали, символи, міфи, мова, знання, звичаї. 

Культура матеріальна – наочний світ культури, що включає все, що зроблено людиною в процесі 
матеріального виробництва (знаряддя праці, будівлі). 

Менеджмент - управління, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших 
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організаціях та ситуаціях. 
«Продукти» духовного виробництва: ідеї, теорії, образи, духовні цінності; духовні суспільні 

зв’язки індивідів; людина як духовна істота. 
Рекреація - відпочинок, відновлення сил після праці. 
Система культурних цінностей: головні життєві цінності (уявлення про мету і сенс життя, щастя); 

цінності міжособистісного спілкування (чесність, доброзичливість); демократичні цінності (права людини, 
свобода слова, совісті, партій); прагматичні цінності (особистісний успіх, заповзятливість, прагнення до 
матеріального багатства); світоглядні, моральні, естетичні. 

Соціум – явище, яке можна представити у виді базисних соціальних суб’єктів (соціальних груп, 
організацій, інститутів), що є універсальними, типовими і стійкими суспільними утвореннями, а також 
процесів "соціальної механіки", тобто соціальних взаємодій, відносин. 

Соціально-культурна діяльність визначається як доцільна активність соціального суб'єкта 
(особистості, спільності, соціального інституту, етносу, нації), спрямована на створення, збереження, 
трансляцію, засвоєння і розвиток традицій, цінностей і норм культури. 

Соціально-культурна сфера - єдність і взаємодія підсистем: духовних, культурних потреб 
громадян; різних видів соціально-культурної діяльності; конкретних результатів (продуктів) різних видів 
цієї діяльності; наявності широкої мережі соціальних інститутів, які здійснюють цю діяльність як в 
колективному, так і в індивідуальному порядку. 

Соціальний інститут - 1) (філос.) елемент соціальної структури, історичні форми організації і 
регулювання суспільного життя. 2) (соціол.) Організовані об'єднання людей, що виконують певні соціально 
значимі функції, що забезпечують спільне досягнення цілей на основі виконання членами своїх соціальних 
ролей, що задаються соціальними цінностями, нормами і зразками поведінки. 3) як громадська структура, 
соціальні інститути є соціальною організацією, найбільш повно відображає взаємодію людей з урахуванням 
їх потреб та інтересів, їх ціннісних орієнтацій і соціальних установок. 

Соціокультурний продукт – матеріальний або духовний витвір, який має культурну цінність. 
Соціокультурні продукти: а) ідеї, теорії, образи, духовні цінності; б) духовні суспільні зв’язки індивідів; в) 
матеріальні витвори: картини, книги, архітектурні будівлі, ювелірні прикраси й та ін.; г) символічний 
капітал людини як духовної істоти. 

Субкультура – сукупність деяких негативно інтерпретованих норм і цінностей традиційної 
культури, що функціонують у загальній культурі. 

Суб'єкт соціально-культурної діяльності - спільнота численних соціально-культурних інститутів і 
окремих осіб (пересічних громадян, в тому числі фахівців, вчених, управлінців, вихователів і т.д.), які в 
індивідуальному і груповому порядку, на професійному та непрофесійній основі беруть участь в 
виробництві, розповсюдженні та освоєнні культурних цінностей - культурних продуктів, благ і послуг. 

Управління – діяльність, що має на меті визначення способу досягнення мети. 
Цінність – це те, що значимо для людини, що їй дорого і важливе, на що вона орієнтується у своїй 

діяльності. 
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Спеціальність: «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Спеціалізація: «МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій  
Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», 

«менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Етапи історичного розвитку 
управління персоналом. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: 
можливості використання досвіду. 
 

Тема 2. Управління персоналом як система 
Управління персоналом на етапах розвитку організацій. Корпоративна культура в 

системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції 
колективу. 
 

Тема 3. Організація набору та відбору кадрів 
Добір кадрів Основні джерела набору персоналу. Професіограма: модель співробітника і модель 

посади.  
Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. 

Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств.  
Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури 

найму персоналу в організаціях  
Етапи відбору кадрів 

 
Тема 4. Оцінювання та атестація персоналу 

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види 
оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Індивідуальні та групові оцінки 
персоналу.  

Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст атестаційної комісії. Зміст атестації 
для різних категорій персоналу. Організація проведення атестації персоналу. Запобігання 
суб'єктивності, застосування комплексного підходу. Документальне супроводження атестації. 
Використання результатів атестації персоналу. 
 

Тема 5. Управління процесом розвитку та рухом персоналу 
Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу Поняття про трудову 
кар'єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника. Планування та 
управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та вертикальна. 
Фактори, що визначають напрям та швидкість кар'єри.  

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. Програми підготовки 
персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка.  
Ротація кадрів. 

Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення 
працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів 
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МАРКЕТИНГ 
Тема 1. Маркетинг як відкрита мобільна система 

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як циклічний і 
безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності 
підприємства: аналізу ситуації, планування маркетингової діяльності, реалізації планів маркетингу 
та маркетингового контролю.  

Сутність та завдання організації маркетингу. Взаємодія сукупності елементів системи 
маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, 
контрольні. 
 

Тема 2. Політика розповсюдження в системі маркетингу 
Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу. Поняття 

системи розповсюдження та її складові елементи. Канали розповсюдження, рівні, характеристика 
каналів розповсюдження різних рівнів. Функції каналів розповсюдження.  

Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, багатоканальні, горизонтальні, 
вертикальні). Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження , їх різновиди 
(керовані, корпоративні, договірні). Особливості договірних вертикальних маркетингових систем 
розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних торговців під егідою оптовиків, підприємств 
утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних торговців).  

Маркетингові рішення щодо структури каналу розповсюдження та схема їх прийняття 
(визначення основних варіантів каналу, визначення числа посередників, відбір учасників каналу, 
мотивування посередників та оцінка їх діяльності). Характеристика інтенсивного, селективного та 
ексклюзивного розповсюдження.  
Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі та підприємства. 
 

Тема 3. Стратегії маркетингу підприємства 
Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку. Ключові 

фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей. 
Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти поведінки підприємства 

на ринку залежно від конкурентної ситуації. Використання «SWОТ"-аналізу для визначення 
позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і застосування стратегії. 
Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення конкурентних переваг.  

Розроблення стратегій маркетингу на основі визначення зростання ринку та відносної частки 
ринку (матриця БКГ), конкурентоспроможності та привабливості ринку.  

Маркетингові стратегії підприємства щодо товару: диференціації (високої 
якості, комплексного продажу, фірмового товару, технічного лідерства), вузької спеціалізації, 
низьких витрат (використання нових технологій, відмова від дорогого сервісу, використання 
дешевої робочої сили, дешевої сировини та матеріалів). Маркетингові стратегії щодо ринку. Види 
стратегій, спрямованих на зміну ринку чи його частки (наступальні, оборонні та наступально-
оборонні). Стратегічне та оперативне планування маркетингу. 
 

Тема 4. Організація та контроль маркетингової діяльності 
Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови 

ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови організаційних структур 
служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки.  

Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, географічної, 
ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси та відмінності.  

Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за відповідністю результатів 
діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії. 
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ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тема 1. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації 
Поняття фінансової діяльності підприємства. Особливості фінансової діяльності 

підприємства. Основні напрями фінансової діяльності підприємства.  
Сутність державного регулювання фінансової діяльності підприємства. Основні завдання та 

принципи державного регулювання фінансової діяльності підприємств. Напрями і форми 
державного регулювання фінансової діяльності підприємства.  

Засади організації фінансової діяльності підприємства. Особливості організації фінансової 
діяльності підприємств різних організаційно-правових форм та розмірів. 
 
 
 

Тема 2. Оборотні кошти підприємства 
Поняття та склад активів підприємства. Характеристика позаобігових та обігових активів, їх 

роль в забезпеченні торгово-виробничих процесів на підприємстві. Поняття вартості активів, 
методи оцінки сукупної вартості активів підприємства.  

Облік та оцінка запасів. Кругообіг обігових активів. Поняття оборотності обігових активів, їх 
елементи. Тривалість обороту обігових коштів. Методи визначення показників обороту та 
тривалості обороту обігових активів в цілому та по елементах. Система показників оцінки 
ефективності використання обігових активів підприємства.  

Потреба в обігових активах, фактори, що впливають на неї. Методи визначенням потреби в 
обігових активах. Фінансові джерела формування обігових активів, склад і структура. Поняття 
балансу обігових активів підприємства. 
 

Тема 3. Фінансові ресурси підприємства 
Поняття та склад фінансових ресурсів підприємства. Принципи формування фінансових 

ресурсів підприємства. Поняття вартості капіталу. Методи оцінки вартості окремих елементів 
капіталу підприємства. Середньозважена вартість капіталу.  

Власні фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Характеристика внутрішніх 
джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства (чистого прибутку, 
амортизаційних відрахувань, інших внутрішніх джерел). Характеристика зовнішніх джерел 
формування власних фінансових ресурсів підприємства. Особливості формування та напрямки 
використання окремих видів власних фінансових ресурсів.  

Позикові фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Характеристика окремих 
видів позикових фінансових ресурсів підприємства 
(банківського кредиту; фінансового лізингу; облігаційної позики; товарного кредиту, внутрішніх 
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рахунків до нарахування). Особливості формування та напрямки використання окремих видів 
позикових фінансових ресурсів. 
 

Тема 4. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємства 
Відтворення основних фондів підприємства, його види. Основні ознаки відтворення 

основних фондів. Просте відтворення основних фондів, його форми. Розширене відтворення 
основних фондів, його форми.  

Джерела фінансування капітальних вкладень, їх склад, структура та основні засоби 
фінансування. Власні фінансові ресурси як джерело фінансування капітальних вкладень, їх склад. 
Позикові фінансові ресурси, основні джерела їх залучення. Фінансовий лізинг як специфічна 
форма кредитного фінансування відтворення основних фондів підприємства. Інші методи 
фінансування відтворення основних фондів - державні централізовані капітальні вкладення, 
іноземні інвестиції. 
 

Тема 5. Аналіз фінансового стану підприємства 
Поняття фінансового стану підприємства. Основні елементи оцінки рівня фінансового стану 

підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Основні 
користувачі інформації щодо рівня фінансового стану підприємства.  

Рівень фінансової стійкості підприємства та принципи його визначення. Система показників 
оцінки рівня фінансової стійкості підприємства.  

Рівень платоспроможності підприємства та принципи його визначення. Система показників 
оцінки рівня платоспроможності підприємства.  

Оцінка показників ділової активності підприємства: швидкість обертання активів і капіталу 
підприємства, методи її оцінки. Система показників оцінки швидкості обертання активів і капіталу 
підприємства.  

Рівень рентабельності активів і капіталу підприємства, методи його визначення. Система 
показників оцінки рівня рентабельності активів та капіталу підприємства.  

Методичні підходи до інтегрованої оцінки фінансового стану підприємства, їх 
характеристика. 
 

Тема 6. Фінансове планування на підприємстві 
Поняття фінансового плану підприємства. Мета та задачі розробки фінансового плану 

підприємства. Зміст розділів і основних показників фінансового плану підприємства. Передумови 
розробки фінансового плану.  

Методи розроблення фінансового плану: нормативний, розрахунково-аналітичний, 
балансовий, економіко-математичного моделювання.  

Баланс доходів та витрат підприємства як розділ фінансового плану, зміст 
та порядок його розроблення.  
План надходження та використання грошових коштів (платіжний календар) - оперативний 
фінансовий план підприємства, зміст та порядок його розроблення. Балансовий план як прогноз 
складу активів і пасивів підприємства, зміст і порядок розроблення.  

Розрахунок точки досягнення беззбитковості підприємства -заключний розділ фінансового 
плану, зміст і порядок розроблення. Поняття порогу рентабельності, методи його визначення. 
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ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Тема 1. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та розвитку операційної 
системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх 
ознаки.  

Організація операційного процесу у просторі й часі. 
Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості 

операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу 
підприємства. 
 

Тема 2. Управління процесом проектування операційної системи 
Сучасний рівень розвитку операційних систем: системи автоматизованого проектування, 

автоматизовані системи управління виробництвом, системи автоматизованого складування та 
подачі товарів, гнучкі виробничі системи, інтегровані автоматизовані системи управління 
виробництва.  

Відмінності у проектуванні продукту та послуги. Реалізація функції якості як можливість 
залучення споживача до операційного процесу.  

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Схеми розміщення та масштаби 
виробничих потужностей. Розміщення обладнання для поточного виробництва. Проектування 
поопераційної (функціональної) схеми розміщення обладнання. Гнучкі схеми. Методологія схеми 
розміщення потужностей. Розміщення приміщень і обладнання сервісних підрозділів 
підприємства. Планіровка офісу.  

Проектування виробничого і обслуговуючого потоків: методи, засоби, інструментарій. 
Проектування робіт і нормування праці. 
 

Тема 3. Управління поточним функціонуванням операційної системи 
Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання та основні вимоги до 

оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Організація 
диспетчеризації виробництва. Регулювання незавершеного виробництва. Види систем 
оперативного управління виробництвом.  

Контроль за виконанням робіт. Контроль операційного процесу. Контроль якості сировини, 
матеріалів, товарів та послуг. Контроль запасів.  

Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення в 
сфері управління запасами та пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами 
залежного та незалежного попиту. Методи диспетчеризації запасів. Система управління «точно у 
термін».  

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Класифікація робочих місць. Принципи 
організації праці. Розподіл та кооперація праці. Мотивація 
роботи. Робочі завдання. Основи нормування праці. Методи нормування праці. Хронометраж 
(система нормативів часу). Методи нормування часу. 
 

Тема 4. Управління проектами 
Сутність проектного підходу до управління організацією. Життєвий цикл проекту. 

Менеджмент проекту. 
Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за 

допомогою діаграм Г.Гантта. Розклад проектів. Контролінг проектів. Методи сітьового 
планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінки та розгляду 
програми (РЕКТ) та методом критичного шляху (СРМ). Програмне забезпечення управління 
проектами. 
 

Тема 5. Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності 
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Загальний менеджмент якості (ТОМ). Поняття, значення та фактори забезпечення якості 

товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінки. Нормативи якості товарів та послуг.  
Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз 

програм забезпечення якості У.Е.Демінга, Д.Джурана, П.Кросбі, К.Ішикава, Ш.Шинго. Методи 
Дж. Тагуші. Підхід з точки зору загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення 
якості. Групи управління якістю і система боротьби за якість товарів.  

Особливості операційного менеджменту в різних галузях економіки. 
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Спеціальність: «ТУРИЗМ» 
Спеціалізація: «ТУРИЗМОЗНАВСТВО» 

 
Зміст програми «Організація туристичної діяльності» 

Тема 1. ТУРИЗМ УКРАЇНИ  
1. Історія туризму, зміст та основні поняття  
2. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України  
3. Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку туризму в Україні  
4. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні  
Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
1. Класифікація видів туризму за метою подорожі  
2. Класифікація видів туризму за напрямом турпотоків  
3. Класифікація видів туризму за складом учасників подорожі  
4. Класифікація видів туризму за засобом пересування туристів  
5. Класифікація видів туризму за способом оплати подорожі  
Тема 3. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ  
1. Поняття, структура та складові туристичного продукту  
2. Тур як комплексний подукт  
Тема 4. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ  
. Основні етапи створення туристичного підприємства  
2. Туроператорська та турагентська діяльність підприємств туризму  
3. Ліцензування туристичної діяльності  
4. Сертифікація послуг в туризмі  
3 Тема 5. РЕКЛАМА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 1. Поняття і напрямки рекламної діяльності 

туристичного підприємства 2. Організація рекламної діяльності, принципи та канали поширення 
реклами 3. Правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства  

Тема 6. БЕЗПЕКА ТУРИЗМУ ТА СТРАХУВАННЯ 1. Безпека туристичної подорожі 2. 
Особливості страхування в туризмі  

 
Зміст програми «Організація туристичної діяльності» 

Тема 1. Рекреація та рекреаційна діяльність як галузь наукового пізнання.  
1. Сутність понять «рекреація» і «рекреаційна діяльність».  
2. Рекреаційна діяльність як сфера економічної діяльності, її місце в розвитку національних 

економік.  
3. Становлення та основні етапи розвитку рекреаційної діяльності.  
Тема 2. Рекреація та рекреаційна діяльність як галузь наукового пізнання. 
1. Поняття про рекреаційні комплекси, територіальні рекреаційні комплекси (ТРК).  
2. Структура та властивості ТРК. Типологія ТРК.  
3. Становлення та основні етапи розвитку рекреаційної діяльності.  
Тема 3. Рекреаційні потреби, рекреаційний попит як основа формування рекреаційних 

комплексів. 
1. Види рекреаційних потреб.  
2. Чинники формування рекреаційних потреб.  
3. Рекреаційний попит як основний фактор формування ТРК.  
Тема 4. Рекреаційний потенціал, його структура і використання. 
1. Поняття про рекреаційний потенціал території (РПТ).  
2. Рекреаційні ресурси як основа РПТ, їх види, значення.  
3. Основні підходи до оцінювання рекреаційних ресурсів  
Тема 5. Формування та структура рекреаційної індустрії  
1. Сутність рекреаційно-туристичної індустрії.  
2. Багатокомпонентність рекреаційного господарства: первинні, вторинні та суміжні 

підприємства, економічні показники їхньої роботи.  
3. Види і функціональна структура закладів рекреаційного обслуговування населення.  
Тема 6. Рекреаційне районування світу та України  
1. Сутність рекреаційного районування, його мета та значення.  
2. Чинники та умови формування рекреаційних районів.  
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3. Характерні ознаки рекреаційних районів  
Тема 7. Європа – провідний рекреаційний регіон світу  
1. Чинники розвитку рекреаційного господарства в регіоні.  
2. Оцінка рекреаційних ресурсів.  
3. Особливості і етапи розвитку рекреаційного обслуговування, його сучасний стан.  
 

Критерії оцінювання 
 
Відповіді вступників оцінюються за дванадцятибальною шкалою. Відповідь 10-12 балів 

виставляються за глибокі знання, вміння аналізувати, здатність пропонувати оригінальні рішення, 
критично оцінювати об’єктивну та суб’єктивну інформацію, здійснювати самооцінку, логічно і 
послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання нестандартних практичних задач. Відповідь 7-9 балів виставляються за достатні 
знання, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, застосовувати 
теоретичні положення під час розв’язання практичних нестандартних задач, вміння аналізувати та 
пропонувати оригінальні рішення; мають місце окремі помилки. 5 Відповідь 4-6 балів 
виставляються за посередні знання, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені 
питання, які, однак містять неточності; за вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання стандартних практичних задач, не завжди аргументовані відповіді; має місце значна 
кількість недоліків. Відповідь 1-3 балів виставляються за слабкі знання навчального матеріалу, 
його розуміння, неточні, або мало аргументовані відповіді з порушенням послідовності 
викладення, за невпевненість під час пояснень теоретичних положень; відповідь не відповідає 
мінімальному позитивному рівню.  
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