МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ПРОГРАМА
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
за ступенем «Магістр»
Напрям підготовки – 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 021 – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Фахове вступне випробування проводиться з метою виявлення знань
та фахових вмінь вступників, які бажають продовжити навчання в ХДАК за
ступенем «магістр» з метою удосконалення професійної майстерності для
подальшої творчо-виконавської, педагогічної та наукової діяльності в галузі
аудіовізуального мистецтва та виробництва, а також роботи в професійних
знімальних колективах, установах аудіовізуального профілю.
На навчання за ступенем «магістр» приймаються випускники ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації з кваліфікацією «Бакалавр аудіовізуального мистецтва
та виробництва» та ін. Вступники повинні мати необхідний рівень
професійної майстерності, володіти знаннями, уміннями та навичками з
основних спеціальних дисциплін («Режисура аудіовізуальних творів»,
«Сценарна майстерність», «Майстерність оператора», «Звукорежисура»,
«Телерепортерська майстерність» «Історія кінематографа і телебачення»,
«Теорія і практика монтажу», «Мовленева майстерність», тощо); виявляти
обізнаність у галузі теорії та історії аудіовізуального мистецтва та
виробництва, оперувати професійною термінологією.
Під час випробування вступник повинен виявити:
Знання:
 технології

виробництва аудіовізуальних творів різних за формою та

жанрами;


етапів еволюції мистецтва, аудіовізуального мистецтва, зокрема;

 теорії

та

практики

виконавської

майстерності

(режисерської,

операторської, репортерської- за відповідною освітньою програмою);
 відео-, фото, звуко та іншої фахової техніки;
 творчого

спадку

видатних

режисерів,

операторів,

репортерів,

звукорежисерів та інших діячів аудіовізуального мистецтва;
 української або російської мови (для іноземних громадян).
Уміння:
 грамотно та творчо втілювати задуми та використовувати технології
виробництва аудіовізуальних творів різних за формою та жанрами;
 обґрунтовано висловлювати особисту думку з питань теорії та історії
вітчизняної і світової аудіовізуальної культури та мистецтва;
 виявляти специфічні особливості аудіовізуальної форми створених
абітурієнтом творів;
 орієнтуватися в художньо-стильових закономірностях та основних
композиційних принципах аудіовізуального твору;
 аналізувати твір будь-якої епохи, художнього стилю та напряму, виявляти
його структурно-композиційні та драматургічні особливості.
Наявність навичок:
 вільного володіння технологією виробництва аудіовізуального твору;
 фахової майстерності, відповідно до освоєної освітньої програми;
 володіння відео-, фото-, звуко- та іншою фаховою технікою;
 прийомами професійного та особистісного спілкування;
 володіння основами науково-дослідницької діяльності.
Фахове вступне випробування передбачає:
1. перевірку виконавської майстерності (надання аудіовізуального твору
власного авторства з відповідною Пояснювальною запискою);
2. перевірку

знань

в

галузі

теоретичного

кінознавства,

аудіовізуальної культури (усне опитування, співбесіда).

історії

Перевірка рівня виконавської майстерності передбачає надання
аудіовізуального твору власного авторства з відповідною Пояснювальною
запискою,

коментар

абітурієнта

щодо

особливостей

підготовчого,

знімального та пост-виробничого етапів підготовки аудіовізуального твору.
Абітурієнт повинен довести актуальність, творчу досконалість створення
власного аудіовізуального твору, його відповідність фаховим вимогам.
Під час фахового випробування вступник має продемонструвати:
 вільне професійне володіння комплексом прийомів і виконавськотехнічних навичок ( режисерських, операторських, репортерських);
 художньо-переконливе втілення власного творчого задуму в зазначеному
аудіовізуальному творі;
 високий рівень технічної майстерності виробництва аудіовізуального
твору.
Під час перевірки знань з теорії та історії аудіовізуальної культури
культури абітурієнт повинен продемонструвати:
 ґрунтовні знання у галузі історії мистецтва;
 практичні знання специфіки фахової виконавської діяльності, вміння
розкрити логіку та побудову композиційно-драматургічного змісту
аудіовізуального твору;
 знання найважливіших етапів історико-культурної динаміки світового та
українського аудіовізуального мистецтва;
 знання творчого доробку видатних режисерів, операторів, репортерів та
інших творців в аудіовізуальному мистецтві;
 вміння орієнтуватися у мистецтвознавчій та кінознавчій літературі з
актуальних проблем сучасного мистецтвознавства.
Оцінка за фахове вступне випробування виставляється за 200-бальною
шкалою (від 100 до 200) оцінювання. Вступники, які отримали на
випробуванні незадовільну оцінку (123 бали і нижче), до участі в конкурсі
щодо зарахування на денну чи заочну форми навчання не допускаються.

Структура оцінки
за проходження комплексного фахового вступного випробування
№
1.

2.

Основні завдання творчого конкурсу
Надання та характеристика власного аудіовізуального твору з
відповідною Пояснювальною запискою
Перевірка знань з теорії та історії кіно та телебачення
Максимальна кількість балів

Кількість
балів
Макс. 50
Макс. 50
100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ,
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2018 РОЦІ
Рівні навчальних
досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень

1. Абітурієнт демонструє неспроможність надання власного
Початковий аудіовізуального твору з відповідною Пояснювальною
123 і нижче
запискою згідно з програмними вимогами.

Форма фахового коментаря незадовільна. Демонструє
володіння
професійними
компетентностями
на
елементарному (початковому) рівні.
Творче мислення абітурієнта не розвинуте. Демонструє
неспроможність
володіння
виконавсько-технічною
майстерністю та необхідними професійними навичками для
втілення аудіовізуальних творів.
Має фрагментарні теоретичні знання з теорії та історії кіно та
телебачсння, що не відповідають рівню підготовки освітньокваліфікаційного
рівня
«бакалавр»
або
«молодший
спеціаліст».
Абітурієнт демонструє спроможність володіння комплексом
прийомів і виконавсько-технічних навичок ( режисерських,
операторських, репортерських) на низькому рівні. Абітурієнт
має слабкі фахові здібності та творче мислення, форма фахового
коментаря лише частково задовільна.
Демонструє володіння професійними навичками на низькому
виконавсько-технічному рівні.
Має незадовільні теоретичні знання з теорії та історії кіно та
телебачення, що не відповідають рівню підготовки освітньокваліфікаційного
рівня
«бакалавр»
або
«молодший
спеціаліст»,
що
свідчить
про
його
недостатній
загальнокультурний рівень.
2.Середній Абітурієнт частково виконав основні завдання творчого
124 - 149 балів
конкурсу. Наданий аудіовізуальний твір за рівнем складності
відповідає вступним вимогам, абітурієнт демонструє певні
навички та уміння, форма фахового коментаря задовільна.
Абітурієнт виявив слабкі теоретичні знання з теорії та історії
кіно та телебачення, які в цілому відповідають рівню
підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або
«молодший спеціаліст»,

Абітурієнт виконав основні завдання творчого конкурсу, але
продемонстрував недостатній рівень виконавсько-технічної
майстерності. Наданий аудіовізуальний твір за
рівнем
складності відповідає вимогам, абітурієнт демонструє певні
виконавські навички та уміння.
Абітурієнт продемонстрував невпевнені знання з теорії та
історії кіно та телебачення, що свідчить про його задовільний
загальнокультурний рівень.
3.Достатній
Абітурієнт виконав основні завдання творчого конкурсу, але
150-175 балів
аудіовізуальний твір не в повній мірі відповідає приймальним
вимогам.
Абітурієнт виявив у цілому достатній рівень виконавськотехнічної майстерності. Демонструє достатні навички та
уміння, але в наявності недоліки обмежених виконавських
можливостей та розвитку аудіовізуалього мислення.
Абітурієнт виявляє в цілому достатні знання з теорії та історії
світової кіно та телебачення, що свідчить про його
відповідний загальнокультурний рівень.
Абітурієнт виконав основні завдання творчого конкурсу, що
відповідає приймальним вимогам. Абітурієнт демонструє
добрі виконавсько-професійні навички та уміння, але
допускає деякі неточності у фаховому коментарі. Має
достатньо розвинуті виконавські навички, але в наявності
недоліки розвитку аудіовізуального мислення.
Абітурієнт виявив добрі знання з теорії та історії кіно та
телебачення, здатний систематизувати та узагальнювати
набуті знання у практичній діяльності.
Абітурієнт виконав усі завдання творчого конкурсу.
Аудіовізуальний твір повністю відповідає вступним вимогам.
Абітурієнт має високорозвинені виконавські навички, проте
виявляє деякі огріхи у відчутті форми, відтворенні художнього
образу. На достатньо високому рівні продемонстрував знання
з теорії та історії кіно та телебачення. Досить вільно
орієнтується в питаннях культурного та мистецького життя
України та світу.
4.Високий 176 – 200 Абітурієнт бездоганно виконав усі завдання творчого
балів
конкурсу. Демонструє артистизм, творчу особистість та дар
емоційного впливу на глядача. Наданий аудіовізуальний твір
був виконаний на дуже високому художньому рівні, повністю
відповідає вступним вимогам. Форма фахового коментаря
якісна і вдосконалена. Абітурієнт демонструє
високий технічний рівень, розвинуте аудіовізуальне
мислення.
На дуже високому рівні продемонстрував знання з теорії та
історії кіно та телебачення. Вільно орієнтується в питаннях
культурного та мистецького життя України та світу..
Абітурієнт має високорозвинені виконавські навички.
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