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Пояснювальна записка 

до програми фахового вступного випробування 
для здобуття другого (магістерського) рівня 

за спеціальністю  021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 
на основі базової вищої освіти   

Мета вступних випробувань – виявити творчо обдаровані особистості, які мають потенціал 

удосконалити професійні навички з фаху Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. 
 
Для забезпечення результативного навчання в магістратурі Навчально-наукового інституту 

журналістики, кіно і телебачення й ефективного залучення студентів до реалізації освітньої програми 

магістрів спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво й відповідного рівня 

освітньої та професійної підготовки магістрантів розроблена відповідна система відбору. Вона 

реалізується під час проведення вступних випробувань в Університет. Відповідно до специфіки 

спеціальності Аудіовізуального мистецтва та виробництва на цих етапах відбору ставляться 

наступні вимоги. 
 
Структура: фахове вступне випробування для абітурієнтів, які вступають на спеціальність 021 

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво за другим (магістерським) рівнем складається з  
1.60 тестових завдань, кожне з яких містить по три варіанти відповіді, з яких необхідно вибрати 

лише одну правильну – 60 хв. 
2. За наявності представити на розгляд комісії власну творчу роботу (фотографії, відеоматеріал, 

письмова творча робота), а також відповісти на питання співбесіди щодо розуміння обраного фаху та 

причин його вибору (10–20 хв.).  
 

Загальні вимоги до здібностей і підготовленості вступників: 
– високий рівень засвоєння програмного матеріалу за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр»; 
– ґрунтовне знання основних теоретичних підвалин українського та зарубіжного мистецтва 

кіно й телебачення; 
– знання вузлових фактів з історії українського та світового кінематографа; 
– уміння творчо осмислювати й опрацьовувати події сучасного мистецького процесу в Україні 

та світі; 
– ґрунтовні навички роботи з матеріалами засобів масової інформації; 
– ґрунтовне знання основних тенденцій українського телебачення. 
 
Спеціальні вимоги до здібностей і підготовленості вступників: 
 
знати: 
– сферу кінематографа й телебачення України; 
– українську та зарубіжну кінотелеспадщину; 
– творчі надбання провідних вітчизняних композиторів, художників, акторів, режисерів; 
– сучасний кінотелепроцес; 
 
уміти: 
– спостерігати й аналізувати факти, події і явища сучасного життя, визначати найсуттєвіше, 

ставити факти в причинно-наслідковий зв’язок, порівнювати їх, зосереджувати увагу на 

основному, що може стати підґрунтям для постановки та творчого втілення на телебаченні 

актуальної проблеми; 
– у написанні сценаріїв проявити професійний творчий підхід до висвітлення теми, вміння 

знаходити найраціональніші шляхи щодо її розробки, знаходити неординарну структуру 

викладу матеріалу; 



– виявити здатність мислити творчо, монтувати «свої думки» яскраво, під час зображення 

дійсності, орієнтуватися на практичний досвід роботи майстрів кіно і телебачення;  
– робити ґрунтовні висновки, визначати найдоцільніші шляхи втілення їх у повсякденне 

життя, прогнозувати наслідки реалізації таких висновків; 
– виявляти творчий підхід у спілкуванні з людьми, цілеспрямовано вести розмову з 

аудиторією. 
  



Критерії оцінювання знань 
до програми фахового вступного випробування 

для здобуття другого (магістерського) рівня  
за спеціальністю  021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

на основі базової вищої освіти   
1. Максимальна кількість балів за тестові завдання – 60 (1 бал за кожну правильну відповідь). 
 
2. Максимальна кількість балів за власний творчий доробок (фотографії, відеоматеріал, 

письмова творча робота тощо), а також відповідь на питання співбесіди щодо розуміння обраного 

фаху та причин його вибору – 140. 
140 балів заслуговує абітурієнт, який подав на розгляд комісії власний творчий доробок, а 

також 
– має чітке розуміння суті, значимості майбутнього фаху; 
– виявив уміння образно мислити, системно викладати свої думки. 

100 балів заслуговує абітурієнт, який подав на розгляд комісії власний творчий доробок, а 

також 
– в основному правильно розуміє зміст і специфіку свого майбутнього фаху; 
– може образно й системно викласти свої думки. 

60 балів заслуговує абітурієнт, який 
– в основному правильно розуміє значимість майбутньої професії, але не чітко визначає її зміст; 
– виявляє вміння образно мислити. 
 

 
175–200 балів – заслуговує абітурієнт, який дав правильні відповіді на 48-60 тестових завдань та 

показав, що 
– має чітке розуміння суті, значимості майбутнього фаху; 
– наділений творчою уявою, фантазією; 
– виявив уміння образно мислити, системно викладати свої думки;  
– уміє спілкуватись з аудиторією; 
– володіє здатністю до перевтілення; 
– використовувати рух, жест, паузу як виражальні засоби; 
– уміє знаходити виразні деталі та використовувати їх; 
– виявив уміння організовувати себе та аудиторію. 

 
150–174 балів – заслуговує абітурієнт, який дав правильні відповіді на 33-47 тестових завдань та 

показав, що 
– в основному правильно розуміє зміст та специфіку свого майбутнього фаху; 
– мислить системно з елементами образності; 
– виявив творчу уяву, фантазію, яка в основному не виходить за формат авторського, режисерського 

задуму; 
– в основному чітко формулює авторський задум; 
– має певні здібності контактувати з аудиторією. 

 
100–149 балів – заслуговує абітурієнт, який дав правильні відповіді на 18-32 тестових тестових 

завдань та показав, що  
– в основному правильно розуміє значимість майбутньої професії, але не чітко визначає її зміст; 
– уміє системно викладати свої думки, але не наділений здібністю мислити образно; 
– в основному володіє умінням контактувати з аудиторією; 
– не в повній мірі виявляє здатність до перевтілення адекватно до ситуації. 
 

Менше 100 балів – заслуговує абітурієнт, який дав правильні відповіді менш, ніж на 17 

тестових завдань. З цього видно, що  
– абітурієнт не має творчої фантазії;  



– не може образно викласти свої думки;  
– під час співбесіди не може чітко висловити своє розуміння суті вибраної професії;  
– перевтілюватись відповідно до запропонованої ситуації, образу. 
За результатами творчого конкурсу зараховуються абітурієнти, які отримали від 100 до 200 балів. Ті, 

хто отримав 99 балів і менше не зараховуються до університету. 
  



Зміст фахового вступного випробування 
Режисери: 
 Кінотелережисура 
Режисура як мистецтво та професія. Літературна першооснова екранного твору. Джерела екранного 

матеріалу. Виражальні засоби екранних видовищ. Режисура телевізійних жанрів. Режисура 

телевізійного кіно. Режисура постановочна і документальна. Режисура як виробництво. 

Інформаційний сюжет, інформаційний репортаж. Телевізійне інтерв´ю. Кінозамальовка. 

Інформаційний випуск. Підготовка та телевізійна зйомка курсової роботи. Кінозйомка курсової 

роботи. Монтаж і озвучання курсової роботи.Зйомка постановочна та зйомка документальна. 

Режисерський задум та режисерське вирішення. Телевізійний фільм. Режисура як виробництво. 

Проблеми режисерської етики та влади.  
 Монтаж  
Виникнення і формування кіномонтажу. Монтаж звуку і зображення. Особливості екранного монтажу 

в телебаченні. Основні етапи становлення монтажу. Технологія монтажу. Види, методи, форми і 

прийоми монтажу. Комфортний монтаж. Світові досягнення в галузі екранного монтажу зображення і 

звуку. 
 Історія світового кіно 
Зародження кіно в якості технічно-мистецького феномену. Формування кіномови. Зародження 

кіножанрів. Порівняльний аналіз творчості видатних коміків світового кіно. Досягнення 

кінематографу дозвукового періоду в США, Європі, Радянському Союзі. Стильові течії німого кіно. 

Формування системи «кінозірок». Формування виражальних засобів звуко-зорової системи кіно. 

Основні течії і напрямки світового кіно 30-50-х років ХХ ст. Світовий кінематограф 60-х – початку 

70-х років ХХ ст. Досягнення світового кіно в останні півстоліття.  
 Історія українського кіно 
Зародження кінематографу в Україні. Творчість О.П.Довженка, її загальносвітове значення. Стильові 

напрямки в українському кіно. Досягнення української школи кінодокументалістів. Українське 

поетичне кіно. Український кінематограф від початку до Другої Світової війни. Український 

кінематограф після Другої Світової війни до сьогодення. 
 Історія режисури 
Природа видовища та видовищного мистецтва, його основні компоненти, специфіка різних родів та 

видів видовища. Предмет і матеріал режисерського мистецтва. Професійна режисерська термінологія. 

Визначити місце режисера у творчому процесі створення видовища. Визначити і сформувати 

режисерську задачу (актору, оператору, творчій групі). 
 Акторська майстерність 
Сценічна свобода. Сценічна віра. Сценічне ставлення. Сценічна дія. Перевтілення. Підсвідомість у 

сценічному самопочутті актора. Темпоритм. Логіка і послідовність. Мізансцена як пластична форма 

дії. Художній образ на сцені. Актор в системі театрального мистецтва. Ансамблевість акторських 

робіт. Виразність форми образу. Актор і музика. Гострохарактерність та виразність у створенні 

образу. Проблема іміджу. 
 Основи теорії драматургії 
Драма як рід літератури. Драматичне як соціальна, психологічна й естетична категорія. Драматичний 

процес: загальне визначення драми. Драматургічні конструкції. Драматургія документального кіно й 

телебачення. Структура й розвиток драматичного конфлікту. Драматична боротьба. Родові типи 

драматургії. 
 
Оператори : 
 Кінотелережисура 
Режисура як мистецтво та професія. Літературна першооснова екранного твору. Джерела екранного 

матеріалу. Виражальні засоби екранних видовищ. Режисура телебачення. Режисура постановочна і 

документальна. Інформаційний сюжет, інформаційний репортаж. Телевізійне інтерв´ю. 

Кінозамальовка. Інформаційний випуск. Підготовка та телевізійна зйомка курсової роботи. 

Кінозйомка курсової роботи. Монтаж і озвучання курсової роботи. Зйомка постановочна та зйомка 



документальна.  
Монтаж  
Виникнення і формування кіномонтажу. Монтаж звуку і зображення. Особливості екранного монтажу 

в телебаченні. Технологія монтажу. Комфортний монтаж.  
– Історія режисури 
Природа видовища та видовищного мистецтва, його основні компоненти, специфіка різних родів та 

видів видовища. Предмет і матеріал режисерського мистецтва. Професійна режисерська термінологія. 

Визначити місце режисера у творчому процесі створення видовища. Визначити і сформувати 

режисерську задачу (актору, оператору, творчій групі). 
 Історія телебачення 
Виникнення телебачення та його технічний і творчий розвиток. Історичні етапи становлення 

українського телебачення. Сучасний стан українського телебачення в контексті світового досвіду. 

Структура, жанри, виражальні засоби телевізійного мовлення. Сучасний стан і перспективи розвитку 

українського та світового телебачення.  
 Майстерність кінотелеоператора 
Виробничо-технологічні особливості виробництва телепрограми, відеофільму, кінофільму в 

підготовчому періоді: Творче використання об’єктиву. Кіноосвітлення. Колір. Техніка операторського 

освітлення. Підготовка оператора до зйомок фільму, TV-програми. Знімальна апаратура й оптика. 

Допоміжна операторська техніка. Вибір відео формату. Стан освітлення на натурі. Освітлення при 

зйомці в павільйоні, інтер’єрі. Створення ілюзії тривимірного простору в двовимірній площині 

екрану.  Визначення доцільних режимів зйомки при панорамуванні. Взаємозв’язок об’єкта, що 

рухається, з рухом камери. Застосування об’єктивів з перемінною фокусною відстанню. Отримання 

заданої глибини різкозображуваного простору. Світлорозсіювання в об’єктиві. Класифікація 

освітлювальних приладів. Фільтри. Захист  кіно і відеоапаратури в екстремальних умовах.  
  



Рекомендована література 
до програми фахового вступного випробування 

для здобуття другого (магістерського) рівня 
за спеціальністю  021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

на основі базової вищої освіти   
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