
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 

Введено в дію 
наказом президента КиМУ 
№200 від 16.09.2022 р. 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про бакалаврський мінімум для студентів, які навчаються 

за освітньо-професійною програмою 
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 

зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 
галузі знань 02 Культура і мистецтво 

у Навчально-науковому інституті журналістики, кіно і телебачення 
Київського міжнародного університету 

 
 
 
 
 
 
 

Схвалено Вченою радою КиМУ  
Протокол №1 від 30.08.2022 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Київ-2022 



1. Загальні положення 
 

Бакалаврський мінімум – це визначена основа практичних робіт 
(режисерських, операторських, телемистецьких творів, тележурналістських 
проєктів, сценографічних прєктів, рекламних та PR-акцій, акторських вправ, 
етюдів і звукорежисерських розробок), обов’язкових для виконання кожним 
студентом під час навчання в Інституті журналістики, кіно і телебачення за 
спеціальністю 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. 

Бакалаврський мінімум є складовою фахової підготовки, що містять 
чотири етапи презентації творчих здобутків студентів за спеціальністю 021 
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. 

Перший етап: презентація фахових умінь і навичок із вивчених видів і 
форм аудіовізуальної діяльності на першому курсі. 

Другий етап: презентація фахових умінь і навичок із вивчених видів і 
форм аудіовізуальної діяльності на другому курсі. 

Третій етап: презентація фахових умінь і навичок із вивчених видів і 
форм аудіовізуальної діяльності на третьому курсі. 

Четвертий етап: презентація фахових умінь і навичок із вивчених 

видів і форм аудіовізуальної діяльності на четвертому курсі. 
Форми звітності на першому етапі зараховуються як залікові та 

екзаменаційні творчі покази (з відповідними позначками в заліковій книжці), 

на другому та третьому – як курсова відеоробота та курсова вистава (з 
відповідними позначками в заліковій книжці) та є допусковими для складання 
підсумкової атестації на четвертому курсі, як телевізійний відеопроект і 
дипломна вистава. 

 
2. Організаційно-методичне забезпечення 

 
Завдання для бакалаврського мінімуму погоджується з керівником, 

визначається тематичне спрямування завдання, його актуальність і терміни 
виконання. Тему й проблематику робіт студент обирає самостійно. 

У процесі створення програм бакалаврського мінімуму, вимог до його 
виконання та оформлення звітних матеріалів потрібно керуватись 

Положенням про бакалаврський мінімум для студентів, які навчаються за 
освітньо- професійною програмою «Аудіовізуальне мистецтво та 
виробництво» зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

галузі знань 02 Культура і мистецтво у Навчально-науковому інституті 

журналістики, кіно і телебачення Київського міжнародного університету. 
Мінімальний набір практичних робіт встановлюється на засіданні 

кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва й оцінюється 
відповідно до затверджених критеріїв і показників. 

Усі роботи виконуються українською чи англійською мовами. 
Викладач веде облік проміжних практичних вправ у своїй групі 

студентів, а координує роботу – офіційно затверджений художній керівник 
курсу. 



3. Керівник бакалаврського мінімуму 
 

Художнім керівником призначається викладач кафедри 

аудіовізуального мистецтва та виробництва Навчально-наукового Інституту 

журналістики, кіно і телебачення. 
Керівник (художній керівник) бакалаврського мінімуму керує процесом 

виконання практичних робіт студентом, консультує його або організовує 
співпрацю з іншими фахівцями, проводить процедуру захисту бакалаврського 
мінімуму, готує висновок про якість виконаної роботи до звіту. 

 
4. Критерії оцінювання практичних робіт 

 
Бакалаврський мінімум оцінюється за модульно-рейтинговою 

системою, відповідно до якої максимальна кількість балів 100 (70 балів – за 

виконані практичні роботи, 30 балів – захист роботи), мінімальна оцінка – 10 
балів (див. додаток). 



Додаток 1 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»  
ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 021 АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО 
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 02 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

 
(БАКАЛАВРСЬКИЙ МІНІМУМ) 

 
Для першого курсу: 

 

№ 
з/п 

 
Вид продукції 

 
Кількість 

Макс. 
кількість 

балів 
1. «Розкадровка» картини 1 20 
2. Фоторепортаж 1 20 
3. Фотофільм 1 20 
4. «Портрет одногрупника» (відеоспостереження) 1 20 
5. Акторсько-режисерські етюди «Професія», 

«Тварини» (пам'ять фізичних дій) 
1 20 

Підсумковий семестровий контроль 1–5 100 
 

Для другого курсу: 
 

№ 
з/п 

 
Вид продукції 

 
Кількість 

Макс. 
кількість 

балів 
1. «Глибинна мізансцена» 1 10 
2 «Суб’єктивна камера» 1 10 
3. «Відеоспостереження» 1 10 
4. «Подієвий репортаж» 1 10 
5. Курсовий відеопроект «Телесюжет» 1 30 
6. Режисерсько-акторська вправа «Кліп» 1 10 
7. Курсова вправа «Монолог» 1 20 
Підсумковий семестровий контроль 1–7 100 

 
Для третього курсу: 
Блок 1 

№ 
з/п 

 
Вид продукції 

 
Кількість 

Макс. 
кількість 

балів 
1. Екранізація режисерсько-акторської вправи 

«Монолог» (режисерський аспект) 
1 20 

2. Аудіовізуальна реклама (режисерський аспект) 1 10 
3. Режисерський макет для знімального майданчика 

(режисерський аспект) 
1 10 

4. Курсова вистава (режисерський аспект) 1 10 
5. Інтерв’ю (режисерський аспект) 1 10 
6. Телевізитівка (режисерський аспект) 1 10 
7. Курсовий відеопроект (режисерський аспект) 1 30 

Підсумковий семестровий контроль 1–7 100 
 



Блок 2 

№ 
з/п 

 
Вид продукції 

 
Кількість 

Макс. 
кількість 

балів 
1. Екранізація режисерсько-акторської вправи 

«Монолог» (операторський аспект) 
1 10 

2. Аудіовізуальна реклама (операторський аспект) 1 10 
3. Операторський макет для знімального майданчика 1 10 
4. Зйомка курсової вистави; багатокамерна зйомка 1 20 
5. Інтерв’ю (операторський аспект) 1 10 
6. Телевізитівка (операторський аспект) 1 10 
7. Курсовий відеопроект (операторський аспект) 1 30 

Підсумковий семестровий контроль 1–7 100 
 

Для четвертого курсу 
 

Блок 1 

№ 
з/п 

 
Вид продукції 

 
Кількість 

Макс. 
кількість 

балів 
1. Літературний сценарій 1 10 
2. Розбір сценарію дипломної роботи 1 10 
3. Опис героя 1 10 
4. Синопсис 1 20 
5. Календарно-постановочний план 1 10 
6. Референси 1 10 
7. Пітчинг дипломного проекту 1 30 

Підсумковий семестровий контроль 1–7 100 
 

Блок 2 

№ 
з/п 

 
Вид продукції 

 
Кількість 

Макс. 
кількість 

балів 
1. Режисерська експлікація сценарію 1 10 
2. Режисерський сценарій 1 10 
3. Підбір локацій 1 10 
4. Підбір акторів (кастинг) і знімальної команді 1 20 
5. Режисерське бачення 1 10 
6. Постер і мудборд 1 10 
7. Дипломний відеопроект 1 30 

Підсумковий семестровий контроль 1–7 100 



Додаток 2 
 

Фоторепортаж – це оперативний, подієвий жанр зображальної 
фотожурналістики, що складається з серії 5–8 знімків, на яких висвітлюється 
конкретна подія, що відбувається в певному місці. 

Фотофільм – фільм (зазвичай, короткометражний), який складається з 
нерухомих фотографій. 

Інтерв’ю – призначена для опублікування по телебаченню розмова 
журналіста з політичним, громадським або яким-небудь іншим діячем. 

Подієвий репортаж – інформація, повідомлення, розповідь про важливі 
події суспільного життя, а також мистецької та літературної дійсності, 

матеріал з місця подій. 
Аудіовізуальна реклама – реклама, яка складається з рекламних 

кінофільмів, відеофільмів і слайдфільмів 
Експлікація – режисерський план постановки. 
Літературний сценарій – завершений кінодраматургічний твір. Він 

повинен містити повний, послідовний і конкретний опис сюжету, що 
складається з розроблених сцен, епізодів, діалогів, та розкривати образи 
героїв. 

Мізансцена – розташування акторів на сцені в певному поєднанні з 
навколишнім речовим середовищем (декорації, реквізит тощо) в ті чи інші 
моменти спектаклю. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82

