




                                Пояснювальна записка 
Творчий конкурс складають абітурієнти, які вступають на 

спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», освітня 
програма «Операторська майстерність» на основі повної загальної середньої 
освіти. 

Творчий конкурс є профільним конкурсним предметом. Мета творчого 
конкурсу – демонстрація знань і навичок вступника, що засвідчують 
готовність до опанування фаху й здатність виконувати креативні завдання. 
На професійно зорієнтованому іспиті абітурієнт повинен продемонструвати 
загальну ерудицію, фахову зацікавленість і розкрити власні творчі здібності. 

До творчого конкурсу допускаються особи, які мають повну загальну 
середню освіту. При собі вступник обов’язково повинен мати документ, що 
посвідчує особу. 

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно 
нижчезазначених вимог до кожної освітньої програми.  

 
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 вітчизнянного 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. 

 
 
 
 

Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціальності  
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021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», освітня програма 
«Операторська майстерність» 

Перший етап творчого конкурсу – практичне завдання  

Фотороботи, відзняті у павільйоні на цифрових носіях і відібрані вступником 
для подачі (15 кадрів) повинні продемонструвати виконане завдання: 
гіпсовий бюст і натюрморт у павільйоні (по три знімки з різним характером 
освітлення). 

Фотороботи, відзняті на натурі з використанням цифрової технології повинні 
продемонструвати виконане завдання: 

– жанрові сюжети на натурі (три знімки); 

– портретні композиції (два знімки); 

– тематичний або подієвий фоторепортаж на натурі (пять знімків). 

Виконані фотороботи повинні розкрити авторський задум того чи іншого 
знімку. Вступник повинен чітко і переконливо пояснити вибір композиції, 
прийомів зйомки, його світло і тональне вирішення. 

Специфіка майбутньої фахової діяльності вимагає наявності у вступників як 
художніх, так і технічних даних. 

Другий етап творчого конкурсу  

Напрям (операторська майстерність) 

Теоретична	 частина	 має	 за	 мету	 виявити	 знання	 з	 історії	 розвитку	
фотографії,	кінематографу	і	живопису.	Вступник	повинен	дати	відповідь	на	
питання,	які	стосуються:	

–	фотографічних	плівочних	і	цифрових	процесів,	матеріалів	та	апаратури	у	
чорно-білій	та	кольоровій	фотографії;	

–	 розділів	 з	 фізики:	 «оптика»,	 «світло»,	 «електрика»	 (за	 програмою	
середньої	школи).	

Вступник	 має	 бути	 ознайомлений	 з	 визначними	 творами	 вітчизняного	
фото	 та	 кіномистецтва,	 повинен	 знати	 роботи	 провідних	 вітчизняних	 та	
зарубіжних	 кінооператорів,	 характерні	 риси	 їх	 творчості,	 виявити	
обізнаність	у	галузі	образотворчого	мистецтва.	
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Критерії оцінювання знань абітурієнтів 
 

Рівні 
навчальних 
досягнень  

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

1. 
Початковий 
до 99 балів 

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. 
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. 

2. Середній 
100 - 139 
балів 

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. 
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. 

3. Достатній 
140-179 
балів 

Абітурієнт володіє практичними навичками, допускає 
неточності в теоретичних знаннях та розробці композиційного 
вирішення фотографічного твору. Має професійні дані для 
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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. 
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 

4. Високий 
180 – 200 
балів 

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. 
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. 
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