
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Програму вступного випробування з художньої культури розроблено з 

урахуванням програми «Мистецтво» 11 кл., затвердженої Міністерством освіти і 

науки України. 

Абітурієнти повинні знати: найвидатніших митців світу та їхні твори; види і 

жанри мистецтва; засоби художньо-образного відображення духовного світу 

людини в різних видах мистецтва; художньо-образний зміст творів; основні 

художньо-мовні засоби мистецтва (візуального, музичного, театрального, 

екранних); роль мистецтва у житті, зміст понять (у межах програми); приклади 

відомих музеїв і галерей світу; художні засоби візуального, музичного, 

театрального мистецтва, кіномистецтва; особливості художніх стилів і напрямів; 

особливості розвитку художньої культури рідного краю; твори мистецтва за 

художніми напрямами; роль ЗМІ у поширенні мистецьких цінностей; спеціальну 

мистецьку термінологію; пам’ятні місця рідного краю, пов’язані з розвитком 

мистецтва і культури. 

Екзаменаційний білет усного вступного випробування складається з двох 

теоретичних запитань за матеріалами різних розділів курсу «Мистецтво» та 

практичного завдання. 

Іспит проводиться в такий спосіб. Кожен абітурієнт вибирає білет. На 

підготовку відповіді відводиться 20-25 хв. Абітурієнту видається чистий аркуш зі 

штампом закладу освіти. На цьому аркуші абітурієнт має стисло, але розбірливо і 

зрозуміло, викласти зміст усної відповіді на кожне питання. Відповіді вступників 

та виконання практичного завдання оцінюють згідно з критеріями, затвердженими 

приймальною комісією закладу освіти. 

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

1. Розкрийте поняття «мистецтво». 

2. Охарактеризуйте художні засоби театрального мистецтва. 

3. Практичне завдання. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ АБІТУРІЄНТІВ  
 

Оцінюючи навчальні досягнення абітурієнтів, необхідно враховувати:  

 правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і 

закономірностей, точність вживання термінології; 

 ступінь самостійності відповіді; 

 логічність, доказовість у викладенні матеріалу; 

 ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь. 
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Рівні Бали Критерії навчальних досягнень абітурієнтів 
I.
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100 

Абітурієнт розрізняє об’єкти вивчення. 

Однак має поверхове уявлення про зміст предмета, володіє 

навчальним матеріалом на рівні елементарного відтворення окремих 

понять та вмінь; практичні навички відсутні. 

101-109 

Абітурієнт відтворює незначну частину навчального матеріалу, має 

нечіткі уявлення про об’єкт вивчення. Володіє матеріалом на 

елементарному рівні засвоєння знань і навичок, викладає думки 

уривчастими реченнями, без логічного зв’язку; практичні навички не 

відпрацьовані. 

Абітурієнт демонструє низький рівень культурно-мистецької 

підготовки. 

110-119 

Абітурієнт відтворює частину навчального матеріалу.  

Абітурієнт володіє незначною частиною навчального матеріалу на 

репродуктивному рівні, здатний виконувати практичні завдання за 

зразками, виконує нескладні практичні роботи, але не здатний 

самостійно аналізувати та виправляти помилки. 

Абітурієнт неусвідомлено виконує частину практичних завдань, при 

їх виконанні допускає суттєві помилки. 
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120-129 

Абітурієнт з допомогою викладача відтворює основний навчальний 

матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію. 

Абітурієнт володіє більшою частиною навчального матеріалу на 

репродуктивному рівні, здатний виконувати практичні завдання за 

простими зразками, виконує нескладні практичні роботи, але не 

здатний самостійно аналізувати та виправляти помилки. 

130-139 

Абітурієнт відтворює основний навчальний матеріал, здатний з 

помилками й неточностями дати визначення понять. 

Абітурієнт володіє більшою частиною навчального матеріалу на 

репродуктивному рівні, здатний виконувати практичні завдання за 

зразками, виконує нескладні практичні роботи, але не здатний 

самостійно аналізувати та виправляти помилки. 

140-149 

Абітурієнт виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь правильна, але недостатньо 

осмислена та повна. 

Абітурієнт володіє переважно більшою частиною навчального 

матеріалу на репродуктивному рівні, здатний виконувати більшу 

частину практичних завдань за зразками, виконує нескладні 

практичні роботи, але не здатний самостійно аналізувати та 

виправляти помилки. 

Абітурієнт володіє певними практичними навичками зображувальної 

грамоти, однак виконує практичні завдання з окремими помилками 

без достатнього розуміння. 
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150-159 

Абітурієнт правильно відтворює навчальний матеріал, знає 

основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади 

на підтвердження певних думок, частково контролює власні 

навчальні дії.  

Абітурієнт повною мірою володіє навчальним матеріалом, 

визначеним програмою, самостійно виконує практичні завдання в 

стандартних ситуаціях, вміє виконувати практичні завдання, загальні 

методи і послідовність яких йому знайомі. Допускає незначні технічні 

помилки,  не володіє достатніми знаннями для здійснення самоаналізу 

навчальної діяльності. 

160-169 

Знання абітурієнта є достатніми, він застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати 

найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити 

висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь логічна, 

хоч і має неточності. 

Абітурієнт повною мірою володіє навчальним матеріалом, 

визначеним програмою, самостійно виконує практичні завдання в 

стандартних ситуаціях, вміє виконувати практичні завдання, загальні 

методи і послідовність яких йому знайомі. Допускає незначні технічні 

помилки. 

Практичні роботи вказують на наявність у абітурієнта достатнього 

рівня образного мислення. 

170-179 

Абітурієнт добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і 

правильною аргументацією. 

Практичні роботи вказують на наявність у абітурієнта належного 

рівня образного мислення. 

IV
. 
В

и
со

к
и

й
 

180-189 

Абітурієнт має повні, глибокі знання, здатний використовувати їх у 

практичній діяльності, робити висновки, узагальнення; 

Знання, вміння й навички абітурієнта повністю відповідають вимогам 

програми; абітурієнт вільно і правильно висловлює відповідні 

формулювання, аргументує їх переконливо, самостійно знаходить 

джерела інформації та працює з ними, вміє узагальнювати й 

систематизувати набуті знання, здатний виконувати нестандартні 

практичні завдання. 

Практичні роботи вказують на наявність у абітурієнта високого рівня 

образного мислення. 

190-199 

Абітурієнт має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити 

інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми; 

узагальнювати й систематизувати набуті знання, здатний виконувати 

нестандартні практичні завдання. 

Практичні роботи вказують на наявність у абітурієнта високого рівня 

образного мислення. 
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200 

Абітурієнт має системні, міцні знання та практичні навички в обсязі 

та в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовує їх 

у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати 

самостійні рішення в нестандартних ситуаціях. 

Практичні роботи вказують на наявність у абітурієнта високого рівня 

образного мислення. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ (за ІОТ) 
 

1. НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 

(духові та естрадні інструменти) 

Поняття «мистецтво». Види мистецтва. 

Поняття «культура». ЇЇ роль у суспільстві. 

Основні форми культури. 

Народна і професійна культура. 

Роль культури в розвитку людини 

Музеї вашого краю. 

Письменники Вінниччини. 

Композитори, які народились на Вінниччині. 

Сучасні українські музичні гурти. 

Хореографія – вид сценічного мистецтва. Види танців. 

Поняття «архітектура», «скульптура», «живопис», «декоративно-ужиткове 

мистецтво. 

Відомі культурні пам’ятки Вінниччини. 

Елементи українського народного костюму. 

Сім чудес Вінниччини. 

Відомі митці свого краю. 

Традиційні ремесла українців. 

Державна символіка України. 

Державні свята України. 

Українські народні свята. 

Музичні жанрові форми. 

Склад груп духового оркестру. Музичні інструменти груп духового оркестру, 

їхні основні функції. 

Відомі твори для духового оркестру. 

Конкурси виконавців на духових інструментах. 

Відомі інструментальні колективи Вінниччини. 

Становлення духових інструментів в оркестрово-виконавській культурі 

XVIII століття в Західній Європі. 

Життєвий і творчий шлях композитора М.Д. Леонтовича. 

Поняття «стиль» в музиці. Стиль «персональний», «етнічний», «історичний». 

Стиль музичного твору. 

Виражальні засоби музичного мистецтва (мелодія, ритм, гармонія, тембр, 

темп, динаміка). 

Музика в житті людини. 
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Оркестр. Види оркестрів. 

Становлення і розвиток вітчизняної професійної духової музичної освіти в 

Україні. 

Духові інструменти в симфоніях українських композиторів другої половини 

XIX століття. 

Духові інструменти в оркестрах і ансамблях. 

Поняття «імпровізація». Суть імпровізації під час виконання джазових 

творів. 

Джаз (витоки, стилі, репертуар видатних виконавців). 

Популярна музика. Популярна музика і поп-музика. 

Духові інструменти у творчості видатних композиторів першої половини 

XVIII століття Західної Європи. 

Українська професіональна музика XIX століття. Міські оркестри і 

оркестрова музика. 

Завдання до практичної частини 

Визначення рівня музичних здібностей абітурієнта: 

 відтворення голосом заданих окремих звуків 

 визначення на слух кількості заданих екзаменатором звуків на фортепіано та 

відтворення голосом їх в мелодичному викладі 

 перевірка музичної пам’яті (відтворення голосом запропонованої 

екзаменатором мелодії) 

 перевірка музичного ритму (відтворення заданої ритмічної послідовності, 

визначення рівня музично-теоретичної підготовки) 

Гра на інструменті (для абітурієнтів, які володіють основами гри на 

музичному інструменті) 

 початкова гама 

 визначення робочого діапазону 

 виконання на інструменті 2-3 творів різного характеру 

 продемонструвати навички читання нот з аркуша 

 продемонструвати вміння грати на інших музичних інструментах (за бажанням) 
 

2. ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ 

Поняття «мистецтво». Види мистецтва. 

Поняття «культура». ЇЇ роль у суспільстві. 

Основні форми культури. 

Народна і професійна культура. 

Роль культури в розвитку людини 

Музеї вашого краю. 

Письменники Вінниччини. 

Композитори, які народились на Вінниччині. 

Сучасні українські музичні гурти. 

Хореографія – вид сценічного мистецтва. Види танців. 

Поняття «архітектура», «скульптура», «живопис», «декоративно-ужиткове 

мистецтво. 

Відомі культурні пам’ятки Вінниччини. 

Елементи українського народного костюму. 

Сім чудес Вінниччини. 
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Відомі митці свого краю. 

Традиційні ремесла українців. 

Державна символіка України. 

Державні свята України. 

Українські народні свята. 

Театр. Види театрального мистецтва. 

Найпопулярніші музично-театральні жанри. 

Відомі твори музично-театрального мистецтва. 

Художньо-образна мова театрального мистецтва. 

Драматичний театр. 

Музичний театр. Його види. 

Театр-кабаре. Пантоміма. Театр ляльок. 

Театри в Лондоні за часів Шекспіра. 

Театральний художник-декоратор. Його роль в успіху спектаклю. 

Видатні режисери України. 

Фольклор – складова частина художньої культури народу. 

Історія виникнення театру. 

Професійні театральні колективи Вінниччини. 

Відомі аматорські колективи мого краю. 

Відомі українські драматурги. Їх твори. 

Творчість видатних акторів України. 

З історії вертепу, як лялькового театру в Україні. 

Календарні свята та обряди зимового та літнього циклів. 

Завдання до практичної частини 

Абітурієнт повинен коротко розповісти про себе, а також подати заздалегідь 

написаний твір-роздум на тему: «Чому я вирішив стати режисером?». 

Репертуар для вступного випробування абітурієнт вибирає самостійно і готує 

для показу заздалегідь. 

Абітурієнт повинен прочитати уривок з художньої прози, вірш, байку, 

показати етюд за завданням екзаменаторів. Під час практичного завдання 

перевіряються спостережливість абітурієнта, його внутрішнє бачення, творча уява, 

емоційна пам’ять, почуття правди, слух і ритміка, пластичні та вокальні дані, голос, 

здатність до органічної дії в запропонованих обставинах. 
 

3. НАРОДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО 

Поняття «мистецтво». Види мистецтва. 

Поняття «культура». ЇЇ роль у суспільстві. 

Основні форми культури. 

Народна і професійна культура. 

Роль культури в розвитку людини 

Музеї вашого краю. 

Письменники Вінниччини. 

Композитори, які народились на Вінниччині. 

Сучасні українські музичні гурти. 

Хореографія – вид сценічного мистецтва. Види танців. 

Поняття «архітектура», «скульптура», «живопис», «декоративно-ужиткове 

мистецтво. 
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Відомі культурні пам’ятки Вінниччини. 

Елементи українського народного костюму. 

Сім чудес Вінниччини. 

Відомі митці свого краю. 

Традиційні ремесла українців. 

Державна символіка України. 

Державні свята України. 

Українські народні свята. 

Поняття «фольклор» і «фольклористика». Основні риси фольклору. 

Розподіл українських народних пісень за жанрами. 

Лірика – найбагатший вид фольклору. 

Музичний фольклор мого краю. 

Українські народні музичні інструменти. Поняття «троїсті музики». 

Характеристика улюбленого українського народного музичного 

інструменту. 

Жанрова палітра музичного мистецтва (жанри в музиці). 

Жанри вокально-хорової музики. 

Відомі народні хорові колективи України. 

Відомі хорові колективи Вінниччини. 

Відомі вітчизняні пісенні конкурси. 

Відомі зарубіжні пісенні конкурси. 

Поняття «стиль у музиці». Стиль «персональний», «етнічний», «історичний». 

Стиль музичного твору. 

Виражальні засоби музичного мистецтва (мелодія, ритм, гармонія, тембр, 

темп, динаміка). 

Напрями у музиці ХХ століття. Полістилістика. 

Визначні митці на теренах мого краю (хорове, пісенне мистецтво). 

Творча спадщина композитора-земляка М.Д. Леонтовича. 

Життєвий і творчий шлях композитора-земляка М.Д. Леонтовича. 

Митець у мистецтві. Сутність справжнього мистецтва та його місце у 

духовному бутті людства. Мій улюблений співак. 

Характеристика жіночих голосів (Сопрано, Альт), чоловічих голосів (Тенор, 

Бас). 

Завдання до практичної частини 

Виразне виконання в народній (академічній) манері двох вокальних творів 

різних за характером (з супроводом, без супроводу). 

Уміння визначати ритмічний малюнок (відтворити ритмічний малюнок, 

запропонований екзаменатором). 

Відтворення голосом короткої мелодії, виконаної педагогом. 

Уміння проспівати окремі звуки (ступеневі ланцюжки), інтервали або акорди 

після програвання їх екзаменатором у гармонічному звучанні. 

Слуховий аналіз (визначення на слух мажорного, мінорного ладів, 

ступеневих ланцюжків). 

Виконання на будь-якому музичному інструменті (баяні, фортепіано, гітарі, 

бандурі) музичного твору на вибір (для абітурієнтів, які мають спеціальну музичну 

підготовку). 



8 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Гайдамака О.В. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підруч. для 

10 (11) кл. закл. заг. серед. освіти / О.В. Гайдамака. – Київ: Генеза, 2019. – 

224 с.: іл. 

2. Комаровська О.А. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підруч. для 

10 (11) кл. закл. загал. серед. освіти / О.А. Комаровська, Н.Є. Миропольська, 

С.А. Ничкало, І.В. Руденко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 192 с.: іл. 

3. Масол Л.М. Мистецтво. Рівень стандарту, профільний рівень: під-руч. для 

10(11) класу закладів загальної середньої освіти / Л.М. Масол. – К.: Видавничий 

дім «Освіта», 2018. – 224 с.: іл. 

 

1 

1. Михайлов Л. Школа гри на саксофоні. – М.: Музика, 1975. 

2. Прорвич Б. Основи техніки гри на саксофоні. – М.: Музика, 1977. 

3. Шапошнікова М. Хрестоматія для саксофона. – М.: Музика, 1987. 

4. Буяновський В. Валторна. – М.: Музика, 1971. 

5. Полех В. Школа гри на валторні. – М.: Музика, 1986. 

6. Янкелевич А. Школа гри на валторні. – М.: Музика, 1970. 

7. Блажевич В. Школа гри на тромбоні. – М.: Музика, 1984. 

8. Григор’єв Б., Востряков М. Початкова школа гри на тромбоні. – М.: Музика, 

1987. 

9. Манжора Б. Методика навчання гри на тромбоні. – К., 1976. 

10. Арбан Ж. Школа гри на трубі. – М.: Музика, 1990. 

11. Митронов О. Школа гри на трубі. – М.: Музика, 1986. 

12. Арбан Ж. Школа гри на трубі. – М.: Музика, 1990. 

13. Волоцкой П. Школа гри на альті мі-бемоль. – М.: ВДФ при МДК, 1961. 

14. Кобець І. Початкова школа гри на трубі, корнеті, альті, тенорі, баритоні. – К.: 

Мистецтво, 1963. 

15. Сердакян А. Школа гри на баритоні (тенорі). – М.: ВДФ при МДК, 1961. 

16. Табаков М. Прогресивна школа навчання гри на трубі. – М.: Музика, 1985. 

17. Єгорова Т., Штейман В. Хрестоматія для ксилофона і малого барабана. – М.: 

Музика, 1973. 

18. Кізант Г. Техніка гри на ударних інструментах. – К.: Муз. Україна, 1986. 

Макієвський С. Техніка гри на ударній установці. – К.: Муз. Україна, 1991. 

19. Осадчих В. Етюди для малого барабана. – Л.: Музика, 1988. 

 

 

 

 

 



9 

 

 

2 

1. Василько В. Фрагменти режисури [Текст] / В. Василько. – Київ: Мистецтво, 

1967. – 382 с. 

4. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ [Текст]: Навчальний 

посібник. (2-е вид.) / В.П. Зайцев. – Київ: Дакор, 2006. – 252 с. 

5. Ремез О.Я. Мізансцена – мова режисера [Текст]: Бібліотечка художньої 

самодіяльності № 21 / О.Я. Ремез. – Київ: Мистецтво,1970. – 132 с. 

6. Шихматов Л.М. Сценічні етюди №2 [Текст]: Навчальний посібник. / 

Л.М. Шихматов. – Київ: Мистецтво, 1968. – 200 с. 

 

3 

1. Барська З.М. Барви української народної пісні. Хрестоматія. – Тернопіль, 2004. 

2. Вінниччина фольклорна. Довідник. – Вінниця, 2004. 

3. Іваницький А. Українська народна музична творчість. – К., 1990. 

4. Павлюченко С. Елементарна теорія музики: Посібник / Заг. ред. А.В. Лобанова 

та Н.С. Лобанової. – К., 1997. 


