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Творчий конкурс проводиться метою виявлення вступників, спроможних
під час навчання в ХДАК досягти відповідного професійного рівня та отримати
необхідні знання для подальшої творчої діяльності в галузі аудіовізуального
мистецтва і виробництва.
Абітурієнти, які обрали освітню програму «Оператор телебачення»,
повинні продемонструвати творчі здібності та виявити відповідну фахову
придатність, мати початковий досвід фото- і відеозйомки, знати ключові фігури
з історії світового мистецтва. Під час творчого конкурсу абітурієнт повинен
виявити наявність
ЗНАНЬ:
- основ оптики та знімальної техніки;
- основ технології роботи з фото- та відеокамерою;
- основ побудови композиції кадру;
- основних етапів розвитку кіно і телебачення;
- основ мистецької грамотності (композиція, ритм, світло, колір тощо).
- історії мистецтва (аудіовізуального, образотворчого, кіно- і фотомистецтва).
УМІННЯ:
- зйомки запропонованого по жанру сюжету на натурі;
- реалізації власного художнього задуму;
- орієнтуватися в структурі сучасного аудіовізуального мистецтва;
- обґрунтовано висловлювати думку з основних проблем теорії, історії та
практики мистецтва (аудіовізуального, образотворчого, кіно- і фото-);
- аргументувати мотивацію в обранні відповідного фаху.
НАВИЧОК:
- роботи з фото-/ відеотехнікою;
- візуального, образного, пластичного та композиційного мислення
- аналізу запропонованого мистецького твору.
Перед творчим конкурсом кожен абітурієнт має отримати ряд
консультацій із фахівцем від випускової кафедри. На консультаціях
пропонуються теми і сюжети для здійснення зйомки на «натурі», проводиться
консультування щодо основ знімальної техніки та письмового аналізу
запропонованого мистецького твору. Педагог-консультант від випускової
кафедри консультує абітурієнта щодо основ історії та теорії аудіовізуального
мистецтва (за потреби).
Творчий конкурс складається з двох сесій: «Виконавська майстерність» та
«Основи теорії та історії аудіовізуального мистецтва».
Перед першою сесію творчого конкурсу кожний абітурієнт має заздалегідь
приготувати та подати такі завдання:
• серії світлин за жанрами: портрет, пейзаж, натюрморт (5-7 фотографій
кожної серії; розмір 27 см по довжині; оформлені у паспарту);
• фоторепортаж (5-7 фотографій) / відеорепортаж (до 1,5 хв);
• найкращі творчі різножанрові роботи (фото, відео).
Фото- і відеороботи творчого конкурсу мають бути оформлені:
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авторські фотороботи — на паспарту, із зазначенням прізвища, імені та
по-батькові виконавця, технічних характеристик зйомки та використаної
знімальної техніки, жанру і назви роботи (за її наявності);
авторське відео — у форматі, узгодженому з консультантом від
випускової кафедри, із супровідною інформацією щодо жанру, теми і назви (за
її наявності) роботи, прізвища, ім’я та по-батькові абітурієнта, технічні
характеристики зйомки.
Фото- / відеороботи до першої сесії творчого конкурсу абітурієнт повинен
подати в приймальну комісію академії до початку консультацій перед творчим
конкурсом. Незалежно від результатів творчого конкурсу фото- / відеороботи
абітурієнтам не повертаються.
Перша сесія творчого конкурсу «Виконавська майстерність»
передбачає:
• усне опитування щодо знання основ знімальної техніки;
• здійснення абітурієнтами зйомки на «натурі» за запропонованим
сюжетом;
• відповіді на запитання стосовно авторських робіт абітурієнтів.
Друга сесія творчого конкурсу «Основи історії та теорії
аудіовізуального мистецтва» (письмово) передбачає відповідь на питання
екзаменаційного білету:
• з основ аудіовізуального мистецтва (видово-жанрова структура
аудіовізуального мистецтва, специфіки візуального образу тощо);
• з історії аудіовізуального мистецтва;
• аналіз одного запропонованого мистецького твору;
• запитання щодо вмотивованості вибору фаху.
Оцінки виставляються за 200-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів) за кожну сесію творчого конкурсу.
Структура оцінки кожного з іспитів складається з кількості балів, що
потенційно може отримати абітурієнт за кожний з видів творчих завдань.
Перша сесія творчого конкурсу
«Виконавська майстерність»
Кількість балів

Від 1 до 25 балів
Від 1 до 25 балів
Від 1 до 25 балів
Від 1 до 25 балів

Зміст творчого завдання

подані до іспиту творчі фотороботи
здійснення зйомки на «натурі» за запропонованим сюжетом
опитування щодо знання основ знімальної техніки
подані творчі фототвори / відеорепортаж

Друга сесія творчого конкурсу
«Основи історії і теорії аудіовізуального мистецтва»
Від 1 до 30 балів
Від 1 до 30 балів
Від 1 до 30 балів
Від 1 до 10 балів

відповіді на запитання з теорії та історії візуального мистецтва
відповіді на запитання з теорії та історії кіно та телебачення
аналіз мистецького твору
аргументація вмотивованості вибору фаху
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Випускова кафедра залишає за собою право рекомендувати абітурієнту
змінити спеціалізацію відповідно виявленим здібностям та умінням.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Рівні
навчальних
досягнень
1. Початковий
123 бали і
менше

2. Середній
124 - 149
балів

3. Достатній
150-175 балів

Критерії оцінювання навчальних досягнень
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.
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 особливостями натурної і постановчої 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 фототворів.
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.
Абітурієнт володіє практичними навичками, допускає неточності в
теоретичних знаннях та розробці композиційного вирішення фотографічного
твору. Має професійні дані для 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.
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4. Високий
176 – 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.

Абітурієнти, які отримали під час випробування хоча б за одну з сесій
менше 124 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання
не допускаються.
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4. Рафаель С. Сикстинська Мадонна.
5. Пусен Н. Аркадійські пастухи.
6. Рембрандт ван Рейн. Повернення блудного сина.
7. Рембрандт ван Рейн. Портрет старого (зі свічкою)
8. Рембрандт ван Рейн. Нічний дозор.
9. Рубенс. Викрадення дочок Левкіппа.
10. Веласкес Д. Меніни.
11. Веласкес Д. Венера перед дзеркалом.
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13. Ватто А. Ускладнена пропозиція
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15. Хогарт У. Модний брак (жанрова серія)
16. Шарден Ж.-Б. Мідний бак
17. Гойя Ф. Маха.
18. Брюллов К. Останній день Помпеї
19. Шевченко Т. Катерина.
20. Репін І. Бурлаки на Волзі.
21. Суріков В. Бояриня Морозова.
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23. Моне К. Мост Ватерлоо (серія)
24. Ренуар О. Парасольки.
25. Піссаро К. Бульвар Монмартр

** Абітурієнт може отримати консультацію у зав. кафедри телебачення або
викладача-консультанта щодо критеріїв аналізу мистецького твору (за
потреби).

