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Пояснювальна записка 

Світ мистецтва багатий і різноманітний. Він не тільки формує бачення 

світу, але й формує менталітет молодого покоління. Воно дає можливість 

людині цінити здобутки минулого, водночас збагачувати його власною 

творчістю. 

Художня культура є невід'ємною частиною духовної культури людства. 

Вона відкриває людині шлях до прекрасного. Основа художньої культури – 

мистецтво, яке в художніх образах відображає дійсність, концентрує в собі 

головні особливості естетичного ставлення до світу. Мистецтво покликане 

виховувати художній смак людини, розвивати її здатність до творчості за 

законами краси. 

Художня культура – це складне, багатошарове утворення, яке об'єднує 

всі види мистецтва, сам процес художньої творчості, його результати і 

систему заходів по створенню, збереженню і розповсюдженню художніх 

цінностей, вихованню творчих кадрів і глядацької аудиторії. 

Ядром художньої культури є мистецтво з особливостями його впливу 

на суспільство в цілому і на особистість зокрема. 

При вступі в Самбірський фаховий коледж культури і мистецтв, на 

спеціалізацію «Кінофотовідеосправа», передбачено вступний іспит з 

«Художньої культури». 

Вступний іспит для абітурієнтів спеціалізації « Кінофотовідеосправа» 

включає в себе тести з предмету «Художня культура» та письмове завдання , 

в якому абітурієнт має змогу показати обізнаність з історією кіно. Іспит 

складається з двох варіантів. 



Тести включають п’ятнадцять завдань. Абітурієнт повинен з чотирьох 

відповідей, знайти одну правильну.  

Друге завдання, письмове. Стосується воно історії кіно. У цьому 

завданні вступник дає характеристику фільму (на власний вибір) – перший 

варіант, у другому варіанті дає характеристику творчості улюбленого актора 

(на вибір).  

На виконання завдання дається загалом 2 академічні години.  

Максимальна оцінкау балах – 200.  

Мінімальна оцінка – 100. 

 

При відповіді на питаннятестовихзавданьвступник повинен знати:  

 Характерні особливості історично-мистецьких стилів; 

 Творчість видатних митців (відомі твори того чиіншого майстра, 

Біографічні факти, важливі для творчого портрета художника); 

 місце знаходження архітектурних будівель; 

 особливості художніх ремесел, поширених на тренах України, 

їхосередкиі стилістику виробів; 

 розвиток кіномистецтва в Україні, творчість видатних 

українських кіномитців та акторів кіно. 

Питання винесені на іспит. 

Художня культура України від найдавніших часів до кінця ХVІ ст.  

Образотворче мистецтво: Зразки образотворчого мистецтва Трипільської 

та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я. 

Художня культура Київської Русі: архітектурніспоруди, монументальний 

живопис (мозаїки та фрески), іконопис, книжкова мініатюра. Художня 

культура польсько-литовської доби. 

Музична і театральна культура:Первісні музичні інструменти. Музична 

культура античних міст Північного Причорномор’я. Музична культура 

Київської держави. Стародавня народна творчість: епос, календарно-обрядові 

та родинно-обрядові пісні. Обрядовий пратеатр (стародавні народні ігри, 

свята). Мистецтво скоморохів. 

Художня культура ХVІІ – ХVІІІ ст. 



Образотворче мистецтво:Художня культура козацької доби. Стиль бароко 

в українському мистецтві (архітектура, іконопис, портретний живопис, 

гравюра). 

Музична і театральна культура:Думи та історичні пісні. Мистецтво 

кобзарів і лірників. Хоровий концерт та його творці (М.Березовський, 

А.Ведель, Д.Бортнянський). Збірка «Сад божественних пісень» Г.Сковороди. 

Шкільний театр, зв’язок із викладаннямпоетики та риторики. Вертеп. 

Українська художня культура ХІХ ст.  

Образотворче мистецтво:Архітектура та скульптура (І. Мартос, Л. Позента 

ін.). Палацово-паркові комплекси. Живопис і графіка; творчість Т. Шевченка 

та ін. Декоративно-прикладне мистецтво. 

Музична культура:Народна музика: соціально- та родинно побутові пісні. 

М.Вербицький: історія створення твору «Ще не вмерла Україна». 

М.Лисенко – основоположник національної композиторської школи в 

Україні. 

Театральна культура: Театр корифеїв: представники, репертуар, значення в 

історії культури. Творчий шлях М.Заньковецької. 

Українська художня культура ХХ ст. 

Образотворче мистецтво:Український авангард. Архітектура і скульптура. 

Живопис і графіка. Основні центри художніх промислів. 

Музична культура: Хорова, вокально-симфонічна і симфонічна музика 

(Л.Ревуцький, Б.Лятошинський. С.Людкевич,М.Скорик, Є.Станкович та ін.). 

Камерні жанри вокальної та інструментальної музики. Напрями популярної 

музики. Музичне виконавство. 

Театральна культура: Провідні актори та режисери українського театру. 

Лесь Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний і ляльковий театр. 

Кіномистецтво:Ігровий кінематограф. Світове значення творчості 

О.Довженка. “Поетичне кіно”. Фольклор – основне джерело розвитку 

української анімації. 
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