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ПЕРЕДМОВА 

Програма творчого конкурсу з «Історії мистецтва» призначається для 

вступників, які отримали повну загальну середню освіту. Завдання сформовано 

на основі шкільних курсів «Образотворче мистецтво» і «Художня культура» і 

має на меті виявлення у вступників базових знань з історії мистецтва, а також 

загальної ерудиції, творчого мислення, здібностей до висловлення власних 

вражень і роздумів. 

Творчий конкурс з «Історії мистецтва» включає написання есе (2-3 

сторінки рукописного тексту на аркушах паперу формату А4). Есе присвячене 

одному з класичних творів живопису (сюжетно-тематична картина) з колекції 

Харківського художнього музею. 

Есе — літературний жанр, що передбачає володіння асоціативним 

мисленням. Тому вам пропонується написати своєрідний міні-твір з вільною 

композицією, в висловлені власні враження стосовно картини, запропонованої 

для розгляду. Есе повинно включати в себе наступні елементи:  

1) вступна  частина,  в якій коротко окреслюється постать художника, відомості 

вступникові біографічні відомості та особливості творчого шляху митця, 

історичний контекст формування його доробку (в межах якого стилю-напрямку 

працював) Можливий стислий огляд літератури з приводу теми твору та його 

автора. Слід зазначити, що всі наведені елементи вступу викладаються у 

вільному стилі, не передбачають стандартних формулювань; 

2) основна частина, яка має будуватися як розвиток однієї думки або ж 

трансформація однієї думки в іншу. Бажано, щоб виклад матеріалу відбувся за 

алгоритмом: теза, за якою йде її аргументація. При аналізі твору мистецтва не 

слід намагатися розглянути його всебічно, краще взяти певний аспект (жанр, 

сюжет, композиція, живописна манера), через який буде знайдене 

підтвердження заявленим у вступі тезам. Есе має ґрунтуватися на власних 

знаннях та уявленнях людини. Тому слід уникати стандартних речових зворотів. 

Важливо, щоб думки спиралися не лише на ваші особисті емоційні переживання 

від роботи, а продемонстрували вміння описати побачене та проаналізувати 



звʼязок деталей у творі. За рахунок чого автор досягає візуального ефекту та 

атмосфери у роботі — колорит, композиція, рисунок, манера письма. 

3) висновки, в яких висловлюються певні узагальнення з приводу заявленої 

теми, що є логічним завершенням роздумів, викладених в основній частині есе. 

Програма містить орієнтовний перелік творів живопису (збірка 

Харківського художнього музею), список рекомендованої для підготовки до 

творчого конкурсу  літератури і критерії оцінювання. 
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КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

творчого конкурсу з історії мистецтва (есе)  

для вступу на навчання  за освітньо-професійною програмою  

«Мистецтвознавство» 

 

Оцінювання результатів вступних випробувань з історії мистецтва 

здійснюється відповідно до вимог, які передбачені у вищій школі і включають 

комплексне врахування рівня знань, умінь та навичок вступників. 

Враховується: розуміння вступником взаємозв'язків між художніми  

стилями, уміння аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати мистецькі 

твори, самостійність мислення. Відповідно до рішення екзаменаційної комісії 

ХДАДМ есе вступників оцінюються за 200 бальною шкалою, наведеною 

нижче. 

200-бальна 

шкала 
Критерії 

200- 190 

Самостійно проведений аналіз твору; продемонстровано ґрунтовне знайомство з 

фаховою літературою, зіставлені різні погляди, висловлено власні думки. 

Аналітична частина характеризується збалансованістю: приділено увагу всім 

складовим твору (тема, сюжет, композиція, колорит, ритмічна структура, 

трактування форми, манера виконання тощо). Есе відзначається логічною 

композиційною побудовою, переконливістю аргументів щодо висловлених 

положень, вмілим користуванням професійною термінологією, лексичним 

розмаїттям, чіткістю висновків. 

189 - 180  

Самостійно проведений аналіз твору; продемонстровано знання фахової літератури 

та володіння професійною термінологією. В аналітичній частині не всі аспекти 

отримали ретельного висвітлення, проте висловлені спостереження відзначаються 

оригінальністю та аргументованістю думки. Значний акцент зроблений на 

формальному аналізі твору мистецтва. Викладення думок в есе відзначається 

логічною композиційною побудовою, багатством словникового запасу, 

гармонійністю, чіткістю висновків. 

179 - 170 

Самостійно проведений аналіз твору. Продемонстровано знання спеціалізованої 

літератури та володіння професійною термінологією. В аналітичній частині певні 

аспекти висвітлені не достатньо переконливо. Зустрічаються стилістичні помилки 

(в незначному обсязі). Виклад матеріалу відзначається послідовністю викладених 

положень, логічною побудовою, грамотністю, чіткістю висновків. 

169 - 160 

Продемонстровано володіння професійною лексикою. Аналітична частина тексту 

не збалансована, відсутня особиста позиція та її аргументація. Есе відзначається 

послідовністю викладення та грамотністю, чіткістю висновків. Текст есе 

відзначається описовістю, разом з тим містить і певні самостійні спостереження. 

Мало уваго приділяється увага історичному контексту появи твору мистецтва. 

Продемонстровано володіння необхідною термінологією. В цілому відповідь 



відзначається логічною побудовою та грамотністю. Зустрічаються стилістичні 

помилки (в незначному обсязі). Висновки викладено достатньо чітко.  

159 - 150 

У тексті есе переважно приділяється увага переказу сюжету; аналітична частина 

подана дещо схематично, висловлені спостереження аргументовані. 

Продемонстровано володіння необхідною термінологією. Присутні стилістичні 

помилки (в незначному обсязі). Висновки подано дещо узагальнено. 

149 - 140 

У тексті есе приділяється увага в першу чергу переказу сюжету. В аналітичній 

частині містяться спостереження загального плану. Продемонстровано 

репродуктивний рівень в підході до аналізу твору, не вистачає самостійності 

суджень, їх аргументованості, є стилістичні помилки. Висновки композиційно 

звершують текст, але не відбивають результатів аналізу. 

139 - 130 

Текст есе тяжіє до переказу прочитаної літератури, відсутні як елементи аналізу, 

так і самостійні спостереження. Тема розкрита, але досить поверхово; основна 

думка не досить аргументована, трапляються стилістичні помилки. Висновки 

являють собою загальні твердження. 

129 - 124 

Есе тяжіє до поверхового переказу сюжету та прочитаної літератури щодо певної 

теми. Викладення головних положень непослідовне, відсутні висновки, лексика 

збіднена, наявні стилістичні помилки. Висновки носять поверховий характер 

123- і нижче 

не прохідний 

бал 

Текст есе побудовано з окремих, не пов’язаних між собою речень, лексика 

збіднена, багато стилістичних помилок. Викладення головних положень виявляє 

відсутність базових знань (історична хронологія, художні явища, види та жанри 

мистецтва, зміст термінів тощо) 

 

 


