
ТЕМИ ТВОРЧИХ РОБІТ ТА ЗРАЗКИ ВИКОНАННЯ 

 

Спеціалізація «Мистецтвознавство, менеджмент» 

 

 

ТЕМА №1.  

Написати твір про відомого художника, кінодіяча, театрального діяча (на 

вибір). 

 

 

ТЕМА №2.   

Написати про театральну виставу, фільм, книгу, виставку, картину (на 

вибір), які Вас найбільше вразили.   

 

 

ТЕМА №3.   

У формі відеозапису презентувати від 1 до 5 хв. виконання танцю (класичного, 

спортивного), запис гри на улюбленому інструменті (на вибір). 

 

 

ТЕМА №4.   

У формі відеозапису презентувати від 1 до 5 хв. виконання музичного твору, 

театрального уривку, монологу, пісні, сценки, вірша, прозового твору, байки, 

гуморески, монологу п’єси (на вибір) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ 

 

Зразок вільного есе на тему: «Чи підтримуєте Ви думку про те, що для 

сучасної людини мистецтво є важливою частиною її життя?» 

 Мистецтво... Що це? Що людина як істота думає про таку річ, як 

мистецтво? Для чого, взагалі, хтось колись придумав його? Чому древні люди 

малювали візерунки на стінах печер? Чому грецькі «володарі пера» писали 

свої шедеври? Навіщо середньовічні художники створювали безсмертні 

картини, а композитори писали вічну музику? Що за сила керувала ними? 

 Як ми бачимо, мистецтво існує стільки, скільки існує людство. 

Переконався, що мистецтво відіграє важливу роль у житті людини: підносить, 

торкається серця, вчить поціновувати красу... Світ мистецтва допомагає 

людині самовиразитись, поділитися думками. 

 Кожен з нас постійно має справу із творами мистецтва: ми читаємо 

художні книги, споглядаємо картини, слухаємо музику... На жаль, у наш час 

люди не завжди розуміють, яку важливу роль відіграє мистецтво в нашому 

житті. 

 В наш непростий час люди з головою поринули у вир повсякденних 

турбот, забувши про мистецтво. Людина працює, намагаючись зробити все, 

щоб задовольнити себе та своїх рідних матеріальними благами. Але як же бути 

з духовною сутністю людини? Адже вона не може залишатися забутою! Як 

забезпечити свій внутрішній світ добром, справедливістю, милосердям? 

Думаю, що в цьому нам може допомогти саме мистецтво. Жоден твір 

мистецтва, якщо він насправді таким є, не оспівуватиме зло чи неправду, а 

буде нас вчити добру, виховуватиме в нас позитивні людські якості та 

сприятиме духовному розвитку і зростанню. А ще мені до вподоби жартівливі 

мистецькі твори. Пригадую, як розсмішила мене картина Джузеппе 

Арчимбольдо «Садівник».  Цей італійський художник не на жарт здивував 

мене! Він створював іронічні портрети на основі поєднання різноманітних 

овочів, фруктів, предметів. І якщо придивитися до портрета садівника, то 



можна відчути його характер. А якщо повернути ілюстрацію донизу – бачиш 

зовсім інший малюнок: покладені в миску овочі для приготування страви. Так 

реалістично і зовсім без гумору. Оце справжнє мистецтво! За всіх часів митці 

вміли жартувати і з м’яким гумором чи дошкульною іронією розповідати про 

серйозні речі. Вони ж бо митці! 

 Мистецтво є даром, яким наділена кожна людина. Кожен з нас – митець. 

Наше завдання – відшукати в собі ту іскорку, розпалити з неї велике вогнище 

та зігріти людей полум’ям добра та радості, наділивши їх при цьому 

позитивною енергією. 

 Мистецтво живе доти, доки живе людина, але і людина живе завдяки 

мистецтву. Мистецтво є в душі кожної людини, просто в когось його більше, 

а в когось – менше. Отже, мистецтво є вічним, як і сам світ! 

 

 


