
ПРОГРАМА 
творчого конкурсу за обраним фахом 

галузь знань – 02 „Культура і мистецтво” 

спеціальність 021 „Аудіовізуальне мистецтво та виробництво” 
 

Пояснювальна записка 

Творчий конкурс з фаху «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 

складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «Аудіовізуальне 

мистецтво та виробництво» освітні програми: «Режисура кіно і телебачення», 

«Акторське мистецтво кіно і телебачення», «Звукорежисура кіно і телебачення», 

«Операторське мистецтво кіно і телебачення», «Теле,- радіожурналістика», 

«Фотомистецтво». 

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну 

середню освіту та відповідну мистецьку підготовку. 

Творчий конкурс – професійно-орієнтоване випробування вступника, 

під час якого він має продемонструвати навички на доказ його готовності до 

опанування обраної освітньої програми за спеціальністю «Аудіовізуальне 

мистецтво та виробництво» й здатності виконувати творчі завдання. 

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно 

нижчезазначених вимог до кожної освітньої програми та відбувається у два 

етапи.  

Метою І етапу є визначення природної схильності абітурієнтів до 

художньої творчості, наявності необхідних для успішного навчання знань в 

галузі мистецтва, культурного рівня, запасу життєвих спостережень. 

Метою ІІ етапу є визначення природних здібностей, здатності 

абітурієнта до образного мислення, багацтва уяви, естетичних смаків, 

схильності абітурієнтів до художньої творчості.  

Результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою 100-200 балів. 

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих 

балів за кожен етап конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче 125 

балів на одному з етапів не допускаються до участі у наступному етапі 

творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання. 

 

Вимоги до проходження творчого конкурсу на освітню програму  

«Аудіовызуальне мистецтво » 

Вступники, які вступають на освітню програму «Режисура кіно і 

телебачення» мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим 

баченням, фантазією, візуальною пам’яттю та мати здібність до творчого 

відображення навколишнього світу у своїх виконаних під час іспиту творчих 

завданнях.  

На вступному випробуванні, під час проходження І етапу, абітурієнт 

повинен виконати такі завдання: 

• виконати сценічний етюд-вправу на доцільну органічну дію в 

запропонованих обставинах. Етюд-вправа на запропоновану комісією 

тему готується абітурієнтом під час творчого випробування не більше 

1-ї хв., без використання мови, костюму та музичного супроводу; 
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• прочитати напам’ять самостійно підготовлені літературні твори: вірш, 

уривок з прозового твору або невіршований монолог, гумористичний 

твір (байка, гумореска тощо). Тривалість виконання кожного твору – не 

більше 2-х хв. Надати стислу характеристику виконуваних творів, 

розкривши питання культурно-історичного контексту, засобів 

художньої виразності та місця твору у творчому набутку автора. 

 

В ході виконання завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і 

навички, які визначають порядок оцінювання: 

• продемонструвати здатність до сприйняття та емоційного 

співпереживання, здібності сценічного перевтілення; 

• виявити здатність до творчого неординарного бачення оточуючої 

дійсності, продемонструвати уяву і фантазію; 

• виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних творів, 

художнє мислення та інтуїцію; 

• продемонструвати здатність до сприйняття та емоційного 

співпереживання, здібності сценічного перевтілення. 

 
 

Структуру оцінки визначають: 

• Рівень образно-драматичного мислення. 

• Рівень теоретичних фахових знань та інтелектуально комунікативні 

властивості. 

• Рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і 

реалізувати у виконанні концепцію твору. 

• Рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу. 

 
 

Критерії оцінювання І етапу: 

На підставі Правил прийому, результати І етапу творчого конкурсу 

оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 
 

200 балів 

100 балів 100 балів 

Рівень образно-драматичного мислення Рівень розуміння змісту творів, що 

виконуються, уміння віднайти і реалізувати у 

виконанні концепцію твору 

Демонстрація акторських здібностей, 

здатність до імпровізації, прояв фантазії та 

винахідливості у розкритті теми і ідеї 

сценічного етюду, наявність чіткої ідейно-

художньої концепції. Демонстрація уміння 

мислити образно, вибудувати дію у 

конкретному часі й просторі. 

Спостережливість, уміння знаходити яскраві 

деталі й використовувати їх. 

100 Репертуар підготовлений у повному обсязі. 

Осмислене та яскраве читання прозових та 

віршованих творів, розуміння твору з точки зору 

логіки, композиційної побудови розуміння 

підтексту, виявлення власного ставлення до змісту 

творів за допомогою засобів художньої 

виразності, вміння застосовувати розмаїття 

засобів виразності при здійсненні виконавського 

надзавдання. Наявність незалежного художнього 

смаку у виборі репертуару, наявність яскравого 

авторського бачення твору 

100 

Демонстрація акторських здібностей, 99 Репертуар підготовлений у повному обсязі. 99 
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здатність до імпровізації, прояв фантазії та 

винахідливості у розкритті теми і ідеї 

сценічного етюду, наявність ідейно-художньої 

концепції. Проте не достатньо впевнене 

користування безперервною лінією уваги та 

чітким виконанням дії.  

- 

90 

 

Осмислене читання прозових та віршованих творів, 

розуміння твору з точки зору логіки, 

композиційної побудови розуміння підтексту, 

виявлення власного ставлення до змісту творів за 

допомогою засобів художньої виразності, 

креативність у виборі репертуару. 

- 

90 

 

Демонстрація творчої фантазії та мистецької 

уяви. Достовірність, віра у запропоновані 

обставини, логіка та послідовність виконання 

дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-

якого завдання, схильність до імпровізації. 

Але не достатньо впевнене користування 

безперервною лінією уваги та чітким 

виконанням дії. 

89 

- 

80 

 

Репертуар підготовлений у повному обсязі. 

Осмислене читання прозових та віршованих 

творів, розуміння підтексту твору, але не досить 

впевнене визначення його теми і ідеї. Виявлення 

власного ставлення до змісту творів за допомогою 

засобів художньої виразності. Стереотипний вибір 

репертуару. 

89 

- 

80 

 

Демонстрація уміння формулювати художню 

концепцію, але брак цілісного її здійснення. 

При виконанні етюду має віру у запропоновані 

обставини, але не володіє логікою та 

послідовністю виконання дії, почуває себе 

розгубленим під час перебування на сцені, не 

володіє органічною правдою. 

79 

- 

60 

 

Репертуар підготовлений у повному обсязі. 

Розуміє зміст тексту, але допускає порушення 

логіки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки та 

паузи, не чітко вибудовує композицію твору. 

79 

- 

60 

 

Слабка творча уява, відсутність уміння 

розбудувати дію на майданчику, нерозвинуте 

відчуття мистецької умовності, невміння 

володіти елементами сценічної дії. 

59 

- 

30 

Репертуар підготовлений не у повному обсязі. 

Розуміє зміст тексту, але допускає порушення 

логіки, помилки у тексті. Не вірно інтонує 

розділові знаки та паузи, не чітко вибудовує 

композицію твору. 

59 

- 

30 

Творча безпорадність при виконанні 

запропонованого завдання. Відсутність 

навичок пластичного мислення, брак 

композиційного чуття. 

29 

- 

0 

Репертуар не підготовлений. Демонстрація 

невпевненого знання тексту, не вміння 

запропонувати власне виконавське вирішення; 

відсутність розуміння завдань виразності при 

оперуванні тим чи іншим художнім текстом. 

29 

- 

0 
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