
ПРОГРАМА 

творчого конкурсу за обраним фахом 

галузь знань – 02 „Кульура і мистецтво” 

спеціальність 026 „Сценічне мистецтво” 
 

Пояснювальна записка 

Творчий конкурс з фаху «Сценічне мистецтво» складають абітурієнти, які 

вступають на спеціальність «Сценічне мистецтво», освітні програми: 

«Режисура естради і масових свят», «Режисура театру і кіно», «Акторське 

мистецтво театру і кіно». 

Творчий конкурс є профільним конкурсним предметом. Мета творчого 

конкурсу – демонстрація знань і навичок вступника, що засвідчують готовність 

до опанування фаху й здатність виконувати креативні завдання. На професійно 

зорієнтованому іспиті абітурієнт повинен продемонструвати загальну ерудицію, 

фахову зацікавленість і розкрити власні творчі здібності. 

До творчого конкурсу допускаються особи, які мають повну загальну 

середню освіту та відповідну підготовку з фаху, а також випускники 

театральних коледжів і училищ культури та мистецтв, театральних відділень 

шкіл мистецтв та ліцеїв. При собі вступник обов’язково повинен мати 

документ, що посвідчує особу. 

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно 

нижчезазначених вимог до кожної освітньої програми і проводиться у два етапи 

(під час проходження першого етапу абітурієнт виконує літературні твори; 

під час проходження другого етапу абітурієнт демонструє музичні, вокальні 

та пластичні дані. Вступники, які вступають на освітню програму «Режисура 

театру і кіно», також надають комісії аналіз драматичного твору).  

 

Вимоги до проходження творчого конкурсу на освітню програму  

«Сценічне мистецтво» 

Рекомендації з підготовки до творчого конкурсу: Репертуар для 

творчого конкурсу абітурієнт обирає самостійно і готує для показу 

заздалегідь. Бажано, щоб програму виступу складали зразки класичної, 

сучасної української та зарубіжної літератури. Виконувані напам’ять твори 

повинні відрізнятися між собою змістом та жанром, що надає можливість 

об’єктивно виявити широту творчого діапазону. 

Приклади пропонованих тем етюдів: «із світу тварин» «із світу 

предметів», «підготовка до побачення», «на дискотеці», «пофарбована 

лавка», «на пляжі» та ін. 

На вступному випробуванні, під час проходження І етапу, абітурієнт 

повинен виконати такі завдання: 

• художнє читання вірша (до 2 хв.) – громадянська, інтимна чи пейзажна 

лірика; 

• байка (до 2 хв.) з яскраво вираженим конфліктом, авторською та прямою 

мовою, алегоричними образами, мораллю;  

• естрадний монолог (до 3 хв.) з українських або зарубіжних естрадних 

творів або стендап (до 3 хв.) можна з репертуару інших виконавців або 

авторський. 
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З метою повнішого вияву творчих здібностей екзаменаційна комісія може 

давати абітурієнту завдання, які не виходять за межі запропонованої програми. 

Вступник може включити до програми творчого конкурсу інші творчі роботи, 

крім зазначених вище. 

В ході виконання завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і 

навички, які визначають порядок оцінювання: 

• виконувати різні за жанром, характером, стилем та формою літературні 

твори (байка, монолог, вірш); 

• продемонструвати володіння голосом, дикцією та логікою;  

• продемонструвати здібності до образного та асоціативного мислення, 

уяву, смак, емоційну збудливість, своєрідність темпераменту, почуття 

гумору чи драматизму, внутрішнє бачення, творчу увагу, фантазію. 
 

Структуру оцінки визначають: 

1. Майстерність виконання віршу. 

2. Майстерність виконання байки. 

3. Майстерність виконання естрадного монологу.  
 

Критерії оцінювання І етапу: 

На підставі Правил прийому, результати І етапу творчого конкурсу 

оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 
 

Творчий етап 
Шкала 

оцінювання 
Критерії оцінювання знань вступників 

1. 

Майстерність 

виконання 

віршу 

26–30 

балів 

Добре опанування методикою ідейно-тематичного, логічного та 

дійового аналізу тексту віршованих творів.  

Глибоке розуміння абітурієнтом змісту твору, легкість емоційної 

збудженості, вміння передати стиль автора, вміння найяскравіше 

передати кульмінаційний момент твору.  

Виявлення багатства уяви, образного мислення, рівня володіння 

технікою мовлення, здатності органічно відчувати й відтворювати 

голосом живу музику віршованих творів. 

16–25 

балів 

Середній рівень опанування методикою ідейно-тематичного, логічного 

та дійового аналізу тексту віршованого твору.  

Належне розуміння абітурієнтом змісту твору, посередня уява, слабка 

емоційна збудженість.  

Достатнє виявлення уяви, образного мислення, рівня володіння 

технікою мовлення, емоційної виразності, середня здатність органічно 

відчувати й відтворювати голосом живу музику віршованих творів. 

6–15  

балів 

Абітурієнт розуміє зміст тексту, але допускається логічних помилок, 

не всюди дотримується розділових знаків, не завжди чітко вибудовує 

твір композиційно. Не володіє яскравим інтонуванням, невисокий 

рівень емоційної збудженості.  

Недостатнє виявлення уяви, образного мислення, рівня володіння 

технікою мовлення, емоційної виразності. 

1–5  

балів 

Відчувається розгубленість під час виконання, слабке знання тексту. 

Відсутність розуміння характерів дійових осіб твору. Виконання 

позбавлене емоційного тонусу, не впливає на слухача.  

Слабке виявлення уяви, образного мислення, рівня володіння технікою 

мовлення, емоційної виразності. Відсутність громадянської позиції 

виконавця до проблем, відтворених у творі. Фальшива декламаційність, 

удаваний зовнішній пафос, замилування текстом, сентиментальність. 
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2. 

Майстерність 

виконання 

байки 

26–30 

балів 

Відмінне виконання твору, розуміння його з точки зору жанру, 

логіки, композиційної побудови, наскрізної дії, темпоритму, 

підтексту, стильових особливостей, гумористичного забарвлення. 

Створення яскравих, виразних образів оповідача та персонажів 

байки. Оволодіння навичками виявляти манеру мови та інтонацію 

персонажів. Органічне поєднання авторської мови з прямою мовою 

персонажів у їхніх діалогах і монологах. Розуміння передачі 

інформації слухачеві саме зараз, у сьогоднішніх умовах. 

Виявлення багатства уяви, високий ступінь емоційної виразності, 

ставлення оповідача до актуальних проблем, відтворених у художніх 

образах гумористичного твору. 

16–25 

балів 

Осмислене виконання твору, розуміння його з точки зору жанру, 

логіки, композиційної побудови, наскрізної дії, темпоритму, 

підтексту, стильових особливостей, гумористичного забарвлення. 

Створення доволі виразних образів оповідача та персонажів байки. 

Недостатнє оволодіння навичками показувати манеру мови та 

інтонацію персонажів. Мова оповідача і репліки дійових осіб в їхніх 

діалогах і монологах не зливаються в один тон.  

Невпевнене ставлення оповідача до актуальних проблем, 

відтворених у художніх образах гумористичного твору, недостатнє 

вміння налагоджувати контакт з глядачем. 

6–15  

балів 

Недостатнє розуміння творів з точки зору жанру, логіки, 

композиційної побудови, наскрізної дії, темпоритму, підтексту, 

стильових особливостей, гумористичного забарвлення. Під час 

виконання грає, не має чіткого ставлення до всього, про що 

говориться в тексті. 

Недостатнє виявлення ставлення оповідача до актуальних проблем, 

відтворених у художніх образах гумористичного твору. 

Неспроможність утримати увагу глядача. 

1–5  

балів 

Виконання твору невиразне, неемоційне, неосмислене з точки зору 

жанру, логіки, композиційної побудови, наскрізної дії, темпоритму, 

підтексту, стильових особливостей, гумористичного забарвлення. 

Зведення художньої мови до примітивного читання тексту «на різні 

голоси», коли репліки персонажів оповідач намагається виразно 

розіграти.  

Відсутність громадянської позиції виконавця та ставлення до 

актуальних проблем, відтворених у художніх образах 

гумористичного твору. Неспроможність захопити, вразити глядача. 

3. 

Майстерність 

виконання 

естрадного 

монологу 

31–40 

балів 

Твір є актуальним проблемам сучасного життя. Під час виконання 

використано комплекс виражальних засобів живої усної мови: слово, 

голос, інтонація, міміка, жести, рух. Текст відповідає індивідуальній 

манері читця. Абітурієнт використовує сценічний простір, реквізит, 

що відповідає жанру твору, задуму читця. Виконавець збуджує низку 

хвилюючих асоціацій, створює у слухача переживання особистої 

причетності до почутої інформації. Пронесено основну думку через 

ланцюг окремих фраз. Енергетика яскрава, виконавець показує себе як 

творча індивідуальність. 

Монолог в образі або стендап: високий рівень майстерності 

створення, втілення на сцені та передачі образу, змісту твору. Під час 

виконання використовуються різні елементи акторської майстерності: 

увага, уява, почуття правди і віра, внутрішнє сценічне самопочуття, 

наповнення фізичної дії змістом. 
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21–30 

балів 

Твір є актуальним проблемам сучасного життя. Під час виконання не 

повністю використовується комплекс виражальних засобів живої усної 

мови: слово, голос, інтонація, міміка, жести, рух. Текст відповідає 

індивідуальній манері читця. Абітурієнт на достатньому рівні 

використовує сценічний простір, реквізит, що відповідає жанру твору, 

задуму читця. Виконавець вміє налагоджувати контакт з глядачем. 

Пронесено основну думку через ланцюг окремих фраз. Енергетика 

доволі яскрава, виконавець показує себе як творча індивідуальність. 

Монолог в образі або стендап: достатній рівень майстерності 

створення, втілення на сцені та передачі образу, змісту твору. Під час 

виконання використовуються не всі елементи акторської майстерності: 

увага, уява, почуття правди і віра, внутрішнє сценічне самопочуття, 

наповнення фізичної дії змістом. 

11–20 

балів 

Твір є не зовсім актуальним проблемам сучасного життя. Під час 

виконання мало використовується комплекс виражальних засобів живої 

усної мови: слово, голос, інтонація, міміка, жести, рух. Текст не 

повністю відповідає індивідуальній манері читця. Абітурієнт не завжди 

використовує сценічний простір, реквізит, що відповідає жанру твору, 

задуму читця. Виконавець вміє налагоджувати контакт з глядачем, але 

не вміє його втримати. Основну думку твору не повністю доведено до 

глядача. Виконавець показує себе як творча індивідуальність. 

Монолог в образі або стендап: середній рівень майстерності створення, 

втілення на сцені та передачі образу, змісту твору. Під час виконання не 

завжди використовуються елементи акторської майстерності: увага, 

уява, почуття правди і віра, внутрішнє сценічне самопочуття, 

наповнення фізичної дії змістом. 

1–10  

балів 

Твір не є актуальним проблемам сучасного життя. Під час виконання 

мало використовується комплекс виражальних засобів живої усної 

мови: слово, голос, інтонація, міміка, жести, рух. Текст не відповідає 

індивідуальній манері читця. Абітурієнт не використовує сценічний 

простір, реквізит не відповідає задуму, читець губиться на сцені. 

Виконавець не вміє налагоджувати контакт з глядачем. Основну думку 

твору не повністю доведено до глядача. 

Монолог в образі або стендап: низький або відсутній рівень 

майстерності створення, втілення на сцені та передачі образу, змісту 

твору. Під час виконання не використовуються елементи акторської 

майстерності: увага, уява, почуття правди і віра, внутрішнє сценічне 

самопочуття, наповнення фізичної дії змістом. 

 

На вступному випробуванні, під час проходження ІІ етапу, абітурієнт 

повинен виконати такі завдання: 

• для вияву пластично-ритмічних здібностей абітурієнт має виконати 

фрагмент обраного ним танцю (класичного, народного, естрадного, 

сучасного, спортивного, тощо) до 1 хв.; 

• для вияву музичних даних абітурієнт має виконати пісню (або куплет) 

(народну, естрадну, авторську) до 2 хв. або романс та продемонструвати, 

по-можливості, володіння музичним інструментом; 

• акторський етюд (з уявними предметами, без слів) на тему, запропоновану 

екзаменаторами чи підготовлений самостійно (до 2 хв.). 

З метою повнішого вияву творчих здібностей екзаменаційна комісія може 

давати абітурієнту завдання, які не виходять за межі запропонованої програми. 
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Вступник може включити до програми творчого конкурсу інші творчі роботи, 

крім зазначених вище. 

В ході виконання завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і 

навички, які визначають порядок оцінювання: 

• продемонструвати вокальні данні та навички (постановка голосу, 

відчуття ритму, темпу), пластичні дані, артистизм та майстерність 

викладу матеріалу;  

• продемонструвати здібності до образного та асоціативного мислення, 

уяву, смак, емоційну збудливість, своєрідність темпераменту, почуття 

гумору чи драматизму, внутрішнє бачення, творчу увагу, фантазію. 
 

Структуру оцінки визначають: 

1. Пластично-хореографічні дані.  

2. Музикальність (ритмічність та вокальні дані). 

3. Креативність. 
 

Критерії оцінювання ІІ етапу: 

На підставі Правил прийому, результати ІІ етапу творчого конкурсу 

оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

Допуском на другий етап творчого конкурсу є оцінка за перший етап, 

яка має бути не менше 125 балів. 

Загальна оцінка за творчий конкурс складається з середнього балу за 

обидва етапи. 
 

Творчий етап 
Шкала 

оцінювання 
Критерії оцінювання знань вступників 

1. 

Пластично-

хореографічні 

дані 

26–30 

балів 

Виконання танцю на високому художньому і технічному рівні. Точне 

відтворення образу танцювальними рухами в ритмічному, 

музичному та пластичному відношенні, змістовне і образне 

розкриття характерних стильових і жанрових особливостей. Наявна 

емоційність, виразність. 

16–25 

балів 

Виконання танцю на достатньому художньому (емоційність, 

виразність, композиційна побудова) і технічному рівні. Відтворення 

образу танцювальними рухами з незначними неточностями в 

ритмічному, музичному та пластичному плані, неповне розкриття 

характерних стильових і жанрових особливостей. Незначні технічні 

огріхи при виконанні танцю. 

6–15 

балів 

Виконання танцю на середньому художньому (емоційно, виразно, 

композиційна побудова) й низькому технічному рівні. Відтворення 

образу танцювальними рухами з помилками в рисунку композиції, 

неточність рухів, помилки в темпоритмі. 

1–5  

балів 

Відтворення образу танцювальними рухами із значними музично-

ритмічними неточностями, порушення темпоритму, відсутність 

образу, характерних танцювальних рухів, відмова від виконання 

танцю. 

2. 

Музикальність 

(ритмічність 

та вокальні 

дані) 

26–30 

балів 

Високий художній рівень виконання пісні, розкриття вокальної 

природи голосу – гнучкості, легкості у виконанні різних технічних, 

динамічних та штрихових прийомів. Демонструє блискучі вокальні 

та пластично-ритмічні дані. Вправи на вистукування ритму 

виконуються точно і без помилок. Точно повторює запропоновану 

мелодію. 
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16–25 

балів 

Високий художній рівень виконання пісні, допущення окремих 

неточностей у передачі засобів музичної виразності (невиразність 

дикції та артикуляції), добре володіння тілом та голосом, наявність 

музичного слуху, почуття ритму. Репертуар відповідає вокальним 

даним. Вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими 

помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і 

виразне. 

6–15 

балів 

Інтонаційно чисте виконання пісні, але допущення низки помилок 

(форсування звуку, темпові, ритмічні, темброві неточності, неякісне 

втілення музичного образу твору). Абітурієнт виявляє слабкі музичні та 

вокальні дані. Вправи на вистукування ритму виконуються з помилками, 

повторення мелодії запропонованої пісні виконує з помилками. 

1–5  

балів 

Інтонаційно нечисте виконання пісні, зрив словесного тексту, 

відсутність почуття ритму, не вміє без помилок повторити 

запропоновану мелодію. 

3. 

Креативність 

31–40 

балів 

Оригінальний підхід до підготовки та втілення творчої програми. 

Використання оригінальних режисерських та акторських прийомів і 

рішень. Демонстрація талантів, здібностей та вмінь, які не входять в 

основний перелік творчої програми. 

21–30 

балів 

Оригінальний підхід до підготовки та втілення творчої програми. 

Використання окремих елементів оригінальних режисерських та 

акторських прийомів і рішень. Не достатньо продемонстровано 

таланти, здібності та вміння, які не входять в основний перелік творчої 

програми. 

11–20 

балів 

Посередній підхід до підготовки та втілення творчої програми. Мало 

використано оригінальних режисерських та акторських прийомів і 

рішень. На низькому рівні продемонстровано таланти, здібності та 

вміння, які не входять в основний перелік творчої програми. 

1–10 

балів 

Відсутність оригінального підходу до підготовки та втілення творчої 

програми. Не використано оригінальні режисерські та акторські 

прийоми і рішення. Не продемонстровано таланти, здібності та 

вміння, які не входять в основний перелік творчої програми. 
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