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Спеціальність 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 
 

Конкурсна пропозиція «ЕСТРАДНИЙ  СПІВ» 
 

1. Фахові вимоги: 
Програма: твори виконуються  під фонограму «мінус» на флешках. 
- естрадна пісня українських авторів (українською мовою); 
- зарубіжний хіт мовою оригіналу. 

 Під час виконання вокальної програми потрібно продемонструвати: 
- темброві можливості голосу; 
- діапазон голосу; 
- чистоту інтонації та дикції; 
- здатність до вокальної імпровізації; 
- відповідність сценічного образу і стилю (манери) виконання художньому образу і 
стилістиці вокального твору; 
- уміння рухатися в сучасних ритмах; 
- вміння спілкуватися з глядачем; 
- темперамент; 
- культуру спілкування і поведінки. 
 

2. Співбесіда: 

Вступник повинен продемонструвати базові знання з наступних питань: 
1. Основні напрямки і стилі сучасної естрадної музики. 
2. Українські композитори-пісенники другої половини ХХ ст. та сучасності. Відомі твори. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно) – виставляється: якщо вступник повністю виконав вимоги першого туру 
іспитів та продемонстрував професійне володіння всіма прийомами естрадного співу; 
професійно поєднує в роботі акторську майстерність, виразність, та відповідний емоційний 
настрій; відчуття стилю, наявність вокального голосу, чистоту інтонування. Вступник 
обізнаний в усіх питаннях. Добре орієнтується в питаннях із запропонованих галузей знань. 
Має та висловлює особисте ставлення до тієї чи іншої проблематики. 
135-169 (добре) – виставляється: якщо вступник повністю, але не бездоганно виконав 
вимоги першого туру іспитів, продемонстрував володіння деякими прийомами естрадного 
співу; має не зовсім чітку артикуляцію, недостатньо органічно поєднує спів з рухами та 
акторською виразністю. Вступник не досить чітко формулює відповіді на запропоновані 
йому питання. Не досить впевнений в правильності своїх відповідей. 
100-134 (задовільно) – виставляється: якщо вступник не може досить професійно 
продемонструвати прийоми, необхідні для виконання вимог першого туру іспитів, мало 
проявляє акторську майстерність, не вміє імпровізувати. Вступник не знає значної частини 
відповідей на запитання, виявляє недостатнє знання специфічної термінології. 
менше 100 (незадовільно) – виставляється: якщо вступник не виконує запропонованих 
вимог, не володіє акторською майстерністю, має нечисту інтонацію, низька культура 
поведінки на сцені, має вузький діапазон. Вступник не володіє базовими знаннями з 
запропонованих питань. Не розуміє логіки тематичного матеріалу, застосовує незначний 
термінологічний запас, демонструє лише елементарну обізнаність. 
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Спеціальність 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО 
 

Конкурсна пропозиція  «ЦИРКОВІ ЖАНРИ» 
 

Поглиблений перегляд фахової підготовки за жанрами. 
 

Жанр  ЦИРКОВА АКРОБАТИКА, ЕКВІЛІБРИСТИКА: 
 

- стійки на руках: поштовхом, силою (для акробатів верхніх та еквілібристів - спичак); 
- стійки на руках через групування та поштовхом; 
- елементи акробатики (кульбіти вперед та назад, колесо вправо та вліво, фордершпрунги); 
- всі різновиди шпагатів, мости, затяжки; 
- стрибки на доріжці (фляк, рондат, сальто вперед або назад); 
- елементи силової акробатики (парної, змішаної та вольтижної); 
- елементи ексцентрики і спеціальна підготовка з обраного жанру. 

Визначення основ акторської майстерності. 
Програма: 

- акторський етюд на задану тему; 
- читецька програма: байка, гумореска, вірш; 
- самостійно підготовлені музично-ритмічні підготовки: танець, пластична імпровізація під 

музичний супровід. 
Фахові вимоги: 

- сценічна привабливість; 
- віра в запропоновані обставини; 
- темперамент (емоційна оцінка фактів); 
- характерність (володіння навичкою перевтілення); 
- цілеспрямованість дії; 
- імпровізація події; 
- спілкування з глядачем; 
- почуття гумору. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно)  - вступник: 

- досконало володіє елементами акробатики (стійки на руках, кульбіти вперед та назад, 
колесо вправо та вліво, стрибки на доріжці); 

- вільно володіє елементами силової акробатики (парної, змішаної та вольтижної); 
- вільно володіє елементами ексцентрики; 
- має відмінну гнучкість та розтяжку. 
- при виконанні  запропонованих завдань виявляє яскраві артистичні здібності; 
- має великий творчий потенціал; 
- демонструє розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
-    присутність  творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 
-    здатний самостійно вирішувати художні завдання; 
-    демонструє присутність художнього образного бачення на високому рівні; 
- має високий рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної культури; 
- при виконанні  запропонованих завдань виявляє яскраві артистичні здібності; 
- має великий творчий потенціал; 
- демонструє розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
-    присутність  творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 
-    здатний самостійно вирішувати художні завдання; 
-    демонструє присутність художнього образного бачення на високому рівні; 
- має високий рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної культури. 

135-169 (добре) - вступник: 

- добре володіє елементами акробатики (стійки на руках, кульбіти вперед та назад, колесо 
вправо та вліво, стрибки на доріжці); 
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- добре володіє елементами силової акробатики (парної, змішаної та вольтижної); 
- добре володіє елементами ексцентрики; 
- має гнучкість та розтяжку; 
- при виконанні  запропонованих завдань виявляє певні артистичні здібності, але не завжди 

      вірно та обґрунтовано; 
- має достатній творчий потенціал; 
- має недостатньо розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
- абітурієнту бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень; 
-     має  творчу уяву та бачення у демонстрації етюду; 
-    здатний самостійно вирішувати художні завдання, але робить це   недостатньо переконливо; 
-     демонструє присутність художнього образного бачення на достатньому рівні; 
-     має достатній рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної культури. 

100-134 (задовільно) - вступник: 

- посередньо володіє елементами акробатики (стійки на руках, кульбіти вперед та назад, 
колесо вправо та вліво, стрибки на доріжці); 

- посередньо володіє елементами силової акробатики (парної, змішаної та вольтижної);  
- посередньо володіє елементами ексцентрики; 
- має задовільну гнучкість та розтяжку; 
- при виконанні  запропонованих завдань  виявляє слабкі артистичні здібності, що не дозволяє 

відтворити в повній мірі емоційну складову образу;  
- демонструє  слабкий рівень уяви, що проявляється у нерозкритому характері образу та 

одноманітності сценічної дії; 
- має  слабке художньо-образне бачення; 
- виявляє  загальну культуру  та інтелект нижчий за середній,  слабку обізнаність, щодо 

інформації з обраного фаху. 

менше 100 (незадовільно) - вступник: 

- недостатньо володіє елементами акробатики; 
- недостатньо володіє елементами силової акробатики; 
- недостатньо володіє елементами ексцентрики; 
- не має належної гнучкості та розтяжки; 

- при виконанні  запропонованих завдань не виявляє  артистичні здібності; 
- демонструє слабко сформоване, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
- не демонструє творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 
- нездатний самостійно вирішувати художні завдання; 
- не демонструє темперамент; 
- демонструє відсутність художнього образного бачення;  
- показує  низький інтелектуальний рівень та обмеженість  загальної культури,  видає 

незацікавленість і повну  необізнаність у обраній професії. 
 

Жанр ЦИРКОВА ГІМНАСТИКА: 
 

- силова підготовка – підтягування на турніку (10 разів); 
- віджимання від підлоги (30 разів); 
- всі різновиди шпагатів; 
- мости, затяжки; 
- підйом переворотом на перекладині (10 разів); 
- вис на підколінках на перекладині; 
- вис на одній нозі (підколінна закладка); 
- передня закладка. 

Визначення основ акторської майстерності. 
Програма: 

- акторський етюд на задану тему; 
- читецька програма: байка, гумореска, вірш; 
- самостійно підготовлені музично-ритмічні підготовки: танець, пластична імпровізація під 

музичний супровід. 
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Фахові вимоги: 
- сценічна привабливість; 
- віра в запропоновані обставини; 
- темперамент (емоційна оцінка фактів); 
- характерність (володіння навичкою перевтілення); 
- цілеспрямованість дії; 
- імпровізація події; 
- спілкування з глядачем; 
- почуття гумору. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно) - вступник: 

- має відмінну силову підготовку (підтягування на перекладині 10 разів, віджимання від 
підлоги 30 разів); 

- досконало володіє елементами гімнастики ( підйом з переворотом на перекладині, вис на 
підколінках, вис на одній нозі, передня закладка); 

- має відмінну гнучкість, розтяжку; 
- при виконанні  запропонованих завдань виявляє яскраві артистичні здібності; 
- має великий творчий потенціал; 
- демонструє розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
-    присутність  творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 
-    здатний самостійно вирішувати художні завдання; 
-    демонструє присутність художнього образного бачення на високому рівні; 
- має високий рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної культури. 

135-169 (добре)  - вступник: 

- має добру силову підготовку (підтягування на перекладині 7 разів, віджимання від підлоги 
20 разів); 

- добре володіє елементами гімнастики (підйом з переворотом на перекладині, вис на 
підколінках, вис на одній нозі, передня закладка); 

- має достатню гнучкість, розтяжку; 
- при виконанні  запропонованих завдань виявляє певні артистичні здібності, але не завжди 

      вірно та обґрунтовано; 
- має достатній творчий потенціал; 
- має недостатньо розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
- абітурієнту бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень; 
-     має  творчу уяву та бачення у демонстрації етюду; 
-    здатний самостійно вирішувати художні завдання, але робить це   недостатньо переконливо; 
-     демонструє присутність художнього образного бачення на достатньому рівні; 
-     має достатній рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної культури. 

100-134 (задовільно) - вступник: 

- посередньо володіє силовою підготовкою (підтягування на перекладині 5 разів, віджимання 
від підлоги 15 разів); 

- посередньо володіє елементами гімнастики (підйом з переворотом на перекладині, вис на 
підколінках, вис на одній нозі, передня закладка);; 

- має задовільну гнучкість та розтяжку; 
- при виконанні  запропонованих завдань  виявляє слабкі артистичні здібності, що не дозволяє 

відтворити в повній мірі емоційну складову образу;  
- демонструє  слабкий рівень уяви, що проявляється у нерозкритому характері образу та 

одноманітності сценічної дії; 
- має  слабке художньо-образне бачення; 
- виявляє  загальну культуру  та інтелект нижчий за середній,  слабку обізнаність, щодо 

інформації з обраного фаху. 

менше 100 (незадовільно) - вступник: 

- не має силової підготовки; 
- недостатньо володіє елементами гімнастики (підйом з переворотом на перекладині, вис на 

підколінках, вис на одній нозі, передня закладка); 
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- не має належної гнучкості та розтяжки; 

- при виконанні  запропонованих завдань не виявляє  артистичні здібності; 
- демонструє слабко сформоване, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
- не демонструє творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 
- нездатний самостійно вирішувати художні завдання; 
- не демонструє темперамент; 
- демонструє відсутність художнього образного бачення;  
- показує  низький інтелектуальний рівень та обмеженість  загальної культури,  видає 

незацікавленість і повну  необізнаність у обраній професії. 
 

Жанр  ЖОНГЛЮВАННЯ: 

- жонглювання м'ячами (4-5 штук), булавами (5 штук); 
- жонглювання з викидом без фіксації (6-7 м’ячів); 
- силова підготовка (підтягування на турніку, віджимання від підлоги); 
- усі різновиди шпагатів, мости; 
- елементи на координацію; 
- спеціальна підготовка з обраного жанру. 

Визначення основ акторської майстерності. 
Програма: 

- акторський етюд на задану тему; 
- читецька програма: байка, гумореска, вірш; 
- самостійно підготовлені музично-ритмічні підготовки: танець, пластична імпровізація 

під музичний супровід. 
Фахові вимоги: 

- сценічна привабливість; 
- віра в запропоновані обставини; 
- темперамент (емоційна оцінка фактів); 
- характерність (володіння навичкою перевтілення); 
- цілеспрямованість дії; 
- імпровізація події; 
- спілкування з глядачем; 
- почуття гумору. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно) - вступник: 

- досконало володіє елементами жонглювання (жонглювання м’ячами 4-5 шт., булавами 5 

шт.); 
- відмінно володіє силовою підготовкою (підтягування 5 разів); 
- має відмінну координацію; 
- при виконанні  запропонованих завдань виявляє яскраві артистичні здібності; 
- має великий творчий потенціал; 
- демонструє розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
-    присутність  творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 
-    здатний самостійно вирішувати художні завдання; 
-    демонструє присутність художнього образного бачення на високому рівні; 
- має високий рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної культури. 

135-169 (добре) - вступник: 

- добре володіє елементами жонглювання (жонглювання м’ячами 4 шт., булавами 4 шт.); 
- добре володіє силовою підготовкою (підтягування 3-4 разів); 
- має добру координацію; 
- при виконанні  запропонованих завдань виявляє певні артистичні здібності, але не завжди  
      вірно та обґрунтовано; 
- має достатній творчий потенціал; 
- має недостатньо розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
- абітурієнту бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень; 
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-     має  творчу уяву та бачення у демонстрації етюду; 
-    здатний самостійно вирішувати художні завдання, але робить це   недостатньо переконливо; 
-     демонструє присутність художнього образного бачення на достатньому рівні; 
-     має достатній рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної культури. 

100-134 (задовільно) - вступник: 

- посередньо володіє елементами жонглювання (жонглювання м’ячами 3-4 шт., булавами 3-4 

шт.); 
- має задовільну силову підготовку (підтягування менше 3 разів); 
- має задовільну координацію; 
- при виконанні  запропонованих завдань  виявляє слабкі артистичні здібності, що не дозволяє 

відтворити в повній мірі емоційну складову образу;  
- демонструє  слабкий рівень уяви, що проявляється у нерозкритому характері образу та 

одноманітності сценічної дії; 
- має  слабке художньо-образне бачення; 
- виявляє  загальну культуру  та інтелект нижчий за середній,  слабку обізнаність, щодо 

інформації з обраного фаху 

менше 100 (незадовільно) - вступник: 

- недостатньо володіє елементами жонглювання; 
- має слабку силову підготовку; 
- у абітурієнта відсутня координація рухів;  
- при виконанні  запропонованих завдань не виявляє  артистичні здібності; 
- демонструє слабко сформоване, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
- не демонструє творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 
- нездатний самостійно вирішувати художні завдання; 
- не демонструє темперамент; 
- демонструє відсутність художнього образного бачення;  
- показує  низький інтелектуальний рівень та обмеженість  загальної культури,  видає 

незацікавленість і повну  необізнаність у обраній професії. 
 

Жанр ПАНТОМІМА 
 

1. Пластична композиція підвищеної складності (екзерсис пантоміми, побудований на 
елементах пластики, акробатики, складних видах руху, з використанням „малих вправ”, 
виконаний під музичний супровід). 
Фахові вимоги:  

- різноманітність елементів пантоміми, пластики та акробатики; 
- технічне виконання елементів пантоміми; пластики та акробатики; 
- музичність виконання композиції. 

2. Етюд класичної пантоміми. 
Фахові вимоги: 
- наявність технічних прийомів пантоміми (трансформації, концентрації 
 простору та часу, метаморфози образу та дії тощо); 
- дотримання визначеного жанрового стилю (алегорія, мімодрама, міксування стилів та ін.); 
- образне мислення, метафоричність та креативність виконання; 
- внутрішнє емоційне наповнення образу, темперамент; 
- використання мізансцени як просторового рішення конфлікту; 
- відповідність обраного оформлення (костюм, реквізит, музичний супровід тощо). 
3. Етюд традиційної пантоміми. (З використанням в процесі показу необхідних елементів   
різних сценічних жанрів – акробатики, жонглювання, текстів, звуків, різноманітних 
предметів тощо). Фахові вимоги: 
                - органічність поєднання;                   - емоційна наповненість; 
                - доцільність використання;       - технічна вправність.  
                - логічна побудова; 
4. Співбесіда 

Вступник повинен продемонструвати володіння базовими знаннями з наступних питань: 
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1. Основи теорії сучасної пантоміми (види ідентифікації, основні прийоми та ін.). 
2. Основні стилі традиційної та класичної пантоміми. 
3. Важливі історичні етапи розвитку мистецтва пантоміми (події, видатні особистості тощо). 
4. Особливості розвитку пантоміми у ХХ ст. Колективи та визначні актори мистецтва 

пантоміми ХХ ст. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно) – якісне поєднання окремих пластичних, пантомімічних та акробатичних 

елементів у композицію. Досконале їх виконання. Вдало підібраний музичний супровід. Логічно 
побудований етюд класичної пантоміми, з чітко визначеним стилем, з необхідною кількістю 
прийомів, з урахуванням мізансцени. Органічно поєднані та технічно виконані необхідні елементи 
в етюді традиційної пантоміми. Основна подія виразно змінює емоційний стан виконавця. 
Доцільно підібрано оформлення номеру (костюм, реквізит, музика тощо). Вступник обізнаний в 
усіх питаннях. Добре орієнтується в питаннях із запропонованих галузей знань. Має та висловлює 
особисте ставлення до тієї чи іншої проблематики. 

135-169 (добре) – достатня складність та вдале поєднання окремих пластичних, 
пантомімічних та акробатичних елементів у пластичній композиції та їх якісне виконання з 
невеликою кількістю неточностей. Доречне використання музичного супроводу. Недостатнє 
використання прийомів пантоміми у класичному номері але чітко виявлено стиль виконання. 
Мізансцена сприяє виявленню основної ідеї етюду. Присутній логічний розвиток подій та зміна 
емоційного стану виконавця в традиційному етюді. Органічно поєднані та технічно виконані 
окремі технічні елементи. Вступник не досить чітко формулює  відповіді на запропоновані йому 
питання. Не досить впевнений в правильності своїх відповідей. 

100-134 (задовільно) – недостатня кількість складних елементів пластики, пантоміми, 
акробатики у пластичній композиції, одноманітність та неякісне технічне поєднання. Слабкий 
зв'язок з музичним супроводом. Недостатнє використання прийомів пантоміми в класичному 
етюді, слабо визначено стиль виконання, недостатня емоційна наповненість. Неякісне оформлення 
номеру. Відсутня органічність поєднання елементів, порушена логіка подій у етюді традиційної 
пантоміми, але наявна технічність виконання окремих елементів. Вступник не знає значної 
частини відповідей на запитання, виявляє недостатнє знання специфічної термінології. 

менше 100 (незадовільно) – не якісний технічних зв'язок між окремими елементами 
композиції, нечітке виконання елементів пластики, пантоміми, акробатики. Наявна одноманітність 
елементів. Відсутній зв'язок з музичним супроводом. Порушена логіка дій в етюді класичної 
пантоміми, відсутні технічні прийоми пантоміми, не визначено стиль виконання, недостатня 
емоційна наповненість виконавця. Невміле використання мізансцени та невідповідність в 
оформленні етюду. Відсутність органічності поєднання елементів у етюді традиційної пантоміми. 
Недостатня  технічна вправність. Вступник не володіє базовими знаннями з запропонованих 
питань. Не розуміє логіки тематичного матеріалу, застосовує незначний термінологічний запас, 
демонструє лише елементарну обізнаність. 

 

Жанр  КЛОУНАДА 
 

1. Поглиблений перегляд з фахової підготовки, де вступники повинні продемонструвати: 
І. Володіння суміжними жанрами: 
• акробатика;   • еквілібр;  • жонглювання. 
ІІ. Виконання самостійно підготовленої програми (репризи), в якій абітурієнт повинен 

       продемонструвати: 
• своєрідність;      • уяву, спостережливість; 
• комізм;       • вміння розсмішити глядача; 
• почуття гумору;                 • здібності до вокалу; 
• темперамент;      • здібності до розмовного жанру.           
• ексцентричність;                                                                                    

2. Визначаються основи акторської майстерності через показ етюду та виконання читецької 
програми (байка, гумореска, вірш) - дієвість, фантазія, імпровізація, почуття гумору, віра в 
запропоновану ситуацію, музично-ритмічна підготовка – та оцінюються: 
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•  сценічна привабливість; 
•  віра в запропоновані обставини (показ етюду); 
•  темперамент (емоційна оцінка фактів, виконання читецької програми –    байки, 

гуморески, вірша); 
•  уява, фантазування, спостережливість, імпровізація; 
•  пластична імпровізація під музичний супровід; 
•  рухливість, пластичність у різних ритмах; 
•  ритмічна пам'ять; 
•  характерність (володіння навичкою перевтілення); 
•  спілкування з глядачем; 
•  цілеспрямованість дії; 
•  імпровізація події; 
•  почуття гумору. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно) - вступник: 

- вільно володіє елементами суміжних жанрів (акробатика, еквілібристика, жонглювання); 
- має самостійно підготовлену програму (репризу); 
- демонструє розвинуте почуття гумору, комізм, темперамент, ексцентричність; 
- має відмінну уяву, спостережливість, вміння розсмішити глядача; 
- має відповідні здібності до вокалу, розмовного жанру; 
- при виконанні  запропонованих завдань виявляє яскраві артистичні здібності; 
- має великий творчий потенціал; 
- демонструє розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
-    має творчу уяву та бачення у демонстрації етюду; 
-    здатний самостійно вирішувати художні завдання; 
-    демонструє присутність художнього образного бачення на високому рівні; 
- має високий рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної культури.  

135-169 (добре)  - вступник: 

- добре володіє елементами суміжних жанрів (акробатика, еквілібристика, жонглювання); 
- має самостійно підготовлену програму (репризу); 
- демонструє розвинуте почуття гумору, комізм, темперамент, ексцентричність; 
- має уяву, спостережливість, вміння розсмішити глядача; 
- має належні здібності до вокалу, розмовного жанру; 
- при виконанні  запропонованих завдань виявляє певні артистичні здібності, але не завжди 

вірно та обґрунтовано; 
- має достатній творчий потенціал; 
- демонструє недостатньо розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
- абітурієнту бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень; 
- має  творчу уяву та бачення у демонстрації етюду; 
- здатний самостійно вирішувати художні завдання, але робить це недостатньо переконливо; 
- демонструє присутність художнього образного бачення на достатньому рівні; 
- має достатній рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної культури.  

100-134 (задовільно) - вступник: 

- посередньо володіє елементами суміжних жанрів (акробатика, еквілібристика, 
жонглювання); 

- має недостатньо підготовлену самостійну програму (репризу); 
- посередньо демонструє почуття гумору, комізм, темперамент, ексцентричність; 
- має задовільну уяву, спостережливість, вміння розсмішити глядача; 
- має слабкі здібності до вокалу, розмовного жанру; 
- при виконанні  запропонованих завдань  виявляє слабкі артистичні здібності, що не дозволяє 

відтворити в повній мірі емоційну складову образу;  
- демонструє слабкий рівень уяви, що проявляється у нерозкритому характері образу та 

одноманітності сценічної дії; 
- має слабке художньо-образне бачення; 
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- виявляє загальну культуру  та інтелект нижчий за середній,  слабку обізнаність щодо 
інформації з обраного фаху.   
менше 100 (незадовільно) - вступник: 

- не володіє елементами суміжних жанрів (акробатика, еквілібристика, жонглювання); 
- не має самостійно підготовленої програми (репризи); 
- не володіє почуттям гумору; 
- не має уяви, спостережливості, вміння розсмішити глядача; 
- не має здібностей до вокалу, розмовного жанру; 
- при виконанні  запропонованих завдань не виявляє  артистичні здібності; 
- демонструє слабко сформоване, індивідуальне, художньо-образне мислення; 
- не має творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 
- нездатний самостійно вирішувати художні завдання; 
- демонструє відсутність темпераменту; 
- демонструє відсутність художнього образного бачення;  
- показує низький інтелектуальний рівень та обмеженість  загальної культури,  видає 

незацікавленість і повну  необізнаність у обраній професії. 
 

 

Жанр  ІЛЮЗІЯ ТА МАНІПУЛЯЦІЯ 

1. Поглиблений перегляд фахової підготовки за жанрами: 
-  виконання маніпуляцій з кульками (поява чотирьох , або восьми кульок, та їх зникнення); 
-  виконання маніпуляцій з картами (показ комбінацій та етюду з картами); 
-  виконання маніпуляцій з монетами (показ етюду з монетами). 

2. Поглиблена перевірка професійних даних за фахом: 
- показ ілюзійного номеру під музичний супровід; 
- різноманітність фокусів; 
- розстановка послідовності трюків;  
- володіння реквізитом;  
- техніка виконання трюків; 
- координація рухів;  
- підбір музичного супроводу;  
- оригінальність виконання (наявність індивідуальних, нетрадиційних авторських трюків). 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно) - вступник: 

- досконало, вільно, володіє  великою кількістю маніпуляцій з усіма переметами (кульками, 
картами, монетами), та майже не допускає помилок при їх виконанні;  

- якісне виконання ілюзійного номеру з достатньою кількістю фокусів; 
- досконала координація рухів з належним володінням реквізитом; 
- вдало підібраний музичний супровід; 
- оригінальність виконання окремих фокусів; 
- наявність концертного костюму. 

135-169 (добре) - вступник: 

-  володіє певною кількістю маніпуляцій з різними предметами, але допускає  значну 
кількість помилок; 

- вдале виконання ілюзійного номеру, з достатньої кількості фокусів з невеликою кількістю 
неточностей;  

- достатня координованість рухів належне володіння реквізитом;  
- доречне використання музичного супроводу; наявність концертного костюму. 

100-134 (задовільно) - вступник: 

- володіє певною кількістю маніпуляцій з предметами, але виконує їх не якісно з великою 
кількістю помилок; 

- показ ілюзійного номеру з недостатньою кількістю фокусів, одноманітність та не досить 
якісне технічне виконання; 

- недостане володіння реквізитом, невідповідна координація рухів;  
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- слабкий зв'язок з музичним супроводом; 
- відсутність концертного костюму. 

менше 100 (незадовільно) - вступник: 

- не володіє в достатній мірі маніпуляціями з предметами і виконує їх не якісно, з великою 
кількістю помилок; 

- незадовільне виконання ілюзійного номеру, з недостатньою кількістю фокусів, нелогічна 
розстановка послідовності трюків; 

- погане володіння реквізитом, нечітке виконання трюків, одноманітність елементів;  
- відсутній зв'язок з музичним супроводом; 
- відсутність концертного костюму.  

  

Конкурсна пропозиція «РОЗМОВНІ ЖАНРИ ЕСТРАДИ» 
 

1. Поглиблений перегляд фахової підготовки за жанром: 
- пісня (під акомпанемент або аcаpеllа за власним вибором студента);  
- танець  або хореографічна  замальовка, які мають концептуальне визначення; 
- монолог (уривок з п’єси). 

 

2. Співбесіда –  обізнаність у таких сферах мистецтва як:  
- театр, музика, живопис, література; 
- життєвий  шлях та творчі здобутки видатних діячів розмовного жанру;  

- основ теорії  мистецтва театрального мистецтва;  

- аргументація обрання даної  спеціалізації. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно)  –  виставляється вступникові в разі : 

- точного відтворення програмного матеріалу, який виконаний згідно зі всіма  фаховими  
      вимогами;   
- уміння проаналізувати  та  виконати  додатково надані завдання  для  імпровізації;  
- володіння  професійною  термінологією. 
- на співбесіді продемонстрований високий рівень культури, світогляду, інтелекту,   
       професійної обізнаності. 

 135-169 (добре)   – виставляється вступникові за умови: 
- виконання  програмного  матеріалу,  достатнього рівня фахових  вимог;  
- має достатні  дані  для    виконання   імпровізаційних  завдань; 
- орієнтування у  професійній термінології. 
- під час співбесіди  продемонстрований достатній рівень культури, світогляду, інтелекту, 

професійної обізнаності;  надані  відповіді були  змістовними але невичерпними.      
100-134 (задовільно) –  виставляється вступникові при ; 

- виконанні програмного матеріалу, який  тільки  частково відповідає фаховим вимогам;  
- вступник нездатний логічно імпровізувати, висловлювати загальні оціночні судження щодо 

наданих  додаткових запитань та завдань.  
- при співбесіді виявлений рівень  культури та інтелекту нижче  середнього;   
      продемонстровані  приблизні знання та уявлення  про майбутню професію. 

менше 100 (незадовільно) –  виставляється вступникові, якщо: 
-    продемонстрований програмний матеріал  не задовольняє фахові вимоги;  
-    відсутня здатність  до імпровізації; 
-    не орієнтується у професійній термінології.   
-    співбесіда виявила  низький  рівень культури та інтелекту; відсутність орієнтування  в   
      фахових питаннях  та  термінології. 
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Конкурсна пропозиція «ЛЯЛЬКИ НА ЕСТРАДІ»  
 

1. Поглиблений перегляд фахової підготовки за жанром: 
- пісня (під акомпанемент або аcаpеllа за власним вибором студента);  
- танець  або хореографічна  замальовка, які мають концептуальне визначення; 
- монолог (уривок з п’єси);  
- етюд з лялькою на  подію та закінчений сюжет, або концертний номер з лялькою. 

2. Співбесіда –  обізнаність у таких сферах мистецтва як:  
- театр, музика, живопис, література; 
- життєвий  шлях та творчі здобутки видатних лялькарів;  
- основ теорії  мистецтва театральної та  естрадної ляльки;  
- аргументація обрання даної  спеціалізації. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно)  –  виставляється вступникові в разі : 

- точного відтворення програмного матеріалу, який виконаний згідно зі всіма  фаховими  
      вимогами;   
- уміння проаналізувати  та  виконати  додатково надані завдання  для  імпровізації;  
- володіння  професійною  термінологією. 
- на співбесіді продемонстрований високий рівень культури, світогляду, інтелекту,   
       професійної обізнаності. 

 135-169 (добре)   – виставляється вступникові за умови: 
- виконання  програмного  матеріалу,  достатнього рівня фахових  вимог;  
- має достатні  дані  для    виконання   імпровізаційних  завдань; 
- орієнтування у  професійній термінології. 
- під час співбесіди  продемонстрований достатній рівень культури, світогляду, інтелекту, 

професійної обізнаності;  надані  відповіді були  змістовними але невичерпними.      
100-134 (задовільно) –  виставляється вступникові при ; 

- виконанні програмного матеріалу, який  тільки  частково відповідає фаховим вимогам;  
- абітурієнт нездатний логічно імпровізувати, висловлювати загальні оціночні судження щодо 

наданих  додаткових запитань та завдань.  
- при співбесіді виявлений рівень  культури та інтелекту нижче  середнього;   
      продемонстровані  приблизні знання та уявлення  про майбутню професію. 

менше 100 (незадовільно) –  виставляється вступникові, якщо: 
-    продемонстрований програмний матеріал  не задовольняє фахові вимоги;  
-    відсутня здатність  до імпровізації; 
-    не орієнтується у професійній термінології.   
-    співбесіда виявила  низький  рівень культури та інтелекту; відсутність орієнтування  в   
      фахових питаннях  та  термінології. 

 

Конкурсна пропозиція «СУЧАСНИЙ ЕСТРАДНИЙ ТАНЕЦЬ» 
Загальні вимоги: 
- рівень фізичної витривалості та здоров’я вступника повинні відповідати нормам 

обраної професії; 
- вступник повинен здавати вступні випробування у відповідній танцювальній формі; 
- вступник повинен мати музику для свого танцювального етюду (номеру)  на 

електронному носії (CD, флешка).  
Для вступників визначаються та оцінюються такі професійні дані: 

І.   Зовнішні фізичні дані та сценічна привабливість: 
•  пропорції тіла;  •  співвідношення зросту та ваги; 
•  постава (відсутність наступних вад: підняті плечі, коротка шия, прогин у  спині,  
    лопатки та коліна, які випираються); 
•  будова стопи. 
ІІ.   Придатність до жанру: 

•  виворотність;    •  наявність підйому, гнучкої стопи; 
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•  наявність шагу, гнучкості, розтяжки; •  наявність стрибка; 
•  початкова хореографічна підготовка; •  почуття ритму. 

Під час вступних випробувань  абітурієнт повинен продемонструвати:  
1. Базові рухи та вправи з класичного танцю, сучасного естрадного танцю (елементи 

класичного та сучасного естрадного екзерсисів, комбінацій, стрибків):  
- класичний екзерсис (станок, середина, стрибки та оберти, віртуозна техніка); 
- сучасний естрадний екзерсис (середина, танцювальні комбінації). 
 2. Вміння самостійно складати танцювальну комбінацію. Танцювальні рухи мають 

відповідати певному напрямку сучасного хореографічного мистецтва. Комбінація повинна 
мати завершену композиційну форму. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту 
(лексики) повністю залежить від абітурієнта. Демонстрація абітурієнтом авторського  сольного 
танцювального етюду до 1,5 хв., підготовленого заздалегідь (запис  музики на носіях CD або 
флешці): 

- танцювальний етюд на конкретну тематику в певній стилістиці. 
3. Імпровізація танцювальна на заданий екзаменатором музичний матеріал. 
4. Співбесіда, яка передбачає виявлення інтелектуального рівня абітурієнта,  його  

художнього смаку, знань в галузі історії та теорії хореографічного мистецтва, літератури, музики, 
живопису.  

Поглиблена перевірка професійних даних за фахом має на меті виявити: 
• музичність і культура виконання; 
• координація рухів; 
• манера і естетика виконання; 
• віртуозність виконання; 
• емоційність і виразність власної репрезентації; 
• пластична імпровізація під музику; 
• індивідуальна трюкова підготовка; 
• музичний слух, почуття ритму; 
• дієвість, уява, фантазія. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно) - вступник: 

- досконало володіє класичною школою танцю (станок, середина, стрибки, віртуозна техніка); 
- досконало володіє техніками сучасного естрадного танцю – модерн-танець, джаз-танець, 

контемпорарі данс, популярні форми танцю; 
- досконало демонструє пластичну виразність, почуття ритму при виконанні танцювальних 

вправ, рухів, комбінацій;  
- має індивідуальну манеру виконання та трюкову підготовку; 
- володіє пластичною імпровізацією; 
- має розвинену акторську майстерність; 
- виконує хореографічний матеріал дуже музично; 
- програму виконує емоційно та артистично. 

135-169 (добре)   - вступник: 

- добре володіє класичною школою танцю (станок, середина, стрибки, віртуозна техніка); 
- добре володіє техніками сучасного естрадного танцю – модерн-танець, джаз-танець, 

контемпорарі данс, популярні форми танцю; 
- добре демонструє пластичну виразність, почуття ритму при виконанні танцювальних вправ, 

рухів, комбінацій;  
- має індивідуальну манеру виконання та трюкову підготовку; 
- володіє пластичною імпровізацією; 
- має розвинену акторську майстерність; 
- виконує хореографічний матеріал дуже музично; 
- програму виконує емоційно та артистично. 

100-134 (задовільно) - вступник: 

- задовільно володіє класичною школою танцю (станок, середина, стрибки, віртуозна техніка); 
- середнє володіє техніками сучасного естрадного танцю – модерн-танець, джаз-танець, 

контемпорарі данс, популярні форми танцю; 
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- задовільно демонструє пластичну виразність, почуття ритму при виконанні танцювальних 
вправ, рухів, комбінацій;  
- має слабку індивідуальну манеру виконання та трюкову підготовку; 
- слабо володіє пластичною імпровізацією; 
- має слабку розвинену акторську майстерність; 
- виконує хореографічний матеріал не музично; 
- програму не виконує емоційно та артистично. 

менше 100 (незадовільно) - вступник: 

- незадовільно володіє класичною школою танцю (станок, середина, стрибки, віртуозна 
техніка); 

- не володіє техніками сучасного естрадного танцю – модерн-танець, джаз-танець, 
контемпорарі данс, популярні форми танцю; 
- незадовільно демонструє пластичну виразність, почуття ритму при виконанні танцювальних 

вправ, рухів, комбінацій;  
- програму виконує одноманітно невиразно, порушена координація рухів; 
-  відсутня музичність та емоційність виконання; 
-  не володіє трюковою підготовкою та пластичною імпровізацією. 

 

Конкурсна пропозиція «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ, 

ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ВИДОВИЩ ТА ЦИРКУ» 
 

Вступний іспит складається з двох частин: практичної (творчий показ)  та теоретичної 
(співбесіди): 

1. Вимоги до творчого показу: 
- демонстрація власного естрадного  (циркового) номеру; 
- художнє читання вірша, байки, прози або монологу (естрадного, драматичного); 
- виконання вокального твору (народна чи естрадна пісня, романс); 
- виконання танцю або пластичної імпровізації під музику; 
- виконання сценічного етюду на задану тему; 
- володіння музичними інструментами (не обов`язково). 
2. Співбесіда. Вступник повинен продемонструвати: 
1.  Володіння базовими знаннями з: 
-  літератури (зокрема, драматургії);     

- театрального мистецтва (акторського та режисерського); 
- освоєного фаху (пантоміми, розмовних жанрів тощо);     
- музичного мистецтва; 
- образотворчого мистецтва; 
- кіно-, телемистецтва; 
- естрадного та циркового мистецтва.  
2. Виявити обізнаність з питань: 
-  театрального мистецтва;  

- мистецтва естради і цирку; 
- народних свят і обрядів;  

- масових театралізованих форм. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
Максимальна кількість – 100 балів 

Артистизм та мовна виразність. 
Базовий рівень знань з теорії та історії 

мистецтва 

Артистизм. Художньо-образне 
мислення 

Музикальність та ритмічність. 
Образно-аналітичне мислення 

Креативність 

170-200 (відмінно) 
Високий рівень володіння логікою і 
технікою художнього читання 
твору. Вміння майстерно та 
артистично донести до слухача 
основну думку твору. Високий 
рівень знань з літератури 
(драматургії), театрального 
мистецтва (акторського та 
режисерського), освоєного 
фаху(пантоміми, розмовних жанрів 
тощо), музичного мистецтва, 
образотворчого мистецтва, кіно-, 

телемистецтва, естрадного та 
циркового мистецтва. Володіння 
теорією мистецтв, її законами та 
основними поняттями. 

50- 

42,5 

Високий рівень 
втілення умінь і 
навичок, художньо - 
образного змісту 
засобами пластичної 
виразності у власному 
естрадному номері.  
Вміння бачити 
оточуючий світ в 
художніх образах. 
Наявність уяви, 
фантазії та 
асоціативного 
мислення. 

50- 

42,5 

Високий рівень техніки виконання, 
відмінне відчуття стилю і 
характеру музичного твору. 
Вміння дати повний 
драматургічний та режисерський 
аналіз твору за основними 
складовими: визначення теми, ідеї, 
жанру, створення композиції, 
створення первинного задуму, 
визначення наскрізної дії, головної 
події, атмосфери та інше. 

50- 

42,5 

Вміння створити  та досконало 
виконати сценічний етюд 
композиційно завершений та 
повністю втілений за змістом.  
Досконало створити та 
обґрунтувати первинний 
режисерський задум на 
запропоновану тему відповідно 
вимогам спеціальності. 
Дотримання цілісності теми, ідеї 
та засобів втілення. 
 

 

50- 

42,5 

135-169 (добре) 
Добрий рівень володіння логікою і 
технікою художнього читання та 
вміння майстерно та артистично 
донести до слухача основної думки 
твору. Достатній рівень знань з 
літератури (драматургії), театраль-

ного мистецтва (акторського та 
режисерського), освоєного фаху 
(пантоміми, розмовних жанрів 
тощо), музичного мистецтва, 
образотворчого мистецтва, кіно-, 

телемистецтва, естрадного та 
циркового мистецтва. Володіння 
теорією мистецтв, її законами та 
основними поняттями. 

42,3-

33,8 

Добрий рівень 
втілення умінь і 
навичок, художньо - 
образного змісту 
засобами пластичної 
виразності у власному 
естрадному номері. 
Здатність бачити 
оточуючий світ в 
художніх образах. 
Слабка уява, фантазія 
та асоціативне 
мислення. 

42,3-

33,8 

Добрий рівень техніки виконання, 
відмінне відчуття стилю і характеру 
музичного твору Вміння здійснити 
частковий аналіз драматичного 
твору та розуміння окремих 
елементів складових режисерського 
та драматургічного аналізу. 

42,3-

33,8 

Вміння створити та добре 
виконати сценічний етюд 
композиційно завершений та 
повністю втілений за змістом. 
Створити та обґрунтувати 
первинний режисерський задум 
на запропоновану тему з 
частковим порушенням вимог до 
спеціальності. Дотримання 
цілісності теми, ідеї та засобів 
втілення. 

42,3-

33,8 
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100-134 (задовільно) 
Задовільний рівень володіння 
логікою і технікою художнього 
читання. Низький рівень знань з 
літератури (драматургії), 
театрального мистецтва 
(акторського та режисерського), 
освоєного фаху(пантоміми, 
розмовних жанрів тощо), 
музичного мистецтва, 
образотворчого мистецтва, кіно-, 

телемистецтва, естрадного та 
циркового мистецтва. Володіння 
теорією мистецтв, її законами та 
основними поняттями. 

33,5- 

25 

Задовільний рівень 
втілення умінь і 
навичок, художньо - 
образного змісту 
засобами пластичної 
виразності у власному 
естрадному номері. Не 
достатня здатність 
бачити оточуючий світ 
в художніх образах. 
Слабка уява, фантазія 
та асоціативне 
мислення. 

33,5- 

2 

Незадовільний рівень техніки 
виконання, музичного твору. Не 
достатнє вміння здійснити 
частковий аналіз драматичного 
твору та розуміння окремих 
елементів складових 
режисерського та драматургічного 
аналізу. 

33,5- 

2 

Створення та виконання 
сценічного етюду композиційно 
не завершеного та недостатнє 
вміння виконання його. 
Створити та обґрунтувати 
первинний режисерський задум 
на запропоновану тему з 
частковим порушенням вимог до 
спеціальності. Не дотримання 
цілісності теми, ідеї та засобів 
втілення. 

33,5- 

2 

менше 100 

Незадовільний рівень володіння 
логікою і технікою художнього 
читання. Відсутність знань з 
літератури (драматургії), 
театрального мистецтва 
(акторського та режисерського), 
освоєного фаху(пантоміми, 
розмовних жанрів тощо), 
музичного мистецтва, 
образотворчого мистецтва, кіно-, 

телемистецтва, естрадного та 
циркового мистецтва. Володіння 
теорією мистецтв, її законами та 
основними поняттями. 

0-24,8 Не задовільний рівень 
умінь і навичок 
втілення художньо - 
образного змісту 
засобами пластичної 
виразності, відсутність 
власного естрадного 
номеру. Відсутня 
здатність бачити 
оточуючий світ в 
художніх образах,  
уява, фантазія та 
асоціативне мислення. 

0-24,8 Незадовільний рівень техніки 
виконання, музичного твору. Не 
здатність здійснити аналіз 
драматичного твору та не 
розуміння складових 
режисерського та драматургічного 
аналізу. 

0-24,8 Невміння створити та виконати 
сценічний етюд. 
Не здатність створити та 
обґрунтувати режисерський 
задум на запропоновану тему 
відповідно вимогам 
спеціальності. Не дотримання 
цілісності теми, ідеї та засобів 
втілення. 

0-

24,8 


