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П   Р   О   Г   Р   А   М   И 
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У  2020  РОЦІ, 

які вступають на основі 

освітніх ступенів бакалавра та магістра,  

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
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Спеціальність 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 
 

Конкурсна пропозиція «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
 

ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 
 

1. Фахові вимоги: 

Програма: твори виконуються  під фонограму «мінус» на флешках. 

- естрадна пісня українських авторів (українською мовою); 

- зарубіжний хіт мовою оригіналу. 

   

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 та 

виконавці. 

3. Метри світової естради. Внесок в історію. Репертуар. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО 
 

Конкурсна пропозиція  «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
 

Програма І частини випробування (тести) 

Тестові завдання складаються із загального блоку (30 питань) та блоку спеціалізації (10 

питань за одним з напрямків – «Театр», «Цирк», «Естрада»). Вступникові надається можливість 

самостійно обрати варіант блоку спеціалізації згідно із напрямком власної підготовки, поточної та 

подальшої професійної діяльності (цирк, естрада, театр, у т. ч. музичний театр та театр ляльок, 

хореографічне мистецтво). 

Загальний блок містить у собі таке коло питань:  

- загальна характеристика сценічного мистецтва / сценічних мистецтв;  

- мистецтвознавство як наука;  

- витоки сценічних мистецтв;  

- актуальні жанри театру, естради, основні циркові жанри;  

- провідні сучасні тенденції у царині сценічних мистецтв;  

- корифеї українського та зарубіжного театру, цирку, естради.  

Блок спеціалізації містить у собі поглиблений варіант питань щодо кожного з видів 

сценічних мистецтв: основні віхи історії у світі та в Україні, характеристичні особливості 

основних жанрових різновидів, фахова термінологія, визначні постаті. 

Відповіді на тестові завдання мають виявити обізнаність та кругозір вступника щодо 

базових питань та сучасних тенденцій сценічних мистецтв, а також їхніх визначних представників; 

володіння професійною термінологією. 

На виконання тестових завдань вступникові надається 2 академічні (1,5 астрономічних) 

години. 

Програма ІІ частини випробування (співбесіда). 

Під час співбесіди вступник має продемонструвати: 

- зацікавленість у навчанні у КМАЕЦМ з метою здобуття освітнього ступеня магістра; 

- базові знання щодо видів сценічного мистецтва, їх історії, специфіки, сучасного стану, 

провідних тенденцій;  

- володіння професійною термінологією у галузі сценічного мистецтва / сценічних 

мистецтв; 

- практичні навички в обраній спеціалізації за власним бажанням вступника, а саме: 

1. Виконавський напрямок. Претендент має продемонструвати наживо або у відеозапису 

власний номер/фрагмент з вистави або концертної програми зі своєю участю. 

2. Постановочний напрямок. Претендент має надати постановочний план/режисерську 

експлікацію номеру/програми/вистави або відеозапис уже реалізованої ним режисерської 

роботи у будь-якому виді сценічного мистецтва. 

3. Науково-дослідний напрямок / арт-критика. Претендент має подати авторську письмову 

роботу історичного, науково-дослідного або критичного характеру, присвячену одному з 

видів сценічних мистецтв в цілому, конкретному митцеві/постановці/виставі/концертній 

або цирковій програмі, мистецькому заходові, проектові тощо. 

 

Фахові вимоги до вступника: 

-  уява, фантазія, креативність; 

- рівень виконавської / постановочної майстерності та/або рівень виконання науково-

дослідної / критичної письмової роботи, відповідний завершеному бакалаврському 

рівневі вищої освіти; 

- самостійність мислення; 

- цілеспрямованість; 

- інтелектуальність, кругозір; 

- здібність до сприйняття, зосередженість; 

- наявність почуття гумору;  

- культура спілкування і поведінки. 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

170-200 (відмінно) – вступник має ґрунтовні знання з історії та теорії сценічного мистецтва, 

здатний систематизувати, узагальнювати інформацію; вільно та свідомо оперує 

спеціальною термінологією; творчо використовує на практиці набуті на попередніх рівнях 

освіти знання та навички; демонструє найвищий рівень самовираження та фахового 

оснащення у власному номері / постановочній роботі або у науково-дослідний / критичній 

діяльності. 

135-169 (добре) – вступник виявляє наявність базових знань з історії та теорії сценічного 

мистецтва, але виявляє стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, 

узагальнень; не завжди коректно оперує спеціальною термінологією; не вповні 

використовує на практиці набуті на попередніх рівнях освіти знання та навички; 

демонструє середній рівень самовираження та фахового оснащення у власному номері / 

постановочній роботі або у науково-дослідний / критичній діяльності. 

100-134 (задовільно) – вступник виявляє недостатність базових знань з історії та теорії 

сценічного мистецтва, потребує багатьох уточнень та додаткових запитань, не вміє 

самостійно зробити порівняння та висновки; плутається у спеціальній термінології; 

обмежено використовує на практиці набуті на попередніх рівнях освіти знання та навички; 

демонструє мінімальний рівень самовираження та фахового оснащення у власному номері / 

постановочній роботі або у науково-дослідний / критичній діяльності. 

менше 100 (незадовільно) – вступник виявляє відсутність базових знань з історії та теорії 

сценічного мистецтва навіть після уточнень та додаткових запитань; не орієнтується у 

спеціальній термінології; не демонструє самостійності мислення; виявляє брак набутих на 

попередніх рівнях освіти знання та навичок; не володіє виконавською / постановочною 

майстерністю та здатністю до науково-дослідної/критичної діяльності. 

 

 


