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Спеціальність 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

Конкурсна пропозиція «ЕСТРАДНИЙ  СПІВ» 

І тур 

Фахові професійні дані. 
1. Перевірка діапазону голосу та музичного слуху (вокальна вправа під супровід 

фортепіано). 

2. Виконання української народної пісні a capella (без мікрофону). 

Оцінюються: 

- чистота вокальної інтонації; 

- виразність виконання; 

- розкриття художнього змісту пісні; 

- виконавська переконливість  індивідуальної трактовки відомих творів. 

3. Виконання двох різнопланових за характером та темпом естрадних пісень під фонограму 

«мінус» на носіях:  Аудіо CD-R ( формат WAV) або на міні-диску: 

• хіт класичної або сучасної української естради (українською мовою);  

• зарубіжний хіт мовою оригіналу. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200  -  виставляється, якщо вступник в повному обсязі виконує всі вимоги першого 

туру іспитів, поєднує в роботі акторську майстерність зі співом, проявляє виразність та 

чітке інтонування, демонструє відповідний емоційний настрій, має гарну музичну пам'ять 

та почуття метро-ритму. 

135-169    -   виставляється, якщо вступник не повністю відповідає вимогам першого туру, 

має не досить розвинуту музичну пам'ять, недостатньо органічно поєднує акторську 

майстерність зі співом. 

100-134    -   виставляється, якщо вступник не повністю і не завжди дотримується  вимог 

першого туру, працює без відповідного емоційного настрою, має недостатньо розвинуті 

музичні дані. 

менше 100 - виставляється, якщо вступник не виконує вимоги своєї спеціалізації, має 

недостатній слух, слабку музичну підготовку, не володіє виразністю та емоційним 

настроєм, не розкриває художній зміст пісні. 
 

ІІ тур 

Основи хореографії, акторської майстерності та співбесіда 
І. Зовнішні сценічні та фізичні дані. 

Оцінюються: 

- привабливість;   - постава;   - гармонійність фізичного розвитку;  - пластична виразність. 

ІІ. Виконання (вірш, уривок з прози). 

1. Показ етюду 

Оцінюються:  

- темперамент (емоційне відношення до тексту); 

- віра в запропоновані обставини; 

- уява, спостережливість, фантазування, імпровізація; 

- характерність (здібність  до перевтілення); 

- цілеспрямованість дії; 

- спілкування з глядачем, сценічна привабливість. 

2. Співбесіда - аргументованість обрання зазначеної спеціалізації, знання  провідних 

виконавців естради, загальний культурний свiтогляд (особисті інтереси у галузях мистецтва), 

особисті здобутки (участь у конкурсах).   
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200  - виставляється: якщо вступник в повному обсязі виконав читецьку програму з 

вірою в запропоновані обставини, з емоційним відношенням до тексту,  спостережливість, 

здатний до імпровізації, загальний культурний світогляд на високому рівні. 

135-169    -   виставляється: якщо вступник добре виконав читецьку програму, але відсутнє 

фантазування, немає спілкування з глядачем. 

100-134    -    виставляється: якщо вступник при виконанні читецької програми не має 

здібності до перевтілення, відсутній темперамент. 

менше 100 - виставляється: якщо вступник при виконанні читецької програми не має 

здібності до перевтілення, відсутній темперамент, при показі етюду не має віри в 

запропоновані обставини, відсутні уява, спостережливість, фантазування. 

 

Спеціальність 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО 

Конкурсна пропозиція «ЦИРКОВІ ЖАНРИ  

(ЦИРКОВА АКРОБАТИКА, ЦИРКОВА ГІМНАСТИКА,  ЕКВІЛІБРИСТИКА, ЖОНГЛЮВАННЯ)» 

І  тур 

На першому турі оцінюються фізичні, зовнішні та сценічні дані: співвідношення зросту та 

ваги, форми та довжини рук і ніг, постава, придатність до жанру, функціональна та психологічна 

підготовка, вродливість, пластична виразність. 

Визначаються і оцінюються: 

 І. Зовнішні сценічні дані: 

•  співвідношення зросту та ваги (традиційна формула для сцени:  

   «зріст - 110 = вага»); 

•  постава (відсутність сутулості); 

•  пропорційність (співвідношення довжини рук, ніг, тулуба). 

 ІІ. Поглиблений перегляд з фахової підготовки, де вони повинні виконати: 

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. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 - вступник: 

- має добрі зовнішньо-сценічні дані та відмінну фізичну форму; 

- має вродливість та пластичну виразність; 

- 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. 

140-169 - вступник: 

- має достатні зовнішньо-сценічні дані та гарну фізичну форму; 

- має вродливість та пластичну виразність; 

- добре володіє елементами акробатики (стійки на руках, кульбіти вперед та назад, колесо 

вправо та вліво, стрибки на доріжці); 

- добре володіє елементами силової акробатики (парної, змішаної та вольтижної); 

- добре володіє елементами ексцентрики; 
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- має гнучкість та розтяжку. 

100-139 - вступник: 

- має посередні зовнішньо-сценічні дані та посередню фізичну форму; 

- має невиразну пластичність; 

- 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. 

менше 100 - вступник: 

- має недостатні зовнішні сценічні дані та явні недоліки постави, надлишок ваги тіла тощо; 

- має невиразну пластичність; 

- недостатньо володіє елементами акробатики; 

- недостатньо володіє елементами силової акробатики; 

- недостатньо володіє елементами ексцентрики; 

- має неналежну гнучкість та розтяжку. 

Жанр ЦИРКОВА  ГІМНАСТИКА: 

•  силова підготовка – підтягування на турніку (5 разів); 

•  віджимання від підлоги (20 разів); 

•  всі різновиди шпагатів; 

•  мости, затяжки; 

•  підйом переворотом на перекладині (5 разів); 

•  вис на підколінках на перекладині; 

•  вис на одній нозі (підколінна закладка); 

•  передня закладка. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 - вступник: 

- має добрі зовнішньо-сценічні дані та відмінну фізичну форму; 

- має вродливість та пластичну виразність; 

- має відмінну силову підготовку (підтягування на перекладині 5 разів, віджимання від 

підлоги 20 разів); 

- досконало володіє елементами гімнастики ( підйом з переворотом на перекладині, вис на 

підколінках, вис на одній нозі, передня закладка); 

- має відмінну гнучкість, розтяжку. 

135-169 - вступник: 

- має достатні зовнішньо-сценічні дані та гарну фізичну форму; 

- має вродливість та пластичну виразність; 

- має добру силову підготовку (підтягування на перекладині 4 рази, віджимання від підлоги 

15 разів); 

- добре володіє елементами гімнастики (підйом з переворотом на перекладині, вис на 

підколінках, вис на одній нозі, передня закладка); 

- має достатню гнучкість, розтяжку. 

100-134 - вступник: 

- має посередні зовнішньо-сценічні дані та посередню фізичну форму; 

- має невиразну пластичність; 

- посередньо володіє силовою підготовкою (підтягування на перекладині 2-3 рази, 

віджимання від підлоги 10 разів); 

- посередньо володіє елементами гімнастики (підйом з переворотом на перекладині, вис на 

підколінках, вис на одній нозі, передня закладка); 

- має задовільну гнучкість та розтяжку. 

менше 100 - вступник: 

- має недостатні зовнішні сценічні дані та явні недоліки постави, надлишок ваги тіла тощо; 

- має невиразну пластичність; 
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- не має силової підготовки; 

- недостатньо володіє елементами гімнастики (підйом з переворотом на перекладині, вис на 

підколінках, вис на одній нозі, передня закладка); 

- має неналежну гнучкість та розтяжку. 

Жанр ЖОНГЛЮВАННЯ: 

•  жонглювання м'ячами (4 штуки), булавами (3-4 штуки); 

•  силова підготовка (підтягування на турніку, віджимання від підлоги); 

•  усі різновиди шпагатів, мости; 

•  елементи на координацію; 

•  спеціальна підготовка з обраного жанру. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 - вступник: 

- має добрі зовнішньо-сценічні дані та відмінну фізичну форму; 

- має вродливість та пластичну виразність; 

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

шт.); 

- відмінно володіє силовою підготовкою (підтягування 5 разів); 

- має відмінну координацію. 

135-169 - вступник: 

- має достатні зовнішньо-сценічні дані та гарну фізичну форму; 

- має вродливість та пластичну виразність; 

- добре володіє елементами жонглювання (жонглювання м’ячами 3 шт., булавами 3 шт.); 

- добре володіє силовою підготовкою (підтягування 3-4 разів); 

- має добру координацію. 

100-134 - вступник: 

- має посередні зовнішньо-сценічні дані та посередню фізичну форму; 

- має невиразну пластичність; 

- посередньо володіє елементами жонглювання (жонглювання м’ячами 2-3 шт., булавами 2-3 

шт.); 

- має задовільну силову підготовку (підтягування менше 3 разів); 

- має задовільну координацію. 

менше 100 - вступник: 

- має недостатні зовнішні сценічні дані та явні недоліки постави, надлишок ваги тіла тощо; 

- має невиразну пластичність; 

- недостатньо володіє елементами жонглювання; 

- має слабку силову підготовку; 

- не має координація рухів. 

ІІ  тур 

На другому турі 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: 

•  сценічна привабливість;  •  віра в запропоновані обставини (показ етюду); 

•  темперамент (емоційна оцінка фактів під час 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. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
      170-200 - вступник: 

- 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 - вступник: 

- 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 - вступник: 

- 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 - вступник: 

- 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. 

 

Конкурсна пропозиція  

«ПАНТОМІМА, КЛОУНАДА, ІЛЮЗІЯ ТА МАНІПУЛЯЦІЯ» 
 

Жанр ПАНТОМІМА 

І  тур 
Визначаються і оцінюються: 

         І. Зовнішні сценічні дані: 

•  співвідношення зросту та ваги (традиційна формула для сцени:  

   «зріст - 110 = вага»); 

•  постава (відсутність сутулості); 

•  пропорційність (співвідношення довжини рук, ніг, тулуба). 

Поглиблена перевірка професійних даних за фахом: 

ІІ.   Пластичний етюд (екзерсис, побудований з елементів пластики, акробатики та   

пантоміми, виконаний під музичний супровід). Оцінюються: 

•  різноманітність елементів пластики; 

•  різноманітність елементів пантоміми; 
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•  технічне виконання елементів пластики; 

•  технічне виконання елементів пантоміми; 

•  виконання рухів з врахуванням музичного супроводу (музичність). 

ІІІ.   Етюд з пантоміми. Оцінюються: 

•  логіка етюду; 

•  наявність побудови події – зміна емоційного стану виконавця; 

•  використання мізансцени як просторового рішення конфлікту; 

•  використання пластичних елементів в етюді; 

•  використання елементів пантоміми в етюді. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 - вступник: 

- має відповідні зовнішні сценічні дані та гарну фізичну форму;  

- має виразну міміку обличчя; 

- якісне поєднання окремих пластичних та пантомімічних елементів у композицію;  

- досконале їх виконання. Вдало підібраний музичний супровід. Логічно побудований, з 

урахуванням мізансцени, етюд пантоміми; 

- основна подія виразно змінює емоційний стан виконавця.  

135-169 - вступник: 

- має достатні зовнішні сценічні дані та гарну фізичну форму; 

- має виразну міміку обличчя;       

- вдале поєднання окремих пластичних і пантомімічних елементів у пластичній композиції та 

їх якісне виконання з невеликою кількістю неточностей;  

- доречне використання музичного супроводу, недостатньо використана мізансцена для 

розкриття конфлікту в етюді, але присутній логічний розвиток подій, основний конфлікт та 

зміна емоційного стану виконавця.  

100-134 - вступник: 

- має посередні зовнішні сценічні та фізичні дані; 

- має невиразну міміку обличчя; 

- недостатня кількість елементів пластики і пантоміми у пластичній композиції, 

одноманітність та неякісне технічне поєднання;  

- слабкий зв'язок з музичним супроводом, недостатньо використана мізансцена для 

розкриття конфлікту в етюді, відсутня логіка подій та зміна емоційного стану виконавця. 

менше 100 - вступник: 

- має недостатні зовнішні сценічні дані: явні недоліки постави, надлишок ваги тіла тощо; 

- має невиразну міміку обличчя; 

- неякісний технічних зв'язок між окремими елементами композиції, нечітке виконання 

елементів пластики та пантоміми, наявна одноманітність елементів;  

- відсутній зв'язок з музичним супроводом, порушена логіка дій в етюді, відсутня основна 

подія та зміна емоційного стану виконавця, недостатність елементів пантоміми та 

пластики. 

ІІ  тур 

На другому турі визначаються та оцінюються основи акторської майстерності через 

виконання читецької програми (байка, проза, вірш), показ етюду та імпровізації в запропонованих 

обставинах: 

І.   Виконання читецької програми. Оцінюються: 

•  логіка читання літературного тексту;  •  темперамент (емоційна оцінка фактів); 

•  щирість виконання;    •  наявність почуття гумору. 

ІІ.   Акторський етюд. Оцінюються: 

•  логіка дії в етюді;     •  наявність фантазії та спостережливості; 

•  віра в запропоновані уявні обставини;  •  використання елементів пластики та пантоміми; 

•  наявність події – зміна емоційного стану виконавця; 

•  креативність (оригінальне бачення загальновідомого). 
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ІІІ.   Танцювальний етюд (на основі відомих народних або сучасних танців). Оцінюються: 

•  ритмічне виконання рухів;  •  емоційна виразність. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
     170-200 - вступник: 

- при виконанні  запропонованих завдань виявляє яскраві артистичні здібності; 

- має великий творчий потенціал; 

- демонструє розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 

- демонструє  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;  

- танцювальний етюд виконано технічно, з належним емоційним забарвленням.          

135-169 - вступник: 

- 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; 

- у абітурієнта присутня творча уяви 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; 

-  танцювальний етюд виконаний технічно, з необхідним емоційним забарвленням. 

  100-134 - вступник: 

- 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;   

- при виконанні танцювального етюду відсутня емоційна наповненість. 

менше 100 - вступник: 

- при виконанні  запропонованих завдань не виявляє  артистичні здібності; 

- демонструє слабко сформоване, індивідуальне, художньо-образне мислення; 

- відсутність  творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 

- нездатний самостійно вирішувати художні завдання; 

- у абітурієнта відсутній темперамент та художнє образне бачення; 

- показує  низький інтелектуальний рівень та обмеженість  загальної культури,  видає 

незацікавленість і повну  необізнаність у обраній професії; 

- неритмічне виконання рухів та відсутність емоційності в танцювальному етюді. 
 

Жанр КЛОУНАДА 

І  тур 

На першому турі оцінюються фізичні, зовнішні та сценічні дані: співвідношення зросту та 

ваги, форми та довжини рук і ніг, постава, придатність до жанру, функціональна та психологічна 

підготовка, вродливість, пластична виразність. 

Визначаються і оцінюються: 

І. Зовнішні сценічні дані:  

•  співвідношення зросту та ваги (традиційна формула для сцени:  «зріст - 110 = вага»); 

•  постава (відсутність сутулості); 

•  пропорційність (співвідношення довжини рук, ніг, тулуба). 
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Поглиблений перегляд з фахової підготовки, де вони повинні продемонструвати: 

ІІ. Володіння суміжними жанрами: 

•  акробатика;  •  еквілібристика;  •  жонглювання. 

ІІІ. Виконання самостійно підготовленої програми (репризи), в якій вступник повинен 

продемонструвати: 

•  своєрідність;    •  уяву, спостережливість;  •  комізм;   

 •  вміння розсмішити глядача; •  почуття гумору;    •  здібності до вокалу; 

•  темперамент;    •  здібності до розмовного жанру; •  ексцентричність. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 - вступник: 

- має добрі зовнішньо-сценічні дані та відмінну фізичну форму; 

- має вродливість та пластичну виразність; 

- 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. 

135-169 - вступник: 

- має достатньо зовнішньо-сценічні дані та гарну фізичну форму; 

- має вродливість та пластичну виразність; 

- 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. 

100-134 - вступник: 

- має посередні зовнішньо-сценічні дані та посередню фізичну форму; 

- має невиразну пластичність; 

- 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. 

менше 100 - вступник: 

- має недостатні зовнішні сценічні дані та явні недоліки постави, надлишок ваги тіла тощо; 

- має невиразну пластичність; 

- 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. 

ІІ  тур 

На другому турі 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: 

•  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; 
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•  ритмічна пам'ять;   •  характерність (володіння навичкою перевтілення); 

•  спілкування з глядачем;  •  цілеспрямованість дії; 

•  імпровізація події;   •  почуття гумору. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
  170-200 - вступник: 

- 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 - вступник: 

- 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 - вступник: 

-     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 - вступник: 

- 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 

І  тур 
Визначаються і оцінюються: 

І.   Зовнішні сценічні дані: 

•  співвідношення зросту та ваги (традиційна формула для сцени:  «зріст - 110 = вага»); 

•  постава (відсутність сутулості); 

•  пропорційність (співвідношення довжини рук, ніг, тулуба). 

         ІІ.   Перевірка професійних даних за фахом: 

1. Придатність до жанру: 

•  пластика кінцівок (виконання руками вправ, запропонованих викладачем); 

•  виконання маніпуляцій з кульками, картами та монетами. 
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2. Показ 4-5 фокусів під музичний супровід: 

•  різноманітність фокусів;  •  розстановка послідовності трюків; 

•  володіння реквізитом;  •  техніка виконання трюків; 

•  підбір музичного супроводу; •  наявність концертного костюму; 

•  оригінальність виконання;  •  мімічна виразність. 

3.  Танцювальний етюд (елементи народних та сучасних танців).  

 •  ритмічність (поєднання рухів з музичним супроводом); 

 •  легкість виконання різноманітних рухів; 

 •  емоційність виконання. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 - вступник:  

- має добрі зовнішні сценічні дані та гарну фізичну форму;  

- вільно володіє великою кількістю маніпуляцій з предметами та майже не допускає помилок 

у їх виконанні;  

-  якісне виконання достатньої кількості фокусів;  

- досконала координація рухів з належним володінням реквізитом;  

- вдало підібраний музичний супровід; 

- оригінальність виконання окремих фокусів;  

- наявність концертного костюму; 

- виконання танцювального етюду технічно, з належним емоційним забарвленням.    

      135-169 - вступник:   

- має достатні зовнішні сценічні дані та відповідну фізичну форму; 

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

помилок; 

- вдале виконання достатньої кількості фокусів з невеликою кількістю неточностей;  

- достатня координованість рухів, належне володіння реквізитом;  

- доречне використання музичного супроводу;  

- наявність концертного костюму; 

- технічне виконання танцювального етюду, з необхідним емоційним забарвленням. 

100-134 - вступник: 

- має посередні зовнішні сценічні та фізичні дані; 

-  володіє маніпуляцією з предметами, але виконує їх неякісно та з великою кількістю 

помилок;  

- невелика кількість фокусів, одноманітність та не досить якісне технічне виконання; 

- недостатнє володіння реквізитом, невідповідна координація рухів; 

- відсутність концертного костюму; 

- слабкий зв'язок з музичним супроводом;  

- при виконанні танцювального етюду відсутня емоційна наповненість. 

менше 100 - вступник:  

- має недостатні зовнішні сценічні дані: явні недоліки постави, надлишок ваги тіла, 

відсутність гнучкості хребта, важкий невисокий стрибок; 

- не володіє в достатній мірі маніпуляцією з предметами, відсутня належна координація 

рухів;  

- недостатня кількість фокусів, нелогічна розстановка послідовності трюків;  

- погане володіння реквізитом, нечітке виконання трюків, одноманітність елементів;  

- відсутній зв'язок з музичним супроводом;  

- відсутність концертного костюму; 

- неритмічне виконання рухів та відсутність емоційності в танцювальному етюді. 
 

ІІ  тур 

На другому турі визначаються та оцінюються основи акторської майстерності через 

виконання читецької програми (байка, проза, вірш), показ етюду та імпровізації в запропонованих 

обставинах: 

І.   Виконання читецької програми. Оцінюються: 
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•  логіка виконання читецької програми; •  темперамент (емоційна оцінка фактів); 

•  щирість виконання;   •  наявність почуття гумору. 

ІІ.   Акторський етюд. Оцінюються: 

•  логіка дії в етюді;    •  наявність фантазії та спостережливості; 

•  віра в запропоновані уявні обставини; 

•  використання елементів пластики чи пантоміми; 

•  наявність події – зміна емоційного стану виконавця; 

•  креативність (оригінальне бачення загальновідомого). 

ІІІ.   Імпровізація в запропонованих обставинах. Оцінюються: 

•  вміння керувати психофізичним апаратом у режимі імпровізації (створення 

   сценічного етюду саме в цей час, саме в цьому місці, без обдумування); 

•  емоційність виконання. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
     170-200 - вступник: 

- 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 - вступник: 

- 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 - вступник: 

- 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 - вступник: 

- при виконанні  запропонованих завдань не виявляє  артистичні здібності; 

- демонструє слабко сформоване, індивідуальне, художньо-образне мислення; 

- у абітурієнта відсутня  творча уява та бачення у демонстрації етюду; 

- нездатний самостійно вирішувати художні завдання; 

- у абітурієнта відсутній темперамент; 

- демонструє відсутність художнього образного бачення;  

- показує  низький інтелектуальний рівень та обмеженість  загальної культури,  видає 

незацікавленість і повну  необізнаність у обраній професії. 
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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: 

✓ дівчата на І тур: чорне трико, чорний купальник для занять з хореографії, балетки;  

на ІІ тур одяг згідно вибраного танцювального етюду, який буде демонструвати 

вступник; 

✓ юнаки на І тур: біла футболка, чорне трико, балетки);  

на ІІ тур згідно танцювального стиля, який буде демонструвати вступник; 

- вступник повинен надати музику для свого танцювального етюду (номеру)  на 

електронному носії (флешка, телефон, CD). 

 

І ТУР 

   Для вступників визначаються та оцінюються такі професійні дані: 

 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. 

Придатність до жанру: 

• базові навички з основ класичного танцю (елементи класичного  танцю, екзерсису, 

стрибків). 

• вступник повинен продемонструвати гнучкість та наявність шпагатів; відворотність, 

наявність підйому, гнучкої стопи; 

• продемонструвати наявність стрибка; 

• мати початкову  хореографічну підготовку; 

• продемонструвати музичність та емоційність виконання, почуття ритму. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно) - вступник: 

- виконує практично та стабільно різноманітні екзаменаційні завдання екзаменатора. 

- має добре розвинуту хореографічну пам'ять, виконавський стиль;  

- емоційно сприймає музику та проявляє яскраву індивідуальність.  

- демонструє пластичну виразність,  

- почуття ритму при виконанні елементів класичного танцю;  

- має індивідуальну манеру та трюкову підготовку; 

- завдання виконує емоційно та артистично. 

135-169 (добре)  - вступник: 

- абітурієнт знає, практично точно як виконувати програмний матеріал; 

- всі правила виконання елементів класичного екзерсису біля станка та на середині залу; 

- емоційно відображає танцювальні рухи; 

- за потребою може виконати більш складні технічні елементи; 

100-134 (задовільно) - вступник: 

- вступник недостатньо виконує елементи класичного екзерсису біля станка та на середині 

залу; 

- не володіє правилами виконання рухів і комбінацій;  

- виконує прості та звичні завдання, доступні комбінації;  

- дотримується музичності виконання; 

- виконавський апарат має в цілому рухливий, але недостатньо витривалий; 

менше 100 (незадовільно) - вступник: 

- вступник не володіє практичними рухами класичного екзерсису біля станка та середині 

залу загалом; 
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- виконує одноманітно невиразно; 

- порушена координація рухів; 

- відсутня музичність та емоційність виконання; 

- не володіє трюковою підготовкою та пластичною імпровізацією. 

 

ІІ ТУР 

     Під час вступних випробувань  вступник повинен продемонструвати:  

Демонстрація вступником авторського сольного танцювального етюду 

• 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 

вступника. 

• Демонстрація вступником авторського  сольного танцювального етюду до 1,5 хв., 

підготовленого заздалегідь  (запис  музики на телефоні, носіях CD або флешці).  

• Імпровізація на заданий  екзаменатором музичний матеріал. 

• Співбесіда, яка передбачає виявлення інтелектуального рівня вступника,  його  художнього 

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

Поглиблена перевірка професійних даних за фахом має на меті виявити та продемонструвати: 

• музичність виконання; 

• координацію рухів; 

• манеру виконання; 

• віртуозність виконання; 

• емоційність; 

• пластична імпровізація під музику; 

• індивідуальна трюкова підготовка; 

• музичний слух, почуття ритму; 

• дієвість, уяву, фантазію. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 (відмінно) - вступник: 

- демонструє пластичну виразність, почуття ритму при виконанні танцювальних етюдів, має 

індивідуальну манеру та трюкову підготовку; 

- володіє пластичною імпровізацією; 

- програму виконує емоційно та артистично. 

135-169 (добре)  - вступник: 

- при виконанні танцювальної програми абітурієнт показує індивідуальний стиль виконання, 

акторську майстерність; 

- має хореографічну пам’ять та емоційність; 

- відсутня трюкова та індивідуальна підготовка та пластична імпровізація. 

100-134 (задовільно) - вступник: 

- недостатньо стабільно виконує танцювальну програму, порушена координація рухів, але є 

своєрідна індивідуальна манера виконання та емоційність; 

- має розвинений музичний слух та ритм, акторські  виразний;  

- відсутня індивідуальна трюкова підготовка. 

менше 100 (незадовільно) - вступник: 

-  програму виконує одноманітно невиразно, порушена координація рухів; 

-  відсутня музичність та емоційність виконання; 

-  не володіє трюковою підготовкою та пластичною імпровізацією. 
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Конкурсна пропозиція «ЛЯЛЬКИ  НА  ЕСТРАДІ» 

І  тур 
Визначаються та оцінюються: 

І.   Зовнішні сценічні дані: 

•  виразність обличчя;  

•  відсутність фізичних вад. 

ІІ.   Придатність до жанру визначається через виконання пісні (під акомпанемент або а cаpеllа 

за власним вибором), танцю або хореографічної замальовки, музично-емоційної імпровізації (на 

запропоновану музику) та завдань на перевірку розвиненості координації і вестибулярного 

апарату, співбесіду  в яких треба продемонструвати: 

•  музичний слух і пам'ять; 

•  дзвінкий, гучний, яскравий тембр голосу та достатній голосовий діапазон; 

•  рухливість, координацію; 

•  пластичність у різних ритмах та ритмічну пам'ять; 

•  емоційну виразність; 

•  вміння створити наданий у музиці образ; 

•  розкутість та пластичну свободу. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 - вступник: 

- має яскраву сценічну зовнішність, пропорційну фігуру без видимих  недоліків; 

- демонструє  пластично-координаційні  імпровізаційні завдання, запропоновані    комісією;  

- володіє пластичною свободою рухів, що проявляється у заготовлених танцювально-

пластичних композиціях та імпровізаціях; 

- виконуючи власну танцювальну композицію демонструє координацію та почуття  ритму на 

високому рівні,   дотримується  музичного квадрату  та різноманітного набору 

танцювальних рухів, що відповідає стилю та характеру музичного супроводу;  

- має музичний слух, приємний тембр голосу, достатній діапазон та силу звучання;  

- відчуває образність, закладену в музиці, вміє імпровізуючи втілити її у пластиці;  

- у продемонстрованому репертуарі та імпровізаціях має віру у запропоновані обставини 

сценічної дії.  

135-169 - вступник: 

- має досить виразну сценічну зовнішність, з незначними недоліками; 

- при виконанні  запропонованого  ритмічно-координаційного завдання середньої складності,  

вдало координує і  проявляє достатню розкутість, проте може припуститися незначних 

недоліків  у демонстрації пластичної свободи; 

- виконуючи власну танцювальну композицію дотримується ритму та музичного квадрату, 

але показує обмежену кількість танцювальних рухів, має незначні невідповідності 

характеру  музичного образу; 

- має музичний слух, проте у процесі відтворення  вокального матеріалу можуть бути 

недоліки через нерозвинений вокальний апарат, чи пам’ять. Може мати незначний 

діапазон, але відчуття  загальної музичності допомагає відтворити вокальний образ; 

- володіє  образним баченням, яке може втілити у імпровізаційній пластичній формі, але 

помітна деяка скутість фізичного апарату, яка  не дозволяє у повній мірі розкрити 

пластично-образні можливості; 

- у продемонстрованому репертуарі та імпровізаціях присутня віра у запропоновані 

обставини сценічної дії.  

100-134 - вступник:  

- має доволі значні недоліки у статурі та умінні координувати власне тіло під час виконання   

пластично-танцювальних завданнях;  

- демонструє  слабке відчуття ритму та занижену реакцію у виконанні імпровізацій, може 

впоратись лише з примітивними  завданнями; 

- виявляє суттєві пластичні та ритмічні недоліки при виконанні власної танцювальної 

композиції;  



 16 

- демонструє слабкий музичний слух, що  не дозволяє зробити висновки  про його  

вокальний   потенціал;  

- має слабкі уяву та образне бачення, недостатню  віру у запропоновані обставини. 

- у  виконанні  музичної  імпровізації не може на достатньому рівні пластично  відтворити 

закладений  у музиці образ,  емоційно невиразний, або награний. 

- виявляє загальну культуру та інтелект нижчий за середній, слабку обізнаність щодо 

інформації з обраного фаху. 

менше 100 - вступник: 

- має значні фізично-координаційні недоліки, несценічну, невиразну зовнішність, 

нерозвинений музичний слух, нездатність пластично імпровізувати; 

- демонструє відсутність володіння власним тілом у запропонованих ритмічно-пластичних 

композиціях,  відчуття ритму та музичного квадрату;   

- відсутня емоційна виразність, уява та віра у запропоновані обставини. 

 

ІІ  тур 
Вступник повинен: 

І. У виконанні читецької програми (байка, монолог, проза) показати наявність: 

•  віри у запропоновані обставини; 

•  темпераменту, емоційної оцінки фактів; 

•  уяви, фантазії; 

•  спостережливості, уваги; 

•  характерності та схильності до перевтілення; 

•  почуття гумору. 

ІІ. У демонстрації подійного етюду на образ в руці показати: 

• пластичність і виразність  рук; 

• вміння донести сюжет. 

ІІІ. У показі замальовки або етюду з лялькою (в умові органічного мовчання) донести вміння: 

•  ставитися до ляльки, як до живого персонажу; 

•  перевтілюватися в образ ляльки, грати образ в умовах відсторонення від неї; 

•  виконувати сценічну органічну дію через  художній  предмет-ляльку. 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
170-200 - вступник у виконанні програми демонструє:  

- вільне  володіння  українською мовою;  

- різноманітну читецьку програму, яку виконує з вірою у запропоновані обставини,  

виразний голос, приємний тембр; відсутність дикційних вад, гарну артикуляцію;   

- пластичну виразність рук та координацію на високому рівні, потужний емоційний діапазон, 

темперамент, дотримання сценічної правди та логіки;   

- наявність потужного емоційного діапазону, темперамент та відчуття правди у різних 

театрально-літературних жанрах, дотримання сценічної правди, логіки  при створенні 

етюду; 

- розвинене  відчуття образного бачення та високий рівень творчої уяви, фантазії, уміння 

визначити та відіграти подію, зацікавити глядача виразністю та яскравістю сценічної дії. 

135-169 - вступник: 

- достатньо володіє українською мовою; 

- має різноманітну читецьку програму, яку виконує з вірою у запропоновані обставини; уміє 

визначити подію, проте може не зуміти достатньо яскраво її відіграти; має виразний голос, 

приємний тембр, проте помітні  незначні набуті дикційні та артикуляційні вади;  

- на достатньому рівні  демонструє пластичну  виразність рук при створенні етюду на образ в 

руці, допускаючи незначні хиби проте творчі уява та бачення  носять тривіальний характер. 

- демонструє уяву, фантазію, віру у запропоновані обставини, координацію на достатньому 

рівні, має  достатній емоційний діапазон, темперамент та відчуття правди, але  у виконанні 

демонструє їх не зовсім виразно  і губить відчуття цілісності; 

- має уміння передати почуття через обраний предмет, ляльку, тощо, проте можуть 

виникнути проблеми з яскравістю та кількістю виразних засобів їх передач. 
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  100-134 - вступник: 

- має в наявності усю потрібну читецьку програму, проте демонструє її невиразно, 

одноманітно у фарбах виконання,  має слабку віру у запропоновані обставини, є виразні  

вади мовного апарату, дикції; допускає  награвання та порушення логіки  у  сценічній дії та 

текстах ; 

- має недостатній рівень пластичності рук, що не дозволяє відтворити в повній мірі емоційну 

складову образу та особливості його рухової основи; 

- демонструє слабко розвинуті  уяву, фантазію, що проявляється у нерозкритому характеру 

образу та одноманітності сценічної дії, нездатність знайти образні пристосування для 

розкриття образу з художнім інструментом – лялькою;  

- виявляє  недостатній  акторський темперамент, при виконанні уривку. етюду замальовки 

демонструє слабко розвинуту уяву, фантазію – що робить етюд одноманітним, позбавленим  

динаміки розвитку. 

менше 100 - вступник: 

- не має в наявності  потрібну програму у повному обсязі, твори підготовленої програми 

виконує одноманітно, невиразно, іноді фальшиво;  

- має непластичні, невиразні  руки, через  що  не може передати рухами рук образність   

      обраної істоти, її характер, особливості поведінки, тощо; 

- через відсутність  координації, творчої уяви, художнього образного бачення необхідних для 

створення образу засобами руки, ляльки, неспроможний створити образ виражальними 

засобами мистецтва  естрадної (театральної) ляльки; 

- постійно допускає порушення  віри у запропоновані обставини; під час виконання 

користується штампами, награє, в сценічній  поведінці демонструє відсутність акторського 

темпераменту, логіки, що робить виконання етюду невиразним, нецікавим  за  сюжетом. 


