
Конкурсна пропозиція Артист розмовного жанру, ведучий 
 

Фахове вступне випробування 
1. Поглиблений перегляд фахової підготовки за жанром. 

Вступник повинен продемонструвати програму: 

- пісню (під акомпанемент або аcаpеllа за власним вибором студента);  

- танець або хореографічну  замальовку, які мають концептуальне визначення; 

- монолог (уривок з п’єси); 

- вірш; 

- байку; 

- гумореску. 

2. Співбесіда – обізнаність у таких сферах мистецтва як:  

- естрада, театр, музика, живопис, література; 

- життєвий шлях та творчі здобутки видатних діячів розмовного жанру; 

- основ теорії мистецтва театрального мистецтва;  

- аргументація обрання даної спеціалізації. 

Критерії оцінювання 

200-балів 

Вступник: 

- точно відтворює програмний матеріал, який виконаний згідно усіх фахових 

вимог; 

- вміє проаналізувати та виконати додатково надані завдання для 

імпровізації;  

- володіє професійною термінологією; 

- на співбесіді продемонстрував високий рівень культури, світогляду, 

інтелекту, професійної обізнаності. 

190-балів 

Вступник: 

- точно відтворює програмний матеріал, який виконаний згідно усіх фахових 

вимог; 

- вміє проаналізувати та виконати додатково надані завдання для 

імпровізації;  

володіє професійною термінологією; 

- під час співбесіди продемонстрував достатній рівень культури, світогляду, 

інтелекту, професійної обізнаності; 

- надав відповіді змістовно, але невичерпно. 

180-балів 

Вступник: 

- точно відтворює програмний матеріал, який виконаний згідно усіх фахових 

вимог; 

- на достатньому рівні вміє проаналізувати  та виконати додатково надані 

завдання для імпровізації; 

- орієнтується у професійній термінології; 

- під час співбесіди продемонстрував достатній рівень культури, світогляду, 

інтелекту, професійної обізнаності; 

- надав відповіді змістовно, але невичерпно. 

170-балів 

Вступник: 

- точно відтворює програмний матеріал, який виконаний згідно усіх фахових 

вимог; 

- на достатньому рівні вміє проаналізувати та виконати додатково надані 

завдання для імпровізації; 

- орієнтується в професійній термінології; 

- під час співбесіди продемонстрував не достатній рівень культури, 

світогляду, інтелекту, професійної обізнаності; 

- надані відповіді під час співбесіди були змістовними, але невичерпними. 

 

 

 

 



160-балів 

Вступник: 

- при виконанні програмного матеріалу тільки частково виконав фахові 

вимоги;  

- нездатний логічно імпровізувати, висловлювати загальні оціночні 

судження щодо наданих  додаткових запитань та завдань;  

- при співбесіді виявлений рівень  культури та інтелекту нижче  середнього; 

- продемонстрував  приблизні знання та уявлення про майбутню професію; 

- надані відповіді під час співбесіди були змістовними, але невичерпними. 

159 та менше балів 

Вступник: 

- продемонстрував програмний матеріал, який не задовольняє фахові вимоги; 

- продемонстрував відсутність здатність до імпровізації; 

- не орієнтується у професійній термінології; 

- на співбесіді виявив низький рівень культури та інтелекту; 

- продемонстрував відсутність орієнтування в фахових питаннях та 

термінології. 

 


