
Конкурсна пропозиція Сценічне мистецтво 

Фахове вступне випробування 
1. 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. 

2. Програма ІІ частини випробування (співбесіда). 

Під час співбесіди вступник має продемонструвати: 

- зацікавленість у навчанні 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 

200-балів 

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. 

 



190-балів 

Вступник має гарні знання з історії та теорії сценічного мистецтва, здатний 

систематизувати, узагальнювати інформацію; майже вільно та свідомо 

оперує спеціальною термінологією; творчо використовує на практиці набуті 

на попередніх рівнях освіти знання та навички; демонструє високий рівень 

самовираження та фахового оснащення у власному номері / постановочній 

роботі або у науково-дослідний / критичній діяльності. 

180-балів 

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. 

170-балів 

Вступник виявляє наявність базових знань з історії та теорії сценічного 

мистецтва, але виявляє стандартне мислення, йому бракує власних 

висновків, асоціацій, узагальнень; не коректно оперує спеціальною 

термінологією; не вповні використовує на практиці набуті на попередніх 

рівнях освіти знання та навички; демонструє нижче середнього рівень 

самовираження та фахового оснащення у власному номері / постановочній 

роботі або у науково-дослідний / критичній діяльності. 

160-балів 

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. 

159 та менше балів 

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. 

 


