
Спеціальність 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО 

Конкурсна пропозиція АКТОР ТЕАТРУ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

     Творчий конкурс  – форма вступного випробування для вступу на спеціальність 026 

Сценічне мистецтво на основі базової загальної середньої освіти для здобуття  освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра сценічного мистецтва, який 

передбачає перевірку та оцінювання творчих та артистичних здібностей вступника.  

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ  

На І етапі творчого конкурсу вступник виконує читецьку програму (до 10 хвилин):  

- Вірш. 

- Байку. 

- Уривок з прози. 

- Монолог з п’єси. 

На ІІ етапі вступник демонструє свою музичність, ритмічність, координованість (до 3 хв.): 

- За власним вибором має заспівати пісню: народну, класичну або сучасну.   

- Вступник повинен продемонструвати свої вміння у народному або сучасному танці. 

На ІІІ етапі вступник виконує етюд-імпровізацію на задану тему. 

- Вступник  повинен зіграти імпровізаційний етюд у  обставинах, запропонованих 

йому членами комісії (до 2 хвилин). 

ПІД ЧАС ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ОЦІНЮЮТЬСЯ 

1. Оцінка зовнішніх та фахових сценічних даних: 

- До зовнішніх даних належать фактурні данні, а також наявність слуху, почуття 

ритму. 
- До внутрішніх даних належать здатність до образного і логічного мислення,  
- Здатність заражати інших своєю творчістю.  
- Рівень загального розвитку. 
- Спостережливість. 
- Вразливість. 

2. Читецька програма: 

- Під час читання оцінюється розуміння вступником змісту твору, що виконується.  
- Творча уява, емоційна збудженість.  
- Здатність зацікавити, захопити слухача твором. 
- Вміння передати характерність, спіймати жанр і стиль автора, передати думки 

автора.  
- Під час цього випробування у абітурієнта перевіряється сила голосу, його 

тембральна забарвленість та наявність дикційних недоліків і вад. 

3. Фахові вимоги: 

- Володіння українською мовою (словниковий запас, відсутність дикційних порушень). 

- Віра в запропоновані обставини. 

- Темперамент. 

- Пластичність (володіння своїм тілом, рухомість, координація, виразність всіх частин 

тіла). 

- Музичність (сприйняття та відтворення характеру музики, рухи в характері музики). 

- Креативність (здатність швидко знаходити нові оригінальні рішення проблемних 

ситуацій). 



- Акторська виразність. 

- Почуття гумору. 

- Володіння суміжними жанрами. 

4. Репертуар: 

- Репертуар має бути підібраний з українських та світових авторів (крім російських). 

Вибрані твори мають бути різножанровими (ліричні, комедійні, драматичні, трагічні). Це 

дозволить повніше і всебічно продемонструвати здібності вступника. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ СКЛАДАННЯ 

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

Для складання творчого конкурсу вступник повинен завчасно забезпечити собі 

максимально комфортне місце для виконання завдань.  

Не допускається присутність у приміщенні сторонніх осіб під час складання творчого 

конкурсу.  

Процес складання творчого конкурсу буде відбуватись на платформі GOOGLE MEET 

відповідно до розкладу та дат реєстрації. Аккаунт з якого буде доєднуватись вступник 

повинен бути з вказанням прізвища та ім’я.   

Вступник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу.  

      Вступник у визначений день та час повинен доєднатися на онлайн-зустріч. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Загальні критерії оцінювання  
Бали 

Вступник: 

- має яскраві та виразні зовнішні дані, емоційно розкутий, виявляє 

неординарну уяву та фантазію; 

- вільно володіє українською мовою, самостійно підібрав та 

підготував читецьку програму, вільно володіє текстом і розуміє про 

що говорить; 

- не має дикційних порушень;  

- має музичний слух, приємний тембр голосу, достатній діапазон та 

силу звучання; 

- вільно володіє тілом, демонструє координацію та почуття ритму на 

високому рівні, демонструє рухи, що відповідають стилю та 

характеру музичного супроводу;  

- здатний швидко знаходити нові оригінальні рішення проблемних 

ситуацій, цілеспрямований та зосереджений; 

- у продемонстрованому репертуарі має віру у запропоновані 

обставини, здатний імпровізувати; 

- демонструє присутність художнього образного бачення на 

високому рівні; 

- має чіткі уявлення про визначення події, швидко проробляє творче 

завдання; 

- має акторську виразність, вміє спілкуватися; 

 

200 балів 



- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини, 

цілеспрямованість дії, оригінальне бачення; 

- володіє суміжними жанрами. 

Вступник:  

- має яскраві та виразні зовнішні дані, емоційно розкутий, виявляє 

неординарну уяву та фантазію; 

- вільно володіє українською мовою, самостійно підібрав та 

підготував читецьку програму, вільно володіє текстом і розуміє про 

що говорить; 

- не має дикційних порушень; 

- має музичний слух, приємний тембр голосу, достатній діапазон та 

силу звучання; 

- вільно володіє тілом, демонструє координацію та почуття ритму на 

високому рівні, демонструє рухи, що відповідають стилю та 

характеру музичного супроводу;  

- здатний швидко знаходити нові оригінальні рішення проблемних 

ситуацій, цілеспрямований та зосереджений;  

- у продемонстрованому репертуарі на достатньому рівні має віру у 

запропоновані обставини, та на достатньому рівні здатний 

імпровізувати; 

- володіє почуттям художнього образного бачення на високому рівні; 

- під час виконання програми демонструє присутність художнього 

образного бачення на високому рівні ;  

- має достатній рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, 

загальної культури; 

- має уявлення про визначення події, швидко проробляє творче 

завдання; 

- має достатню акторську виразність, вміє спілкуватися; 

- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини, 

цілеспрямованість дії, оригінальне бачення; 

- володіє суміжними жанрами. 

190-199 

балів 

Вступник:  

- має яскраві та виразні зовнішні дані, емоційно розкутий, виявляє 

неординарну уяву та фантазію; 

- на достатньому рівні володіє українською мовою, самостійно 

підібрав та підготував читецьку програму, досить вільно володіє 

текстом і розуміє про що говорить; 

- не має дикційних порушень, які не виправляються; 

- має музичний слух, приємний тембр голосу, достатній діапазон та 

силу звучання; 

- вільно володіє тілом, демонструє координацію та почуття ритму на 

достатньому рівні, демонструє рухи, що відповідають стилю та 

характеру музичного супроводу; 

180-189 

балів 



- здатний знаходити нові оригінальні рішення проблемних ситуацій, 

достатньо цілеспрямований та зосереджений;  

- у продемонстрованому репертуарі на достатньому рівні має віру у 

запропоновані обставини, та на достатньому рівні здатний 

імпровізувати. 

- володіє почуттям художнього образного бачення на достатньому 

рівні; 

- має достатній рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, 

загальну культуру; 

- має уявлення про визначення події, швидко проробляє творче 

завдання; 

- має акторську виразність, вміє спілкуватися;  

- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини, 

цілеспрямованість дії, оригінальне бачення; 

- володіє суміжними жанрами. 

Вступник: 

- має яскраві та виразні зовнішні дані, емоційно розкутий, виявляє 

неординарну уяву та фантазію;  

- на достатньому рівні володіє українською мовою, самостійно 

підібрав та підготував читецьку програму, досить вільно володіє 

текстом і розуміє про що говорить; 

- не має дикційних порушень, які не виправляються; 

- має музичний слух, приємний тембр голосу, достатній діапазон та 

силу звучання; 

- на достатньому рівні володіє тілом, демонструє координацію та 

почуття ритму на достатньому рівні, демонструє рухи, що 

відповідають стилю та характеру музичного супроводу; 

- здатний знаходити нові оригінальні рішення проблемних ситуацій, 

достатньо цілеспрямований та зосереджений;  

- у продемонстрованому репертуарі на достатньому рівні має віру у 

запропоновані обставини, та на достатньому рівні здатний 

імпровізувати. 

- володіє почуттям художнього образного бачення на достатньому 

рівні; 

- має достатній рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, 

загальну культуру; 

- на достатньому рівні має уявлення про визначення події, швидко 

проробляє творче завдання;  

- має акторську виразність, вміє спілкуватися; 

- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини, 

цілеспрямованість дії, оригінальне бачення; 

- володіє суміжними жанрами. 

170-179 

балів 



Вступник: 

- має достатньо виразні та яскраві зовнішні дані, емоційно негнучкий, 

виявляє уяву та фантазію;  

- на достатньому рівні володіє українською мовою, самостійно 

підібрав та підготував читецьку програму, на достатньому рівні 

володіє текстом і розуміє про що говорить; 

- не має дикційних порушень, які не виправляються;  

- має достатній музичний слух, приємний тембр голосу, достатній 

діапазон та силу звучання; 

- на достатньому рівні володіє тілом, демонструє координацію та 

почуття ритму, демонструє рухи, що відповідають стилю та 

характеру музичного супроводу;  

- здатний знаходити нові оригінальні рішення проблемних ситуацій, 

достатньо цілеспрямований та зосереджений;  

- у продемонстрованому репертуарі на достатньому рівні має віру у 

запропоновані обставини, та на достатньому рівні здатний 

імпровізувати 

- володіє почуттям художнього образного бачення на достатньому 

рівні; 

- має достатній рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, 

загальну культуру; 

- на достатньому рівні має уявлення про визначення події, швидко 

проробляє творче завдання; 

- має акторську виразність, вміє спілкуватися;  

- в етюдах демонструє достатньою вірою у запропоновані обставини, 

цілеспрямованість дії, оригінальне бачення;  

- володіє суміжними жанрами. 

160-169 

балів 

Вступник: 

- має недостатньо виразні та яскраві зовнішні дані, емоційно 

негнучкий, виявляє слабку уяву та фантазію; 

- на низькому рівні володіє українською мовою, підібрав та підготував 

читецьку програму з допомогою, досить погано володіє текстом і не 

завжди розуміє про що говорить;  

- має складні дикційні порушення, які виправляються; 

- має мало розвинутий музичний слух, недостатньо приємний тембр 

голосу, маленький діапазон та слабку силу звучання;  

- володіє тілом, демонструє координацію та почуття ритму на 

достатньому рівні, демонструє рухи, що відповідають або стилю, або 

характеру музичного супроводу;  

- здатний знаходити рішення проблемних ситуацій, але недостатньо 

цілеспрямований та зосереджений; 

- у продемонстрованому репертуарі притаманна слабка віра у 

запропоновані обставини, практично нездатний імпровізувати. 

150-159 

балів 



- має уявлення про визначення події, але не може проробити творче 

завдання;  

- має недостатню акторську виразність, вміє спілкуватися;  

- в етюдах демонструє слабку віру у запропоновані обставини, не 

цілеспрямованість дії, досить нецікаве творче бачення, має слабке 

художньо-образне бачення;  

- не володіє суміжними жанрами; 

- виявляє загальну культуру та інтелект нижчий за середній, слабку 

обізнаність, щодо інформації з обраного фаху. 

Вступник: 

- має недостатньо виразні та яскраві зовнішні дані, емоційно 

негнучкий, виявляє слабку уяву та фантазію;  

- на низькому рівні володіє українською мовою, підібрав та підготував 

читецьку програму з допомогою, досить погано володіє текстом і не 

завжди розуміє про що говорить;  

- має складні дикційні порушення, які виправляються; 

- має мало розвинутий музичний слух, недостатньо приємний тембр 

голосу, маленький діапазон та слабку силу звучання; 

- володіє тілом, демонструє координацію та почуття ритму на 

достатньому рівні, демонструє рухи, що відповідають або стилю, або 

характеру музичного супроводу; 

- здатний знаходити рішення проблемних ситуацій, але недостатньо 

цілеспрямований та зосереджений;  

- у продемонстрованому репертуарі притаманна слабка віра у 

запропоновані обставини, практично нездатний імпровізувати. 

- на достатньому рівні має уявлення про визначення події, але не може 

проробити творче завдання; 

- має недостатню акторську виразність, вміє спілкуватися; 

- в етюдах демонструє слабку віру у запропоновані обставини, не 

цілеспрямованість дії, досить нецікаве творче бачення, має слабке 

художньо-образне бачення; - не володіє суміжними жанрами;  

- виявляє загальну культуру та інтелект нижчий за середній, слабку 

обізнаність, щодо інформації з обраного фаху 

140-149 

балів 

Вступник: 

- має значні фізично-координаційні недоліки, несценічну, невиразну 

зовнішність, мало емоційний; 

- дуже погано володіє українською мовою, підібрав та підготував 

читецьку програму з допомогою, досить погано володіє текстом і не 

розуміє про що говорить;  

- має невиправні дикційні порушення; 

- повністю нерозвинений музичний слух, не має пластичних даних; - 

демонструє відсутність уяви та віри у запропоновані обставини. 

139-1 балів 



- не має уявлення про визначення події та не може проробити творче 

завдання; 

- має недостатню акторську виразність, не вміє спілкуватися;  

- в етюдах демонструє слабку віру у запропоновані обставини, не 

цілеспрямованість дії, відсутність творчого бачення, практично не 

має художньо-образного бачення;  

- не володіє суміжними жанрами;  

- показує низький інтелектуальний рівень, та обмеженість загальної 

культури, видає незацікавленість у обраній професії;  

- неадекватно реагує на запитання та завдання. 

 


