
Конкурсна пропозиція  

Артист цирку 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти  спеціальності 026 Сценічне мистецтво на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра сценічного мистецтва, який передбачає перевірку та 

оцінювання фахових здібностей вступника. 
ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ВСТУПНИКА ПРИ СКЛАДАННІ ТВОРЧОГО 

КОНКУРСУ: 
- охайний зовнішній вигляд; 

- гімнастичний купальник для дівчат, шорти для хлопців; 

- шкарпетки або балетки. 

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 
1. На І етапі проводиться поглиблений перегляд фахової підготовки з визначеного жанру. 

Жанр Циркова акробатика, Еквілібристика 

Вступник повинен продемонструвати: 

- 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. 

Жанр циркова гімнастика 

Вступник повинен продемонструвати: 

- силова підготовка – підтягування на турніку (10 разів); 

- віджимання від підлоги (30 разів); 

- всі різновиди шпагатів; 

- мости, затяжки; 

- підйом переворотом на перекладині (10 разів); 

- вис на підколінках на перекладині; 

- вис на одній нозі (підколінна закладка); 

- передня закладка. 

Жанр Жонглювання 

Вступник повинен продемонструвати: 

- жонглювання м'ячами (4-5 штук), булавами (5 штук); 

- жонглювання з викидом без фіксації (6-7 м’ячів); 

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

- усі різновиди шпагатів, мости; 

- елементи на координацію; 

- спеціальна підготовка з обраного жанру. 

Жанр Пантоміма 

Вступник повинен продемонструвати: 

пластичну композицію підвищеної складності (екзерсис пантоміми, побудований на елементах 

пластики, акробатики, складних видах руху, з використанням «малих вправ», виконаний під 

музичний супровід). Фахові вимоги:  

- різноманітність елементів пантоміми, пластики та акробатики; 

- технічне виконання елементів пантоміми; пластики та акробатики; 

- музичність виконання композиції. 

Етюд класичної пантоміми. Фахові вимоги: 

- наявність технічних прийомів пантоміми (трансформації, концентрації простору та часу, 

метаморфози образу та дії тощо); 

- дотримання визначеного жанрового стилю (алегорія, мімодрама, міксування стилів та ін.); 

- образне мислення, метафоричність та креативність виконання; 



- внутрішнє емоційне наповнення образу, темперамент; 

- використання мізансцени як просторового рішення конфлікту; 

- відповідність обраного оформлення (костюм, реквізит, музичний супровід тощо). 

Етюд традиційної пантоміми (з використанням в процесі показу необхідних елементів   різних 

сценічних жанрів – акробатики, жонглювання, текстів, звуків, різноманітних предметів тощо). 

Фахові вимоги: 

- органічність поєднання;   - емоційна наповненість; 

- доцільність використання;             - логічна побудова;                  - технічна вправність.  

Жанр Клоунада 

Вступник повинен продемонструвати: 

Володіння суміжними жанрами: акробатика, еквілібристика, жонглювання. 

Виконання самостійно підготовленої програми (репризи), в якій необхідно продемонструвати: 

- своєрідність;     - уяву, спостережливість; 

- комізм, ексцентричність    - вміння розсмішити глядача; 

- почуття гумору;      - здібності до вокалу; 

- темперамент;      - здібності до розмовного жанру. 

Жанр Ілюзія та маніпуляція 

-  виконання маніпуляцій з кульками (поява чотирьох, або восьми кульок, та їх зникнення); 

-  виконання маніпуляцій з картами (показ комбінацій та етюду з картами); 

-  виконання маніпуляцій з монетами (показ етюду з монетами). 

2. На ІІ етапі вступник демонструє основи акторської майстерності. 

Програма: 

- акторський етюд на задану тему; 

- читецька програма: байка, гумореска, вірш; 

- самостійно підготовлені музично-ритмічні підготовки: танець, пластична імпровізація під 

музичний супровід. 

Фахові вимоги: 

- сценічна привабливість; 

- віра в запропоновані обставини; 

- темперамент (емоційна оцінка фактів); 

- характерність (володіння навичкою перевтілення); 

- цілеспрямованість дії; 

- імпровізація події; 

- спілкування з глядачем; 

- почуття гумору. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ  

СКЛАДАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ: 

Вступникові необхідно заздалегідь підготувати відеоматеріали з обов’язковими елементами 

професійної підготовки (пункт 1 у Творчому конкурсі) та елементами обраного жанру.  

Вимоги до відеоматеріалів: 

 допускається створення кількох окремих відеофрагментів, обов’язково з елементи обраного 

жанру (спеціалізації); 

 окремі відеофрагменти повинні бути знято "одним дублем", без монтажу; 

 сумарна тривалість усіх відеоматеріалів не повинна перевищувати 5 хвилин; 

 також можливо надати комісії посилання на матеріали в YouTube, якщо там є інформація, 

що безпосередньо стосується професійної підготовки абітурієнта; 

 надані відеоматеріали повинні бути актуальними і створеними не пізніше ніж за два місяці 

до дня творчого конкурсу; 

 усі матеріали потрібно надіслати до приймальної комісії не пізніше як за день до складання 

творчого конкурсу; 

 відео має бути підписаним: дата творчого конкурсу_П.І.Б вступника_зміст, наприклад: 

1. 14.07.22_Іванов_Іван_База.mpeg; 

2. 14.07.22_Іванов_Іван_ЗФП.mpeg; 

3. 14.07.22_Іванов_Іван_Жонглювання.mpeg; 

Вимоги для складання творчого конкурсу: 

 Вступник у визначений день та час повинен доєднатися до онлайн-зустрічі. 



 Процес складання творчого конкурсу буде відбуватись на платформі Google Meet 

відповідно до розкладу та дат реєстрації. 

 Акаунт, з якого буде під’єднуватися вступник, повинен бути із вказанням прізвища та ім’я. 

Вступник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу. 

 Для складання творчого конкурсу в режимі он-лайн вступник повинен завчасно 

забезпечити собі максимально комфортне місце для виконання завдань. 

Не допускається присутність у приміщенні сторонніх осіб під час складання творчого конкурсу. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

200-191 балів 

Вступник: 

- фахову підготовку з визначеного жанру продемонстрував на високому 

рівні; 

- при виконанні запропонованих завдань виявляє яскраві артистичні 

здібності; 

- має великий творчий потенціал; 

- демонструє розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 

- демонструє присутність  творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 

- здатний самостійно вирішувати художні завдання. 

190-181 балів 

Вступник: 

- фахову підготовку з визначеного жанру продемонстрував на достатньо 

високому рівні; 

- при виконанні запропонованих завдань виявляє яскраві артистичні 

здібності; 

- має достатній творчий потенціал; 

- демонструє розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення; 

- демонструє присутність  творчої уяви та бачення у демонстрації етюду; 

- здатний майже самостійно вирішувати художні завдання. 

180-171 балів 

Вступник: 

- фахову підготовку з визначеного жанру продемонстрував на достатньому 

рівні; 

- при виконанні запропонованих завдань виявляє достатні артистичні 

здібності; 

- має достатній творчий потенціал; 

- демонструє індивідуальне художньо-образне мислення; 

- демонструє присутність певної творчої уяви та бачення у демонстрації 

етюду; 

- здатний майже самостійно вирішувати художні завдання. 

170-161 балів 

Вступник: 

- фахову підготовку з визначеного жанру продемонстрував на певному рівні; 

- при виконанні запропонованих завдань виявляє слабкі артистичні здібності; 

- має певний творчий потенціал; 

- демонструє слабке художньо-образне мислення; 

- демонструє присутність творчого бачення у демонстрації етюду; 

- не здатний самостійно вирішувати художні завдання. 

160-балів 

Вступник: 

- фахову підготовку з визначеного жанру продемонстрував на низькому 

рівні; 

- при виконанні запропонованих завдань виявляє слабкі артистичні здібності; 

- має певний творчий потенціал; 

- демонструє слабке художньо-образне мислення; 

- демонструє присутність творчого бачення у демонстрації етюду; 

- майже не здатний самостійно вирішувати художні завдання. 

159-100 балів 

Вступник: 

- взагалі не продемонстрував фахову підготовку з визначеного жанру; 

- при виконанні запропонованих завдань не виявляє артистичних здібностей; 

- не має творчого потенціалу; 

- не демонструє художньо-образного мислення; 

- не демонструє творчого бачення у демонстрації етюду; 



- не здатний самостійно вирішувати художні завдання; 

- не демонструє присутність художнього образного бачення. 
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