
Конкурсна пропозиція 

АРТИСТ-ЛЯЛЬКАР 

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. На фаховому 

вступному випробування вступник повинен продемонструвати поглиблену фахову 

підготовку за жанром. 

ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ВСТУПНИКА ПРИ СКЛАДАННІ 

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ: 

- охайний зовнішній вигляд; 

- зручний одяг та взуття для виконання фізичних вправ. 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС 

Вступник повинен продемонструвати програму: 

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

- танець  або хореографічна  замальовка, які мають концептуальне визначення; 

- монолог (уривок з п’єси);  

- етюд з лялькою на  подію та закінчений сюжет, або концертний номер з лялькою. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ  

СКЛАДАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ: 

          Вступникові бажано заздалегідь підготувати відеоматеріали з піснею і танцем. За 

неможливості створити відео, у якості винятку, комісія може прослухати вищезазначений 

матеріал у режимі онлайн.  

           Вимоги до відеоматеріалів: 

 відео являє собою два окремих файли з піснею і танцем;  

 сумарна тривалість відеоматеріалів не має перевищувати 6 хвилин;  

 відео має бути відзнято окремим дублем, без монтажу; 

 надані відеоматеріали повинні бути актуальними і створеними не раніше ніж за два 

місяці до творчого конкурсу; 

 усі матеріали потрібно надіслати до приймальної комісії не пізніше ніж за день до 

складання творчого конкурсу; 

 допускається посилання на відеоматеріал, завантажений до YouTube, який 

безпосередньо стосується вступника та відповідає вимогам програми вступу; 

 відео має бути підписаним: дата творчого конкурсу_ПІБ вступника_зміст. На 

приклад: 

            14.07.22_Петренко_Петро_Петрович_Танець; 

14.07.22_Петренко_Петро_Петрович_Пісня. 

Вимоги до складання творчого конкурсу: 

 вступник у визначений день та час повинен доєднатися до онлайн-зустрічі; 

 процес складання творчого конкурсу відбуватиметься на платформі Google Meet, 

відповідно до розкладу та дат реєстрації; 

 вступник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу; 

 для складання творчого конкурсу в режимі онлайн  вступник повинен завчасно 

забезпечити собі максимально комфортне місце для виконання завдань; 

 не допускається присутність у приміщенні сторонніх осіб під час складання творчого 

конкурсу; 

 для складання творчого конкурсу абітурієнт має облаштувати територію навколо себе 

для можливості демонстрації читецького репертуару стоя, та виконання етюдів з фаху 

на поверхні (стіл, стілець тощо). У разі неможливості зробити попередній відеозапис, 

територія навколо має дозволяти здійснити показ танцю та пісні; 



 на творчий конкурс треба мати з собою ляльку (іграшку), або предмети, з якими 

вступник буде робити етюд на оживлення.  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

200-191 балів 

Вступник: 

- яскраво відтворив програмний матеріал згідно зі всіма фаховими 

вимогами;   

- проаналізував  та  виконав  додатково надані завдання  для  імпровізації 

на  високому рівні. 

Вступник має яскраву сценічну зовнішність, пропорційну фігуру без 

видимих  недоліків. Демонструє віру в запропоновані обставини сценічної 

дії у підготовленій програмі. Легко перевтілюється у персонаж. Має 

емоційну виразність. Техніка мови на високому рівні. Має досконалий 

музичний слух, дзвінкий, гучний, яскравий тембр голосу, широкий 

голосовий діапазон та силу звучання. Відчуває образність, закладену в 

музиці, вміє втілити її у пластиці. Володіє пластичною свободою рухів, що 

проявляється у заготовлених танцювально-пластичних композиціях. 

Демонструє координацію та почуття  ритму на високому рівні, 

дотримується музичного квадрату та різноманітного набору танцювальних 

рухів, що відповідає стилю та характеру музичного супроводу. Вступник 

вірить в запропоновані обставини, має яскравий темперамент, дає 

емоційну оцінку фактам. Спостережливий та уважний. Має характерність 

та схильність до перевтілення. Вміє спілкуватися з глядачем та 

цілеспрямований в своїх діях. Наявне яскраве почуття гумору. Вміє 

передати емоції та почуття через обраний предмет (оживити ляльку). 

Володіє досконало розвинутою координацією, необхідною для створення 

образу засобами руки, ляльки, предмету тощо. В підготовленій програмі 

демонструє художнє образне бачення, уяву та фантазію на високому рівні. 

Має високий рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної 

культури. 

190-181 балів 

Вступник: 

- гарно відтворив програмний матеріал згідно зі всіма фаховими вимогами;   

- проаналізував  та  виконав  додатково надані завдання  для  імпровізації 

на високому рівні. 

Вступник має яскраву сценічну зовнішність, пропорційну фігуру без 

видимих  недоліків. Демонструє віру в запропоновані обставини сценічної 

дії у підготовленій програмі. Легко перевтілюється у персонаж. Має 

емоційну виразність. Техніка мови на хорошому рівні. Має музичний слух, 

гучний, яскравий тембр голосу, широкий голосовий діапазон та силу 

звучання. Відчуває образність, закладену в музиці, вміє втілити її у 

пластиці. Володіє пластичною свободою рухів, що проявляється у 

заготовлених танцювально-пластичних композиціях. Демонструє 

координацію та почуття ритму на хорошому рівні, дотримується 

музичного квадрату та різноманітного набору танцювальних рухів, що 

відповідає стилю та характеру музичного супроводу. Вступник вірить в 

запропоновані обставини, має хороший темперамент, дає емоційну оцінку 

фактам. Спостережливий та уважний. Має характерність та схильність до 

перевтілення. Вміє спілкуватися з глядачем та цілеспрямований в своїх 

діях. Наявне гарне почуття гумору. Вміє передати емоції та почуття через 

обраний предмет (оживити ляльку). Володіє розвинутою координацією, 

необхідною для створення образу засобами руки, ляльки, предмету тощо. 

В підготовленій програмі демонструє художнє образне бачення, уяву та 

фантазію на високому рівні. Має досить високий рівень інтелекту та знань, 

зокрема з обраного фаху, загальної культури. 



180-171 балів 

Вступник: 

- відтворив програмний матеріал згідно фахових вимог, але без яскравих 

особистісних творчих ознак;   

- проаналізував  та  виконав  додатково надані завдання  для  імпровізації 

на достатньому рівні. 

Вступник має сценічну зовнішність, пропорційну фігуру без видимих  

недоліків. Демонструє віру в запропоновані обставини сценічної дії у 

підготовленій програмі. Вміє перевтілюватися у персонаж. Техніка мови на 

достатньому рівні. Має музичний слух, достатній голосовий діапазон, але 

слабке звучання. Відчуває образність, закладену в музиці, вміє втілити її у 

пластиці. Недостатньо володіє пластичною свободою рухів, що 

проявляється у заготовлених танцювально-пластичних композиціях. 

Демонструє координацію та почуття  ритму на достатньому рівні, 

дотримується музичного квадрату та різноманітного набору танцювальних 

рухів. Вступник вірить в запропоновані обставини, має темперамент, дає 

емоційну оцінку фактам. Спостережливий та уважний. Має характерність 

та схильність до перевтілення. Вміє спілкуватися з глядачем та 

цілеспрямований в своїх діях. Наявне почуття гумору. Вміє передати 

емоції та почуття через обраний предмет (оживити ляльку). Володіє 

розвинутою координацією, необхідною для створення образу засобами 

руки, ляльки, предмету тощо. В підготовленій програмі демонструє 

художнє образне бачення, уяву та фантазію. Має достатній рівень 

інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, загальної культури. 

170-161 балів 

Вступник: 

- відтворив програмний матеріал згідно зі фаховими вимогами, 

допускаючи незначні помилки;   

- проаналізував  та  виконав  додатково надані завдання  для  імпровізації 

на достатньому рівні. 

Вступник має не дуже виразну сценічну зовнішність, пропорційну фігуру 

без видимих  недоліків. Демонструє слабку віру в запропоновані обставини 

сценічної дії у підготовленій програмі. Не завжди вміє перевтілюватися у 

персонаж. Техніка мови на слабкому рівні. Має музичний слух, не 

достатній голосовий діапазон, дуже слабке звучання. Відчуває образність, 

закладену в музиці, але не вміє втілити її у пластиці. Недостатньо володіє 

пластичною свободою рухів, що проявляється у заготовлених 

танцювально-пластичних композиціях. Демонструє слабку координацію та 

почуття ритму, дотримується музичного квадрату та різноманітного 

набору танцювальних рухів. Вступник слабо вірить в запропоновані 

обставини, має достатній темперамент, але майже не дає емоційну оцінку 

фактам. Достатньо спостережливий та уважний. Має характерність, але 

майже не має схильності до перевтілення. Не цілеспрямований в своїх діях, 

дуже не сміливо спілкується з глядачами. Слабке почуття гумору. 

Намагається передати емоції та почуття через обраний предмет (оживити 

ляльку). Володіє достатньою координацією, необхідною для створення 

образу засобами руки, ляльки, предмету тощо. В підготовленій програмі 

демонструє художнє образне бачення, уяву та фантазію на достатньому 

рівні. Має певний рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху, 

загальної культури. 

160 балів 

Вступник: 

- відтворив програмний матеріал, допускаючи значну кількість помилок;   

- проаналізував  та  виконав  додатково надані завдання  для  імпровізації 

на низькому рівні. 

Вступник має не дуже виразну сценічну зовнішність, пропорційність 



фігуру з видимими  недоліків. Демонструє слабку віру в запропоновані 

обставини сценічної дії у підготовленій програмі. Не вміє перевтілюватися 

у персонаж. Техніка мови на слабкому рівні. Не має музичного слуху, 

недостатній голосовий діапазон, дуже слабке звучання. Відчуває 

образність, закладену в музиці, але не вміє втілити її у пластиці. 

Недостатньо володіє пластичною свободою рухів, що проявляється у 

заготовлених танцювально-пластичних композиціях. Демонструє слабку 

координацію та почуття  ритму, майже не дотримується  музичного 

квадрату та різноманітного набору танцювальних рухів. Вступник слабо 

вірить в запропоновані обставини, не має темпераменту, майже не дає 

емоційну оцінку фактам. Недостатньо спостережливий та уважний. Майже 

не має характерності, не має схильності до перевтілення. Не 

цілеспрямований в своїх діях, дуже не сміливо спілкується з глядачами. 

Відсутнє почуття гумору. Намагається передати емоції та почуття через 

обраний предмет (оживити ляльку). Володіє поганою координацією, 

необхідною для створення образу засобами руки, ляльки, предмету тощо. 

В підготовленій програмі демонструє художнє образне бачення, уяву та 

фантазію на низькому рівні. Має низький рівень інтелекту та знань, 

зокрема з обраного фаху, загальної культури. 

159 – 100 балів 

Вступник: 

- не відтворив програмний матеріал в достатній кількості та згідно фахових 

вимог;   

- не проаналізував  та  майже не виконав  додатково надані завдання  для  

імпровізації. 

Вступник не має сценічної зовнішності, пропорційність фігуру з 

видимими  недоліків. Не демонструє віру в запропоновані обставини 

сценічної дії у підготовленій програмі. Не вміє перевтілюватися у 

персонаж. Техніка мови з недоліками. Не має музичного слуху та 

діапазону, дуже слабке звучання. Відчуває образність, закладену в музиці, 

але не вміє втілити її у пластиці. Не володіє пластичною свободою рухів, 

що проявляється у заготовлених танцювально-пластичних композиціях. 

Демонструє слабку координацію та почуття ритму, не дотримується 

музичного квадрату та різноманітного набору танцювальних рухів. 

Вступник не вірить в запропоновані обставини, не має темпераменту, не 

дає емоційну оцінку фактам. Не спостережливий та не уважний. Не має 

характерності та схильності до перевтілення. Не вміє спілкуватися з 

глядачем та не цілеспрямований в своїх діях. У нього взагалі відсутнє 

почуття гумору. Не вміє передати емоції та почуття через обраний предмет 

(оживити ляльку). Не координує свої рухи. В підготовленій програмі 

демонструє відсутність художнього образного бачення, уяви та фантазії. 

Інтелект та знання, зокрема з обраного фаху, загальної культури на дуже 

низькому рівні. 
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