
Спеціальність 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО 

Конкурсна пропозиція ПАНТОМІМА, КЛОУНАДА,  

ІЛЮЗІЯ ТА МАНІПУЛЯЦІЯ 

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. На 

творчому конкурсі вступник повинен продемонструвати зовнішні сценічні дані та 

придатність до жанру, поглиблену фахову підготовку, основи акторської майстерності. 

                        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. Акаунт з якого буде під’єднуватися вступник, повинен бути з вказанням прізвища 

та ім’я.  Вступник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу.  

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

2. Не пізніше ніж за день до проведення творчого конкурсу абітурієнт завантажує у 

Telegram відео виконання вимог творчого конкурсу. 

3. На випадок технічних несправностей абітурієнт повинен бути готовим надати або 

продемонструвати відео у момент проходження ним творчого конкурсу. 

                                                                ВИМОГИ ДО ВІДЕО: 

1. Відео завдання не повинно перевищувати 4 хв. і надсилається файлом. 

2. Відео повинно бути відзняте одним дублем без монтажу. 

3. Відео завдання переглядається в присутності вступника в онлайн форматі в режимі 

реального часу. 

4. Надане відео повинно бути актуальним і створеним не раніше ніж за два місяці до дня 

творчого конкурсу.  

5. Відео має бути підписаним: Дата творчого конкурсу, П.І.Б вступника, назва 

композиції, наприклад: 

Відео 1: 14.07.22_Іванов_Іван_екзерсис.mpeg; 

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ  

Творчий конкурс включає три етапи 

І. Під час першого етапу проводиться оцінка зовнішніх  сценічних даних та придатності 

до жанру:  

- співвідношення зросту та ваги, форми та довжини рук і ніг; 

- постава; 

- функціональна та психологічна підготовка; 

- вродливість, пластична виразність. 

- розтяжка (шпагати, складка стоячи та сидячи та ін.); 

- гнучкість;  

- висота та легкість стрибка; 



- елементи акробатики; 

- елементи рівноваги; 

- пластика кінцівок (виконання руками вправ, запропонованих викладачем); 

- координація (легкість виконання вправ з предметами в поєднанні з  пересуванням); 

- демонстрація мімічної виразності обличчя: відтворення м’язами обличчя емоційних станів 

(масок); 

- ритмічність – повторення запропонованої ритмічної комбінації. 

(Вимоги до одягу вступника - бажано чорний облягаючий одяг – лосини, купальник, майка, 

велосипедки та ін.) 

 

ІІ. Під час етапу проводиться поглиблений перегляд фахової підготовки з визначеного 

жанру: 

Жанр Пантоміма 

Вступник повинен продемонструвати: 

ІІ.  Пластичний етюд (самостійно підготовлений екзерсис, побудований з елементів пластики, 

акробатики та пантоміми, виконаний під музичний супровід). (Записати відеоматеріал до 

4 хв.). 

D       Етюд повинен включати такі вправи: з пластики – «хвилі» знизу-вверх, зверху вниз, 

різноманітні варіанти, «рівновага», елементи розтяжки тощо; з пантоміми – «перетягування 

канату», «крок на місці», «нерухома стінка», «нерухома точка» та ін. 

Ф    Фахові вимоги:  

- різноманітність елементів пантоміми та пластики; 

- технічність виконання елементів пантоміми та пластики; 

-     - оригінальність поєднання елементів; 

       - музичність виконання рухів. 

Жанр Клоунада 

Вступник повинен продемонструвати: 

Підготовлену програму (Репризу) (самостійно підготовлена реприза, при можливості у 

відповідному сценічному костюмі). (Записати відеоматеріал до 4 хв.). 

    В репризі варто продемонструвати володіння кількома різними суміжними жанрами: 

акробатика, еквілібристика, жонглювання, фокуси, володіння музичним інструментом, 

вокал та ін.  

Ф    Фахові вимоги:  

- своєрідність, уява, спостережливість;  

- темперамент, ексцентричність;  

- комізм, почуття гумору, вміння розсмішити глядача; 

- здібності до вокалу та розмовного жанру. 

Жанр Ілюзія та маніпуляція 

Вступник повинен продемонструвати: 

1. Сценічний номер (самостійно підготовлений показ 4-5 фокусів, під музичний супровід). 

2.  (Записати відеоматеріал до 4 хвилин). 

3.     В номері варто продемонструвати маніпуляції з кульками, картами, монетами та ін. 

4. Фахові вимоги: 

- різноманітність фокусів та розстановку послідовності трюків; 

- володіння реквізитом;        

- техніку виконання трюків та емоційну наповненість; 

- координацію рухів (вміння виконувати одночасно кілька рухів різними частинами тіла); 

- наявність концертного костюму; 

- оригінальність виконання (наявність індивідуальних нетрадиційних трюків).  

ІІІ. Під час етапу проводиться визначення основ акторської майстерності.  

Програма: 



- акторський етюд;   

- читецька програма: байка, вірш; 

- знання танцювальних елементів (на основі відомих народних або сучасних танців). 

 Фахові вимоги: 

-сценічна привабливість; 

-віра в запропоновані обставини; 

-темперамент (емоційна оцінка фактів); 

-характерність (володіння навичкою перевтілення); 

-цілеспрямованість дії; 

-спілкування з глядачем; 

-почуття гумору. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

200-191 балів 

Вступник: 

- має бездоганні фізичні дані;  

- має бездоганні зовнішні дані; 

- має бездоганні сценічні дані; 

- 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; 

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

загальної культури. 

190-181 балів 

Вступник: 

- має хороші фізичні дані;  

- має хороші зовнішні дані; 

- має хороші сценічні дані; 

- 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; 

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

загальної культури. 

180-171 балів 

Вступник: 

- має достатні фізичні дані;  

- має достатні зовнішні дані; 

- має достатні сценічні дані; 

- 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; 

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

загальної культури. 

170-161 балів 

Вступник: 

- має певні фізичні дані;  

- має певні зовнішні дані; 

- має певні сценічні дані; 

- 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; 

- має низький рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху. 

160-151 балів 

Вступник: 

- має певні фізичні дані;  

- має певні зовнішні дані; 

- має певні сценічні дані; 

- фахову підготовку з визначеного жанру продемонстрував на певному 

рівні; 

- при виконанні запропонованих завдань виявляє деякі артистичні 

здібності; 

- має певний творчий потенціал; 

- демонструє певне художньо-образне мислення; 

- демонструє присутність творчого бачення у демонстрації етюду; 

- не здатний самостійно вирішувати художні завдання; 

- має низький рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху. 

150-141 балів 

Вступник: 

- має деякі фізичні дані;  

- має деякі зовнішні дані; 

- має деякі сценічні дані; 

- 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; 

- має низький рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху. 

140-балів 

Вступник: 

- має слабкі фізичні дані;  

- має не артистичні зовнішні дані; 

- має певні сценічні дані; 



- продемонстрував слабку фахову підготовку з визначеного жанру; 

- при виконанні запропонованих завдань майже не виявляє артистичних 

здібностей; 

- має слабкий творчого потенціалу; 

- не завжди демонструє художньо-образного мислення; 

- демонструє слабке творче бачення у демонстрації етюду; 

- не здатний самостійно вирішувати художні завдання; 

- має низький рівень інтелекту та знань, зокрема з обраного фаху. 

139-100 балів 

Вступник: 

- не має фізичних даних;  

- не має зовнішніх даних; 

- не має сценічних даних; 

- 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. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Гур’єва О.П. Витоки виникнення основних жанрів циркового мистецтва. Маріуполь: 

Рената,  2002. – 121 с. 

2. Декру Этьен. Слово о миме / Этьен Декру; [пер. с фр. В. Соловьева и Е. Марковой]. 

Архангельск: Правда Севера, 1992. – 128 с. 

3. Коцило В.В. Школа карточних фокусів. Київ, 2003. 157 с. 

4. Орел Дмитро. Акробатика: теорія та методика викладання для студентів циркових, 

сценічних жанрів та хореографії: навчальний посібник. Київ : КМАЕЦМ, 2018. – 153 с. 

5. Піцур І.І. Спеціалізація за жанрами. Жонглювання (Хула – хуп з  елементами контактного 

жонглювання та акробатики (еквілібристики, каучуку): навчально-методичний комплекс 

дисципліни, Київ: КМАЕЦМ, 2020. – 47 с. 

6. Ужвенко Н. Пантоміма у питаннях та відповідях: [довідник] / Н. Ужвенко, Н. Скрябіна. – 

К.: Золоті ворота, 2013. – 159 с.  

7. Ужвенко Н.Я. Розвиток теоретичного обґрунтування мистецтва пантоміми / Національна 

академія керівних кадрів культури і мистецтв: Культура і сучасність альманах,  2009 — 297 

с. 

8. Шариков Д.І. Жонглювання в сучасному цирковому мистецтві: значення, особливості. 

Київ: Арт-платформа, 2021. Вип. 1 (3). – 78 с.  
 

 


