
Конкурсна пропозиція  

РЕЖИСЕР 

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; 

- зручний одяг та взуття для виконання фізичних вправ. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ 

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 вступник має облаштувати територію навколо себе 

для можливості демонстрації читецького репертуару, танцю, та сценічного етюду.   

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

На І етапі вступник демонструє творчу програму, яка включає: 

- власний сценічний продукт  (виставу, мініатюру, номер); 

- художнє читання вірша, байки, прози або монологу (естрадного, драматичного); 

- виконання вокального твору (народна чи естрадна пісня, романс); 

- виконання танцю або пластичної імпровізації під музику; 

- виконання сценічного етюду на задану тему; 

- володіння музичними інструментами (не обов’язково). 

На ІІ етапі вступник проводить режисерський аналіз продемонстрованого власного 

сценічного продукту. Здійснюється усно, за наступними позиціями: тема; ідея; 

надзавдання; конфлікт (дві його сторони); композиційна будова; фабула; подійний ряд 

(піраміда Фрейтага); жанр; стиль; режисерська концепція. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

200-191 

балів 

Вступник продемонстрував високий рівень володіння логікою і технікою 

художнього читання твору. Вміння майстерно та артистично донести до 

слухача основну думку твору. Високий рівень знань з літератури 

(драматургії) та театрального мистецтва (акторського та режисерського),  

продемонстрований у режисерському аналізі. Високий рівень втілення 

умінь і навичок, художньо - образного змісту засобами пластичної 

виразності у власному сценічному показі.  Вміння бачити оточуючий світ в 

художніх образах. Наявність яскравої творчої уяви, фантазії та 

асоціативного мислення. Високий рівень техніки виконання, відмінне 

відчуття стилю і характеру музичного твору. Вміння дати повний 

режисерський аналіз сценічного твору за основними складовими: 

визначення теми, ідеї, жанру, створення композиції, створення первинного 

задуму, визначення наскрізної дії, головної події, атмосфери та інше. 

Вміння створити  та досконало виконати сценічний етюд композиційно 

завершений та повністю втілений за змістом.  Досконало створити та 

обґрунтувати первинний режисерський задум на запропоновану тему 



відповідно вимогам. Дотримання цілісності теми, ідеї та засобів втілення. 

190-181 

балів 

Вступник продемонстрував високий рівень володіння логікою і технікою 

художнього читання твору. Вміння майстерно та артистично донести до 

слухача основну думку твору. Високий рівень знань з літератури 

(драматургії)та театрального мистецтва (акторського та режисерського), 

продемонстрований у режисерському аналізі. Високий рівень втілення 

умінь і навичок, художньо - образного змісту засобами пластичної 

виразності у власному сценічному показі.  Вміння бачити оточуючий світ в 

художніх образах. Наявність уяви, фантазії та асоціативного мислення. 

Високий рівень техніки виконання, відмінне відчуття стилю і характеру 

музичного твору. Вміння дати повний режисерський аналіз сценічного 

твору за основними складовими: визначення теми, ідеї, жанру, створення 

композиції, створення первинного задуму, визначення наскрізної дії, 

головної події, атмосфери та інше. Вміння створити  та досконало виконати 

сценічний етюд композиційно завершений та повністю втілений за змістом.  

Досконало створити та обґрунтувати первинний режисерський задум на 

запропоновану тему відповідно вимогам. Дотримання цілісності теми, ідеї 

та засобів втілення. 

180-171 

балів 

Вступник продемонстрував хороший рівень володіння логікою і технікою 

художнього читання та вміння майстерно та артистично донести до слухача 

основної думки твору. Достатній рівень знань з літератури (драматургії) та 

театрального мистецтва (акторського та режисерського), 

продемонстрований у режисерському аналізі. Добрий рівень втілення умінь 

і навичок, художньо - образного змісту засобами пластичної виразності у 

власному сценічному показі. Здатність бачити оточуючий світ в художніх 

образах. Має творчу уяву, фантазію та асоціативне мислення. Добрий рівень 

техніки виконання, відмінне відчуття стилю і характеру музичного твору. 

Вміння здійснити частковий аналіз драматичного твору та розуміння 

окремих елементів складових режисерського аналізу. Вміння створити та 

добре виконати сценічний етюд композиційно завершений та повністю 

втілений за змістом. Створити та обґрунтувати первинний режисерський 

задум на запропоновану тему з частковим порушенням вимог. Дотримання 

цілісності теми, ідеї та засобів втілення. 

170-161 

балів 

Вступник продемонстрував певний рівень володіння логікою і технікою 

художнього читання та вміння майстерно та артистично донести до слухача 

основної думки твору. Достатній рівень знань з літератури (драматургії) та 

театрального мистецтва (акторського та режисерського), 

продемонстрований у режисерському аналізі. Достатній рівень втілення 

умінь і навичок, художньо - образного змісту засобами пластичної 

виразності у власному сценічному показі. Здатність бачити оточуючий світ 

в художніх образах. Слабка уява, фантазія та асоціативне мислення. 

Достатній рівень техніки виконання, відмінне відчуття стилю і характеру 

музичного твору. Вміння здійснити частковий аналіз драматичного твору та 

розуміння окремих елементів складових режисерського аналізу. Вміння 

створити та добре виконати сценічний етюд композиційно завершений, але 

не повністю втілений за змістом. Створити та обґрунтувати первинний 

режисерський задум на запропоновану тему з частковим порушенням 

вимог. Дотримання цілісності теми, ідеї та засобів втілення. 

160-балів 

Вступник продемонстрував задовільний рівень володіння логікою і 

технікою художнього читання. Низький рівень знань з літератури 

(драматургії) та театрального мистецтва (акторського та режисерського), 

продемонстрований у режисерському аналізі. Задовільний рівень втілення 

умінь і навичок, художньо - образного змісту засобами пластичної 



виразності у власному сценічному показі. Не достатня здатність бачити 

оточуючий світ в художніх образах. Слабка уява, фантазія та асоціативне 

мислення. Незадовільний рівень техніки виконання, музичного твору. Не 

достатнє вміння здійснити частковий аналіз драматичного твору та 

розуміння окремих елементів складових режисерського аналізу. Створення 

та виконання сценічного етюду композиційно не завершеного та недостатнє 

вміння виконання його. Створити та обґрунтувати первинний режисерський 

задум на запропоновану тему з частковим порушенням вимог до. Не 

дотримання цілісності теми, ідеї та засобів втілення. 

159-1 балів 

Вступник продемонстрував незадовільний рівень володіння логікою і 

технікою художнього читання. Відсутність знань з літератури (драматургії) 

та театрального мистецтва (акторського та режисерського), 

продемонстрований у режисерському аналізі. Не задовільний рівень умінь і 

навичок втілення художньо - образного змісту засобами пластичної 

виразності, відсутність власного сценічного продукту. Відсутня здатність 

бачити оточуючий світ в художніх образах,  уява, фантазія та асоціативне 

мислення. Незадовільний рівень техніки виконання, музичного твору. Не 

здатність здійснити аналіз драматичного твору та не розуміння складових 

режисерського аналізу. Невміння створити та виконати сценічний етюд. Не 

здатність створити та обґрунтувати режисерський задум на запропоновану 

тему відповідно вимогам. Не дотримання цілісності теми, ідеї та засобів 

втілення. 
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