
Конкурсна пропозиція  

РЕЖИСЕР 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

     Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти  спеціальності 026 Сценічне мистецтво на основі 

повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

сценічного мистецтва, який передбачає перевірку та оцінювання творчих здібностей 

вступника. На творчому конкурсі вступник повинен продемонструвати сценічні дані, 

придатність до фаху, фахові вимоги, розробку режисерського задуму для постановки 

драматургічного твору. 

ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ВСТУПНИКА ПРИ СКЛАДАННІ 

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ: 

- охайний зовнішній вигляд;  

- зручний одяг та взуття для виконання фізичних вправ. 

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ  

1. На І етапі вступник:                

- читає вірш, байку, прозу, монолог (драматичний); 

- виконує танець або пластичну імпровізацію під музику; 

- виконує сценічний етюд на задану тему; 

2. На ІІ етапі вступник презентує режисерський задум для постановки 

драматургічного твору (на основі п’єси) за основними складовими: 

- визначення теми, ідеї, надзавдання, конфлікту та наскрізної дії майбутнього 

сценічного твору:  

- визначення жанру; 

- створення композиційної будови та подійного ряду; 

- опис режисерського бачення (прийом, атмосфера, засоби виразності). 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ 

СКЛАДАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ: 

- абітурієнт 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, танцю, та 

сценічного етюду.   

ПІД ЧАС ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ОЦІНЮЄТЬСЯ: 

1. Акторські дані: 

- артистизм; 

- виразна мова; 

- пластичність;  

- емоційність; 

- віра у запропоновані обставини 

- темперамент; 

- відчуття ритму;  



- музичність (сприйняття та відтворення характеру музики, рухи в характері 

музики); 

- здатність до імпровізації; 

2. Режисерські дані: 

- неординарна уява та фантазія;  

- інтелектуальність; 

- креативність (здатність швидко знаходити нові оригінальні рішення проблемних 

ситуацій); 

- здібність до сприйняття (цілеспрямованість, зосередженість); 

- уміння створити та теоретично викласти творчу концепцію сценічної 

постановки. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

200-191 

балів 

Вступник має високий рівень володіння логікою і технікою художнього 

читання твору. Вміє майстерно та артистично донести до слухача основну 

думку твору. Високий рівень умінь і навичок втілення художньо-образного 

змісту засобами пластичної виразності. Високий рівень техніки виконання, 

відмінне відчуття стилю і характеру твору. Досконале відчуття темпоритму, 

ритмічності. Вміння створити досконало виконати сценічний етюд 

композиційно завершений та повністю втілений за змістом. Вступник має 

високий рівень інтелекту та обізнаності у сфері мистецтва (театрального, 

образотворчого мистецтв та літератури),  використання та розуміння 

професійної термінології, що демонструє у режисерському аналізі. Вміння 

бачити оточуючий світ в художніх образах. Наявність уяви, фантазії та 

асоціативного мислення. Продемонстрував власний  режисерський аналіз 

твору за основними складовими. Досконало створив та обґрунтував 

первинний режисерський задум на запропоновану тему відповідно вимогам. 

Дотримався цілісності теми, ідеї та засобів втілення. 

190-181 

балів 

Вступник має достатньо високий рівень володіння логікою і технікою 

художнього читання твору. Вміння майстерно та артистично донести до 

слухача основну думку твору. Достатньо високий рівень умінь і навичок 

втілення художньо-образного змісту засобами пластичної виразності. 

Достатньо високий рівень техніки виконання, відмінне відчуття стилю і 

характеру твору. Присутнє відчуття темпоритму, ритмічності. Вміння 

створити досконало виконати сценічний етюд композиційно завершений та 

повністю втілений за змістом. Вступник має достатньо високий рівень знань 

з історії театрального, образотворчого мистецтв та літератури, використовує 

та розуміє професійну термінологію, що демонструє у режисерському 

аналізі. Вміння бачити оточуючий світ в художніх образах. Наявність уяви, 

фантазії та асоціативного мислення. Продемонстрував власний 

режисерський аналіз твору за основними складовими. Досконало створив та 

обґрунтував первинний режисерський задум на запропоновану тему 

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

180-171 

балів 

Вступник має гарний рівень володіння логікою і технікою художнього 

читання та вміння майстерно та артистично донести до слухача основну 

думку твору. Добрий рівень умінь і навичок втілення художньо-образного 

змісту засобами пластичної виразності. Добрий рівень техніки виконання, 

відмінне відчуття стилю і характеру твору. Присутнє відчуття темпоритму, 

ритмічності. Вміння створити та добре виконати сценічний етюд 

композиційно завершений та повністю втілений за змістом. Вступник має 

достатній рівень знання і розуміння професійної термінології, використовує 



її. Здатність бачити оточуючий світ в художніх образах. Слабка уява, 

фантазія та асоціативне мислення. Вміння здійснити частковий аналіз 

драматичного твору та розуміння окремих елементів складових 

режисерського та драматургічного аналізу. Створити та обґрунтувати 

первинний режисерський задум на запропоновану тему з частковим 

порушенням вимог. Дотримання цілісності теми, ідеї та засобів втілення. 

170-161 

балів 

Вступник має достатній рівень володіння логікою і технікою художнього 

читання та вміння майстерно та артистично донести до слухача основну 

думку твору. Достатньо добрий рівень умінь і навичок втілення художньо-

образного змісту засобами пластичної виразності. Достатньо добрий рівень 

техніки виконання, відмінне відчуття стилю і характеру твору. Нечітке 

відчуття темпоритму, ритмічності. Вміння створити та добре виконати 

сценічний етюд композиційно завершений та повністю втілений за змістом. 

Вступник має недостатній рівень розуміння професійної термінології. 

Здатність бачити оточуючий світ в художніх образах. Слабка уява, фантазія 

та асоціативне мислення. Вміння здійснити частковий аналіз драматичного 

твору та розуміння окремих елементів складових режисерського та 

драматургічного аналізу. Створив та обґрунтував первинний режисерський 

задум на запропоновану тему з частковим порушенням вимог. Дотримав 

цілісності теми, ідеї та засобів втілення. 

160-151 

балів 

Вступник має недостатній рівень володіння логікою і технікою художнього 

читання та вміння майстерно та артистично донести до слухача основну 

думку твору. Недостатньо добрий рівень умінь і навичок втілення 

художньо-образного змісту засобами пластичної виразності. Недостатньо 

добрий рівень техніки виконання, відчуття стилю і характеру музичного 

твору. Нечітке відчуття темпоритму, ритмічності. Вміння створити та 

виконати сценічний етюд композиційно завершений та втілений за змістом. 

Вступник має недостатній рівень розуміння та використання професійної 

термінології. Здатність бачити оточуючий світ в художніх образах. Відсутня 

уява, фантазія та асоціативне мислення. Вміння здійснити частковий аналіз 

драматичного твору та розуміння окремих елементів складових 

режисерського аналізу. Створив та обґрунтував первинний режисерський 

задум на запропоновану тему з частковим порушенням вимог. Дотримання 

цілісності теми, ідеї та засобів втілення. 

150-141 

балів 

Вступник має задовільний рівень володіння логікою і технікою художнього 

читання. Задовільний рівень умінь і навичок втілення художньо-образного 

змісту засобами пластичної виразності. Задовільний рівень техніки 

виконання, твору. Майже відсутнє відчуття темпоритму, ритмічності. 

Створення та виконання сценічного етюду композиційно незавершеного та 

недостатнє вміння виконання його. Вступник має недостатній рівень 

розуміння професійної термінології. Недостатня здатність бачити 

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

мислення. Недостатнє вміння здійснити частковий аналіз драматичного 

твору та розуміння окремих елементів складових режисерського та 

драматургічного аналізу. Створив та обґрунтував первинний режисерський 

задум на запропоновану тему з частковим порушенням вимог до 

спеціальності. Не дотримання цілісності теми, ідеї та засобів втілення. 

140-

балів 

Вступник має достатньо задовільний рівень володіння логікою і технікою 

художнього читання. Достатньо задовільний рівень умінь і навичок втілення 

художньо-образного змісту засобами пластичної виразності. Достатньо 



задовільний рівень техніки виконання твору. Майже відсутнє відчуття 

темпоритму, ритмічності. Створення та виконання сценічного етюду 

композиційно незавершеного та недостатнє вміння виконання його. 

Вступник має дуже низький рівень розуміння професійної термінології. 

Недостатня здатність бачити оточуючий світ в художніх образах. Відсутня 

уява, фантазія та асоціативне мислення. Недостатнє вміння здійснити 

частковий аналіз драматичного твору та розуміння окремих елементів 

складових режисерського аналізу. Створив та обґрунтував первинний 

режисерський задум на запропоновану тему з частковим порушенням 

вимог. Не дотримання цілісності теми, ідеї та засобів втілення. 

139-1 

балів 

Вступник має незадовільний рівень володіння логікою і технікою 

художнього читання.  Незадовільний рівень умінь і навичок втілення 

художньо-образного змісту засобами пластичної виразності. Незадовільний 

рівень техніки виконання твору. Відсутнє відчуття темпоритму, 

ритмічності. Невміння створити та виконати сценічний етюд. У вступника 

відсутні знання з історії театрального, образотворчого мистецтв та 

літератури. Відсутня здатність бачити оточуючий світ в художніх 

образах,  уява, фантазія та асоціативне мислення. Нездатність здійснити 

аналіз драматичного твору та нерозуміння складових режисерського 

аналізу. Не здатність створити та обґрунтувати режисерський задум на 

запропоновану тему. Не дотримання цілісності теми, ідеї та засобів 

втілення. 
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