
Спеціальність 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО  

Конкурсна пропозиція ЦИРКОВА АКРОБАТИКА, ГІМНАСТИКА,  

ЕКВІЛІБРИСТИКА, ЖОНГЛЮВАННЯ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на освітньо-професійний 

ступінь фаховий молодший бакалавр  спеціальності 026 Сценічне мистецтво на основі 

базової загальної середньої освіти для здобуття освітньої кваліфікації фаховий молодший 

бакалавр з сценічного мистецтва, який передбачає перевірку та оцінювання творчих 

здібностей вступника. На творчому конкурсі вступник повинен продемонструвати фізичні, 

зовнішні та сценічні дані, придатність до жанру, поглиблену фахову підготовку, основи 

акторської майстерності. 

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 

Жанри  

Циркова акробатика, Циркова гімнастика, Еквілібристика, Жонглювання 

1. Оцінка фізичних, зовнішніх та сценічних даних:  
- співвідношення зросту та ваги, форми та довжини рук і ніг; 

- постава; 

- функціональна та психологічна підготовка; 

- вродливість, пластична виразність. 

2.  Для визначення придатності до жанру вступник має продемонструвати: 

- складки вперед; 

- шпагати (на праву ногу, на ліву ногу, поперечний); 

- «міст», «ластівка»; 

- акробатичний стрибок на вибір (переворот вперед/назад, колесо, рондат, фляк, сальто 

тощо); 

- стійки на руках; 

- підтягування (максимальна кількість); 

- підйом переворотом в упор; 

- вис під кутом 90° на перекладині (тримати 5 секунд). 

3. Визначення основ акторської майстерності. Програма: 

- акторський етюд;   

- читацьке програма: байка, гумореска, вірш; 

- музично-ритмічна підготовка: 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. 

Поглиблений перегляд фахової підготовки за жанрами 

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); 

- всі різновиди шпагатів, мости, затяжки; 

- стрибки на доріжці (фляк, рондат, сальто); 

- елементи силової акробатики (парної, змішаної та вольтижної); 

- елементи ексцентрики та спеціальна підготовка з обраного жанру. 

Циркова гімнастика 

Вступник повинен продемонструвати: 

- силову підготовку – підтягування на турніку (5 разів);  

- віджимання від підлоги (20 разів); 

- всі різновиди шпагатів;       

- мости, затяжки; 

- підйом переворотом на перекладині (5 разів);    

- вис на підколінках на перекладині; 

- вис на одній нозі (підколінна закладка);     

- передню закладку. 

Жонглювання 

Вступник повинен продемонструвати: 

- стійка на руках з фіксацією (3-5 секунд – силою, поштовхом); 

- жонглювання м’ячами (4 штуки), булавами (3-4 штуки); 

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

- усі різновиди шпагатів, мости; 

- елементи на координацію; 

- спеціальна підготовка з обраного жанру. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ СКЛАДАННЯ 

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ: 

Вступникові необхідно заздалегідь підготувати відеоматеріали з обов'язковими елементами 

професійної підготовки (пункт 2 у Творчому конкурсі) та елементами обраного жанру.  

Вимоги до відеоматеріалів: 

 допускається створення кількох окремих відеофрагментів, наприклад: відео №1 - 

зовнішній вигляд та базові елементи, відео №2 - загальна фізична підготовка (ЗФП) 

(можлива зйомка на свіжому повітрі, стадіонах, спортивних майданчиках тощо), 

відео №3 - елементи спеціалізації за жанром; 

 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 вступника; 

 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 онлайн 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: 

- 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

 

 

 


