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Метою проведення творчого конкурсу для вступу на навчання зі 

спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» є виявлення загального рівня 

підготовки абітурієнтів, а також визначення їх творчого потенціалу та здібності 

до мистецької діяльності в напрямі театрального мистецтва. 
І. СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

Під час проходження творчого конкурсу, абітурієнт повинен виконати такі 

завдання: 
– художнє читання вірша (до 2 хв.) – громадянська, інтимна чи пейзажна 

лірика; 
– байка (до 2 хв.) з яскраво вираженим конфліктом, авторською та прямою 

мовою, алегоричними образами, мораллю;  
– естрадний монолог (до 3 хв.) з українських або зарубіжних естрадних 

творів або стендап (до 3 хв.) можна з репертуару інших виконавців або 

авторський; 
– для вияву пластично-ритмічних здібностей абітурієнт має виконати 

фрагмент обраного ним танцю (класичного, народного, естрадного, сучасного, 

спортивного, тощо) до 1 хв.; 
– для вияву музичних даних абітурієнт має виконати пісню (або куплет) 

(народну, естрадну, авторську) до 2 хв. або романс та продемонструвати, по-
можливості, володіння музичним інструментом; 

– акторський етюд (з уявними предметами, без слів) на тему, запропоновану 

екзаменаторами чи підготовлений самостійно (до 2 хв.). 
З метою повнішого вияву творчих здібностей екзаменаційна комісія може 

давати абітурієнту завдання, які не виходять за межі запропонованої програми. 
Вступник може включити до програми творчого конкурсу інші творчі 

роботи, крім зазначених вище. 
В ході виконання завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і 

навички, які визначають порядок оцінювання: 
– виконувати різні за жанром, характером, стилем та формою літературні 

твори (байка, монолог, вірш); 
– продемонструвати володіння голосом, дикцією та логікою;  
– продемонструвати здібності до образного та асоціативного мислення, 

уяву, смак, емоційну збудливість, своєрідність темпераменту, почуття гумору чи 

драматизму, внутрішнє бачення, творчу увагу, фантазію; 
– продемонструвати вокальні данні та навички (постановка голосу, 

відчуття ритму, темпу), пластичні дані, артистизм та майстерність викладу 

матеріалу. 
 
 
ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 



На підставі Правил прийому, результати творчого конкурсу оцінюються 

за шкалою від 100 до 200 балів. 
Структуру оцінки результатів творчого конкурсу визначають: 

 Майстерність виконання літературних творів до 70 балів; 
 Пластично-хореографічні дані до 60 балів; 
 Музикальність (ритмічність та вокальні дані) до 50 балів; 
 Креативність до 20 балів. 

Рівень виконання конкурсної творчої роботи відповідає наступній 

оціночній градації: 
170-200 балів - відповідає високому рівню підготовки; 
140-169 балів - відповідає середньому рівню підготовки; 
100-139 балів - відповідає низькому рівню підготовки.  

 
Особи, які отримали менше 100 балів за випробування не допускаються 

до участі в конкурсному відборі. 
 
 

 
 



 


