




 
Пояснювальна записка 

Творчий конкурс складають абітурієнти, які вступають на 
спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», освітня 
програма «Режисура кіно та сценарна майстерність» на основі повної 
загальної середньої освіти. 

Творчий конкурс є профільним конкурсним предметом. Мета творчого 
конкурсу – демонстрація знань і навичок вступника, що засвідчують 
готовність до опанування фаху й здатність виконувати креативні завдання. 
На професійно зорієнтованому іспиті абітурієнт повинен продемонструвати 
загальну ерудицію, фахову зацікавленість і розкрити власні творчі здібності. 

До творчого конкурсу допускаються особи, які мають диплом освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, 
молодший бакалавр. При собі вступник обов’язково повинен мати документ, 
що посвідчує особу. 

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно 
нижчезазначених вимог до кожної освітньої програми.  

 
Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціальності  

021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», освітня програма 
«Режисура кіно та сценарна майстерність» 

Перший етап творчого конкурсу – практичне завдання з майстерності 
актора. 

Вступник виконує (за власним вибором) прозу (уривок тривалістю 3-5 
хвилин), вірш, байку, монолог з п’єси. Крім оцінки акторських здібностей у 
вступника перевіряються голосові, мовні, музично-ритмічні й пластичні дані. 

Другий етап творчого конкурсу  

Напрям (практична режисура: сценічний етюд) 

Вступник повинен створити, поставити й виконати (можливо із залученням 
як виконавців інших вступників) короткий (до 5 хвилин) етюд за власним 
вибором. Для виконання цього завдання абітуріент буде мати час для 
підготовки та репетицій не меньше двох діб від першого іспиту. Вступник 
повинен обгрунтувати свій вибір основи (літературної або вигаданої) для 
етюду, а також виявити свої здібності до реалізації постановчих завдань. 

ІІ. Співбесіда 

Співбесіда проводиться з широкого кола питань і має на меті виявлення рівня 
загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних 
питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної 
спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, 
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завдань і основних елементів обраної професії. Вступник має відповісти на 
три питання з переліку затверджених кафедрою питань для абітурієнтів та на 
два додаткових питання з боку приймальної комісії. 

 
 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 
 

За 200-бальною шкалою 
1-99 (незадовільно) 100-139 (задовільно) 140-179 добре) 180-200 (відмінно) 

Практичне завдання з майстерності актора 
Має такі мовні вади, 
які не підлягають 
виправленню. 
Невпевнено знає 
текст, почуває себе 
розгубленим під час 
виконання, не 
володіє яскравою 
палітрою 
інтонування. 
Читання невиразне, 
неемоційне, 
відсутня сценічна 
привабливість, 
відсутність 
природних даних 
щодо голосу, слуху, 
почуття ритму. 
 

Має незначні мовні 
вади, щодо володіння 
голосом, але дикція 
чітка. Мовний апарат 
природно 
розвинутий. Розуміє 
зміст тексту, але 
допускає логічні 
помилки, не зовсім 
вірно інтонує 
розділові знаки, не 
завжди чітко 
вибудовує твір 
композиційно, не 
володіє собою, 
присутній «м’язовий 
затиск».Невиразні 
посередні зовнішні 
данні, зріст нижче 
середнього; присутні 
органічні недоліки; 
грація та 
пластичність 
невиразні; слабкі 
природні дані. 
 

Відсутність мовних вад, 
чітка дикція, високі 
природні голосові 
данні. Розуміння твору 
з точки зору логіки, 
композиційної 
побудови, вміння добре 
передати 
кульмінаційний момент 
твору. Реалізує 
словесну дію, але ще 
бракує досвіду 
спілкування з глядачем. 
Гарні зовнішні дані, 
середній зріст, 
відсутність органічних 
недоліків; виразна 
грація та пластичність. 
 

Відсутність 
мовних вад, чітка 
дикція, високі 
природні голосові 
данні, розуміння 
твору з точки зору 
логіки, 
композиційної 
побудови, вміння 
найяскравіше 
передати 
кульмінаційний 
момент твору. 
Контакт з 
слухачами, вміння 
зацікавити 
розповіддю через 
високу міру 
емоційної 
схвильованості 
літературним 
матеріалом. 
Вміння відчути 
жанр твору, 
виявити щиру 
безпосередність 
при читанні 
гумористичних 
творів і глибоку 
духовну 
наповненість при 
читанні ліричних і 
епічних творів. 
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За 200-бальною шкалою 
1-99 (незадовільно) 100-139 (задовільно) 140-179 добре) 180-200 (відмінно) 

Вміння надати 
мовну 
характеристику 
персонажам, якщо 
такі є в оповіді. 
Має певну мовну 
сценічну культуру 
та сценічну 
привабливість. 
Яскраві виразні 
риси обличчя, зріст 
вище середнього, 
сценічна 
привабливість, 
відсутність 
органічних 
недоліків, високі 
природні дані, 
виразна грація та 
пластичність. 

Художнє читання монологу 
Має такі мовні вади 
, які не підлягають 
виправленню. 
Невпевнено знає 
текст, почуває себе 
розгубленим під час 
виконання, не 
володіє яскравою 
палітрою 
інтонування. 
Читання невиразне, 
неемоційне, 
відсутня сценічна 
привабливість 

Має незначні мовні 
вади, щодо володіння 
голосом, але дикція 
чітка. Мовний апарат 
природно 
розвинутий. Розуміє 
зміст тексту, але 
допускає логічні 
помилки, не зовсім 
вірно інтонує 
розділові знаки, не 
завжди чітко 
вибудовує твір 
композиційно, не 
володіє собою, 
присутній "м’язовий 
зажим" 

Відсутність мовних вад, 
чітка дикція, високі 
природні голосові 
данні. Розуміння з 
точки зору логіки, 
композиційної 
побудови, вміння добре 
передати 
кульмінаційний момент 
уривку. Реалізує 
словесну дію, але ще 
бракує досвіду 
спілкування з глядачем 

Відсутність 
мовних вад, чітка 
дикція, високі 
природні голосові 
данні, розуміння 
твору з точки зору 
логіки, 
композиційної 
побудови, вміння 
найяскравіше 
передати 
кульмінаційний 
момент уривку. 
Контакт з 
слухачами, вміння 
зацікавити 
розповіддю через 
високу міру 
емоційної 
схвильованості 
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За 200-бальною шкалою 
1-99 (незадовільно) 100-139 (задовільно) 140-179 добре) 180-200 (відмінно) 

літературним 
матеріалом. 
Вміння відчути 
жанр уривка, 
виявити щиру 
безпосередність 
при читанні 
гумористичних 
уривків і глибоку 
духовну 
наповненість при 
читанні ліричних і 
епічних творів. 
Вміння надати 
мовну 
характеристику 
персонажам, якщо 
такі є в оповіді. 

Має певну мовну 
сценічну культуру 
та сценічну 
привабливість 

Виконання етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації 
Відсутні зовнішні та 
внутрішні природні 
данні, які необхідні 
для майбутньої 
професії, невміння 
володіти 
елементами 
сценічної дії, зовсім 
нерозвинуті до 
належного рівня 
морально-вольові 
якості, постійно 
відчувається 
"м’язовий затиск" 

Посередні природні 
данні, які можна 
поступово розвинути. 
Має віру у 
запропоновані 
обставини, але не 
володіє логікою та 
послідовністю 
виконання дії, 
відчувається 
психофізичний 
зажим, почуває себе 
розгубленим під час 
перебування на сцені, 
не володіє об’єктами 
уваги та органічною 
правдою 

Гарні психофізичні 
природні данні, 
достовірність, віра у 
запропоновані 
обставини, логіка та 
послідовність 
виконання дії, 
володіння миттєвим 
сприйняттям будь-
якого завдання, гарний 
м’язовий тонус, як 
показник внутрішнього 
психічного 
самопочуття. Але при 
виконанні даного етюду 
абітурієнт не завжди 
впевнено користується 

Яскраві 
психофізичні 
природні дані, віра 
у запропоновані 
обставини, логіка 
та послідовність 
виконання дії, 
володіння 
миттєвим 
сприйняттям будь-
якого завдання, 
гарний м’язовий 
тонус, як показник 
внутрішнього 
психічного 
самопочуття. При 
виконанні заданого 
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За 200-бальною шкалою 
1-99 (незадовільно) 100-139 (задовільно) 140-179 добре) 180-200 (відмінно) 

безперервною лінією 
уваги та чітким 
виконанням дії 

етюду абітурієнт 
користується 
безперервною 
лінією уваги та 
чітким виконанням 
дії. Сприймає 
вимисел та 
правдиво ставиться 
до нього. Має 
абсолютну 
внутрішню 
переконаність і 
віру в те, що 
робить на сцені. 
Виявляє свій 
громадянський 
погляд при 
визначенні теми 
етюду. 
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