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Пояснювальна записка. 

Мета фахового випробування – виявлення рівня базових знань і вмінь 

вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за 

спорідненою спеціальністю, що необхідні для опанування ними програм 

підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» з освітніх програм: 

«Акторське мистецтво драматичного театру та кіно», «Режисура естради та 

масових свят», а також для їх участі у конкурсному відборі на зарахування на 

програму підготовки. Завданням фахового випробування є: оцінка теоретичної і 

практичної підготовки вступників фахової підготовки молодшого спеціаліста; 

визначення здатності застосування ними набутих знань, умінь і навичок щодо 

специфіки роботи режисера та актора.  

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої і професійної 

підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, до 

вступників ставляться вимоги щодо їх професійних здібностей та підготовленості 

у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою спеціальності 

026 «Сценічне мистецтво». 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників до вступу на 

спеціалізацію «Режисура естради та масових свят» з базовим освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» («Молодший бакалавр»): 

 

вступник повинен мати –   

- знання з історії та теорії режисури; 

- навички композиційної побудови режисерського задуму масового 

театралізованого заходу; 

- здатність до образного, метафоричного мислення; 

- здібності до просторово-часового сприйняття; 

- здатність до пластичного бачення; 

- вміння створювати та використовувати сценарно-режисерські ходи, 

акценти; 

- навички використовування режисерських тропів. 



Вимоги до здібностей і підготовленості вступників до вступу на освітню 

програму «Акторське мистецтво драматичного театру та кіно» з базовим освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» («Молодший бакалавр»): 

 

вступник повинен – 

- виконувати професійні функції актора драматичного театру; 

- створювати акторські образи (спираючись на отримані знання та творчі 

пошуки створювати художні образи у сценічному просторі); 

- розповсюджувати досягнення українського та світового театрального 

мистецтва (проводити індивідуальну роботу по виявленню та розвитку 

творчих здібностей серед молодого покоління); 

- виховувати естетичний смак (формувати та розвивати світогляд, художньо-

естетичний смак); 

- використовувати попередньо набуті знання в практичній діяльності; 

- планувати та організовувати власну професійну діяльність (складати  довго-

, середньо- та короткострокові плани  власної професійної діяльності) ; 

- прогнозувати та передбачати вірогідні наслідки власної професійної 

діяльності (результати професійної діяльності у найближчому та 

віддаленому майбутньому). 

 

Вступникам, під час фахового випробування як музичний супровід інститут 

надає фортепіано (інші музичні інструменти, а також ноти й магнітофонні записи 

бажано мати із собою). Для виконання монологу з драматичного твору або уривку 

з моновистави бажано мати із собою елементи костюму, атрибути театралізації, 

тощо. 

 

 

 

 



Частина перша. 

Зміст програми фахового випробування  

на спеціальність 026 Сценічне мистецтво.  

Освітня програма «Режисура естради та масових свят». 

 

Програма фахового випробування охоплює коло питань, які в сукупності 

характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає вступити на 3-й курс у 

Луганську державну академію культури і мистецтв з метою одержання освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: «Режисура естради та 

масових свят». Програма фахового випробування передбачає знання фахових 

дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста режисури 

естради та масових свят. 

Запроваджений іспит носить комплексний характер і складається з двох 

турів.  

Теоретична частина має на меті виявити знання з історії та теорії режисури. 

Практична частина – написання режисерського задуму масового 

театралізованого заходу на запропоновану тему. 

Порядок проведення конкурсу визначається Положенням про приймальну 

комісію Луганської державної аккадемії культури і мистецтв (ЛДАКМ). 

 

І ТУР (ЕТАП). 

Орієнтовні теоретичні питання. 

1. Поясніть роль і функції режисера в підготовці та проведенні 

театралізованих масових заходів. 

2. Розкрийте сутність методики роботи режисера з виконавцями в 

аматорському колективі. 

3. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування вибору.  

4. Назвіть основні етапи роботи режисера над театралізованим масовим 

заходом. 



5. Поясніть поняття «сценічне спілкування», назвіть елементи та основні 

закони спілкування. 

6. Поясніть цілі розділу постановчого плану: ідейно-тематичний аналіз. 

7. Розкрийте роль дисципліни та етики в колективній творчій роботі 

аматорського колективу. 

8. Розкрийте зміст та задачі режисерського аналізу сценарію 

театралізованого заходу. 

9. Поясніть поняття «прив’язка заходу». 

10. Розкрийте значення постановчого плану видовища як проекту 

майбутнього сценічного твору. 

11. Назвіть засоби художньої виразності в роботі виконавця у 

театралізованому заході. 

12. Поясніть цілі розділу постановчого плану: партитура освітлення. 

13. Розкрийте значення задуму вистави та назвіть його основні елементи. 

14. Розкрийте поняття «сценічна задача» та охарактеризуйте її елементи 

та мотивацію. 

15. Поясніть цілі розділу постановчого плану: режисерська експлікація 

масового театралізованого заходу. 

16. Поясніть значення наскрізної дії та надзавдання в роботі режисера над 

видовищем. 

17. Розкрийте поняття «словесна дія», поясніть значення словесної дії в 

творчості виконавця. 

18.  Поясніть цілі розділу постановчого плану: характеристика дійових 

осіб. 

19. Обґрунтуйте твердження: «сценічна дія – основний виразник 

театрального мистецтва». Назвіть види сценічної дії. 

20. Поясніть значення внутрішніх бачень та внутрішнього монологу в 

роботі виконавця. 

21.  Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування 

декоративно-художнього оформлення. 



22. Поясніть значення режисерської партитури, як засобу фіксації 

майбутнього видовища. 

23. Розкрийте сутність конферансу, назвіть його види та специфіку 

роботи над ним. 

24. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування партитури 

музики та шумів. 

25.  Поясніть специфіку режисури театралізованих масових заходів. 

26. Розкрийте сутність монтажу, як засобу побудови сценарію. Назвіть 

види монтажу та охарактеризуйте їх. 

27. Поясніть цілі розділу постановчого плану: виписки на костюми, 

реквізит, бутафорію. 

28. Розкрийте специфіку роботи режисера над втіленням масового свята. 

Назвіть різновиди масових свят. 

29. Розкрийте сутність методики організації роботи режисера з 

постановчою групою. 

30. Поясніть цілі розділу постановчого плану: режисерська партитура 

масового театралізованого заходу. 

31. Назвіть особливості роботи режисера над театралізованим концертом. 

32. Розкрийте значення атмосфери театралізованого заходу, назвіть 

засоби створення атмосфери. 

33. Поясніть цілі розділу постановчого плану: ескізи афіші, запрошень, 

буклетів. 

34. Назвіть основні етапи роботи режисера над видовищем. 

35. Розкрийте особливості роботи режисера над естрадним номером. 

36. Поясніть цілі розділу постановчого плану: партитура освітлення. 

37. Назвіть вимоги до художньої цілісності та завершеності естрадного 

номера і всього видовища.  

38. Розкрийте роль і функції сценічного освітлення в підготовці та 

проведенні театралізованих масових заходів. 



39. Поясніть цілі розділу постановчого плану: планування підготовки та 

проведення заходу. 

40. Обґрунтуйте твердження: «конфлікт – основа сценічного твору». 

Розкрийте поняття «дія, протидія та предмет боротьби». 

41. Поясніть сутність сценарного ходу, як засобу організації змісту 

масових театралізованих заходів. 

42. Поясніть цілі розділу постановчого плану: спрямованість та 

«прив’язка» заходу. 

43. Розкрийте поняття «мізансцена» та назвіть її види. 

44. Поясніть особливості роботи виконавця над роллю та розкрийте 

методику створення характеристики образу. 

45. Поясніть цілі розділу постановчого плану: виписки на костюми, 

реквізит, бутафорію. 

46. Розкрийте сутність події, як основного матеріалу будови художнього 

твору. 

47. Розкрийте поняття «внутрішня та зовнішня характерність» та поясніть 

її значення у роботі виконавця. 

48. Поясніть цілі розділу постановчого плану: дієвий аналіз сценарію. 

49. Розкрийте сутність композиції та архітектоніки художнього твору.  

50. Поясніть роль і функції музично-шумового оформлення в 

театралізованому масовому заході. 

51. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування партитури 

музики та шумів. 

52. Назвіть основні компоненти театрального мистецтва та 

охарактеризуйте їх. 

53. Поясніть твердження «сценарій – основа масового заходу». Назвіть 

основні вимоги до створення сценарію. 

54. Поясніть цілі розділу постановчого плану: кошторис на підготовку та 

проведення заходу. 



55.  Назвіть основні якості режисера масового театралізованого видовища 

та охарактеризуйте їх. 

56. Розкрийте основні принципи роботи видатного українського режисера 

Леся Курбаса з акторами. 

57. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування 

декоративно-художнього оформлення. 

58. Назвіть основні етапи застольного періоду роботи режисера над 

втіленням видовища. 

59. Поясніть твердження: «глядач – творчий компонент театрального 

мистецтва». 

60. Поясніть цілі розділу постановчого плану: режисерська експлікація 

масового театралізованого заходу. 

61. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи системи К.С. 

Станіславського. 

62.  Поясніть специфіку роботи режисера естради з виконавцем над 

створенням сценічного образу ведучого розважальних-ігрових програм. 

63. Поясніть цілі розділу постановчого плану: планування підготовки та 

проведення заходу. 

64. Розкрийте основні етапи роботи режисера з актором над роллю. 

65. Поясніть сутність і специфіку роботи режисера над обрядовим 

дійством. 

66. Розкрийте основні етапи режисерської інтерпретації обряду.  

67. Поясніть цілі розділу постановчого плану: режисерська партитура 

масового театралізованого заходу. 

68. Розкрийте значення просторово-пластичного рішення видовища та 

специфіку його втілення на естраді та у масовому театралізованому видовищі.  

69. Розкрийте сутність впливу жанру художнього матеріалу на жанр 

видовища. Поясніть твердження: «жанр видовища, як складова режисерського 

задуму». 



70. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування партитур 

музики та шумів. 

71. Розкрийте сутність взаємодії правдоподібності та умовності мистецтві 

режисури. 

72. Обґрунтуйте твердження: «драматургія – ведучий компонент 

театрального мистецтва». 

73. Поясніть цілі розділу постановчого плану: спрямованість та 

«прив’язка» заходу. 

74. Розкрийте значення художнього оформлення видовища та особливості 

роботи режисера над ним. Назвіть основні етапи роботи режисера з художником. 

75. Розкрийте сутність театральної етики К.С. Станіславського та її 

основні положення. Обґрунтуйте твердження: «етика, як необхідна умова творчої 

атмосфери в колективі». 

76. Поясніть цілі розділу постановчого плану: кошторис на підготовку і 

проведення заходу.  

ІІ ТУР (ЕТАП). 

Практична частина. 

На запропоновану тему скласти режисерський задум масового 

театралізованого заходу, який повинен мати складові частини: 

- режисерська експлікація; 

- надзавдання; 

- наскрізна дія; 

- сценарно-режисерський хід; 

- образне рішення; 

- атмосфера; 

- темпо-ритм; 



- розробка режисерських епізодів; 

- художнє рішення; 

- музично-шумове рішення. 

Орієнтовні теми практичних робіт. 

1. «Ой, радуйся, земле! Коляда іде». 

2. «Сонцесяйна Калита» (народно-календарне свято). 

3. «Ой да Масляна в двір заїжджає» (театралізоване фольклорне свято).  

4. «Слава Україні незалежній, соборній» (масовий театралізований захід 

присвячений Дню соборності України). 

5. «На небі зірка ясна засіяла» (масове вертепне дійство). 

6. Свято «Катерини». 

7. Свято Святого Миколая. 

8. Кав’ярня Святого Валентина. 

9. «Ой, на Івана, ой на Купала» (театралізоване свято з елементом обряду). 

10. Новорічне свято. 

11. «На крилах прощального вальсу» (шкільний випускний 

театралізований бал). 

12. Свято квітів. 

13. Свято Дня Незалежності. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання. 

85-100 – вступник дав вичерпну і розгорнуту відповідь на теоретичні 

питання, посилаючись на рекомендовану літературу. Виявив здібності до 

самостійного творчого аналізу. Показав ґрунтовні знання теорії і практики 

мистецтва режисера. Підтвердив ці знання в процесі виконання практичного 

завдання, продемонструвавши високий рівень вмінь і навичок. Професійно 

володіє композиційною побудовою театралізованого заходу. Виявив на високому 

рівні здатність до образного, метафоричного мислення, пластичного бачення. На 

достатньому високому рівні виявив здібності до просторово-часового сприйняття. 

55-84 – вступник відповів на теоретичні питання, не посилаючись на 

літературні джерела. Показав впевнені знання з історії і теорії мистецтва 

режисера. Підтвердив ці знання в процесі виконання практичних завдань, 

продемонструвавши високий рівень вмінь і навичок. Володіє композиційною 

побудовою театралізованого заходу. Позитивно виявив здатність до образного, 

метафоричного мислення, пластичного бачення. Позитивно виявив здібності до 

просторо-часового сприйняття. 

25-54 – вступник виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

що потребує програма фахових дисциплін. Показав поверхові знання з історії та 

теорії мистецтва режисера. Недосконало виконав практичну частину. При 

виконанні практичних завдань виявив слабкі вміння і навички. Недостатньо 

розвинуте образне, метафоричне мислення; не логічно побудоване пластичне 

рішення. Порушена композиційна побудова у режисерському задумі. 

0-24 – вступник виявив досить низький рівень теоретичної підготовки з 

фаху, невпевнено користується професійною режисерською термінологією. При 

виконанні практичних завдань погано формулює власні думки, основну 

проблематику режисерського задуму. Погано володіє побудовою архітектоніки і 

композиції театралізованого заходу. Недостатньо використовує основні 

режисерські засоби виразності, а саме: режисерські ходи, прийоми і акценти. Має 

низький рівень розвитку образного, метафоричного мислення, пластичного 

бачення. 

 

 

 

 



Частина друга. 

Зміст програми фахового випробування  

на спеціальність 026 Сценічне мистецтво. 

Освітня програма «Акторське мистецтво драматичного театру та кіно». 

 

Програма фахового випробування охоплює коло питань, які в сукупності 

характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Луганській 

державній академії культури і мистецтв з метою одержання освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за освітньою програмою: «Акторське 

мистецтво драматичного театру та кіно».  

Програма випробування передбачає знання фахових дисциплін освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за освітньою програмою 

«Акторське мистецтво драматичного театру та кіно». 

Запроваджений конкурс носить комплексний характер і складається з двох 

турів. 

Теоретична частина має за мету виявити знання з теорії акторської 

майстерності.  

Практична частина складається з виконання монологу з п’єси будь-якого 

жанру в обставинах в публічної самотності і звернений монолог або уривку з 

моновистави (самостійно підготовлених вступником). Крім оцінки здібностей 

вступника перевіряються його зовнішні, голосові, мовні, музично-ритмічні й 

пластичні дані. 

І ТУР (ЕТАП). 

Орієнтовні теоретичні питання. 

1. Розкрийте основні положення одного з розділів системи К.С. 

Станіславського – «Робота актора над собою». 

2. Охарактеризуйте елемент сценічної дії – пам'ять фізичних дій. 

Наведіть приклади вправ. 

3. Розкрийте поняття «сценічна задача» та охарактеризуйте її елементи. 



4. Поясніть сутність методу фізичної дії К.С. Станіславського та 

біомеханіки Мейєрхольда. 

5. Розкрийте поняття «партитура ролі». Поясніть її значення в роботі 

актора над роллю. 

6. Розкрийте сутність вчення К.С. Станіславського про сценічну дію та 

охарактеризуйте види сценічної дії. 

7. Охарактеризуйте елементи сценічної дії – сценічна віра та 

безпосередність. Наведіть приклади вправ. 

8. Надайте характеристику природи акторської гри. Поясніть єдність 

фізичної та психічної дії. 

9. Розкрийте значення словесної дії у творчості актора. 

10. Охарактеризуйте основні частини системи К.С. Станіславського.  

11. Поясніть сутність сценічної задачі і охарактеризуйте її елементи. 

12. Розкрийте основні положення одного з розділів системи К.С. 

Станіславського – «Робота актора над роллю». 

13. Охарактеризуйте елемент сценічної дії – відчуття правди, логіка та 

послідовність. Наведіть приклади вправ. 

14. Розкрийте основні принципи роботи видатного українського режисера 

Леся Курбаса з акторами. 

15. Розкрийте поняття «акторське пристосування» і поясніть їх значення у 

роботі актора над роллю. 

16. Надайте характеристику акторському мистецтву України на 

сучасному етапі. 

17. Розкрийте поняття «сценічна правда». Поясніть сутність органічності 

виконавця на сцені. 

18. Поясніть значення внутрішньої та зовнішньої характерності в роботі 

актора над роллю. 

19. Охарактеризуйте застільний період роботи актора над роллю та 

розкрийте його цілі та задачі. 



20. Розкрийте сутність твердження: «єдність актора – образа і актора – 

творця». 

21. Розкрийте поняття «запропоновані обставини», «магічне «якби» та їх 

роль над створенням образу. 

22. Охарактеризуйте театр, як вид мистецтва та перелічіть його 

компоненти. 

23. Поясніть сутність поняття: «актор - носій специфіки театру». 

24. Розкрийте сутність елементу сценічної дії – сценічної уваги. Наведіть 

приклади вправ. 

25. Поясніть твердження: «драматургія – необхідна умова самовираження 

актора, аналіз драматургічного твору – процес пізнання матеріалу ролі». 

26. Розкрийте поняття «сценічні відношення» і оцінка факту. Наведіть 

приклади вправ на оволодіння сценічними відношеннями. 

27. Назвіть і охарактеризуйте основні принципи системи 

К.С.Станіславського та поясніть їх важливість у роботі актора над роллю.  

28. Розкрийте поняття «сценічна уява і фантазія». Наведіть приклади 

вправ на оволодіння сценічною уявою та фантазією. 

29. Розкрийте сутність домашньої роботи актора над роллю. 

30. Охарактеризуйте роботу актора над роллю в період монтувальних та 

прогонних репетицій вистави. 

31. Розкрийте поняття «надзавдання та наскрізна дія ролі», шлейф та 

перспектива ролі. Наведіть приклади. 

32. Поясніть сутність роботи актора в процесі репетицій у вигородці. 

33. Поясніть сутність роботи актора над роллю. Розкрийте поняття 

«дійовий аналіз життя ролі». 

34. Поясніть роль тренінгу у набутті акторської майстерності та наведіть 

приклади вправ на тренування акторської психотехніки. 

35. Назвіть елементи сценічної дії, поясніть їх взаємозалежність та 

взаємозв’язок. 



36. Розкрийте поняття «м’язова свобода». Наведіть приклади вправ на 

розвиток «внутрішнього м'язового контролера». 

37. Розкрийте поняття «внутрішня та зовнішня характерність» та зерно 

ролі. Наведіть приклади. 

38. Розкрийте поняття «словесна дія». Поясніть важливість виявлення 

підтексту в роботі актора над роллю. 

39. Розкрийте основні етапи роботи над створенням образу у виставі. 

Розкрийте поняття «елементи сценічної дії». Наведіть приклади вправ на 

оволодіння елементами сценічної дії. 

40. Розкрийте поняття «сценічна увага». Наведіть приклади вправ на 

оволодіння сценічною увагою. 

41. Назвіть етапи роботи виконавця над образом. Розкрийте принципи 

роботи над акторським досьє та анкетою образу. 

42. Розкрийте поняття «сценічна віра». Наведіть приклади вправ на 

оволодіння сценічною вірою. 

43. Обґрунтуйте значення внутрішнього монологу та бачення в пошуку 

вірної сценічної дії та акторського самопочуття. 

44. Розкрийте поняття «емоційна пам'ять». Наведіть приклади вправ на 

розвиток емоційної пам'яті. 

45. Розкрийте значення «акторських манків» та наведіть їх приклади. 

46. Розкрийте поняття «жанрова характерність образу». Наведіть 

приклади. 

47. Розкрийте поняття «темпо-ритм». Поясніть значення роботи актора 

над оволодінням темпо-ритмом. Наведіть приклади вправ. 

48. Розкрийте основні етапи роботи над створенням образу у виставі. 

49. Поясніть основний принцип системи К.С. Станіславського – принцип 

перевтілення. Наведіть приклади. 

50. Обґрунтуйте значення внутрішнього монологу та бачення в пошуку 

вірної сценічної дії та акторського самопочуття. 



51. Поясніть значення вивчення матеріалів дійсного життя в роботі актора 

над роллю. 

52. Розкрийте поняття «м’язова свобода». Наведіть приклади вправ на 

оволодіння свободою м’язів. 

ІІ ТУР (ЕТАП). 

Практична частина. 

Практична частина складається з виконання монологу з п’єси будь-якого 

жанру в обставинах в публічної самотності і звернений монолог або уривку з 

моно вистави (самостійно підготовлених вступником). Крім оцінки здібностей 

вступника перевіряються його зовнішні, голосові, мовні, музично-ритмічні й 

пластичні дані. 

1. Виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах публічної 

самотності або уривку з моновистави (самостійно підготовлених вступником). 

Перевірка вступника на володіння психофізичним апаратом актора, володіння 

всіма елементами сценічної дії, перевтілення в образ, внутрішнє бачення, 

створення внутрішнього монологу, володіння «другим» планом у виконанні 

монологу, створення мовної характеристики та внутрішнього і зовнішнього 

характеру. 

2. Виконання вступником самостійно підготовленого танцю. 

Демонстрація вступниками професійних умінь і навичок з народного сюжетного, 

бального або сучасного танцю за вибором вступника. 

3. Виконання вступником самостійно підготовленого вокального 

номеру. Оцінка професійного володіння голосом та розкриття художнього образу 

і виконавської майстерності. 

 

 

 

 



Критерії оцінювання. 

85-100 – вступник дав вичерпну і розгорнуту відповідь на теоретичні 

питання, посилаючись на рекомендовану літературу, відповідь якого відрізняється 

рівнем творчого, самостійного і критичного мислення, глибиною та міцністю 

знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати 

матеріал, здатністю узагальнювати і інтерпретувати відповідь.Показав ґрунтовні 

знання теорії мистецтва актора. Підтвердив ці знання в процесі виконання 

практичного завдання, продемонструвавши високий рівень вмінь та навичок. 

Продемонстрував бездоганне володіння психофізичним апаратом актора,всіма 

елементами сценічної дії та «другим» планом у виконанні монологу, перевтілення 

в образ на високому рівні, яскраво розвинуте внутрішнє бачення, створення 

яскравого внутрішнього монологу, створення мовної характеристики та 

внутрішнього і зовнішнього характеру. Виконання танцю на високому 

художньому (емоційність, виразність, композиційна побудова) й технічному 

рівні.Високе професійне володіння голосом, високе розкриття художнього образу 

і виконавської майстерності. Вступник має виразні, яскраві зовнішні дані. 

55-84 – вступник відповів на теоретичні питання, не посилаючись на 

літературні джерела. Показав досить впевнені знання з історії, теорії і практики 

мистецтва актора. Підтвердив ці знання в процесі виконання практичних завдань, 

продемонструвавши достатній рівень вмінь і навичок. Вступник добре володіння 

психофізичним апаратом актора, всіма елементами сценічної дії та «другим» 

планом у виконанні монологу, перевтілення в образ на достатньому рівні, добре 

розвинуте внутрішнє бачення, створення внутрішнього монологу, мовної 

характеристики і внутрішнього та зовнішнього характеру на достатньому рівні. 

Зовнішні, голосові, мовні, музично-ритмічні й пластичні дані вступника на 

достатньому рівні. 

25-54 – вступник виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

що потребує програма фахових дисциплін. Показав поверхові знання з історії, 

теорії і практики мистецтва актора. При виконанні практичних завдань виявив 

слабкі вміння і навички; продемонстрував посередній рівень володіння 

психофізичним апаратом актора, всіма елементами сценічної дії та «другим» 

планом у виконанні монологу, перевтілення в образ на середньому рівні; не 

достатньо творчо розвинуте внутрішнє бачення, створення внутрішнього 

монологу, мовної характеристики і внутрішнього та зовнішнього характеру. 

Слабко розвинуті мовні, музично- ритмічні або пластичні дані; має посередні 

зовнішні дані. 



0-24 – вступник виявив досить низький рівень теоретичної підготовки з 

фаху, невпевнено користується професійною акторською термінологією. При 

виконанні практичних завдань вступник продемонстрував низький рівень 

володіння психофізичним апаратом актора, всіма елементами сценічної дії і 

«другим» планом у виконанні монологу. Перевтілення в образ на досить низькому 

творчому рівні, не розвинуте внутрішнє бачення, слабка мовна характеристика, 

відсутній внутрішній і зовнішній характер. Недостатньо розвинуті музично- 

ритмічні та пластичні дані. 
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