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для прийому вступників, які здобули базову або повну вищу освіту та 

вступають на навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра за неспорідненою спеціальністю у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу, та осіб, які не менше одного року здобувають освітній 

ступінь бакалавра і виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в 

Університеті в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

 

за спеціальністю 

026 «Сценічне мистецтво» 

(шифр, спеціальність) 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою вступного випробування з «Виконання літературних творів» є 

перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем 

«бакалавра» за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» при прийомі на 

навчання на основі базової або повної вищої освіти при прийомі на навчання до 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 

2018 році. 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ» 

Специфіка майбутньої трудової діяльності вимагає наявності у 

вступників необхідних зовнішніх та внутрішніх даних. 

До зовнішніх даних належать фактурні дані – зріст, повнота, риси 

обличчя, а також відсутність органічних недоліків мовного апарату і голосу, 

наявність слуху, почуття ритму, вокальні дані, координованість і пластичність. 

До внутрішніх даних належать: здатність до образного і логічного 

мислення, творча уява, емоційна збудженість, здатність заражати інших своєю 

творчістю, рівень загального розвитку, спостережливість, вразливість, людська 

змістовність. 

Завдання творчого конкурсу І: «Художнє виконання літературних 

творів і перевірка музично-слухових та ритмопластичних даних». Вступник має 

самостійно підготувати (за власним вибором) уривок із прозового твору, вірш, 

байку, монолог із п’єси, а також за власним вибором підготувати пісню і танець 

(народний, бальний, сучасний). 

У процесі творчих конкурсів екзаменаторами оцінюються вокальні дані, 

музичний слух, почуття ритму, пластичність абітурієнта, а також здатність до 

органічного існування в запропонованих обставинах. 

Протипоказанням для вступу можуть бути: слабо розвинута уява, 

відсутність здатності впливати на слухача, відсутність сценічної привабливості, 

відсутність почуття ритму, музичного слуху, низький рівень загальної 

культури, органічні вади мовного апарату, невиразний слабкий голос, 

результати медичного обстеження. 

Завдання творчого конкурсу II: «Акторська майстерність». Вступник 

повинен виконати монолог з вистави (підготовлений самостійно) і етюд-вправу 

на доцільну, органічну дію в запропонованих обставинах (підготовлений 

самостійно або запропонований екзаменаційною комісією). 

У процесі творчих конкурсів екзаменаторами оцінюються вокальні дані, 

музичний слух, почуття ритму, пластичність абітурієнта, а також здатність до 

органічного існування в запропонованих обставинах. 

Протипоказанням для вступу можуть бути: слабо розвинута уява, 

відсутність здатності впливати на слухача, відсутність сценічної привабливості, 



відсутність почуття ритму, музичного слуху, низький рівень загальної 

культури, органічні вади мовного апарату, невиразний слабкий голос, 

результати медичного обстеження. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 

Творче випробування з майстерності актора ставить за мету виявлення в 

абітурієнтів акторських здібностей. Предметна комісія має виявити рівень 

емоційного переживання абітурієнтів, їх художньої інтуїції, спостережливості, 



смаку, почуття гумору, відчуття стилю, розуміння змісту твору і своєрідність 

сприйняття навколишньої дійсності. Перевіряється здатність до образного 

мислення, інтелектуальний розвиток абітурієнтів, їх культурний рівень, 

естетичні погляди, ерудиція, громадські інтереси. 

Абітурієнт Інституту мистецтв Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника повинен бути ознайомлений з основами 

теорії акторського мистецтва, історії драматичного театру, з театральною 

критикою, найбільшими творами української та зарубіжної драматургії. 

Результати творчого випробування напряму 026 Сценічне мистецтво 

(«Акторська майстерність») оцінюються за стобальною шкалою. Результат 

виставляється в екзаменаційну відомість і екзаменаційний лист абітурієнта. 

Оцінка, виставлена членами предметної комісії, повинна відображати всі 

рівні вказаних вимог. Невиконання однієї з вимог тягне за собою зниження 

кількості балів. 

Грубими помилками при виконанні програми (читання художніх творів, 

акторського етюду, пісні, танцю) вважається часткове незнання тексту, 

відсутність спілкування, відсутність темпераменту та емоцій, 

нескоординованість рухів, відсутність образного і логічного мислення тощо). 

Екзаменаційні роботи оцінюються предметною комісією шляхом загального 

голосування. 
 

Бали Критерії оцінки 

0-99  в абітурієнта помітні органічні недоліки мовного апарату і голосу; 

 абітурієнт не володіє сценічним темпераментом, переживанням, 

умінням підпорядкувати собі аудиторію; 

 при виконання художніх творів (вірш, байка чи гумореска, проза чи 

уривок з прозового твору, монолог) абітурієнт часто забуває тексти; 

 в абітурієнта відсутній слух і почуття ритму, слабкі вокальні і 

голосові дані; 

 під час виконання етюду в абітурієнта спостерігається відсутність 

логіки і послідовності у виконання простої фізичної дії, віри у пропоновані 

обставини. 

100-139  в абітурієнта помітні незначні органічні недоліки мовного апарату; 

 абітурієнт недостатньо володіє сценічним темпераментом, 

заразливістю, умінням підпорядкувати собі аудиторію; 

 абітурієнт має слабкі вокальні і голосові дані, недостатній слух і 

почуття ритму; 

 при виконання художніх творів (вірш, байка чи гумореска, проза чи 

уривок з прозового твору, монолог) абітурієнт проявляє нерозуміння тексту 

художніх творів, демонструє фальшиво піднесену декламацію; 

 під час виконання етюду в абітурієнта спостерігається відсутність 

логіки і послідовності у виконання простої фізичної дії. 

140-170  в абітурієнта спостерігаються дещо помітні вади мовного апарату; 

 абітурієнт володіє дещо помітним сценічним темпераментом, 

збудливістю, умінням підпорядкувати собі аудиторію, при формальному 

проголошенні тексту; 

 наявність слуху і відчуття ритму з невиразним, слабким голосом; 

 в абітурієнта спостерігається поверхове розуміння тексту художніх 

творів, фальшива піднесеність сценічного тону; 

 абітурієнт непослідовно і невиразно виконує акторський етюд, «рве» 



логіку і послідовність у виконанні простої фізичної дії; 

 в абітурієнта відсутня здатність впливати на глядача (спілкування). 

171-194  в абітурієнта відсутні органічні вади мовного апарату, дикції; 

 наявність чіткої мови, виразної дикції з недостатньо тембральним 

голосом; 

 абітурієнт володіє достатнім сценічним темпераментом, збудливістю, 

умінням підпорядкувати собі аудиторію, при активній але формальній подачі 

матеріалу; 

 в абітурієнта наявні музичний слух, почуття ритму, пластичність і 

координованість рухів; 

 абітурієнт розуміє тексти художніх творів, змісту етюду; 

 у абітурієнта наявне образне і логічне мислення. 

195-200  в абітурієнта відсутні органічні вади мовного апарату, дикції; 

 наявність в абітурієнта чіткої мови, виразної дикції, яскравого 

тембрального звучання голосу; 

 абітурієнт володіє яскравим сценічним темпераментом, збудливістю, 

володіє умінням підпорядкувати собі аудиторію, при правдивій подачі 

матеріалу. 

 абітурієнт проявляє повне розуміння тексту художніх творів, змісту 

етюду; 

 абітурієнт яскраво володіє музичним слухом, почуттям ритму, 

пластичними засобами спілкування і координованістю рухів; 

 у абітурієнта наявне виразне образне і логічне мислення, розвинена 

художня уява. 

 

 

 


