Програма

вступного

випробування

зі

спеціальності

«Сценічне

мистецтво» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» на базі загальної
середньої освіти /Укладачі: Грищенко В.І., Кратко Ю.В. – К.: НАКККіМ,
2017.

Програма призначена для абітурієнтів, які вступають до Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв та відокремлених структурних
підрозділів для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на базі загальної
середньої освіти.
Програма містить пояснювальні записки та умови творчих конкурсів
для

спеціалізацій:

«Звукорежисура»;

«Акторська
критерії

рекомендованих джерел.

майстерність»,

оцінювання

знань

«Режисура»,

абітурієнтів,

список

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до спеціалізації «Акторська майстерність»
Вступне випробування для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
на базі загальної середньої освіти проводиться в один етап, і складається з
практичного показу з акторської майстерності та співбесіди з фаху.
Вступне випробування проводиться у термін 3 години.
На практичному показі з акторської майстерності абітурієнт повинен
продемонструвати: наявність зовнішніх акторських даних (фактуру, голос,
виразність пластики, музикальність, пластичність, вокальні дані) та
внутрішніх

акторських

даних

(сценічний

темперамент,

заразливість,

органічність і почуття віри в обставини, вразливість та емоційну рухливість,
спостережливість, асоціативне мислення, емоційну пам'ять та творчу уяву).
На співбесіді з фаху виявляється загальний культурний рівень
абітурієнта, його обізнаність в питаннях суспільно-політичного життя,
літератури, образотворчого мистецтва, музики, сучасного театральновидовищного мистецтва тощо.
В програмі наведені умови творчого конкурсу і список рекомендованої
літератури.

УМОВИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
І. Практичний показ з акторської майстерності:
1) прочитати українською мовою:
- байку,
- вірш,
- монолог,
- уривок з прози;
2) виконати на сцені:
- танець,
- пісню (бажано народну українську);
3) створити етюд на задану комісією тему.
Орієнтовні теми етюдів:
1. Етюд «На пляжі».
2.Етюд «В холодній кімнаті».
3.Етюд «Неочікуваний дзвінок».
4.Етюд «Моя тварина».
5.Етюд «Очікування».

ІІ. Співбесіда з фаху
Абітурієнт має пройти співбесіду на виявлення творчих здібностей,
загального культурного рівня, його громадянської позиції, обізнаності в
різних видах мистецтва і літератури, розуміння специфіки обраної
професії.
Приклади орієнтовних питань до співбесіди:
1. Що ви знаєте про виникнення акторської професії?
2. Що вам відомо про систему К.С. Станіславського.
3. Драма як літературний рід орієнтований на постановку в театрі.
4. Провідні актори минулого і сучасності.

5. Назвіть драматичні театри вашого міста, розкажіть про їх
творчу діяльність.
6. Чи Ви були свідком або учасником якого-небудь масового дійства,
концерту, вистави?
7. Які останні театральні вистави Ви бачили, їх мистецький вплив на
суспільство?
8. Які народні обряди ви знаєте?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
З рекомендованою літературою Ви можете ознайомитися в читальному залі наукової
бібліотеки НАКККіМ (http://nakkkim.edu.ua)
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до спеціалізації «Режисура»
Вступне випробування для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
на базі загальної середньої освіти проводиться в один етап, і складається з
практичного показу з акторської майстерності, співбесіди з фаху та захисту
авторського сценарію театралізованого видовища, який абітурієнт надає
комісії.
Вступне випробування проводиться у термін 3 години.
На практичному показі з акторської майстерності абітурієнт повинен:
приготувати акторсько-режисерське виконання вірша, байки і уривку з
прозового твору, де виявляються темперамент і заразливість, точність
бачення, логіка мислення, неординарність рішень, смак, кругозір; виконати
вокальний

та

хореографічний

номери,

в

яких

демонструються

музикальність, пластичність та ритмічність; вигадати і реалізувати етюд на
задану комісією тему, де перевіряється швидкість реакції та здатність до
імпровізації, а також оригінальність мислення.
На співбесіді з режисури виявляється загальний культурний рівень
абітурієнта, його обізнаність в питаннях сучасного театрально-видовищного
мистецтва.
На

захисті

авторського

сценарію театралізованого

видовища

абітурієнт розкриває свої авторсько-режисерські здібності: фантазію та уяву,
образність мислення, вміння вибудовувати «сюжетний» хід, «дієвість
мислення», а також загальну культуру і грамотність.
В програмі наведені умови творчого конкурсу і список рекомендованої
літератури.

УМОВИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
І. Практичний показ з акторської майстерності:
1) прочитати українською мовою:
- байку,
- вірш,
- монолог,
- уривок з прози;
2) виконати на сцені:
- танець,
- пісню (бажано народну українську);
3) створити етюд на задану комісією тему.
Орієнтовні теми етюдів:
1. Етюд «У лісі».
2.Етюд «Дощ».
3.Етюд «Приємна новина».
4.Етюд «Я – квітка».
5.Етюд «В магазині».
ІІ. Співбесіда з режисури
Абітурієнт має пройти співбесіду на виявлення творчих здібностей,
загального культурного рівня, обізнаності в різних видах мистецтва,
розуміння специфіки обраної професії.
Приклади орієнтованих питань до співбесіди:
1. Що ви знаєте про виникнення режисури як професії?
2. Специфічні особливості режисури шоу-програм та масових свят.
3. Форми масових видовищ, шоу-програм та масових свят.
4. Як ви розумієте постановчий план шоу-програми або масового
видовища?
5. Символ, метафора, алегорія – засоби театралізації. Як ви це
розумієте?
6. Що вам відомо про систему К.С. Станіславського?

7. Провідні режисери минулого і сучасності.
8. Назвіть драматичні театри вашого міста, розкажіть про їх
репертуар, творчу діяльність.
9. Свідком або учасником якого масового дійства, концерту, видовища
Ви були? Яка роль режисера була у ньому?
10.Які народні обряди ви знаєте?
ІІІ. Захист авторського сценарію театралізованого видовища
Абітурієнт подає на розгляд комісії власний сценарій театралізованого
видовища або свята та захищає його.
Орієнтовна тематика сценаріїв:
концерти,
літературно-музичні композиції,
спортивні свята,
театралізовані тематичні вечори,
конкурсно-розважальні програми,
фольклорні свята тощо.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до спеціалізації «Звукорежисура»
Вступне випробування для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
на базі загальної середньої освіти проводиться в один етап, і складається з
музичного прослуховування абітурієнта та співбесіди з фаху.
Вступне випробування проводиться у термін 3 години.
Під

час

музичного

випробовування

абітурієнт

повинен

продемонструвати наявність музичного слуху, почуття ритму, здатність до
емоційного сприйняття музичного твору тощо.
На співбесіді з фаху виявляється загальний культурний рівень
абітурієнта, його знання музичної грамоти, рівень творчих здібностей та
обізнаності в різних видах мистецтва, загальні уявлення про галузі
звукозапису і концертного озвучення, театру, кіно, телебачення.
В програмі наведені умови творчого конкурсу і список рекомендованої
літератури.

УМОВИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
І. Музичне прослуховування:
 визначити на слух склад музичних інструментів у запропонованих
комісією фонограмах;
 визначити на слух інтервали, акорди, тризвуки, септакорди та
звукоряди ладів;
 відтворити запропонований комісією ритмічний малюнок.

ІІ. Співбесіда з фаху
Абітурієнт має пройти співбесіду на виявлення творчих здібностей,
загального культурного рівня, його громадянської позиції, обізнаності в
різних видах мистецтва і літератури, розуміння специфіки обраної професії.
Приклади орієнтовних питань до співбесіди:








Що ви знаєте про виникнення професії звукорежисер?
Назвіть провідних звукорежисерів кіно?
Яких відомих звукорежисерів-аранжувальників ви знаєте?.
Назвіть драматичні театри вашого міста, розкажіть про їх
творчу діяльність, яка роль звукорежисера в них.
Чи Ви були свідком або учасником якого-небудь масового дійства,
концерту, яка діяльність в цьому звукорежисера?
Які музичні жанри ви знаєте, які у них особливості?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
З рекомендованою літературою Ви можете ознайомитися в читальному залі наукової
бібліотеки НАКККіМ (http://nakkkim.edu.ua)
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Знання абітурієнтів, виявлені на творчому конкурсі оцінюються від 100
до 200 балів.
Предметно-екзаменаційна

комісія

оцінює

знання

абітурієнта

за

наступними критеріями:
200-180 – «відмінно»: ставляться в разі виявлення творчих здібностей,
демонстрації яскравого сценічного образу, демонстрації відмінних музичноритмічних даних,успішного проходження співбесіди з фаху.
179-140 – «добре»: ставляться в разі демонстрації достатнього рівня знань в
галузі сценічного мистецтва, демонстрації досить розвинених музичноритмічних даних, але неповного вияву творчих здібностей,

проходження

співбесіди з фаху.
139-120 – «задовільно»: ставляться при слабкій опрацьованості акторського
репертуару,

при

демонстрації

посередніх

музично-ритмічних

даних,

відсутності або низькому рівні вияву образного мислення, поверхневого
загальнокультурного рівня під час співбесіди.
119-100 – «незадовільно»: ставляться в разі відсутності або слабкого вияву
творчих здібностей та низького загальнокультурного рівня.

