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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
На навчання за спеціалізацією “Акторська майстерність” приймаються
особи віком до 25 років, які володіють відповідними творчими даними та
одержали повну загальну середню освіту.
Метою творчого конкурсу з “Акторської майстерності” є відбір
абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодного спеціаліста за спеціалізацією “Акторська майстерність” на основі
повної загальної середньої освіти до Вищого навчального комунального закладу
“Одеське театрально-художнє училище”.
Програма містить основні вимоги з “Акторської майстерності” та перелік
рекомендованої літератури.
Наведені вимоги, які виносяться на вступне випробування, допоможуть
вступнику зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці
до творчого конкурсу.
Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел
підготовки для творчого конкурсу.
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ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
Вступний іспит, який проходить у вигляді творчого конкурсу,
складається з:
- Художнього читання вірша, байки, уривку з прози, театрального
монологу, що має виявити пам’ять вступника, його дикцію та виразність голосу,
грамотність, культуру мовлення, логічне мислення та емоційне подання
матеріалу.
- Виконання акторського етюду за визначеною екзаменатором темою або
темою, обраною вступником;
- Засвідчення музичних, вокальних, пластичних та ритмічних здібностей
вступника.
Вступник має самостійно підготувати (за власним вибором) уривок із
прозового твору, вірш, байку, монолог із п’єси (українською або російською
мовою), а також за власним вибором підготувати пісню і танець (народний,
бальний або сучасний).
Специфіка

майбутньої

трудової

діяльності

вимагає

наявності

у

вступників необхідних зовнішніх та внутрішніх даних, на які також звертає
увагу комісія.
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.

5

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.
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.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Результати

творчого

випробування

спеціалізації

“Акторська

майстерність” оцінюються за 200-бальною 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.
Зага№

Складові іспиту

льні
бали

Критерії оцінювання
Бали

Вимоги

Виконавські якості
1 Читання байки
1

1 - 25

20 – 25

- чіткість вимови

відмінно - грамотне,

культурне

мовлення
- вільне володіння текстом
- логічне мислення
- емоційне

подання

матеріалу
- контакт з аудиторією
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Читання вірша

1 - 25

15 – 19

-

чіткість вимови

добре

-

культурне мовлення

-

знання тексту

-

певне розуміння тексту

-

емоційне

подання

матеріалу
-

певний

контакт

з

аудиторією
Читання прози або
монологу

1 - 25

9 – 14

- невиразна, нечітка мова

задо-

- певні орфоепічні помилки в

вільно

вимові
- певне знання тексту
- нерозуміння логіки тексту
- невиразне

подання

матеріалу
- слабкий

контакт

з

аудиторією
1–8

- невиразна, нечітка мова

незадо- - орфоепічні
вільно

помилки

в

логіки

в

вимові
- відсутність

подання матеріалу
- погане знання тексту
- беземоційність
- відсутність
аудиторією

контакту

з
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Виконання акторського 1 – 25
етюду

20 – 25

- створення фабули етюду

відмінно - осмислена запропонованих
обставинах
- наявність здібностей
- наявність фантазії та уяви
- бездоганне етюду
- самостійної дія в
- акторських

акторської

виконання
15 – 19
добре

- фабула

етюду

запропонована комісією
- осмислена

дія

в

запропонованих
обставинах
- наявність

акторських

здібностей
- наявність певної акторської
фантазії та уяви
- впевнене виконання етюду
9 – 14
задовільно

- фабула

етюду

запропонована комісією
- відсутність

віри

в

запропоновані обставини
- слабкі акторські здібності
- відсутність

акторської

фантазії та уяви
- невпевнене виконання
етюду
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1–8

-

незадовільно

фабула етюду
запропонована комісією

- відсутність акторської
фантазії та уяви
-

відсутність акторських
здібностей

- невміння побудувати етюд
3

Виконання вокального
номеру

1 – 25

20 – 25 відмінно -

відмінні вокальні здібності
чистота інтонування

- виразність виконання
-

відмінне знання музичного
матеріалу

15 – 19 -

гарні вокальні здібності

добре

чистота інтонування,

-

виразне виконання
-

добре знання музичного
матеріалу

9 – 14

-

певні вокальні здібності

задо-

-

чистота інтонування

вільно

-

певне виразне виконання

-

певне знання музичного
матеріалу

- відсутність вокальних
1–8

здібностей

незадо-

- невірне інтонування

вільно

- відсутність виразності
виконання
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- незнання музичного
матеріалу
4

Виконання
танцювального або

1 – 25

20 – 25
відмінно

пластичного номеру

- пластичність рухів та тіла
вільна
- добре почуття ритму та
характеру музики
- артистичність при виконанні
- чітке дотримання малюнку
та характеру номеру

15 – 19
добре

- пластичність рухів та тіла
обмежена
- наявність почуття ритму та
характеру музики
- артистичність при виконанні
- певна дотриманість малюнку
та характеру номеру

9 – 14

- пластичність рухів та тіла

задо-

максимально обмежена

вільно

- порушена координація рухів
- присутнє почуття ритму
- певна артистичність при
виконанні
- певна дотриманість
малюнку та характеру
номеру
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1–8

-

незадовільно

пластичність рухів та тіла
відсутня

- почуття ритму та характеру
музики відсутнє
- порушена координація рухів
- артистичність

виконанні

відсутня
- відсутня чітка дотриманість
малюнку

та

характеру

номеру
5

Наявність додаткових

10

творчих здібностей

при

- володіння

наявності

музичним

інструментом
- володіння

літературними

здібностями
- наявність

спортивних

навичок
- інші творчі здібності
Співбесіда
- повнота відповіді;

Виявлення світоглядної

позиціі,

загальної
6

сприйняття

- логічність інформації,

рівня

- осмисленість викладення

культури,
творів

різних видів мистецта, 1- 40
наявності художнього
смаку, почуття сучасності у абітурієнта

30 – 40
відмінно

- встановлення

причинно-

наслідкових зв’язків;
-

вміння виділити головне,
здійснити порівняння,
співставлення,
узагальнення,
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класифікацію;
-

наявність власного
судження, відношення,
оцінки.

-

неповно розкрито зміст
питання, але відповідь
достатньо осмислена

-

логічність викладення
інформації, встановлення
причинно-слідчих зв’язків

20 - 29

здійснює при зовнішній

добре

допомозі;
-

не завжди самостійно вміє
виділити головне,
здійснити порівняння,
співставлення,
узагальнення,
класифікацію;

- наявність власного
судження;
- оцінки непереконливі, або
висловлюються при
допомозі ззовні.
10 – 19

- поверхове знання матеріалу,

задо-

мало осмислене;

вільно

- відсутня логічність у
викладені інформації,
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- викликає значні утруднення
встановлення причиннослідчих зв’язків, вміння
-

виділити головне,
здійснити

-

порівняння, співставлення не володіє мисленєвими

-

операціями

-

класифікації;

-

наявність судження,

-

відношення,

-

узагальнення, власного

-

оцінки проявляються тільки
при зовнішній допомозі.

1–9

-

знання матеріалу конче

незадо-

поверхові, або відсутні,

вільно

тому відповідь не можна
позитивно оцінити, але є
-

здатність до мисленнєвих
висловлювання судження,
оцінок, хоч і бракує знань.

-

здійснення операцій,
власного
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