
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ  

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 
 

Спеціальність «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
Спеціалізація: «АКТОРСЬКЕ  МИСТЕЦТВО 

ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ТА КІНО» 
 

Творчий конкурс проводиться з метою виявлення 
вступників, спроможних  під час навчання в ХДАК досягти 
відповідного професійного рівня майстерності та отримати 
необхідні знання для подальшої творчої діяльності в галузі 
театрального мистецтва. 

Як правило, абітурієнт повинен мати відповідну 
довузівську підготовку з відповідного напряму. 

Під час випробування абітуруєнт повинен проявити 
Знання: 

 основних етапів еволюції професії актора драматичного 
театру та кіно, 

 історії вітчизняного і світового театру та кіно, 
драматургії та світової літератури, 

 історії написання літературних творів, виконуваних 
абітурієнтом під час випробування, 

 театральної термінології та літератури за фахом, 
 основ теорії театрального мистецтва. 

Уміння: 
 грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характе-

ром, стилем, формою літературні твори; 

 виявляти специфічні особливості літературної форми 
виконуваних абітурієнтом під час випробування творів; 

 грамотно визначати жанрові особливості при їх 
втіленнях за допомогою (уривок з прози, вірш, байка, 
монолог з п`єси), 

 співати, рухатися та танцювати під музику під час 
вступного випробування, 

 грамотно відповідати на запитання з теорії та історії 
вітчизняного і світового мистецтва. 
Наявність навичок: 
 акторського перевтілення, 
 темпо-метро-ритмічного володіння мовною 

технікою при виконанні літературних творів 
 органічної дії; 
 м`язового звільнення; 
 слухового, зорового та емоційного сприйняття; 
 володіння певними навиками технічних засобів 

виразності звуку, тембру, голоса, пластичного вира-
ження тіла; 

 вміння органічно імпровізувати будь які 
імпровізовані етюди на запропоновані різноманітні 
теми сюжетів життя людей, тварин тощо. 

 
Творчий конкурс передбачає перевірку знань, умінь та 

навичок абітурієнтів з двох дисциплін: «Акторська 
майстерність» та «Основи теорії театрального та кіно 
мистецтва». 

Складання випробування з «Акторської майстерності» 
передбачає: 



 читання чотирьох творів ( уривок з прози, вірш, бай-
ка, монолог з п`єси); 

 виконаня пісні  й танця (народний, бальний чи су-
часний) підготовлених за власним вибором ; 

 вміння органічно імпровізувати будь які 
імпровізовані етюди на запропоновані різноманітні 
теми сюжетів життя людей, тварин тощо. 

Складання випробування з «Основ теорії театрального 
та кіно мистецтва» передбачає перевірку загальнокультур-
ного та літературно-теоретичного рівню підготовки 
абітурієнтів, а саме: 

 знання особливостей стилю і творчого доробку 
авторів, твори яких виконували абітурієнти; 

 вміння проаналізувати основні особливості викона-
них творів (емоційно-образний зміст, форму); 

 знання виконавського репертуару зі своєї 
спеціальності та його класифікації за жанрами 
(комедія, трагедія, драма, мелодрама, трагікомедія, 
фарс, лірика, епос тощо); 

 знання імен видатних діячів театрального мистецтва 
та кіномистецтва; 

 орієнтації розвитку сюжету за змісту поданих в 
літературних творах; 

 знання відомих акторів, режисерів, драматургів та 
театральних колективів; 

 знання основних елеменів акторської професії; 
 знання загальновідомої методичної літератури; 
 знання шкіл та вчителів акторської професії, збірок, 

посібників, монографій тощо; 
 знання загальноприйнятної театральної термінології. 

Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою 
оцінювання (від 100 до 200 балів) з кожної дисципліни.  

 
Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу 

хоча б за один етап менше 124 балів, до участі в конкурсі 
щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не 
допускаються. 
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15. Гёте І.В. «Фауст» 
16. Карпенко-Карий І. «Сто тисяч» 
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