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Творчий конкурс проводиться з метою виявлення вступників, 

спроможних під час навчання у ХДАК досягти відповідного професійного 
рівня майстерності та отримати необхідні знання для подальшої творчої 
діяльності в галузі сценічного  мистецтва. 

Абітурієнти, які обрали спеціалізацію «Режисура естради та масових 
свят», повинні мати творчі здібності, виявити відповідну фахову придатність, 
мати досвід у проведенні різноманітних свят, масових театралізованих заходів, 
необхідні знання у галузі образотворчого мистецтва, музики, літератури, 
театру, кіно, телебачення, естради. 

Абітурієнт  має  право  здобувати  ступінь  бакалавра  за  умови  
наявності  в  нього   повної  загальної  середньої  освіти.  Як правило, абітурієнт 
повинен мати відповідну довузівську підготовку з відповідного напряму. 

Під час творчого конкурсу абітурієнт повинен виявити :  
Знання: 

– основних етапів еволюції режисерсько-постановочного мистецтва 
естрадних та масових театралізованих заходів; 
– історії вітчизняного і світового театру, драматургії та світової 

літератури; 
– технології постановки естрадних та масових театралізованих заходів; 
– сценарних форм та специфіки режисерського задуму постановок різних 

видів естрадних та масових театралізованих заходів; 
– театральної термінології та літератури за фахом; 
– технології розробки режисерського задуму та постановчого процесу; 
– української або російської мови (для іноземних громадян). 

Уміння: 
– грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем та 

формою літературні твори (байка, фейлетон, вірш, проза); 
– співати, рухатися та танцювати під музику під час вступного 

випробування; 
– орієнтуватися в питаннях історії, теорії та практики режисерського 

мистецтва; 
– розробляти сценарний план режисерського задуму; 

– 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; 
 м`язового звільнення; 
 слухового, зорового та емоційного сприйняття; 
 володіння елементами хореографії та вокалу; 
 володіння засобами виразності звуку, тембру, голосу, пластичного 

вираження тіла; 
 вміння органічно імпровізувати на різноманітні запропоновані теми; 
– володіння основами сценарної майстерності; 
– володіння прийомами постановки театралізованих заходів; 
– організаційно-творчої роботи у сценічному мистецтві. 

 
Перед творчим конкурсом зі спеціалізації «Режисура естради та масових свят» 

кожний абітурієнт має пройти консультації, на яких пропонуються теми для 
створення самостійного режисерського етюду. 

Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська 
майстерність» та «Основи теорії та історії  сценічного  мистецтва». 

Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
- художнє виконання літературних творів: уривок з прози, вірш, 

байка, фейлетон або естрадна мініатюра, що самостійно підготовлені 
абітурієнтами (загальна тривалість читання не повинна перевищувати 15 
хвилин); 

- показ режисерського етюду (виконавців вибирають зі складу 
абітурієнтів). 

У процесі творчого конкурсу перевіряються спостережливість абітурієнтів, 
творча уява, музичний слух, почуття ритму, емоційність, здатність до органічної дії у 
запропонованих обставинах та артистичність. 

Другий етап «Основи теорії та історії  сценічного  мистецтва» 
передбачає: 

- складання сценарного плану масового театралізованого заходу (свята, 
гуляння, карнавалу, обряду, естрадної вистави або концерту), формулювання 
його теми, ідеї, перерахування та розкриття режисерського задуму основних 
епізодів, врахування особливостей місця його проведення. 

- співбесіду за складеним сценарним планом та відповіді на запитання, 
що стосуються теорії, історії вітчизняного і світового театру, драматургії, 



режисури масових заходів, світової літератури, образотворчого та музичного 
мистецтва тощо. 

Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 
200 балів) за кожний етап творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська 
майстерність» – від 100 до 200 балів; за другий етап «Основи теорії та історії  
сценічного  мистецтва» – від 100 до 200 балів. 
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