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Фаховий іспит проводиться з метою виявлення вступників, які бажають 
продовжити навчання за ступенем «Магістр» та отримати необхідні знання для 
подальшої творчої діяльності в галузі  сценічного  мистецтва. 

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної майстерності, 
володіти знаннями, уміннями та навичками з основних спеціальних дисциплін 
(«Режисура та майстерність актора», «Майстерність актора» «Режисура естради 
та масових свят», «Мовна майстерність», «Грим», «Методика викладання 
спецдисциплін», «Основи сценічного руху», «Сценарна майстерність» та ін.); 
виявляти обізнаність у галузі теорії та історії сценічного мистецтва, театру, 
естради, театру масових форм, кіно, телебачення, оперувати професійною 
термінологією. 

На навчання за ступенем «Магістр» приймаються випускники ЗВО ІІІ-ІV 
рівнів акредитації, які мають дипломи бакалавра або спеціаліста з сценічного  
мистецтва. 

Під час фахового іспиту вступник повинен виявити  
Знання: 
 технології постановки театральних вистав; 
 специфіки основних етапів еволюції акторської творчості та 

режисерсько-постановочного мистецтва в театрі, режисурі масових форм; 
 основних етапів еволюції професії актора драматичного театру та кіно; 
 історії вітчизняного та світового театру, естради, драматургії та літератури; 
 драматургічних (сценарних) форм та специфіки режисерського задуму 

постановок різних видів театральних вистав та масових театралізованих видовищ; 
 театральної термінології та літератури за фахом; 
 образотворчого та музичного мистецтва; 
 української або англійською мови (для іноземних громадян); 
Уміння: 
 здійснювати керівництво театральним колективом, постановочною 

групою масового театралізованого видовища; 
 планувати організацію творчо-виробничого процесу; 
 визначати творчу концепцію діяльності постановочної групи; 
 розробляти постановочний план режисерського задуму вистави, масового 

театралізованого видовища; 
 грамотно відповідати на запитання з теорії, історії вітчизняного і 

світового театру, драматургії, режисури, світової літератури, естрадного, 
образотворчого, музичного та кіно-, телемистецтва. 

 
Наявність навичок: 
 володіння основними прийомами постановки театральних та естрадних 

вистав, масових театралізованих видовищ;  
 організаційно-творчої роботи у сценічному мистецтві; 
 володіння технологією написання режисерського сценарію, інсценування 

або сценічної композиції за драматургічним твором, постановки естрадної 
вистави, масового-театралізованого видовища; 



 
 

 викладення дійового ряду театральної та естрадної вистави або основних 
епізодів театралізованого видовища;  

 розроблення ідейно-тематичної концепції театральної та естрадної 
вистави, театралізованого видовища; 

 володіння усіма видами театральної техніки; 
 роботи режисера з композитором, художником, хореографом, 

звукорежисером, організаційно-творчими службами театру або концертно-
видовищного закладу, 

 володіння психотехнікою репетицій та методикою роботи з акторами над 
театральною та естрадною виставами, театралізованим масовим видовищем. 

Фаховий іспит з  історії, теорії та практики сценічного мистецтва проводиться 
в форматі онлайн та передбачає відповідь на два запитання екзаменаційного 
білету та співбесіди за темою та змістом майбутньої наукової роботи:  

перше питання пов’язане з виявленням знань спеціальної літератури з 
історії театру, естради, кіно, теорії режисури та акторської майстерності, 
довідково-бібліографічних матеріалів за фахом; 

друге питання пов’язане з виявленням знань абітурієнта з практичної 
режисерської діяльності (методика формування та втілення режисерського 
задуму театральної або естрадної вистави методика організації масових свят; 
організація театральної справи та ін.) або специфіку організації акторської 
діяльності у театральному процесі;  

співбесіда пов’язана з доповіддю теми, актуальності, мети, завдань та 
змісту  майбутнього наукового дослідження. 

Структура оцінки з дисципліни 
Випробування  Бали 

Основи історії та теорії  сценічного мистецтва 
Знання з історії театру, естради, кіно, теорії режисури та акторської 
майстерності, довідково-бібліографічних матеріалів за фахом 

Макс.30 

Знання з практичної режисерської діяльності (методика формування 
та втілення режисерського задуму театральної або естрадної 
вистави методика організації масових свят; організація театральної 
справи та ін.) або специфіку організації акторської діяльності у 
театральному процесі; 

Макс. 30 

Обґрунтування актуальності теми, розкриття змісту та стратегії 
майбутнього наукового дослідження  

Макс.  40 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2022 РОЦІ 
за спеціальністю 026  «Сценічне  мистецтво» 

освітньо-професійної програми «Сценічне мистецтво» 
Рівні навчальних 

досягнень 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Незадовільний рівень 
100 -123 балів 

- абітурієнт не дає вірну відповідь на запитання,  
- відповіді поверхневі, демонструють незнання 
базових понять предметної галузі, 



 
 

- абітурієнт виявляє нерозуміння сучасних 
процесів театрального мистецтва, 
- абітурієнт не дає відповідей на додаткові 
запитання, 
- абітурієнт виявляє брак логічного мислення та 
здатності послідовно викладати інформацію 

Середній рівень 
відповіді: 124 - 149 балів 

 - абітурієнт дає неповну відповідь на запитання, 
- відсутня відповідь на одне з запитань білета,  
- абітурієнт демонструє слабкі знання  сучасного 
стану проблем театрального мистецтва,  
- абітурієнт має труднощі у відповідях на 
додаткові запитання 

Достатній рівень 
відповіді: 

150 - 175 балів 
 

- абітурієнт дає вірну відповідь на запитання, 
- ілюструє відповідь прикладами з практики,  
- демонструє знання практичних проблем галузі 
сценічного мистецтва,  
- абітурієнт  вміє висловлювати свої думки у 
відповідь на фахові запитання,  
- абітурієнт допускає деякі неточності при 
відповіді на додаткові питання.  

Високий рівень відповіді: 
176 - 200 балів 

- абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на 
запитання, 
- ілюструє відповідь прикладами з практики,  
- пов'язує теоретичні знання з розумінням 
практичних проблем галузі сценічного мистецтва,  
- демонструє вільне володіння термінологічним 
апаратом з фаху,  
- дає вірні відповіді на додаткові питання;  
- дає конкретні та логічні відповіді, обґрунтовуючи 
власну позицію з вибору теми майбутнього 
наукового дослідження. 

 Вступники, які отримали на випробуванні незадовільну оцінку (нижче 124 
балів), до участі в конкурсі щодо зарахування на денну чи заочну форми 
здобуття освіти не допускаються. 
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