
Порядок проведення іспиту з «Акторської майстерності»  

для студентів 4 курсу спеціальності «Сценічне мистецтво»  

23 червня 2020 року  

10.00 – 16.00 

ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД ДО ЕКЗАМЕНУ: 

 

ПЕРШИЙ КРОК 

До 10 червня 2020 року студенти мають виконати наступну роботу:  

1. Завантажити на телефон або комп’ютер додаток Cisco Webex 

Meetings. Інструкція для підключення до Cisco Webex Meetings:  

https://cit.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/instr-Cisco-Webex-

Meeting.pdf 

2. На телефон завантажити додаток Telegram.  

3. Староста створює у Telegram групу: «Атестація», до якої заносить 

діючі номери телефонів студентів і членів комісії.  

4. Надіслати свої електронні адреси на e-mail: halyna.oleksiuk@pnu.edu.ua 

 

ДРУГИЙ КРОК 

До 15 червня 2020 року студентам необхідно:  

Надіслати на електронну пошту кафедри сценічного мистецтва і 

хореографії: kthm@pnu.edu.ua  відеозаписи монологів із дипломних 

вистав:  

Анна Багряна «Є в ангелів від лукавого»  

І. Карпенко-Карий «Безталанна» 

Тривалість монологів  

із використанням музичних супроводів, відеоряду та інших засобів 

виразності – до 15 хвилин 

Тривалість анотації ‒ до 10 хвилин 

Анотація – це авторський виклад студента, що розкриває 

фабулу п’єси, стиль та її жанрові і композиційні особливості, подає 

відомості про автора драматичного твору, епоху, в якій 

відбуваються події, найбільш яскраві постановки у театрах. Тут 

також можуть бути також присутні елементи аналізу, оцінні 

компоненти. Ключовий акцент в анотації слід поставити на 

характеристику образів героїв, над якими працювали студенти, 

викласти найбільш цікаві епізоди у роботі над роллю.  
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ЕКЗАМЕН ПРОВОДИТЬСЯ  

23 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ У ДВА ЕТАПИ: 

 

І-й етап ‒ тестування з теорії акторської майстерності на платформі: 

https://d-learn.pu.if.ua 

ІІ-й етап ‒ акторська майстерність у форматі відеозв’язку на 

платформі: Webex Cisco Meetings 

 

10.00 ‒ 10.20 ‒ організаційна частина. Проводиться ідентифікація 

студентів. Студенти за алфавітом представляються екзаменаційній 

комісії з демонстрацією паспорта (документу, що засвідчує особу з 

видимою фотографією);  

10.20 ‒ 12.30 ‒ тестування на платформі: https://d-learn.pu.if.ua 

 

12.30 ‒ 13.00 ‒ ПЕРЕРВА 

 

а) 13.00 ‒ студенти на запрошення секретаря екзаменаційної комісії 

підключаються до відеоконференції (посилання для входу в кімнату 

відеоконференції буде повідомлено додатково, за три дні до екзамену). 

б) В порядку алфавіту, студент виголошує анотацію до свого 

монологу. Тривалість виголошення анотації – до 10 хвилин (після 

виголошення анотації студент відправляє фото підписаного 

тексту анотації на електронну пошту кафедри: kthm@pnu.edu.ua) 

в) Наступний крок ‒ оператор включає відеозапис монологу.  

г) Після перегляду відеозапису монолога до виголошення анотації 

секретар екзаменаційної комісії запрошує наступного студента. Далі 

– відбувається перегляд наступного відеозапису. 

 

Підсумкова оцінка у 100-бальній шкалі формується на основі 

індивідуальних оцінок усіх членів ЕК. Секретар ЕК оголошує 

здобувачам вищої освіти результати екзамену та заносить їх оцінки 

у зведену відомість.  
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