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Метою проведення творчого конкурсу для вступу на навчання зі 

спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» є виявлення 

загального рівня підготовки абітурієнтів, а також визначення їх творчого 

потенціалу та схильності до мистецького фаху. 
 

І. СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 
 
Під час проходження творчого конкурсу, абітурієнт повинен виконати такі 

завдання: 
 прочитати напам’ять самостійно підготовлені літературні твори: вірш, 

уривок з прозового твору або невіршований монолог, гумористичний твір (байка, 

гумореска тощо). Тривалість виконання кожного твору – не більше 2-х хв.; 
 виконати сценічний етюд-вправу в запропонованих обставинах. Етюд-

вправа на запропоновану комісією тему готується абітурієнтом під час творчого 

конкурсу протягом 2-х хв., без використання мови, костюму та музичного 

супроводу; 
 пройти співбесіду з метою виявлення рівня знань історії і теорії 

світового і вітчизняного мистецтва, зокрема аудіовізуального, специфіки професії, 

з’ясування загального рівня культури і творчого потенціалу. 
Під час виконання завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і 

навички, які визначають порядок оцінювання: 
 продемонструвати здатність до сприйняття та емоційного 

співпереживання, здібності сценічного перевтілення; 
 виявити здатність до творчого неординарного бачення оточуючої 

дійсності, продемонструвати уяву і фантазію; 
 виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних творів, 

художнє мислення та інтуїцію; 
 продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань 

культури, літератури, мистецтва), широту світогляду, рівень образного та логічного 

мислення, ґрунтовну обізнаність в сфері історії та теорії мистецтв, зокрема кіно-, 
телемистецтва.  

 
 
ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 
На підставі Правил прийому, результати творчого конкурсу оцінюються 

за шкалою від 100 до 200 балів. 
Структуру оцінки результатів творчого конкурсу визначають: 

 
 рівень образно-драматичного мислення до 30  балів; 
 рівень розуміння змісту творів, що виконуються, уміння віднайти і 

реалізувати у виконанні концепцію твору до 50 балів; 



 рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу до 50  балів 
 рівень теоретичних фахових знань та інтелектуально комунікативні 

властивості до 70 балів. 
Рівень виконання конкурсної творчої роботи відповідає наступній 

оціночній градації: 
170-200 балів - відповідає високому рівню підготовки; 
140-169 балів - відповідає середньому рівню підготовки; 
100-139 балів - відповідає низькому рівню підготовки.  

 
Особи, які отримали менше 100 балів за випробування не допускаються 

до участі в конкурсному відборі. 
 
 
Приклади запропонованих обставин для етюду 
 

І. Подія 
 

ІІ. Місце дії 
 

ІІІ. Час дії 
 

ІV. Предмет 
 

Перемога, 

побачення, 
розіграш, 
конфлікт 

 
 
 
 

Боулінг 
лікарня, 

торгівельний 

центр, 
КиМУ 

Літній полудень, 
морозний день, 
весняний ранок, 

осінній вечір 
 

Сматрфон, 
парасоля, 
книжка, 

автомобіль 

 
 



 


