




                                         Пояснювальна записка 
Творчий конкурс складають абітурієнти, які вступають на 

спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», освітня 
програма «Організація кіно- й телевиробництва та нових медіа» на основі 
повної загальної середньої освіти. 

Творчий конкурс є профільним конкурсним предметом. Мета творчого 
конкурсу – демонстрація знань і навичок вступника, що засвідчують 
готовність до опанування фаху й здатність виконувати креативні завдання. 
На професійно зорієнтованому іспиті абітурієнт повинен продемонструвати 
загальну ерудицію, фахову зацікавленість і розкрити власні творчі здібності. 

До творчого конкурсу допускаються особи, які мають диплом освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, 
молодший бакалавр. При собі вступник обов’язково повинен мати документ, 
що посвідчує особу. 

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно 
нижчезазначених вимог до кожної освітньої програми.  

 
Під час творчого конкурсу абітурієнт повинен виявити	знання з логіки 

та вміння проаналізувати конкретну ситуацію, пов’язану з сучасним 
кінематографічним процесом та діяльністю кінознімальних груп, складається 
з виявлення абітурієнтом загальних знань про основні тенденції в сучасному 
кінопроцесі; уявлення про історичні етапи в розвитку кінотелемистецтва, в 
тому числі в Україні, виявлення загального культурного рівня вступника, 
вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та права, знання стану 
національної кіноіндустрії. 

 
Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціальності  

021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», освітня програма 
«Організація кіно- й телевиробництва та нових медіа» 

Завданням вступного випробування є: оцінка теоретичної та практичної 
підготовки вступника; виявлення ним рівня й глибини практичних умінь і 
навичок щодо професійних функцій організатора кінотелевиробництва; 
визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок. 

До вступника висуваються такі вимоги: 

– вміти розв’язувати логічні завдання; 
– безпомилково аналізувати конкретні ситуації, пов’язані з сучасним 

кінопроцесом; 
– орієнтуватися у проблемах сучасної економіки та права, актуальних 

проблемах розвитку кіно та телевізійного виробництва як у нашій країні, 
так і за її межами; 

– мати високий загальний культурний рівень та професійну обдарованість. 
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Перший етап творчого конкурсу – логіка та аналіз конкретних 
ситуацій (усно), має на меті виявити знання з логіки та вміння 
проаналізувати конкретну ситуацію, пов’язану з сучасним 
кінематографічним процесом та діяльністю кінознімальних груп. 

Другий	етап	творчого	конкурсу	–		(співбесіда)	

Складається	 з	 виявлення	 вступником	 загальних	 знань	 про	 основні	
тенденції	 в	 сучасному	 кінопроцесі;	 уявлення	 про	 історичні	 етапи	 в	
розвитку	кінотелемистецтва,	в	тому	числі	в	Україні,	виявлення	загального	
культурного	 рівня	 вступника,	 вміння	 орієнтуватися	 в	 проблемах	 сучасної	
економіки	та	права,	знання	стану	національної	кіноіндустрії.	

 
 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 
 

Рівні 
навчальних 
досягнень  

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

1. 
Початковий 
до 99 балів 

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу 
творчого конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Відсутні 
будь-які схильності до організатора кінотелевиробництва. 
Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання етапу 
творчого конкурсу, не знає фактичного матеріалу. Відсутні 
вміння розв’язувати логічні завдання; безпомилково 
аналізувати конкретні ситуації, пов’язані з сучасним 
кінопроцесом; орієнтуватися у проблемах сучасної економіки 
та права, актуальних проблемах розвитку кіно та телевізійного 
виробництва як у нашій країні, так і за її межами. Не здатний 
до виконання творчих завдань. 
Абітурієнт дуже слабко виконав (відповів) основні завдання 
етапу творчого конкурсу, не знає фактичного матеріалу. 
Відсутнє уявлення	 про	 історичні	 етапи	 в	 розвитку	
кінотелемистецтва,	 в	 тому	 числі	 в	 Україні,	 виявлення	
загального	 культурного	 рівня	 вступника,	 вміння	
орієнтуватися	 в	 проблемах	 сучасної	 економіки	 та	 права,	
знання	стану	національної	кіноіндустрії. 

2. Середній 
100 - 139 
балів 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та 
практичного матеріалу. Нечіткі відповіді на питання, які 
пов’язані з сучасним станом кінотелевиробництва, діяльністю 
кінопродюсера. Неконкретні відповіді на завдання з логіки. 
Певна обмеженість мислення. 
Абітурієнт має приблизне уявлення про загальну картину 
сучасного кінотелемистецтва. Відсутність аналітичного 
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інструментарія при розгляді питань, що подані в переліку. 
Лише загальна уява про основні процеси розвитку 
кінотелемистецтва. 

3. Достатній 
140-179 
балів 

Абітурієнт володіє практичними навичками, допускає 
неточності в теоретичних знаннях. Надані вірні відповіді, 
проте нечітке їх формулювання. Загальна обізнаність та 
цілеспрямованість вступника, орієнтація на творчий пошук. 
Вміння орієнтуватися в конкретній ситуації, проте не завжди 
чіткі висновки. 
Абітурієнт має загальну обізнаність в галузі історії кіно, 
театру, живопису, музики та у проблемах сучасної економіки і 
права, проте допущено 2 помилки. Не досить чітке уявлення 
про місце в системі кінематографа професії, яку вибрав 
вступник. 

4. Високий 
180 – 200 
балів 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та 
практичними навичками. Абітурієнт дає впевнені відповіді на 
поставлені запитання. Вміння розв’язувати логічні завдання. 
Безпомилковий аналіз конкретних ситуацій, пов’язаних з 
сучасним кінопроцесом. Вступник має перспективи 
професійної діяльності. 
Абітурієнт дає безпомилкові відповіді та вміння орієнтуватись 
у проблемах сучасної економіки та права, актуальних 
проблемах розвитку кіно та телевізійного виробництва як у 
нашій країні, так і за її межами. Високий загальний культурний 
рівень вступника та професійна обдарованість. 
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