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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Творчий конкурс – професійно-орієнтоване випробування вступника, 

під час якого він має продемонструвати навички на підтвердження його 

готовності до опанування освітньої програми. 

Творчий конкурс з фаху для вступників, які мають повну загальну 

середню освіту, проводиться в один день та складається з одного етапу. 

Мета творчого конкурсу з фаху – перевірка та оцінювання рівня 

творчого/ аналітичного мислення та мовленнєвих навиків вступника за 

спеціальністю 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 021.00.01 

Ведучий телевізійних програм, які дозволяють здійснювати професійну 

діяльність в галузі аудіовізуальних медіа.  

Завданням творчого конкурсу з фаху є визначення 

✔ природних здібностей, рівня сформованості мовленнєвого апарату 

та навичок виразного читання, здатності абітурієнта адаптуватися в умовах 

роботи на камеру;  

✔природної схильності вступників до творчості, наявності знань для 

успішного навчання в галузі мистецтва, культурного рівня, запасу життєвих 

спостережень, світогляду, стресостійкості під час відеозйомки. 

Форма проведення – начитування на відеокамеру в умовах онлайн 

відеоконференції на платформі Zoom запропонованого комісією тексту; 

формування та озвучення в усній формі власних роздумів під час співбесіди 

за темою та змістом запропонованого тексту. Специфіка фахової діяльності 

вимагає наявності у вступників необхідних природних даних, здатності до 

певних видів діяльності, зокрема наявність здатності опанувати себе перед 

телекамерою, начитувати текст за правилами виразного мовлення, володіння 

навичками орфоепії; здатність формувати усне висловлення на задану тему, 

демонструючи необхідний рівень ерудиції, харизматичність тощо. 

Виявлені знання і вміння оцінюються кількістю балів відповідно до 

встановлених критеріїв.  

 

Оцінка за творчий конкурс вважається незадовільною, якщо вступник 

отримав менше 120 балів. 

 
 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань та вмінь вступника   

освітньо-професійної програми 021.00.01 Ведучий телевізійних програм 

 

Кількість 

балів 

Критерії Кількість 

балів 

Критерії 

200 балів 

Начитування на відеокамеру 

інформаційного тексту  

Співбесіда за темою й змістом 

запропонованого тексту  

30 Вільне володіння українською 

мовою,  дотримання 

орфоепічних норм усного 

мовлення 

20 Вільне володіння 

українською мовою, 

дотримання 

орфоепічних, 

лексичних, 

граматичних норм 

усного мовлення 

25 Усвідомлене, цілісне, 

переконливе донесення 

головної думки змісту 

інформаційного тексту 

30 Логічний виклад та 

аргументація змісту за 

визначеною темою  

25 Чітка дикція, відсутність 

мовних дефектів 

25 Демонстрація загальної 

ерудиції, здатність до  

логічного самостійного 

мислення й мовлення, 

переконань тощо 

20 Наявність зорового контакту з 

умовним глядачем, вступник 

природно поводиться  перед 

камерою   

25 Загальний стиль 

побудови усного 

висловлення 

(асоціативність, влучні 

метафори тощо)  

100 Загалом 100 Загалом 
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