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ЗАГАЛЬНIЗАУВАГИ 

Творчий конкурс для абiтурiентiв спецiальностi «Сценiчне мистецтво 

( театрознавство )» проводять пiсля прийому документiв, у термiни вiдповiдно 

до Правил прийому до Львiвського нацюнального унiверситету iменi Твана 

Франка у 2021 р. 

ОРГАНIЗАЦIЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

Конкурс проводять в один етап, що передбачае написания самостiйно'i 

творчо'i роботи на основт iнтерв'ю iз театральним митцем (актором, 

режисером), яке вщбувастъся в аудиторi'i у день iспиту. Упродовж години 

спiлкування абггуртенти намагаються скласти для себе якнайповнiше та 

найвиразнiше уявлення про творчу особистiсть, Гi свiтогляд, деталi бiографi'i. 

Завдання вступника - написати письмову роботу довiльного жанру (iнтерв'ю, 

есе, статтю тощо ), в якiй необхiдно виявити розумiння та знания мистецтва 

театру, здатнiсть розкривати особливостi iндивiдуальностi митця, точно 

фiксувати та вiдтворювати iнформацiю. Для виконання письмово'i роботи ( обсяг 

- до 4 рукописних аркушiв) абггургентам надають до двох годин. 

ШКАЛА I ПАРАМЕТРИ ОЦIНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

Кожен абггургент за участь у конкурс! може набрати максимальну 

кiлькiсть балiв - 200. Нарахування проводять у дiапазонi вiд 100 до 200 балiв. 

Якщо за пiдсумками оцiнювання творчого конкурсу абiтурiент набрав менше 

130 балiв, його не допускають до участi в конкурсному вiдборi для зарахування 

на навчання. 

Творчу роботу абiтурi€нта оцiнюють за такими параметрами: 

1 .  Точнiсть вiдтворення iнформацi'i: О - 1 О; 

2. Змiстовнiсть та повнота подачi матерiалу: О - 20 балiв; 

3. Оригiнальнiсть викладу: О - 30; 

4. Переконливiсть жанрового вирiшення: О - 1 О; 

5 .  Покликання на фахову лiтературу: О - 1 О; 

6. Граматична та лексична грамотнiсть: О - 20. 

ОРГ АНIЗАЦIЯ РОБОТИ комтсп 

Голова Приймальнот кoмici'i Унiверситету затверджуе склад кoмici'i з 

проведения творчого конкурсу. Кожен член кoмici'i эаповнюе iндивiдуальнi 



картки за прийнятою шкалою параметрами ошнювання творчого конкурсу. 

Результати сумують та дiлять на кiлькiсть членiв кoмici"i. У такий спосiб 

виводять середне арифметичне число балiв (заокруглюють до десятих часток 

бала) i вносять його до екзаменацiйно"i вiдомостi, яку пiдписують голова та 

члени кoмici"i. Результати творчого конкурсу оголошують не пiзнiше 12.00 

години наступного дня. 


