


Загальні зауваги 
 
Творчий конкурс для абітурієнтів спеціальності «Музичне мистецтво 

(музикознавство)» проводять після прийому документів,  у терміни, 
встановлені Правилами прийому до Львівського національного університету 
імені Івана Франка на 2021 р. Упродовж періоду подачі документів для 
абітурієнтів проводяться консультації, в часі яких абітурієнт може 
запропонувати для ознайомлення свій творчий доробок. 

 
Організація творчого конкурсу 

 
         Конкурс проводиться в один етап, що передбачає усний фаховий іспит зі 
спеціальності за однією з запропонованих комісією для іспиту тем 
(орієнтований перелік тем додається). 
 
         Для підготовки абітурієнтам надається до однієї години. 

 
ШКАЛА І ПАРАМЕТРИ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 
 
Максимальна кількість балів, що їх абітурієнт може набрати в конкурсі – 

100. Нарахування проводиться в діапазоні від 100 до 200 балів.  
 
За результатами складання творчого конкурсу Приймальна комісія 

встановлює мінімальну кількість балів для допуску до участі в конкурсному 
відборі для зарахування на навчання. 

 
Творча робота абітурієнта оцінюється за такими параметрами: 
1. Змістова та інформаційна повнота розкриття теми – 40 балів; 
2. Самостійність суджень – 20; 
3. Логічність та послідовність викладу – 20; 
4. Володіння специфікою термінологічних понять – 10; 
5. Стилістична вправність – 10. 
 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ 

 
Голова Приймальної комісії Університету затверджує склад комісії з 

проведення творчого конкурсу. Кожен член комісії заповнює індивідуальні 
картки за прийнятою шкалою і параметрами оцінювання творчого конкурсу. 
Результати сумують та ділять на кількість членів комісії. У такий спосіб 
виводять середнє арифметичне число балів (заокруглюють до десятих часток 
бала) і вносять його до екзаменаційної відомості, яку підписують голова та 
члени комісії. Результати творчого конкурсу оголошують не пізніше 12:00 
години наступного дня. 
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