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Вимоги до вступних випробувань

з фахових дисциплiн спецiальностi

«Музичне мистецтво» для вступникiв на здобуття освiтньо-професiйного рiвня ступеня

фахового молодшого бакалавра»
Спецiалiзацiя "ФОртепiано"

Виконання сольно.і. програми:

Виконання гам:

Читка з листа:

Щг_Dамнi вимрги з фахL±±
•    полiфонiчнийтвiр

•     твiр велико.і. форми (сонатне аllеgго,класичнi варiацi.і.)

•     iнструктивний етюд

•     твiр за вибором (вi,ті романтизмудо сучасностi)

В  ОбСЯЗi  ВИМОГ дИТЯЧО.1. МУ'3ИЧНО.1.  ШКОЛИ

репертуар 2 -3  класу.

Репертуарнi збiрники: "Фортепiано 2 клас," ред. Мiлiч Б.С.,
"Фортепiано 3 клас" ред. Мiлiч Б.€., Хрестоматiя для

фортепiано 2, 3 клас ред. Н. Любомудрово.і., К. Сорокiно.і.. А.Т

уманяна, А. Артоболевсько.і..

зична г амота

L          Володiти  навичками  грамотнот`о  3апису  одногоjюсся  в  скриііковом}   іа  басовом}

ключах, вмiти правильно групувати тривалостi нот, знати паузи, назви октав, лiтернi 1іозначення

нот.

2.         Знати  мажорнi  та мiнорнi  гами  до  4-х  знакiв  включно  (мажор -натуральний  та

гармонiчний; мiнор -натуралъний, гармонiчний та мелодичний); ступенi  гами;  квiнтовий  круг

тональностей; паралельнi, одноiменнi та енгармонiчнi тональностi.

3.          Будувати  та  визначати  iнтервали  -чистi,  малi,  великi;  тритони  та  характернi  з

розв'язанням в тональностях мажору та мiнору до 4-х знакiв.
4.          Будувати  та  ви'3начати  в  тональностях  мажору  та  мiнору  до  4-х  знакiв  акорди:

головнi три3вуки та .і.х обернення, д7 та  йот о обернення. ввiднi сегттакорди ('3менILIений  т`а маjіий)

з розв'язанням.

5.          Будувати    та    визначати    вiд    звука    тризвуки    (мажорнi,    мiнорнi);    оберненпя

мажорного та мiнорного тризвукiв, д7 та його обернення, ввiднi септакорди та розв'язувати .і.х в

тональностях мажору та мiнору.



ЁQLл_Е?феджLiQ

1.          Написати   однот`олосний диктант в мажорнiй або мiнорнiй  гонаjіьносгi  в обся'3i  8

тактiв в розмiрi 2/4, 3/4 або 4/4. Iнтонацiйнi труднощi -стрибки, хроматиг3ми; ритмiчнi -ноти з

крапкою,  шiстнадцятi  в  рiзних  ритмiчних  групах,  простi  види  синком,  трiоjіi,  паузи.  диктант

програсться 8 -10  раз на протязi 25 хвилин.

2.       _    спiв:

•      гами мажорнi (2,х видiв) та мiнорнi (3-х видiв)  до 4-х знакiв включно вiд рiзних ступенiв;

•      iнтервали   -   великi,   малi,   чистi   та   дiатонiчнi   тритони   з   розв'язанням   на   ступенях

нат`урального мажору та мiнору (вгору та вниз);

•       iнтервали  збiльшенi  та зменшенi  з  розв'я'3анням  (характернi   -   '3б,2.  зм.7)  'та триіони  на

ступенях гармонiчного мажору та мiнору;

•      iнтервали -чистi, великi, маттi    вiдданого звуку;

•      акорди в тональностях мажору та мiнору: головнi тризвуки та.і.х обернення.

домiнантСеПтакОрд (д7) з Оберненнями  i рОзв'язанняМ, ввiднИй СептаКоРд 3 рО'3в`я'3анням;

•      акорди вiдданого звука: мажорнi та мiнорнi гризвуки та.і.х обернення.

3.           Слуховий аналiг3:

•    iнтервалiв -окремо та в послiдовностi;

•    акорди -окремо та в послiдовностi ;

•     три види мiнору i мажору - в '3вукорядi або в мелодi.і..

4.   Спiв  по  нотах  мелодi.і.   з  диригуванням  у  розмiрах  2/4.  3/4.  4/4   олнотоналънi  ,.що
мiстятъ ритмiчнi труднощi : ноти з крапкою. паузи. шiстнадцятi. Орi€`нтовна складність
--зб. Г.Фрiдкiна «Читання з jтиста на уроках сольфеджіо»: №№149  -156

тепiано"
Критерi.і. оцiнювання якостi знань абiтурi€`нтiв спеціалізаці1 _"_чJоо'і еіііанU

5-бальна 12-бальна 200-бальна
Критерi.і. оцiнюванняВiртуозневиконанняскладно.і.програми.  Розвинiндивiдуальнiсть.Яскравевтiленняхудожнiхобрувиконаннiтворiв.Якiснезвуковидобува1шкаJ1аоцiнювання шкалаоцiнювання шкалаоцiнювання

5

12 200 Свобода     пiанiстичного     апарату     та     достат
швидкий  темп  при  грi  г.ам,  Координацiя  pyxiI
синхроннiсть   звуковидобування.    Високий    ріЕ
читання творiв `3 а  куша,Виконанняпрограмивпевнене. технiii=о доскТн-

11 190,5  -199

:::ОпбоР3аи::Е:ьЯкого    В         стТи:пОк:аХ            тЁ:г:'ТаТ:`От:`т::t:
пiанiстичних         рухiв.         I`армонiйне         Hоt_`,'іш
художньо.і.   виразностi   та   технiчно.і.   досконаjттt
Володiння    якiстю    виконання    різних    елеме
фактури.         Метрори'"iчна         сгабiльнiс"
арти_к2_л_я±iЁчачiткiLч±=_~К_оj2F_gтуЕj2ЕЕg.М_g_Ж_Г±_Р_

2



кистьовоі    ресори.     міння  швидко   Iитат

У  програмi  втiленТi-Ь-;ЁiТи-п--с-д-н~БLс ;i  ху,Iо-*нi-оі о  га 1аркушаL'__

10 181  -189,5

технiчного розвитку. Гра вiдповiдна стишо та змісту
творiв.     добре    полiфонiчне    мис]тення,    вмiння
прослуховуізати фактуру. Володiння всiма нюансами
педалiзацi.і.,    гра    полiфонiчних     елементiв.     Чiтка
концентрацiяувагипричитаннiі`во_р_iр_:3.аLік±±iL,.___.

4

9 171,5  -180

У           виконанні           програми           ві
iндивiдуальнiсть. Виявлене усвiдомлення символiки
засобiв   музично'і.   виразностi,   Розкриття   сюжетно.і
ттiнi.і.    у    творах.    Присутнiсть    пластичності    рухів
апарату,    координацi.і.    рук,    синхронності    діи    та
звукового      спiввiдношення,      Наявнiстъ      деяких
недолiкiв  у  фрагментах,  де  гоjіовна  умова  -  чітка
iч:иц-уJ-Iщ-i-F-.-----:::и`,i[::ТаТ[Нт;%с;Р::О'еНсd[ра:tЕС;[Р:::риВN|::НаТi€;-а:;t3|

8 162 -170,5 витончено.і. змiни емоцiйного стан}' у розлi.-Iах  гвору,  |
добре читання творiв з аркуша.Програмавиконанастабiльно.Недостатньо ро'3крита  ,

7 152.5  -161
iндивiдуальнiсть виконавця. Не завжди якiсний '3вук.
особливо     не     дотриманi     умови     кантиленного
'3вучання. С недолiки у виконаннi гам. арпеджіо.Вцiломупрограмавиконанастабiльно.Свiдоме

3

6 143  -152

уявлення    художнъо.і.    виразностi    при    виконанні
програми.       Не       завжди       присутня       свобода
пiанiститшого   апарату,   що   веде   до   с.тилістичних
помилок.   Порушення  координацi.і.  рук  у  технічно
важких  епiзодах. На посередньому рiвнi використані
навички  дрiбно'і. палъ_Е±l,о_рg.і.__те_хчi_ки_тLри  грLi  г?м.  _

5 133,5  -142

Виконання    програми    не   лосить   сформованими
поняттями  та  навичками.   Свiдоме  вLіношення  ,тіо  ,
3МlСТУМУ3ИЧНИХТВОРiВ.НС+lОСlаТНЬО.ЗИСОUКИйРIВСНЬ|

розвитку  технiки,  що  стримус`  емоціинии  розвиток
викону€ мого твору та веде до статичного виконання.
Не      сконцентрована      мож,тіивiсть      користування
фiзiологiчною  пластикою  рук,  особливо  лiктiв  та
зап'ясток.__----------------т----------------------   -------

4 124  -133

Маловиразне   виконання    програми    з   наявністю.недолiкiввститтiстичномурозумiннi.Емоцiйна

скованiсть.      Обмеженiсть   пiанiстит-тних   рухів,   шо
сприяс     неякiсному     виконанню     iнструктивного
матерiалу.    Присутнс`    апjіiкатурне    мислення,    аjюнедостатньошвидкийтемпувиконаннiгам.Брудна

педалiзацiя.  Недостатньо  грамотнс  читання  твору  з

ЁТи-Ь=ання    нрограми    на   низькому   рiвнi.    Сjтабкс  і

2 3 118    -123

музичне      мисjтення.      НетIро,тіумане      фраэ}вання.  іLНеГдО##::[=Яю=[рдиС#::;ГЪтеКfнН[:Ин`:СН:ед:.lР:*НеТi: |

використанi     фi'3ичнi     можливостi     пiашстичного  ,
апа  ату,щопривелодо   орсуваннязвуків.       J



2 112   -117

Початковий   рiвень   засво€ння   му'3ично.і.
Неможливiсть   вiдрiзняти   стильовi   особ
творах   даного   репертуару.   Примiтивне
технiчними              навичками.              несі1р
використати .і.х у певнiй сит  ацi.і'.дуженизькийвиконавський   рТЁТе1ЁТь-.-~

1 1 106  -111

вiдсутнiсть  поняття  форми  у  виконаннi
багато    помилок.    Невикористання    нав
виконаннi      гам.      навiть      у     сере,тlньоN
Неспроможнiсть  прочитати  епiзод  твору
бе3 зупинок.

Спецiалiзацiя "Оркестровi струннi iнструменти"

Црqграмнi вимоги з фаLх±L

Клас скрипки та альта

Виконання

соJIьно.l.

програми

Читка г3 листа:

Клас вiолончелi

Виконання

СОЛЬНО.1.

програми

4

•     двi гами в обся'3i 3-х октав(мажорната мінорна в

помiрному темпi, в ритмiчному угрупуваннi тIо 4` 8.  12  га 24

звуки легато, арпеджiо вiдповiдно по 3 i 9 '3вукiв легато

•      подвiйнi ноти (терцi'і., сексти, октави у межах гами  в 3

октави) для учнiв. якi досягли високого технiчного рiвня в межах

програми дМШ;
•     основнi штрихи (мартле, стакато, спiкато, сотiйс);

•     дваетюди нарiзнi видитехнiки;

•     один твiр крупно.і. форми (одну-двi частини концерту або

сонати);

•     одну п'€су вiртуозного  характеру.

Репертуар дитячо.і. муг3ично.і. шкоjіи  1 -2  класiв.

•    Григорян "Начальная школа игры на скрипке". Москва,

Му'3ыка,-1988

•    Пархоменко "Школа игры наскрипке"  Киев, "Му'3ична

Укра.і.на",-1987

•     Тахтаджиев "Скрипка"  Ки.і.в, "Музична Укра.і.на", -1986

•     "Пьесы и произведения крупной формы", Москва,-1986

•    Однамажорнагамав3 октави в помірномутемпі, в

ритмiчному угрупуваннi по 4. 8,  12 та 24 '3вуки jісгато. арпеr[жiо

вiдповiдно по 3, 6  i  9 звукiв ,тіе1`аіо

•     подвiйнi ноти (терцi.і., сексти, октави) для учнiв. які ,'іосят`.тти

високого технiчного рiвня в межах програми дМПL



•    два етюди на рiзнi види технiки;

•     один твiр крупно.і. форми (одну-двi частини концерту або

сонати);

•     одну п`ссу вiртуо3ного  характеру.

Читка з листа:

Клас контрабаса

Виконання

сольно.і.

програми

Репертуар дитячо.і. музично.і. школи  1 -2 кjіасiв.

•    Р.С. Сапожнiков. Школи гри на вiолончелi.

•    Ю.О. Полянський. "Крок за кроком"

•    одна мажорна гама в  октави в помірному темпі,

органiзована по 2 та 4 звуки легато, арпеджiо вiдповiдно по 3

звуки легато;

•    один етюд (Сiмандл,  Наннi, Кмет, Шторх). Збiрка легких

етю,т[iв.  Укладач Раков.  Москва.  -1963

•     Iі'€са або одна-двi частини  класично.і. сонати  (I`аjіьяр.

Марчело, Арiостi);

•     одну п'ссу вiртуог3ного  характеру.

щ_узична грамота

1,Володiти навичками грамотного запису одного]тосся в скрипковому та басовому ключах,

вмiти  правильно групувати  тривалостi нот,  знати  паузи,  назви октав, лiтернi  позначення

нот.

2.Знати   мажорнi  та  мiнорнi   гами  до   4-х   знакiв   включно   (мажор  -   натуральний   та

гармонiчний; мiнор -натураjіьний, гармонiчний та мелодичний); ступенi гами; квiнтовий

круг тональностей; паралельнi, одноiменнi та ент армонiчнi  тонаjіьностi.

3.Будувати   та   визначати   iнтервали   -      чистi,   малi,   великi;   тритони   та   характернi   з

розв`язанням в тональностях мажору та мiнору до 4пх '3накiв.

4.Будувати  та  визначати  в  тональностях  мажору  та  мiнору  до  4-х  знакiв  акорди:  головнi

тризвуки та .і.х обернення, д7 та  його обернення, ввiднi септакорди (зменшений та малий) г3

розв'язанням.
5.Будувати та визначати вiд звука тризвуки (мажорнi, мiнорнi); обернення мажорного та

мiнорного   три'3вукiв,   д7  та   його   обернення,   ввiднi   септакорди   та  розв`я'3увати   .і.х   в

тональностях мажору та мiнору.

СОjіьd]еджiо



1.Написати  одноголосний диктант в мажорнiй або мiнорнiй тональностi в обсязi 8 тактiв

в розмiрi 2/4, 3/4 або 4/4. Iнтонацiйнi труднощi -стрибки, хромати'3ми; ритмiчнi ~ ноти '3

крапкою,  шiстнадцятi  в  рiзних  ри"iчних  групах,  простi  види  синком.  трiолi,  паузи.

диктант програсться 8 -10  раз на протязi 25 хвиjтин.

2.спiв:

•      гами м~ажорнi (2-х видiв)тамiнорнi (З,х видiв)  до4-х '3накiв включно вiдрiзних сгуHенiв,

•      iнтервали   -   великi,   малi,   чистi   та  дiатонiчнi   тритони   з   розв`язанням   на   ступенях

натурального мажору та мiнору (вгору та вниз);

•      iнтервали збiльшенi  та зменшенi  з  ро'3в'язанням  (характернi   -   зб.2,  зм.7) та тритони  на

ступенях гармонiчного мажору та мiнору;

•      iнтервали -чистi, великi, малi   вiд даного звуку;

•     акорди в тональностях мажору та мiнору: головнi тризвуки та.і.х обернення,

домiнантсептакорд (д7) з оберненнями  i розв'язанням, ввiдний септакорд '3 розв`я'3анням;

•      акорди вiд даного звука: мажорнi та мiнорнi тризвуки та.і'х обернення.

3.Слуховий анаjіiз:

•     iнтервалiв -окремо та в послiдовностi;

•    акорди-окремо тав послiдовностi ;

•     три види мiнору i мажору - в звукорядi або в мелодi.і..

4.Спiв по нотах мелодi.і.  з диригуванням у розмiрах 2/4, 3/4, 4/4  однотоналънi , іцо мiсгя"

ритмiчнi  труднощi:  ноти  з  крапкою,  паузи,  шiстнадцятi.  Орi€нтовна  складнiсть  -  '3б.
Г.Фрiдкiна «Читання з листа на уроках сольфеджiо»: №№149 -156

Критерi.і. оцiнювання якостi знань абiтурiс`нтiв
спецiалiзацi.I. ::Р_щестровi стрVннi iнстwмеш±±=±

5-баJlьна 12-бальна 200-баjіьна
Критерi.і. оцiнюванняшкала шкала ш к аJ1 а

оцiнювання оцiнювання оцiнювання
Вiртуозне    виконання    склаdно.і.    програми.    Вiль[___-_------г------------------------------

5

12 200

кероване володiння iнструментом. Наявнiсть рухли
пальцiв  ттiво.і.  руки,  дрiбних.   час'іiпте   пальцевих
право.і. руки та координацi.і. рук,  Гра iнтонацiйно  L
артикуттяцiйно      та      метроритмічно       чітка.       я
звуковидобування,         динамiчна         різноманіт
Гармонiчне  посднання  якiсно.і.  техніки  та  худож
мислення, демонстрацiя музичного смаку.     _Впевнене,технiчнодосконале,яскравевико]

11 190,5  -199

скттадно.і.   програми.   Наявнiсть   повноти   тону,   ;
звуку,  розвинене почуття італьцьово.і. свободи, вiдгнучкостi,еластичностiм`язiв.Bi

використовус`,ться   як  засiб  посилення  виразност
iнтонацiйно  чиста,  артикуляцiйно     та  метрорит

()



чiтка, якiсне звуковидобування, впевнене вiдображення
динамiчного плану. Вiдмiнний ансамбль з фортепiано.

10 181  -189,5

Технiчне,  з  наявнiстю  емоцiйного  тонусу  виконання
програми.      Вмiння     використовувати      виконавську
технiку   як   засiб   втiлення   образного   змісту   музики.
достатньо   розвинена   пальцева   технiка   jіівоі    руки.
Чистий,  без  призвукiв  звук,  iнтенсивний  пiд  час  гри
рiзних   нюансiв.   Вмiння   розподiляти   смиLюк,   якісно
змiнювати  напрямок  рухiв  смичку,  т`ра  вiдновi,"  до
стилю та змiсту твору.добревиконаннядостатньБЩТкiТj-,:Т=i; -ГiШв-о-рiЪtТЬ-ояв-`

4

9 171,5  -180

сценiчно.і.  культури  та  виконавського   самоконтролю.
Вмiння     пов'язати     технiчний     розвиі`ок     рухливості
пальцiв   ,   якостi   штрихiв,   звуку,   вiбрацi.і.   зi   стилем
му'3ики.    яка    виконус`ться.    Гра    iнтонацiйно    чи$та.метроритмiчночiтка,динамiчновиправдана.Наявність

деяких   недолiкiв   в   постановцi:   скутість   рухів,   різки
переходи в позицi.і., неякiсне посднання ст  ун.

8 162 -170,5

добре     виконання     програми.     достатньо     якісне
звуковидобування     досягас`ться   бе3   зайвих   м'язовихнапружень.Вцiломувиконавецьвмi€`сприйматитавиконуватимузичнiтворизекзаменацiйно.і.програмивпевнено`доситьповновiдображасхуложньо-образнии

змiст,аjі.s_м_gL€L_с_т2_щ_ар_тч_е_ми_сле_НЧЧ,

7 152,5  -161

В-й-k-оi=Гння     програми     вияв.г1яс`     ,]остатнt`     '3асвос`ннямузичногоматерiалу.Граiніонацiйночиста`ритмiчна.  \присутнярухово-технiчнасвобода.Виконавець

демонструс зв'язок мiж музично-слуховими уявленнями
та  .і.х  руховими  втiленнями.    Трапляються  не+тіоліки  увиконаннiштрихiв,якiщенестализасобомхудожньо.і.

виразностi.  Не завжди якiсний '3вук пiд час гри в рі'3них
нюансах.                                                             _...___ _____.____.__.___ ____.__,___



3

6 143  -152

Виконавець  здатний  сприймати  i  вiдтворювати  значну
частину    музичного    матерiалу.    Недостатньо    якiсне
звуковидобування,    хитка    iнтонацiя,        недостатньо
сформоване    художнс    мислення.    Ма€    недоTтiки    в
постановцi,  виконаннi  стрибкоподiбних  штрихiв,  що
вплива€ на виразнiсть виконання.

5 133,5  -142

демонструс   розумiння   му'3ичного   матерiалу,   бiлып
вдало  викону€  музичнi  твори,  якi  мають  художньо-
конкретну   основу,   Мас   недолiки   в   постановцi.   Не
повною  мiрою  оволодiв    елементарними   I`ехнічними
навичками,    неточна    iнтонацiя,    особливо    пi,і    час

Iвиконання подвіиних нот, акор+щв.

4 124  -133

Початковий   рiвень   засво€`ння   музичного   матерiалу`
посереднс знання музичного тексту та його виконання.
Незадовiльний     стан      слухового      контроJтю`     мала  ,
динамiчна      шкала.      Учень      демонструс      здатнiсть
сприймати      та      виконувати      музичнi      твори      на
репродуктивному      рiвнi,       одноманiтна       вiбрацiя,
невиразне  фразування.  Застосування  '3нань  спецiально.і
музично.і. термiнологi.і. задовiльне.

2

3 118    -123

Виконавець  демонструс  часткове  засвосння  музичних
творiв       програми.       Художньо,образне       мисттення
розвинене   слабо,   гра   невиразна,   уповiльнені   темпи,
недолiки    в    iнтонацi'і.,    ритмi,    поганий    ансамбль    '3
фортепiано.    Неякiсне    виконання    творiв    напам'ять.
володiння не`значною частиною му`3ичного матер1алу.Виконанняпрограми3ве,'тикимине,тіо,'Iiками.IТо1`ані`  |

2 112  -117
знання   творiв    напам'ять,    часто    утювi,'Iьненi    тсмпи`
нечиста  iнтонацiя,  нечiткий  ритм,  погана  якiсть  звуку.
Недолiки в постановцi корпусу та право_.іiу_кр_L___ _  _____ _

1 1 106  -111

:`лВеО::нтаерК=33#,НаБi::]:''.   с]тТ[:%':РаМв:ра:Ис:%Н } :'у',=:::п ьНо:  |
образне     мислення     та     '3нання     музичного     тексту.
Невмiння  побудувати  форму  твору,  динамiчний  план.
Гра з недолiками в постановцi, iнтонацiйно   не точна,
штрихи не якiснi, звук одноманiтний, вiбрацiя скута,

Спецiалiзацiя "Оркестровi духовi та ударнi iнструменти"

_Црогтэамнi вимоги з d]аху.

Клас духових

iнструментiв

Виконання

сольно.і.

програми

•     гами до 4 знакiв,.і.х тризвуки, в помірному темпі, різними

штрихами.

•     два етюди рiзнопjlанового характеру (у повijтъному та

швидкому темпах):

•     двi рiзнохарактернi п'€си мало.і. форми (кантилену та

технiчну).

•    гами до 3 '3накiв, арпеджіо;

8



Клас ударних

iнструментiв

Виконання

СОЛЬНО.1.

програми

•     двi п'сси,1 технiчний етюд, тремоло малий барабан:

поодинокi удари, двiйки, трiйки

•    дватехнiчних етюди

зична г амота

1.Володiти навичками грамотного запису одноголосся в скрипковому та басовому ключах,

вмiти правильно групувати тривалостi нот, '3нати паузи. на'3ви октав, лiтернi г1означення но і .

2.Знати  мажорнi  та  мiнорнi  гами  до  4-х   '3накiв  включно   (мажор   -  нагуральний   га

гармонiчний; мiнор ~ натуральний, гармонiчний та мелодичний): ступенi гами; квiн,товий

круг тональностей; паралельнi, одноiменнi та енгармонiчнi тонаTтьностi.

3.Будувати   та   визначати   iнтервали   -      чистi,   малi,   великi;   тритони   та   характернi   '3

розв'язанням в тональностях мажору та мiнору до 4-х знакiв.
4.Будувати та визначати в тональностях мажору та мiнору до 4-х знакiв акорди:  головнi

тризвуки та .і.х обернення, д7 та  його обернення, ввiднj септакорди (зменшений та малий)

з розв'язанням.

5.Будувати та визначати  вiд '3вука тризвуки (мажорнi, мiнорнi); обернення  мажорного та

мiнорного   тризвукiв,   д7  та   його   обернеттня,   ввi,тінi   септакор,тіи   та   розв.язуваги   .і.х   в

тональностях мажору та мiнору.

Сольфеджiо

1.Написати  одноголосний диктант в мажорнiй або мiнорнiй тональностi в обсязi 8 тактiв

в розмiрi 2/4, 3/4 або 4/4. Iнтонацiйнi труднощi -стрибки, хроматизми; ри"iчнi -ноти з

крапкою,  шiстнадцятi  в  рiзних  ри"iчних  групах,  простi  види  синком,  трiолi,  паузи.

диктант програсться 8 -10  раз на протязi 25 хвилин.

2.спiв:

•      гами мажорнi (2-х видiв) та мiнорнi (3-х видiв)  до 4-х знакiв включно вiд рiзних ступенiв:

•      iнтервали   -   великi,   малi,   чистi   та   дiатонiчнi   тритони   '3   розв`язанням   на   ступенях

натурального мажору та мiнору (вгору та вниз);

•      iнтервали  збiльшенi та зменшенi  з розв'язанням  (характернi   -   зб.2,  зм.7) та тритони  на

ступенях гармонiчного мажору та мiнору;

•      iнтервали-чистi, великi, малi   вiдданого звуку;

•      ак6рди в тональностях мажору та мiнору: головнi тризвуки та 'і.х обернення,

домiнантсептакорд Щ7) з оберненнями  i розв'язанням, ввiдний септакорд з розв'язанням;

9



•      акорди вiдданого звука: мажорнi та мiнорнi тризвуки  га.і.х обернення.

3.Слуховий аналiз:

•    iнтервалiв -окремо та в послiдовностi;

•    акорди -окремо та в послiдовностi ;

•    три види мiнору i мажору - в звукорядi або в мелодi'і..

4.Спiв  по  нЬтах  ме]тодi.і.   з диригуванням  у розмiрах  2/4,  3/4,  4/4   однотональнi  ,  що  мiстять
ритмiчнi труднощi: ноти з крапкою, пау'3и, шiстнадцятi. Орiснтовна складнiсть -зб. Г.Фрiдкiна
«Читання з листа на уроках сольфеджiо»: №№149 -156

Критерi.і. оцiнювання якостi знань абiтурiс`нтiв
спецiалiзацi.і. "QрЁесттtОвi духовi та ударнi iнструменl±±:±iiii,,,,,,,,,,,ii,_

_                  :__                                       _                    _Критерi.і.оцiнювання

5-бальна 12-бальна 200-баjіьна

шкала шкаJ1аiнювання шкалаоцiнювання200
оцінювання5 оц     12

досконалiсть. Гра iнтонацiйно чиста, чн`ка артикуляція,
якiсне  звуковидобування,  3мiстовне  дихання,   гарнии
тембр   звука.   Повне   досягнення   художніх   завдань,
демонстрацiя  сценiчно.і.  майстерності,  індивідуальнии
творчий пiдхiд до виконання екзаменацiйно.і. програми.

11 190,5  -199

Програма виконана емоцiйно, виразним звуком. Якiсне
звуковидобування,  чиста  iнтонацiя,  чiтка  артикуляція.
Повна  технiчна  свобода,   грамотне  дихання,  яскрава
динамiка, творче рiшення художнiх завдань. Вiдмiнний
ансамбль з фортепiано.Програмавиконанавпевнено.    гехнiчно.    !   вмiнням

10 181  -189,5

використати   виконавську   і`схнiку  як   3асiб  х}Z,іожнього  1

розкриття     змiсту     музики,      Чиста`     бе'3     призвуків
iнтонацiя,       чiтка      атака      '3вуку`       вiрне      дихання.
Рiзноманiтна     динамiка.      досконаjіий      ансамбль     r3
фортепiано.  Виконання  вiдповiдас`  стилю  та  характеру
МУ'3ИЧНИХ ТВОРiВ.                                                         _____ ___Увиконаннiпрограмивiд-ображенаiндивiдуальнiсть,

4

9 171,5  -180

Штрихи  виконанi  грамотно,  звук  виразний,  технiчні
прийоми  вiдпрацьованi.  Чиста  артикуляція,  ритмічна
точнiсть,   сценiчна   витриманiсть.   Браку€   витонченоі
змiни динамiчного плану програми.добревиконанняпрограми.Яскраво   -виражена

8 162 -170,5

динамiка,     достатньо     якiсний     г3вук,     використання
елементiв   вiбрато.   Стiйке   дихання,   чиста   iнтонація.
ритмiчна точнiсть, вiрна постановка апараіу  Наявнiсть  ,
деяких  недолiкiв з  чiтко.і. артик_уляціL                                              і

7 152,5  -161

Програма виконана без  '3упинок, грамотно у '1 екторому
вiдношеннi. Виконавець демонструс динамічні відтінки.
достатньо   вiльну   технiку.    якiсні`   '3вукови,`іобування.
Недостатньо  розкрита  iндивiдуальнiсть,  нс  дотримані
умовикантиленнQ_г_g_.'г3_Р_У_±_9Ч__Цzl_._,__

3 6 143  -152
Повне  володiння  апттiкатурою,  правильна  постановка.
Недостатньо переконливо виконаний динамiчний план 1

0



творiв,  слабка штрихова культура,  не стiйка iнтонацiя,
не    чiтке    звуковидобування.     демонстру€`    достатнс`
технiчне володiння iнструктивним матерiачg_у=

5 133,5  -142

Програма  виконана  в  цiлому,  ajie  мали  мiсце  текстовi
помиттки.  Недолiки  в  постановцi  вiдображаються    на
звуковiй виразностi  i  повнотi дихання. Слабка технiчна
пiдготовка, не чiтка артикуляцiя. Сценiчна витримка не
розвинута.Початковий   рiвень   пiдготовки   програми,   посереднс`

4 124  -133

знання      музичного      тексту.      Вiдсутнiсть      чiткого
звукоутворення  i  вiбрато.   Слабо  розвинене  дихання.
Незадовiльний  стан  слухового  контролю,  напружена
постановка, невпевненiсть на сценi.Виконанняпрограминанизькому   рiвнi.    Слабий,

2

3 118    -123
невиразний  звук,  нестiйке дихання.  Текстовi  помилки,
непродумане  фразування.  Технiчна  нiдготовка  низька,
рухи пальцiв та рук скутi.

2 112   -117

дуже   низький   рiвень   виконання   11роірами.   +'іихання.
постановка   та   якiсть   звуку   на   примiтивному   рівні.
Вiдсутнс`   почуття   форми,   фразування.   Частi   зриви   в
технiчних мiсцях.

1 1 106  -111

Виконання    слабко'і.    програми     на    низькому    рiвнL
Вiдсутня   вiрна   постановка,   грудне   дихання,   звук   з
шиплячим  вiдтiнком.  Багато  текстових  помилок,  частi
зупинки при виконаннi.

Спецiалiзацiя "Народнi iнструменти"

амнi вимоги з

Клас бандури

Виконання сольно.і. програми:

Виконання гам:

•     полiфонiчний твiр

•    твiр крупно.і. форми

•     твiр кантшенного або  вiртуо'3ного характсру

•     вокальнийтвiр  '3 супроводом.

•    мажорнi та мiнорнi  гами  до   трьох  знакiв  правою  та

лiвою   руками   разом   в   помiрному   темпi   такими

ри"iчнимиугруповуваннями:  1-1,1-2,1-3,1-4,            1-

5 тризвуки головних ступенiв тональностей; арпеджiо

мале,  велике,  ламане.  домiнантсептакорд  -  грати  в

тональностi Соль-мажор.

•      один  етюд  на рi'3нi  види  технiки.11рийоми  1`ри:  UіиіIок.

удар,    флажолет,     гремоло     однiс`.і.    ноіи.     Меjli3ми:

морденти.  форшлаги,
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Читка з листа:

Клас балалайки

Виконання сольно.і. програми:

Виконання гам:

Читка з листа:

Клас домри

Виконання сольно.і. програми:

Виконання гам:

Читка з листа:

Кjlас гiтари

Виконання сольно.і. програми:

Рiвень    складностi    вiдповiдас    вимогам    3    класу    дитячо.і.

музично.і. школи.

•     один твiр крупно.і. форми (варiацi.і. або сонатини)

•    один    твiр    кантиленного    характеру    або    обробка

народно.і. пiснi

•     оригiнальний або вiртуозний твiр.

•    двi  гами  в  обсязi  двох  октав  (мажорнi  га  мiнорнi)  в

помiрному темпi,  ритмогрупами  по  2,  3  -  6  нот  на
акцент.

Прийоми  гри - бряцання,  подвiйний  щипок, дрiб  (велика та

мала), тремоло. Штрихи ~ при грi тремоло подвiйними цотами
-       стакато,       легато,       маркато.       Арпеджiо:       тонiчне.

субдомiнантове, домiнантовi.

•     один етюднарiзнi видитехнiки.

Рiвенъ  скjіадностi   вiдповiда€   вимогам   2   -   3   класу  дитячо.і

музично.і. школи.

•    один твiр крупно'і' форми

•    один    твiр    кантиленного    характеру    або    обробка

народно.і. пiснi

•     оригiнальний або вiртуозний твiр.

двi   гами   (мажорна  та   мiт-Iорна)  до   3-х   '3накiв  в  обся'3i   2-.`

октави;

Виконання   рiзними   прийомами   гри.   штрихами   (стакато,

легато,   маркато)   рiзними   ритмiчними   малюнками   (дуолi,

трiолi, квартолi, квiнтолi);

Арпеджiо : тонiчне, субдомiнантове, домiнантовi.

•    одинетюд.

Рiвень  складностi  вiдповiдас  вимогам   2  -   3   ктіасу  дитячо.і.

музично.і. школи.

•    полiфонiчнийтвір

•      TBiP  КРУПНО.1.фОРМИ;
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Виконання гам:

Читка з листа:

Клас баяна, акордеона

Виконання соIIьно.і. програми:

Виконання гам:

Читка з листа:

•    твiр укра.і.нського автора або твiр за вибором

вступника;

•     виконання гам в обсязi  l-2 октав до 2-х знакiв;

•    Один етюд за вибором вступника.

Рiвень складностi вiдповiда€  вимогам 2  - З  к,тIасу +тіитячо.і

музично.і. школи.

•    один полiфонiчний твiр ;

•    один твiр крупно.і. форми, за рiвнем складностi не

нижче 5 класу дитячо.і. музично.і. школи;

•    один твiр кантиленного характеру;

•    один твiр з елементами вiртуо'3ностi, побудован.ий

на народному мелосi чи оригiнальний, '3а рiвнем

складностi не нижче 5 класу дитячо.і. музично.і.

школи

•    гами мажорнi на  3-4октави основними

штрихами з кожного r3 3,х  рядiв право.і. клавiатури

(двома руками);
•    арпеджiо мажорнi,  акорди;

•    мiнорнi гами одноголоснi (по можливостi);

•    мажорнi гами терцiями (по можливостi)

•    один  етюднарiзнi видитехнiки.

Рiвень складностi вiдповiда€ вимогам 2 - 3 класу дитячо.і.

музично.і. школи.

зична г амота

1.Володiти навичками грамотного запису одноголосся в скрипковому га басовому ключах.

вмiти правильно групувати тривалостi нот, знати пау'3и, назви октав, лiтернi позначення

нот.

2.Знати  мажорнi  та  мiнорнi  гами  до  4-х  знакiв  включно  (мажор  -  натураjтьний  та

гармонiчний;мiнор-натуральний,гармонiчнийтамелодичний);ступенiгами;квiнтовий

круг тональностей; паралельнi, одноiменнi та енгармонiчнi тональностi.

3.Будувати   та   визначати   iнтервали   -      чистi,   малi,   великi;   тритони   та   характернi   '3

розв'язанням в тональностях мажору та мiнору до 4,х знакiв.
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4.Будувати та визначати в тональностях мажору та мiнору до 4-х знаків акорди: головні

тризвукита'і'хобернення,д7тайогообернення,ввiднiсептакорди(зменшенийтамаTтий)

з розв'язанням.

5.Будувати та визначати вiд звука тризвуки (мажорнi. мiнорнi); обернення мажорного та

мiнорного  три3вукiв,   д7  та  його   обернення,   ввiднi   сетттакОрди   та   рОзв'я3увати  .1.х   в

тонаhьностях мажору та мiнору.

ЁQдI?фед2ф

1.Написати  одноголосний диктант в мажорнiй або мiнорнiй тональностi в обся* 8 тактiв

в розмiрi 2/4, 3/4 або 4/4. lнтонацiйнi труднощi -стрибки, хрома"зми: ритмiчнi -ноти г3

крапкою,  шiстнадцятi  в  рiзних  ритмiчних  групах,  простi  види  синком,  трiолi,  паузи.

диктант програсться 8 -lО  раз на протязi 25 хвилин.                                                     .

2,спiв:

•      гами мажорнi (2-х видiв) тамiнорнi (3-х видiв)  до 4-х знакiв включно вiдрiзних ступенiв;

•      iнтерваjіи   -  великi,   малi,   чистi   та   дiатонiчнi   тритони   з   розв'я3анням   на  ступенях

натурального мажору та мiнору (вгору та вниз);

•      iнтервали  збiльшенi  та  г3меншенi  з  розв'язанням  (характернi   -   зб.2`  '3м.7)  та тритони  на

ступенях гармонiчного мажору та мiнору;

•      iнтервали -чистi, великi, малi    вiдданого г3вуку;

•      акорди в тональностях мажору та мiнорутоловнi тризвуки та.і.х обернення,

домiнантсептакорд (д7) з оберненнями  i ро'3в.язанням, ввiдний сепіакорд з розв`язанням;

•     акорди вiд даного звука: мажорнi та мiнорнi тризвуки та.і.х обернення.

3.Слуховий аналiз:

•    iнтервалiв -окремо та в послiдовностi;

•    акорди-окремо та в послiдовностi ;

•    три види мiнору i мажору - в звукорядi або в ме]іодi.і..

4.Спiв по нотах мелодi.і.  з диригуванням у ро'3мiрах 2/4. 3/4, 4/4  однотональнi , [iіо мiст`ятъ
ритмiчнi  труднощi:   но'ги  з  крапкою,  паузи,  шiстнадцятi.  Орi€`нговна  складність   -зб.
Г.Фрiдкiна«Читаннязлистанаурокахсольфеджiо»:№№149~156

Критерi.і. оцiнювання якостi знань абiтурiснтiв
спецiалiзацi.і. "Народнi iнструменти" (баян, акордеон)

5-бальна 12-бальна 200-бальна
Критерi.і. оцiнюванняяскраветавиразневиконаннятворiв--швидкогехарактеру.Володiнняосновнимизасобами,яківiдповiдаютьспецифiцiзвуковидобування.шкалаоцiнювання шкалаоцiнювання шкаJ1аоцiнювання

5 12 193  -200

н.сть    оботи   пальцiв на клавіатурі з рухомКоординова  і       р                                                                      1
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