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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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мiха.€днiстьТм-о~цiйногоТа-рацiоЁБj-ьlЁБгофакторiв,
спрямованих      на     розкриття      художньоі`о     образу.
Багатограннiсть  динамiчних  вiдтiнкiв,  метроритмічна
точнiсть.

_11 184  -192

Впевнене   технiчне    виконання    складно.і.   програми.
Почуття стилю, цi]тiснiсть iнтерпретацi.і. твору. Вiдчуття
художнього   звукового  процесу,  виразне  iнтонування.
Виконання     полiфонiчних     творiв     з     вiдтворенням
горизонтальних      лiнiй      у      яскраво      вираженому
артикуляцiйному, ритмiчному та динамічному звучанні.
Вiльне володiння iнструментом.Володiннятехнiкоюбаянiста.     [1ю    пi,тітторядков1ЕL-а-

10 176  -183

iнтерпретацi.і.     художнього     змiсту.     С`тiйкiсть     темтту
метроритмiчна    пу]іьсацiя.     Контроjть    за    розвитком
динамiки, скоординованiсть рухiв рук. Свобо,тіа iгровоі`о
апарату.------------------

4

9 168  -175

добре    виконання        музичних    творiв.    Володщнярiзноманiтнимиштрихами,тембровимизасобами

виразностi.   Чистота   артикуляцi.і.,   ритмiчна   точність,засвосннятехнiкоюрухумiха.Алевиконавськiзасоби

виразностi не розкрили авторський задуi±L_добревиконанняпрограми.Емоцiйназосередженiсть

8 159  -167

на   ладо-iнтонацiйнiй   стороттi   звучанпя,   контролъ   за
штриховою лiнiсю в сдностi '3 правильним вiдтворенняммелодi'і.таточнiстютемпуiритму.Бракус

iндивiдуальностi вико±±зг:±iя=______ _   ___Програмавиконанасіабijтьно.бс33}пинок.  Ё-6ло,іiн-ня

7 150  -158

не в повнiй мiрi  рiзноманiтними видами контакт},'вання`
що    призводить    до    неякiсного    звуку.    Виконавець
обмежусться  вузькими  r3авданнями  i   в  його  грі   певні
види  технiки  дають  одноманiтт]е  звучання  в  різних  за
характером творах.

3

6 142  -149

Програма          виконана          стабiльно.           Неякiсне
звуковидобування   на   баянi,   скутiсть   виконавського
апарату.  Не всюди  продумане  фразування,  змiна міха.Неконтропюстьсядинамiкарозвитку,стабiльнiсть

темпоритму,    iнтонування    основного    i    побiчного
тематичного матерiалу.

5 133  -141

Програма   виконусться   до   кiнця,   аде   з   текстовими
помилками.  Обмеженi  ресурси  сприйняття  музичного
змiсту   i   здатностi   до   уявлення   художнього   образу.
Недостатня    сценiчна    витримка.    невисокий     рiвенъ  ,
техтliчт]ого розвитку. ___.         _=_____=--т,---+

4 142  -132

Початковий   рівень   засвосння   музичното   ма1еріалу`слабке'3наннямузичноготексту.Недосконаjтсволодiннярiзноманiтнимиформамирухiвнаклавiатурi.Емоцiйнаскутiстъ.Незадовiлънийслуховийконтролъ.Вiдсутняпродуманiстьфразуваннятадинамiчногоплану.б
(1,)

2 3 84   -123

Виконання програми на низькому рівні. Сла  ке знання
музичного     тексту,      Слабка     технiчна     підготовка.Вiдсутнiстьхудожньо-образногомисттення.Скутiсть

iгрового апарату, Невмiння донести ф9Lрму твору     ___.
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2 42  -  83

Виконання  програми  на  дуже  низькому  рiвнi.  Сjіабке
володiння   iнструментом.   Погане   знання   музичного
тексту напам'ять, вiдсутнiсть форми твору, фра'3ування,
динамiчного плану, технiчно.і. пiдготовки._--i--------------------------`----`-----_Виконанняпрограминаелементарномурiвнi.

1 1 1-41
Вiдсутнiсть      художньо-образного   мислення,   слабкезнаннямузичноготворунапам'ять.Невмiння

поб  дувати    орму твору.
критерi`,` оцiспецiалiзацi.і."Народнiiнстру

унювання якостi знань абiтурiснтiвменти"(струннi:домра,балалайка,гiтара,бандура).

5-бальна 12-бальна 200-бальна
Критерi.і. оцiнюванняшкала шкаJIаоцiнювання шкалаоцінювання

оцінювання5

12 200

Яскраве    та    виразнс     виконання     гворiв     рi3них    за
характерами.     Воjіодiння    основними    засооами,   .як]вiдповiдаютьспецифiцiзвуковидобування,Сдність

технiчно.і. та емоцiйно.і. гри, яка спрямована на розкри,ття
художнього      образу.      Багатограннiсть      ;тинамічних
вiдтiнкiв,метроритмiчнат_g_ч_чiсть.Впевненетехнiчневиконання ё-кТiдТ=iТ-  програми.

11 190,5  -199

Почуття    стилю,    цiлiснiсть    форми    твору.    Вiдчуття
художнього   звукового  процесу,  виразне  інтонуванн.я.
ВИКОНаННЯ    TBOPiB  КРУПНО'1'  фОРМИ  З  В1дТВОРеННЯМ  ВСіХ
особливостей       формобудуванняння,       у       яскраво
вираженому       артикуляцiйному,       ритмiчному       та
динамiчному звучаннi. Вiльне володiння інструментом.Володiнняприйомамигри,щопiдпорядковано

10 181  ~  189,5

iнтерпретацi.і.  художнього   змiсту,   Виразне   виконаннятворiвтацiлiснiстьформи.Стiйкiс'тьтемпу.

метроритмiчна    пульсацiя.     Котттроль    за    ро.звиткомдинамiки,скоординованiстьрухiврук.(.`вободаігрового

апарату.     ______-----------------добревиконанняму'3ичних      гворiв.     Володi-н-н-ярiзноманiтнимиштрихами.тембровимизасобами

4

9 171,5  -180 виразностi. Чистота артикуляцi.і., ритмiчна точнiсть. Але
виконавськi  засоби  виразностi  не  ро`зкрили  авторськии
задум.                                                           ,u

8 162 -170,5

добре  виконання  програми.  Емоціина  зосередженість
на  ладо-iнтонацiйнiй   сторонi   звучання,   контроль   за
штриховою лiнiсю в сдностi з правильним вiдтворенняN:мелодi.і.таточнiстютемпуiритму.Браку€цiлiсності

ми та  iндивiдуальностi виконання.

7 152,5  -161

орПрограма виконана стабiльно, бе'3 3упинок. Гра не дужеемоцiйна,нестiйкийметроритм.Виконавецьобмежуt`

свою гру викорис`ганням  рi3них  прийомiв три. до кiнця
не_Р.g'_з_к_р_ч_в_g€_т_ь_€р_х_у_д_о_ж_н_iй_об_разтв_ор_у.._

3

6 143  -152

програма виконана бе3 зупинок. Бракус` р1.'3номан1 гност1вштрихах.удинамiчнихвiдтiнках,НевсіприйомигривiдповiдаюIьіехнічнимвимо1ам.Скуі`iсIь

виконавського апарату.

5 і33,5_  і42     ПРОГРаМа   ВИКОНустъся   до   кінця,   алг`   3   текстовимипомилкамитаневисокимiвнемтехнічногорозвитку
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Неякiсне  звуковидобування.   фразування   обмежус`ться
дрiбнимипобудовами.Недостаінясценjіча_гігримкL±__Слабкевиконанняпрограми,алеr3iгранадокiнця.Нс

4 124  -133

всi   прийоми   гри   вiдповiдають   технiчним   вимо.гам.
Недостатнiй    слуховий    контроль`    емоLіiйна   скутістт,.
Вiдсутня   продуманiсть   фразування   та   динамічногоплану.Виконанняпрограминанизькомурiвнi.Слабкезнання-

2

3 118    -123
музичного     тексту,     Слабка     технiчна     підготорка.Вiдсутнiстьхудожньо,образногомислення.Скутість

iгрового апарату. Гра в занижених темпах.Виконанняпрограминадужени'3ькомурiвнi.  СлабкЕ

2 112  -117
володiння   iнструментом.   Погане   знання   музичного
тексту напам'ять, вiдсутнiсть форми твору, фра'3ування,
динамiчного плану, технiчно.і. підготовки.Виконанняпрограминаелеменіарному      рiвнi,г

1 1 106   -111

Вiдсутнiсть      художньо-образного   мисjіення,   ст,таоке'3наннямузичноготворунапам'яг1ь.Одноманiгнiснштрихiвтаприйомiвгри.Невмiнняпобудуватиформу

твору.                                           --1  -----   -      --

Спецiалiзацiя "ХОрове дириIyвання"

Шграмнi вимоги з фш

Виконання сольно.і. програми:            .    Виконати вокальний твiр  а сареllа;

Виконання на фортепiано:                .    полiфонiя;
•     п'€са;

Читка r3 листа:

Слуховий аналіз

•     прочитати   з   листа   задану   мелодiю   3   такіуванням,

вiдтворити  ритмiчний малюнок

•    елементи музично.і. мови: iнтервали, акорди, лади

Щз__ична грамощ

1.Володiтинавичкамиграмотногозаписуодноголоссявскрипковомутабасовомуключах,

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

нот.

2.Знати   мажорнi   та  мiнорнi   т`ами   до   4,х   г3накiв   включно   (мажор  --   натуральний   та

гармонiчний;мiнор-натуральний,гармонiчнийтамеjтодичний);ступенiгами:квiнговий

круг тональностей; паралельнi, одноiменнi та енгармонiчнi тональностi.

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

розв'язанням в тональностях мажору та мiнору до 4пх знакiв.
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4.Будувати та визначати в тональностях мажору та мiнору до 4-х '3наків акорди:  головні

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

з розв'язанням.

5.Будувати та визначати вiд г3вука три'3вуки  (мажорнi, мiнорнi); обернення мажорного та

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

тонапьностях 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  ритмiчних  групах,  простi  види  синком,  трiолi,  паузи.

диктант програсться 8 -10  раз на протязi 25 хвилин.

2.спiв:

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

•      iнтерваjіи   -   великi,   малi,   чистi   та   дiатонiчнi   гритони   з   розв`язанням   на   сгупснях

натурального мажору та мiнору (вгору та вниз);

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

ступенях гармонiчного мажору та мiнору;

•      iнтервали -чистi, великi, малi   вiдданого звуку;

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

домiнантсептакорд (д7) з оберненнями  i розв'язанням, ввiдний септакорд з розв'язанням;

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

3 .Слуховий аналiз:

•    iнтервалiв шкремо та в посjіiдовностi;

•    акорди шкремо та в послiдовностi ;

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

4.Спiв по нотах мелодi.і.  3 диригуванням у розмiрах 2/4, 3/4, 4/4  однотональнi , що мiстять

ри"iчнi  труднощi:  ноти  з  крапкою,  паузи,  шiстнадцятi.  Орi€нтовна  складнiсть  -  зб.
Г.Фрiдкiна «Читання з листа на уроках сольфеджiо»: №№149 -156

Критерi.і. Оцiнювання якостi знань абiтурiс`нтiв спецiалi'3ацi.і."Шв_едиригуващщ

5-баJіьна 12-бальна 2oo-баJl=_Fа
Кри'герi.і. оцi нюванняшкалаоцiнювання шкаJ1аоцiнювання ш каJl аоцiнювання

Вiльне     володiння     технiчними     та     виконавськиN
5 12 200 можливостями    ,г[иригені.ського    апарат}'.     Виконаш



4.Будувати та визначати в тональностях мажору та мiнору до 4-х знаків акорди:  головні

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

з розв'язанням.

5.Будувати та ви'3начати вiд звука тризвуки (мажорнi, мiнорнi); обернення мажорного та

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

тоналi,ностях 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  ритмiчних  групах,  простi  види  синком,  трiолi,  паузи.

диктант програсться 8 ~  1 О  раз на протязi 25 хвиjіин.

2.спiв:

•      гами мажорнi (2-х видiв) тамiнорнi (3-х видiв)  до 4-х знакiв включно вiд рi'3них ступенiв;

•      iнтервали   -   великi,   малi,   чистi   та   дiатонiчнi   тритони   з   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;

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

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

•      акорди вiдданого 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 мелодi.і.,

4,Спiв по нотах мелодi'і.  з диригуванням у розмiрах 2/4, 3/4, 4/4  однотональнi , що мiстять

ри"iчнi  труднощi:  ноти  з  крапкою,  ттаузи,  шiстнадцятi.  Орi€нтовна  складнiсть  -  зб.
Г.Фрiдкiна «Читання з ]тиста на уроках сольфеджiо»: №№149 -156

Критерi.і. Оцiнювання якостi знань абiтурiснтiв спецiалiзацi.і."ХQше_диригуватIщ

5-баJіьна 12-бал ьна 200-баJіьi;
Критерi.і. оцiнюванняшкала шкалаоiнювання ш к аJ1 аоцiнювання200

оцінювання5 ц 12
Вiлъне     володiння     технiчними     та     вик
можливостями     ,тіирит`ентського     аііаLрL€ц2'_._+_

онавськими
Виконантiя
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вокального          твору          демонструс          артистизм,
iндивiдуальнiсть,     емоцiйну     виразнiсть     вокально-
технiчне    володiння    голосом.    Технiчно    досконале
виконання  складно.і.  програми  на  фортепiано.  Вiльне
читання партитури в необхiдному темпi, дотримуючись
динамiки,  звуковедення.  Сольфеджування  iнтонацiйно
та ритмiчно вiрно '3 вi.дповiдним тактуванням     ____ ___ ___ _Володiнняосновнимитехнічнимизасобами

11 190,5  -199

диригування.   Вiдображення   динамiчно.і.   та   темп9во.і
драматургi.і        твору.        Оперте        дихання`        вірнезвукодобування,iнтонацiйначистота,тембральне

забарвлення  голосу  при  виконаннi  вокального  твору.
Виконання програми на фортепiано впевнене, художньо
образне.   Вiрно   прочитаний   нотний   текст,   ритмічначiткiсть,звуковедення,динамiка.Соттьфеджуванняв

повiльному темпi  вiрний текст, iнтонацiйно чистий.

10 181  -189,5

добре  розвинутий  диригентський  апарат.  ВикоFаннг
твору г3начно'і. складностi. Гарнi природні вокальні дані:
По€днання  технiчних  та  художнiх  задач  у  виконанні
програми  з  фортепiано.  Читання  партитури  з  вірнимнотнимтекстомвповijтьномутемітi.Спiввправ

iнтонацiйно чистий

4

9 171,5  -180

i=ехнiчнi та виразнi можливостi дирит`етIтського апарат},
на достатньому рiвнi. Вокальнi даннi  не доситъ яскраві,
але  виконання   виразне.   iнтонаIіiйно   чiтке.   Програма
середньо.і'    скj'Iадностi,    виконана    впсвнено,    яскравовираженехудожньо-образнемислення.Виконанняпартитуривхарактерi,алез1-2помилками..\,,

Соль   еджування з вiрним текстом, інтонаціино вірно.

8 162 -170,5

диригування          твору          середньо.і.          складностi,диригентськийапаратдещоскутий.Голоснедосить

гучний, але дiапазон достатнiй. Виконання програми на
фортепiано  середньо.і.  складностi,  браку€    художн.ьогfі.
втiлення образу. Не завжди точне вiдтворення ритмічноі
структури   хорово.і.   партитури.   Нестiйке   iнтонуваннямелодi.,..-------диригуванн-яем:ЪТliйне`виразне.алсбраку€`чiтке

7 152,5  -161

виконання    штрихiв    на    8.    Вока,Iьнi    гт[ані    не    ,ті9си1`?  і
яскравi, обмежений дiапазон  гоjlосу. Нс завжди  якісгии'3вук,браку€`свободиIтiанiсгичноіоапарагу.Наявнісі-ь

(помилок у грi партитури` нестiйке iнтоііування мещщL

3

6 143  -152

Твір  виконано  в  ціл     упомилки,нестабiльне'3нання тексту напам'ять. Голос не

мас  гучностi,  обмежений  дiапазон  голосу.  Виконанняпрограмизфортепiаносереднъогорiвня.Виконання

партитури у повijтьному темпi з текстовими помилкамиСпiвмелодi.і.вповiльномутемпi,нестiйкеiнтонування.и

5 133,5  -142

Непевне   знання   твору.    Наявні   технічні    недолік  .
Вiдсутнiсть  координацi.і.  руху  рук.  Не  досить  яскравівокальнiданнi,нестiйкеiнтонування.Посереднiйрiвень

технiчного    розвитку  пiанiзму,  сіриманi  емоцi.і.,  Читка
партитури з аркуша посере,тіня.  ВiдсугIнiсть координаціі

_  lЭ_УХУ__Р_У_кF  і_  сп_i_в_у  мего+Jіi.і..  текс'гові  тіомиjіки.
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4 124  -133

диригування  на  рiвнi  тактування,  не  гнучкий,  скутий
диригентський    апарат,    Обмеженi    вокальні    данні,
нестiйке      iнтонування.      Маловиразне      виконання
програми  з  фортепiано,  технiчна  скутiсть.  Виконання
партитури  не  в  характерi,  '3  помилками  в  тексті,  спів
мелодi.і.     в     повiльному     темпi,     з     iнтонацiйними
неточностями.Вiдсутнiстькоординацi.і.  рухiв.   скутий  диригентський

2

3 118    -123

апарат.   Вокальнi   данi    не   яскравi.   бсз   тембраjтіьного
забарвлення.  Виконання  програми   початково1`о  рівня`
вiдсутнiй пiанiзм. Не ритмiчна, з помилками в тексті гра
партитури   г3   аркуша.   Нестiйке   iнтонування   мелод"
вiдсутнс`   сттiввiдношення   мiж   снiвом   і   тактуванням.
Музичнi данi на низькому рiвнi.                              __.____

2 112  -117

диригентський   апарат   скутии`   не   гнучкии,   відсутнякоординацiярук,невираженiдолiсхеми.Вокальнiданi

не виявjтенi.  Вiдсутнi навички гри  партитури з арку,ша.
Вiдсутнiсть уяви звуковисотностi, ритмiчно.і. організащімелодi.l..диригуваннянарiвнiтактування,лiнiясхеми.не

1 1 106  -111

виражена,  помили  в текстi,  зупинки.  Вокальні  дані  не
вираженi.    Неспроможнiсть    прочитати    партитуру.   з
аркушу бе3 зупинок. Невмiння про iнтонувати методію:
не  стiйка  iнтонацiя.  помиттки  у  вiдтворенні  ритмічного
малюнку.                                        _~__

Виконання сольно.і. програми:

Академiчний вокал

Виконання сольно.і. програми:

Естрадний вокал

Спецiалiзацiя "Спiв"

Щр_Qграмнi вимоги з фа±±±
Продемонструвати наявнiсть вокальних, музичних

здiбностей та акторських здiбностей.

•     виконати 3 нескладнi вокальнi твори (вокалiз,

старовинна арiя, народна пiсня або романс);

•    продекламувати (обов'язково напам'ять)  вiрш або

басню;

•     виконати фортеііiанний твiр (складнiсть твору маt`

вiдповiдати середньому рiвню пiдготовки).Вибiр

жанру вiльний-полiфонiя. твiр  ве,гтико.і. форми`  п.с`са.

етюд;

•     слуховий аналiз елементiв музично.і. мови: iнтервали,

акорди, лади, то1цо.

Продемонструвати наявнiсть вокальних, музичних та

акторських здiбностей.
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•     Виконати три вокальнi твори (з використанням

фонограми):пiсню а.саре11а, зарубiжну естрадну пiсню

(обов'язково мовою оригiнала), воклiз (бажано
джазовий);

•    продекламувати (обов'язково напам'ять)  вiрш або

басню;

•     виконати фортепiанний твiр (складнiсть твору ма€

вiдповiдати середньому рiвню пiдготовки).Вибiр

жанру вiльний-полiфонiя, твiр велико'і. форми,

п'€са, етюд;

•     слуховий аналiз елементiв музично.і. мови:

iнтервали, акорди, лади, тощо.

З музично.і. грамоти вступник повинен знати:

•    тональностi мажору та мiнору до трьох знакiв, вмiти .і.х зiграти на фортепiано;

•    лiтернi позначення звукiв;

•    назви темпiв iталiйською мовою та деяких розповсюджених нрийомiв виконання.

1.  спiв:

•   гами:  натуральну  мажорну   або  мiнорну  (3нх  видiв)  з  1~  2  ключовими  знаками,  а також

рiзнi ступенi в гамi ~ стiйкi та нестiйкi з розв'язанням;

•   iнтонувати  в даних  мажорних  або  мiнорних  тонаjіьностях  '31-2  3наками  вгору та вниз.

головнi тризвуки та .і.х обернення, д7 з розв'язанням;

•   проспiвати вiд заданого звуку та вниз iнтервали в обсязi октави, мажорний та мiнорний

тризвуки, .і.х обернення, д7 з розв'язанням.

2. Читання по нотах:

•   проспiвати по нотах мелодiю у тональностi з 1 або 2 ключовими знаками і'3 диригуванням

(рiвень складностi 2-3 клас дитячо.і. музично.і' шко"

•   повторити за екзаменатором по пам'ятi даний ри"iчний малюнок та мелодiю.

Ритмiчнi  особливостi  -  розмiр  2/4  або  3/4,  ноти  з  крапкою,  шiстнадцятi  в  рiзних  групах.

Iнтонацiйнi труднощi -  гамоподiбний рух, оспiвування звукiв, рух по '3вуках акорду, стрибки.

3. С]туховий аналiз:

21



•     Визначити на слух iнтервали в межах октави, мажорнi та мiнорнi три'3вуки, .і.х обсрнення.

д7, а також види гам --, натуральну мажорну або мiнорну (3гх видiв).

„спiв"
Критеріі оцінюваннн нкU.п jtнапD аUі  уг

5-бальна 12-бальна 200-бальна
Критерi.і. оцiнюванняшкалаоцiнювання5 шкалавання шкалаоцiнювання

оц1ню12

200

демонструсться     наявнiсть     яскравих     музичних     таакторськихг3дiбностей,творчо.1.особистостi.Вис8кий

рiвень    вокально-технiчно.і.    майстерності,    володіння
стилями, почуття ансамблю з концергмейсгером. Чисте
iнтонувL2±ня,володiнняфразув_g_тія.м_,.____.__Творчеiнтерпретаторськемислення, складнiстъпрограми.Акторськаобра3нiсть`емоцiйнiсть`вiтьне

11 190,5  -199
володiння    фонетикоіо    мови.    Бсздоганне    во,'іо+тіін,тя  ,
спiвацьким     диханням,     кантиленою.     демонстрація
повного   дiапазону   тембрально.і.   забарвленостi,   силиБОпЛеОвСнУ:нiсть,технiчнадосконалiсть.ВiльНе

10 181  -189,5

використання   засобiв   спiвацько.і.  дiяльностi.   Яскраво
виражене     художньо-образне     мислення.,     впевненевиконанняпрограми.Наявнiстьповногодіапазону,алесценiчнавитримканерозвинута.Гарнийслухтамузичнапам'ять,повЁТ1силаголосу,

4

9 171,5  -180

чiтка   дикцiя,    впевненiсть    у    виконанні    музичного
матерiалу. Чиста iнтонацiя, рiвнiсть '3вуч?ння  готIосу навсьомудiапазонi.Акторськi3дiбностіпогреб}rють

розкриття та р._озвитку.       _____.__~____________________Хорошийрiвеньму3ичнихвокальнихтаакторськихздiбностей.ма€`музичнупiдготовку.демонструс`новне

8 162 -170,5
володiння  вокально-технiчними  навичками  виконаттня,
спiв   на   опорi,   чистоту   iнтонування,   чiтку   дикцію,володiнняелементарнимспiвацькимдиханням.У

донесеннi музичного матерiалу не виявляс впевненості.Ма€достатнiйрiвеньвокальнихмузичнихта

7 152,5  -161

акторських здiбностей, демонструс здатність сприимати
i  вiдтворювати  значну  частину  музичного  матеріалу.
Спiв   на   опорi,   чiтка   дикцiя,   вiдсутність   текстових
помилок.   Нечисте   iнтонування,   форсування   звуку,
недостатнс     володiння     стильовими     особливостямитворiв.достатнiйрiвеньвокальних.муг3ичнихта~а-кiББ-сlIkй?'3дiбностсйнемаюшдосконаjіоіовіijіенняуііроіра\,іL  |

3

6 143  -152 Хитка    iнтонацiя,    стIiв    нс    на    онорi,    непро,1іумане
фразування,    Невпевнене    акторське    ві`iлення,    іоттосзвчитьнерiвно.

5 133,5  -142

Задовіттьнии  рівень
здiбностей,  слабкий  рiвень  засво€ння  та  відтворення
музичного       матерiалу.       Невиразнiст.ь       виконанняпрограми,хиткаiнтонацiя,поганево]тодіннядиханням,

нерiвнiсть регiстрiв.
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4 124  -133

Загальний   рiвень   здiбностей   задовijіьний,   шо   не  да€`
змоги    справитись    з    усiма    труднощами    про1`рами.  і
Слабкий рiвень володiння фонетикою мови, спiвацьким
диханням,  кантиленою.  Початковий  рiвень  засво€ння
му'3ичного       матерiалу,        невира'3нiсть        виконання
програми.Виконавець  демонструс  часткове  засвосння  музичних

2

3 118    -123

творiв          програми.     Художньо-образне     мислення
розвинуто     слабо,     вiдсутнiсть     кантиттени,     нечист?
iнтонування. Мiнiмальнi технiчнi навички, уповільнені
темпи  вiдсутнiсть чiтко.і. дикцi.і., артикуляціі,

2 112  -117

Виконання  програми  з  великими  недолiками.  Погане
знання  творiв  напам'ять,  нечиста  iнтонацiя,  нечiткий
ри"  слабка дикцiя  спiв не на опорi, форсування звуку.

1 1 106   -111

?Твориекзаменацiйно.і.    програми    виконуютъся    на

елементарному     рiвнi.     слабо     виражене     ху+г[ожньо-
образне      мис,іення      та     знання      музичноі`о      іекс,`1`у.
Невмiння побудувати форму твору, динамiчний нлаIL
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