


ОПС «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» 
(денна форма навчання) 

Спеціалізація «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»  
 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС 
 

ЕТАП 1: Виконання сольної програми з фаху 
Творчий конкурс оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання. 

 
Для тих, хто вступає на спеціалізацію хорове диригування 

обов'язковим є проходження медичного огляду у лікаря-фоніатора.  
 

1. Диригувати твір а сарреlla чи з супроводом в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4  
(перевага надається розміру 3/4). 

2. Виконати вокальний твір a cappella або з супроводом. 
3. Виконати програму на фортепіано: твір крупної форми, поліфонію, 

п'єсу, етюд (репертуар 7-8 класу ДМШ). 
4. Прочитати з листа нескладну партитуру для 2-3-голосного 

однорідного хору. 
5. Відтворити 2-голосся (1 голос співати, інший грати). 
6. Повторити задану мелодію та ритмічний малюнок (з 3-х 

повторювань). 
На усному екзамені передбачається перевірка набутих практичних 

навичок  володіння інтонацією, певним діапазоном та тембром. 
  

 
ЕТАП 2: Сольфеджіо (усно) 

Творчий конкурс оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання.  
 

1. Інтонаційні вправи (спів): 
а) гами – мажорні (3-х видів), мінорні (3-х видів) та старовинні 

діатонічні лади – всі до 5 знаків включно; 
б) інтервали на ступенях натурального мажору та мінору – вгору та 

вниз; 
в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, 

зм.4, зб.2, зм.7 та тритони на ступенях натурального та гармонічного мажору 
та мінору – вгору та вниз); 

г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали із 
розв‘язанням - від даного звука – вгору та вниз; 

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх 
обернення, зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв‘язанням, 
домінантсептакорд (Д7) та його обернення з розв‘язанням, вводні септакорди 
з розв‘язанням, септакорд II ступеня (П7) з розв'язанням – вгору та вниз; 

е) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; 
зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, вводні септакорди 



(малий та зменшений); малий мінорний септакорд та малий зменшений (як 
ІІ7). Всі – з розв’язанням – вгору та вниз. 

 
2.  Слуховий аналіз (з 2-х програвань): 
а) інтервалів у послідовності (4-5); 
б) акорди в послідовності (3-4); 
в) ладів в звукоряді або мелодії. 
 
3. Спів з нот мелодії з тактуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8; 

однотональні зі стрибками, рухом по звуках акордів, хроматизмами, 
відхиленнями в тональності І ст. спорідненості, що містять ритмічні 
труднощі: ноти з крапкою, паузи, заліговані ноти, синкопи, тріолі. 

 
Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення 

ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей, 
структури тощо). Знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є 
необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, 
розв'язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. 
Крім того, слід показати обізнаність нот у басовому ключі, у літерному 
позначенні нот, назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання 
(італійською мовою). 

 
 
 

             Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнта 
за творчим конкурсом: 

Етап 1: «Виконання сольної програми з фаху» 
Етап 2: «Сольфеджіо (усно)» 

для спеціалізації «Хорове диригування» 
(ОПС «Фаховий молодший бакалавр») 

 
Загальні критерії оцінювання 

виступу абітурієнта 
Рівні навчальних 

досягнень Бали 

Етап 1: Абітурієнт демонструє високий рівень творчого 
самовираження, віртуозно виконує твори, що за складністю 
відповідають або перевищують вступні програмні вимоги. 
Абітурієнту притаманні емоційність, артистизм та яскраві 
вокальні дані. Читання партитури, відтворення двоголосся та 
музична пам'ять на високому професійному рівні. 
Етап 2: Відповідь абітурієнта демонструє бездоганні 
професійні навички у будь-яких формах роботи, вільне володіння 
набутими знаннями та навичками. Високий 

 
 
 
 

200 

Етап 1: Абітурієнт артистично та впевнено тримається на 
сцені, емоційно розкутий, демонструє високий рівень творчого 
самовираження, яскраві вокальні дані. Форма виступу якісна і 
досконала. Читання партитури, відтворення двоголосся та 
музична пам'ять на високому рівні.  
Етап 2: Абітурієнт демонструє яскраві здібності та розвинуті 
професійні навички з усіх форм роботи. 

 
 
 

190-199 



Етап 1: Абітурієнт виконує твори, що за складністю 
відповідають вступним вимогам. Впевнено використовує набуті 
вміння та навички, оперує засобами виконавської та музичної 
виразності (фразування, чистота інтонування, виразна 
артикуляція). Артистично тримається на сцені; емоційно 
розкутий, має високий рівень творчого самовираження. Музична 
пам'ять на високому рівні, але допускає несуттєві неточності 
при читанні партитури та відтворенні двоголосся. 
Етап 2: Рівень засвоєння музично-теоретичного матеріалу 
досить високий; відповідь абітурієнта впевнена, виразна, 
грамотна, можливі одна-дві незначні неточності.  

 
 
 
 
 

180-189 

Етап 1: Абітурієнт виконує програму згідно вступних вимог, 
стабільно, емоційно розкуто. Має широкий діапазон, але 
допускає несуттєві неточності при виконанні вокального твору. 
Музична та ритмічна пам'ять, читання партитури та 
відтворення двоголосся на достатньо високому рівні (допускає 
незначні помилки). 
Етап 2:  Абітурієнт виявляє глибоке засвоєння матеріалу, але 
допускає несуттєві неточності у відповідях, які потребують 
корегування.  

Достатній 

 
 
 
 

170-179 

Етап 1: Абітурієнт виконує програму згідно вимог, стабільно, 
емоційно. Володіє повним спектром засобів виконавської 
виразності, але не виявляє яскравих інтерпретаторських 
якостей. Абітурієнт допускає неточності при інтонуванні, 
читанні партитури та відтворенні двоголосся.  
Етап 2: Абітурієнт виявив добре сформовані уміння та навички; 
на належному рівні виконує усі завдання, але припускає окремі 
неточності.  

 
 
 
 

160-169 

Етап 1: Абітурієнт виконує програму згідно програмних вимог, 
стабільно, тримається на сцені досить впевнено, але має 
середній діапазон, допускає  помилки при повторі мелодії та 
ритму, читанні партитури та відтворенні двоголосся. 
Етап 2: Абітурієнт демонструє стійкі навички та вміння в усіх 
формах роботи, але має окремі недоліки в інтонуванні гам або 
інтервалів та акордів, допускає деякі неточності у співі по 
нотам. Темп відповіді дещо повільний. 

 
 
 
 

150-159 

Етап 1: Програма за рівнем складності відповідає вимогам. 
Абітурієнт має приємний тембр голосу, але невеликий діапазон. 
Форма виступу нестабільна.  Абітурієнт демонструє середній 
рівень розвитку музичної та ритмічної пам'яті, фальшиве 
інтонування, робить помилки при відтворенні двоголосся та 
читанні партитури. 
Етап 2: Абітурієнт володіє певними навичками та вміннями. 
Виконує запропоновані завдання на посередньому рівні: 
демонструє неповні знання. Неточні інтонування та слуховий 
аналіз елементів, читання по нотам – невпевнене, із зупинками 
та поправками.  

Середній 

 
 
 
 
 
 

140-149 

Етап 1:Програма виступу за рівнем складності відповідає 
вимогам. Але абітурієнт тримається на сцені невпевнено, 
помітними є погрішності виконання творів (в мануальній та 
вокальній техніці, при грі на фортепіано). Допускаються значні 
помилки при інтонуванні, читанні партитури, відтворенні 
двоголосся, мелодії та ритму. 
Етап 2: Абітурієнт виявив недосконало сформовані уміння та 
навичками, виконує завдання з частими помилками або 
неточностями, опрацьовує лише окремі форми роботи на 
достатньому рівні. 

 
 
 
 

130-139 
 

Етап 1: Абітурієнт демонструє певні професійні навички, 
програма за рівнем відповідає вимогам. Але абітурієнт емоційно 
скутий, фальшиво інтонує, має невеликий діапазон, дуже часто 
допускає помилки при виконанні програми, читанні партитури, 
відтворенні двоголосся, мелодії та ритму. 

 
 
 
 
 



Етап 2: Абітурієнт виявив недосконало сформовані уміння та 
навички; може виконувати основні форми роботи на середньому 
рівні якості; нечисте інтонування, відсутність точних знань про 
побудову гам, інтервалів та акордів, неточне сприйняття 
елементів на слух. Спів по нотам містить інтонаційні та 
ритмічні помилки, невпевнене тактування.  

120-129 

Етап 1: Абітурієнт не демонструє належної форми виконання 
програми та необхідних виконавських навичок. Має невеликий 
діапазон, слабку музичну пам'ять, фальшиво інтонує, допускає 
суттєві помилки при читанні партитури та відтворенні 
двоголосся. 
Етап 2: Абітурієнт володіє незначною частиною тематичного 
матеріалу, виявляє низький рівень знань, вмінь та навичок, 
внаслідок чого завдання виконуються частково і на 
недостатньому рівні. 

Початковий 

 
 
 
 
 

110-119 

Етап 1: Абітурієнт має обмежені музичні та виконавські 
здібності, відсутні елементарні технічні та вокально-
інтонаційні навички. Завдання з перевірки музичної та ритмічної 
пам’яті, читання партитури та відтворення двоголосся 
абітурієнт виконує частково, на низькому рівні.  
Етап 2: Абітурієнт не має сформованих навичок слухового 
аналізу та правильного інтонування, співу по нотам із 
тактуванням. Слабко володіє необхідними теоретичними 
знаннями.  

 
 

100-109 

Етап 1: Абітурієнт неспроможний виконати програму 
напам’ять, обирає невірні темпи, порушує інтонаційну чистоту, 
не здатний виконати завдання з читання партитури, 
відтворення двоголосся, перевірки музичної та ритмічної 
пам’яті. 
Етап 2: Абітурієнт не має сформованих навичок слухового 
аналізу та правильного інтонування, не володіє необхідними 
теоретичними знаннями. 

 
 
 

100 

 
 

Загальне оцінювання підготовки з сольфеджіо (усно) передбачає передусім суму 
оцінок з основних форм завдань усної відповіді: 

• інтонування гам, інтервалів та акордів у тональності угору та вниз; 
• інтонування інтервалів та акордів від даного звука угору та вниз; 
• слуховий аналіз інтервалів, акордів (відповідно вимогам до певних фахів) з 

двох програвань; 
• читання по нотам з тактуванням; 
• знання теоретичного матеріалу в обсязі, необхідному для практичних видів 

вправ (побудова, розв’язання тощо) з сольфеджіо. 
 
При оцінюванні усних відповідей обов’язково враховується реакція абітурієнта, темп 

відповіді. 
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