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На дану спеціалізацію приймаються особи, які не мають хвороби 
голосового апарату (довідка від фоніатра). 

Творчий конкурс проводиться з метою виявлення вступників, спроможних 
під час навчання в ХДАК досягти відповідного професійного рівня майстерності 
та отримати необхідні знання для подальшої творчої діяльності в галузі музичного 
мистецтва. 

Як правило, абітурієнт повинен мати відповідну довузівську підготовку 
(закінчити вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації відповідного 
напряму). 

Під час випробування абітурієнт повинен виявити  
Знання: 
- жанрів пісенного фольклору України, особливості їх тематики і виконання; 
- календарних та родинних обрядів в українській традиції, під час яких 
виконуються пісні; 
- основних епічних жанрів, тематику побутових пісень - лірики українського 
фольклору: 
- професійних творчих колективів України і навчальних закладів народного 
напрямку; 
- персоналій видатних співаків - інтерпретаторів народного напрямку; 
• загальних положень про специфіку народної манери співу, різновиди вокальних 
манер народного виконавства. 
 Уміння: 
• проаналізувати основні особливості виконаних творів (емоційно-
образний зміст, форму, виконавські особливості); 
• орієнтуватися в жанрових особливостях концертного репертуару (народні 
пісні, обробки народних пісень, сучасні оригінальні композиції, створені на основі 
народнопісенного матеріалу); 
• аналізувати художні засоби народного поетичного тексту; 
Наявність навичок: 
- основ професійного дихання співака; 
- акторської майстерності, сценічної культури; 
- використання власних природних здібностей; 
- виявлення особливостей регіонального співочого стилю певного регіону; 
- темпо-метро-ритмічного контролю; 

- динамічної процесуальності; 
- володіння власними емоціями; 
- визначення та побудови інтервалів, акордів та гам; 
- читання з листа з назвою нот.  

Творчий конкурс складається з двох етапів: «Виконавська майстерність» 
та «Основи теорії та історії музичного мистецтва».  

Перший етап «Виконавська майстерність» передбачає: 
- спів двох контрастних за характером пісень у фольклорному варіанті або 

народному стилі з супроводом і без супроводу; 
- виконання на музичному інструменті (народному або фортепіано) 2-х 

творів з переліку: етюд, частина крупної форми, поліфонія, п’єса; 
- виконання 3 практичних завдань з теорії музики та сольфеджіо: 1. 

визначення на слух: гам мажорних (натуральні, гармонічні, мелодичні), 
мінорних (натуральні, гармонічні, мелодичні) до п’яти знаків; інтервалів 
діатонічних та характерних (з розв’язанням, визначенням тональностей); акордів 
– збільшених та зменшених тризвуків з обертанням, септакордів домінантної та 
субдомінантної груп з обертанням, розв’язанням, визначенням тональностей; 2. 
побудова та спів від звуку гам мажорних (натуральні, гармонічні, мелодичні), 
мінорних (натуральні, гармонічні, мелодичні)  до п’яти знаків; інтервалів  
діатонічних та характерних (з розв’язанням, визначенням тональностей); акордів 
– мажорних, мінорних, збільшених та зменшених тризвуків з обертанням, 
септакордів Д7 з обертанням, малих та зменшених вводних септакордів з 
розв'язанням, визначенням тональностей та інтонування (вгору або вниз) із 
назвою нот; 3. читання з листа народної мелодії в формі періоду з тактуванням і 
назвою нот. 

Під час прослуховування відбувається перевірка голосових даних, 
виконавських навичок та сценічної майстерності. 
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13. «Сонечко любові» муз. О. Чухрая, сл. В. Назаренка / О. Чухрай «Сонечко 
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Збирацька робота, розшифр. нотних текстів О. І. Стеблянка. упор. Л. Новикової. – 
X.: Майдан, 1998. – 201с. 

16. Смоляк О.С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української 
культури. Монографія. Ч.ІІ (нотний додаток) – Тернопіль: «Астон», 2001. –392 с. 

17. Співає народний хор «Дарничанка». - К.: Муз. Україна, 2003. 
18. Укр. нар. пісні в супроводі баяну ‘'Співає Раїса Кириченко” / Склад. М. Д. 

Шраменко. - К. : Музична Україна. 1998. 
19. Укр. нар. пісні для голосу без супроводу і в супроводі хору та 

інструментального ансамблю «Співає Ніна Матвієнко» / Склад. М. Д. Шраменко - К. 
: Музична Україна. 1987. 

20. Українські народні пісні про кохання / Упоряд. В. Пономаренко. – К.: Муз. 
Україна, 1992. - 159 с.  

21. Українські народні пісні у записах М.В. Лисенка / Упоряд. Єфремова Л.А. - К.: 
Муз. Україна, 1991. - 352 с. 

Другий етап «Основи теорії та історії музичного мистецтва» передбачає 
перевірку загальнокультурного га музично-теоретичного рівня підготовки 
абітурієнтів у межах програм вищих навчальних, музичних закладів 1-ІІ рівнів 
акредитації, а саме: 

- знання основ теорії музики; 
- знання музичної літератури і творчості композиторів в обсязі училищних 

курсів ; 
- знання основних термінів загальноприйнятої італійської музичної 

термінології (нюанси, темпи, динаміка, штрихи). 
Оцінка виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 

балів) за кожний етап творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська 

майстерність» - від 100 до 200 балів; за другий етап «Основи теорії та історії 
музичного мистецтва» - від 100 до 200 балів. 

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап 
менше 124 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми 
навчання не допускаються. 
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