МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ПРОГРАМА
додаткового фахового вступного випробування
за ступенем «Магістр»
Напрям підготовки – 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додаткове фахове вступне випробування проводиться з метою
виявлення рівня знань та професійних навичок вступників, які бажають
навчатися в ХДАК за ступенем «Магістр» на основі ступеня бакалавра,
магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншим
напрямом.
Під час додаткового фахового вступного випробування абітурієнти
повинні продемонструвати необхідний професійний рівень:
1)

знань з музично-теоретичних дисциплін: «Елементарна теорія

музики», «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія», «Аналіз музичних
творів», що складають своєрідний фундамент знань, умінь та навичок, на
яких базуються основні навчальні дисципліни музично-теоретичного циклу;
2)

виконавських

навичок

відповідно до спеціалізації: виконання

музичного твору, диригування хоровою або оркестровою (для спеціалізацій
«народні інструменти», «духові та ударні інструменти») партитурою,
читання (сольфеджування) з листа нотного матеріалу.
Під час усного опитування абітурієнт повинен виявити:
Знання:
 базової музично-теоретичної термінології;
 функцій та закономірностей основних засобів музичної виразності
(мелодії, гармонії, ритму, тембру, фактури, метру, ритму);
 теорій ладу, тональності;
 основних музичних інтервалів та акордів;
 принципів музичного формоутворення та музичних форм;

 теорії музичної інтонації, жанру, стилю;
 української або російської мови (для іноземних громадян).
Уміння:
 будувати звукоряди та лади;
 групувати акордові послідовності у різних тональностях;
 будувати інтервали та їх обернення;
 будувати тризвуки, септакорди з оберненнями;
 грати на фортепіано звукоряди, лади, інтервали, акордові послідовності;
 проінтонувати інтервали, акорди, лади та визначати їх на слух.
 гармонізувати мелодію, підібрати акомпанемент;
Наявність навичок:
 визначення на слух звукорядів, тональностей, ладів, інтервалів, тризвуків
та акордів;
 сольфеджування з листа одноголосних музичних прикладів;
 інтонування інтервалів, ладів, тризвуків та звукорядів;
 логічного та послідовного аналізу музичного твору (жанрові та стильові
властивості, композиційні та драматургічні закономірності);
 гармонічного аналізу музичних творів.
Перевірка виконавських здібностей та навичок здійснюється за
фаховою спеціалізацією.
1. Для спеціалізації «Хорове диригування» –

диригування музичного

твору для хору а сарреllа або з музичним супроводом, читання хорових
партитур.
2. Для спеціалізацій «Народні інструменти», «Оркестрові духові та ударні
інструменти», «Музичне мистецтво естради» – виконання концернтого
твору напам’ять, читання з листа нотного матеріалу.
3. Для спеціалізацій «Народний спів» – виконання пісні у фольклорному
варіанті або народному стилі (а сарреllа та в супроводі фортепіано),
сольфеджування нотного матеріалу.

4. Для спеціалізації «Естрадний спів» – сольне виконання естрадної пісні
у

супроводі

фортепіано

або

власної

фонограми-мінусовки,

сольфеджування нотного матеріалу.
Додаткове фахове вступне випробування є допуском до участі у
фаховому іспиті та оцінюється як зараховано або не зараховано.
СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ,
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2018 РОЦІ
на спеціальність «Музичне мистецтво»
за ступенем «Магістр»
Структура оцінювання
додаткового фахового вступного випробування
№
1.

Основні знання та вміння, які перевіряються
під час творчого конкурсу
Перевірка знань з музично-теоретичних дисциплін

2.

Сольне виконання музичного твору

3.

Додаткові завдання: читання з листа музичного твору на вибір,
сольфеджування нотного музичного матеріалу

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ
під час складання додаткового фахового вступного випробування
№
1.

Оцінка
Зараховано:

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Абітурієнт продемонстрував знання з музичнотеоретичних дисциплін на дуже високому
рівні.
Вільно орієнтується в питаннях
культурного та мистецького життя України та
світу.
Абітурієнт
має
високорозвинений
виконавський апарат. Форма виступу якісна і
вдосконалена. Абітурієнт продемонстрував
високий
виконавсько-технічний
рівень,
розвинуте
музичне
мислення, добре
розуміння стилістичних особливостей твору.
Абітурієнт
продемонстрував
володіння
навичками читання з листа на високому
виконавсько-технічному рівні, виявив деякі
огріхи у відчутті форми, відтворенні
художнього образу. Сольфеджує без сутєєвих
похибок та відхилень від нотного тексту.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Не зараховано:

Абітурієнт має слабкі знання з музичнотеоретичних дисциплін, що не відповідають
рівню підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» або «молодший спеціаліст» та
свідчить
про
його
не
задовільний
загальнокультурний рівень.
Абітурієнт продемонстрував незадовільний
рівень виконавсько-технічної майстерності;
формальне, непереконливе інтерпретаторське
мислення та розуміння стилю; демонструє
неспроможність володіння
необхідними
професійними
навичками для
втілення
музичного змісту творів; посередні музичні
здібності та дані, невиразний артистизм.
Абітурієнт
продемонстрував
володіння
навичками читання з листа на низькому
виконавсько-технічному рівні. Сольфеджує з
сутєєвими похибками та відхиленнями від
нотного тексту.
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