Спеціальність 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Освітня програма «ЕСТРАДНИЙ СПІВ»
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 заклад освіти І-ІІ рівня акредитації відповідного напряму).
Під час випробування абітурієнт повинен виявити
Знання:
 специфіки виконання сучасної естрадної пісні;
 головних характеристик провідних жанрів сучасної естрадної пісні;
 особливостей виконавської практики видатних естрадних співаків;
 загальних положень про специфіку естрадного співу, різновиди вокальних
манер естрадного виконавства.
Уміння:
 орієнтуватися в жанрових особливостях концертного репертуару;
 аналізувати художні засоби відтворення тексту естрадної пісні;
 демонструвати під час виконання основи співацького дихання, рівень
 володіння навичками праці над розвитком професійного дихання.
Наявність навичок:
 основ професійного дихання співака;акторської майстерності, сценічної
культури;
 використання власних природних здібностей;
 виявлення особливостей певного стилю естрадної пісні;
 темпо-метро-ритмічного контролю;
 динамічної процесуальності;
 володіння власними емоціями;
 визначення та побудови інтервалів, акордів та гам.
Творчий конкурс складається з двох сесій: «Виконавська майстерність» та
«Основи теорії та історії музичного мистецтва».
Перша сесія «Виконавська майстерність» передбачає:
 спів двох контрастних за характером естрадних пісень: українського та
зарубіжного авторів (можливо виконання власного вокального твору) у супроводі
фортепіано або власної фонограми-мінусовки;
 спів романсу в супроводі фортепіано або фрагменту з мюзиклу (нотний
матеріал забезпечується абітурієнтом);
 виконання байки або вірша.
Під час прослуховування відбувається перевірка голосових даних,
виконавських навичок та сценічної майстерності (сценічний рух та акторська
майстерність).
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Друга сесія «Основи теорії та історії музичного мистецтва» передбачає
перевірку загальнокультурного та музично-теоретичного рівню підготовки
абітурієнтів в межах програм вищих музичних закладів освіти І-ІІ рівнів
акредитації, а саме:
 знання особливостей жанру та стилю естрадних пісень і творчого доробку
композиторів, твори яких виконували абітурієнти;
 вміння проаналізувати основні особливості виконаних творів (емоційно-образний
зміст, форму, виконавські особливості);
 знання вокального репертуару зі своєї спеціальності та його класифікації за
жанрами;
 знання загальновідомої методичної літератури та періодичних видань в галузі
музичного мистецтва;
 знання загальноприйнятої італійської музичної термінології (нюанси, темпи,
динаміка, штрихи);
 знання теорії музики та сольфеджіо: вміння визначити на слух, будувати та
проспівувати від звука (вгору або вниз) мажорні (натуральні, гармонічні,
мелодичні), мінорні (натуральні, гармонічні, мелодичні) гами до п’яти знаків;
інтервали – хроматичні, діатонічні та характерні (з розв’язанням, визначенням
тональностей); акорди – збільшені та зменшені тризвуки з обертанням,
септакорди домінантної та субдомінантної груп з обертанням, розв’язанням,
визначенням тональностей.
Оцінка виставляється за 200-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів) за кожну сесію творчого конкурсу.
Структура оцінки
за проходження першої сесії творчого конкурсу «Виконавська майстерність»
№

Основні завдання першої сесії творчого конкурсу

1

Спів двох контрастних за характером естрадних пісень: українського та
зарубіжного авторів (можливо виконання власного вокального твору) у
супроводі фортепіано або власної фонограми-мінусовки
Спів романсу в супроводі фортепіано або фрагменту з мюзиклу (нотний
матеріал забезпечується абітурієнтом)
Виконання байки або вірша
Максимальна кількість балів

2
3

Кількість балів

1-50
1-40
1-10
100

Структура оцінки
за проходження другої сесії творчого конкурсу
«Основи теорії та історії музичного мистецтва»
№

Основні знання та вміння, які перевіряються
під час другої сесії творчого конкурсу

1

Знання теорії музики та сольфеджіо, вміння виконувати практичні
завдання (визначення на слух, побудова та спів інтервалів, акордів тощо)
Знання особливостей жанру та стилю естрадних пісень і творчого
доробку композиторів, твори яких виконували абітурієнти
Вміння проаналізувати основні особливості виконаних творів (жанровостильову специфіку, емоційно-образний зміст, форму, виконавські
особливості)

2
3

Кількість балів

1-20
1-15
1-15

4
5
6

Знання вокального репертуару зі своєї спеціальності та його
класифікації за жанрами
Знання загальноприйнятої італійської музичної термінології (нюанси,
темпи, динаміка, штрихи)
Знання музичної літератури і творчості композиторів, загальновідомої
методичної літератури та періодичних видань в галузі музичного
мистецтва
Максимальна кількість балів

1-15
1-15
1-20
100

Абітурієнти, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за одну з сесії
менше 124 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання не
допускаються.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ,
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2018 РОЦІ
на спеціальність «Музичне мистецтво»
Рівні навчальних
досягнень

1. Початковий
123 балів і менше

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання сесії творчого
конкурсу. Не володіє вокально-виконавськими навичками, знаннями з
«Основ теорії та історії музичного мистецтва». Відсутні вокальні дані й
музичні здібності.
Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання сесії творчого
конкурсу. Майже не володіє вокально-виконавськими навичками,
знаннями з «Основ теорії та історії музичного мистецтва». Відсутні
вокальні дані й музичні здібності.
Абітурієнт не виконав (не відповів) основні завдання сесії творчого
конкурсу. Володіє вокально-виконавськими навичками на низькому
рівні. Має фрагментарні знання з «Основ теорії та історії музичного
мистецтва». Майже відсутні вокальні дані й музичні здібності.

2. Середній
124 – 149 балів

Абітурієнт виконав (відповів) деякі завдання сесії творчого конкурсу,
але продемонстрував початковий рівень вокального виконання.
Абітурієнт продемонстрував дуже слабкі знання з «Основ теорії та
історії музичного мистецтва», що свідчить про обмеженість його
загальнокультурного рівня. Вокальні дані та музичні здібності присутні
на дуже низькому рівні.
Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання сесії творчого
конкурсу, але продемонстрував дуже низький рівень вокального
виконання. Абітурієнт не виявив навичок виконання естрадного
вокального твору, продемонстрував слабкі знання з «Основ теорії та
історії музичного мистецтва», що свідчить про його недостатній
загальнокультурний рівень. Вокальні дані та музичні здібності присутні
на низькому рівні.
Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання сесії творчого
конкурсу, але продемонстрував низький рівень вокального виконання.
Абітурієнт виявив слабкі навички виконання естрадного вокального
твору, продемонстрував невпевнені знання з «Основ теорії та історії
музичного мистецтва», що свідчить про його недостатній
загальнокультурний рівень. Вокальні дані та музичні здібності присутні
на не достатньому рівні.

3. Достатній
150-175 балів

Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання сесії творчого
конкурсу, але програма з вокалу не в повній мірі відповідає
приймальним вимогам. Абітурієнт виявив у цілому достатні навички
виконання естрадної пісні. Має достатньо розвинутий вокальномовленнєвий
апарат сольного естрадного та естрадно-джазового
виконання, але вокальні, сценічні дані та музичні здібності розвинені
неповно, виявляє добрі знання з «Основ теорії та історії музичного
мистецтва» на достатньому рівні.
Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання сесії творчого
конкурсу, але програма з вокалу не в повній мірі відповідає
приймальним вимогам. Абітурієнт виявив у цілому достатні навички
виконання естрадної пісні. Має добре розвинутий вокальномовленнєвий апарат сольного естрадного та естрадно-джазового
виконання, виявляє добрі вокальні та сценічні дані, музичні здібності,
знання з «Основ теорії та історії музичного мистецтва».
Абітурієнт виконав (відповів) основні завдання сесії творчого
конкурсу,
програма з вокалу відповідає приймальним вимогам.
Абітурієнт виявив добрі навички виконання естрадної пісні. Має добре
розвинутий вокально-мовленнєвий апарат сольного естрадного та
естрадно-джазового виконання. Володіє достатніми навичками аналізу
матеріалу, добрими вокальними даними та музичними здібностями,
може самостійно виправити допущені помилки, виявляє добрі знання з
«Основ теорії та історії музичного мистецтва».

4. Високий
176 – 200 балів

Абітурієнт виконав (відповів) усі завдання сесії творчого конкурсу.
Програма з вокалу повністю відповідає вимогам. Абітурієнт вільно
володіє навичками виконання естрадної пісні, має високорозвинений
вокально-мовленнєвий апарат сольного естрадного та естрадноджазового виконання. Проте, водночас, присутні деякі огріхи в
нотному тексті, недостатньо чітко подана форма виконаних творів,
манера виконання недостатньо характерна для естрадно-джазового
стилю. На достатньо високому рівні продемонстрував знання з «Основ
теорії та історії музичного мистецтва». Досить вільно орієнтується в
питаннях культурного та мистецького життя України та світу.
Абітурієнт виконав (відповів) усі завдання сесії творчого конкурсу.
Програма з вокалу повністю відповідає вимогам. Абітурієнт вільно
володіє навичками виконання естрадної пісні, має високорозвинений
вокально-мовленнєвий апарат сольного естрадного
та естрадноджазового виконання. Проте, водночас, присутні незначні огріхи в
нотному тексті, відчутті форми, в манері виконання, недостатньо
відображається естрадно-джазова стилістика виконаних творів. На
високому рівні продемонстрував знання з «Основ теорії та історії
музичного мистецтва». Вільно орієнтується в питаннях культурного та
мистецького життя України та світу.
Абітурієнт бездоганно виконав (відповів) усі завдання етапу
творчого конкурсу. Програма з повністю відповідають вимогам і
виконана на дуже високому художньому рівні. Абітурієнт має
високорозвинений виконавський апарат сольного естрадного та
естрадно-джазового виконання. Продемонстрував всебічні знання з
«Основ теорії та історії музичного мистецтва». Вільно орієнтується в
питаннях культурного та мистецького життя України та світу.
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