
 



 
КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

творчого конкурсу  з фаху – І тур 

 вступників спеціалізації   «Фортепіано»  

200-

бальн

а 

шкала 

Критерії оцінювання  підготовленості вступників 

200 

Програма вступника високої складності. У розкритті художнього змісту 
твору демонструє яскраву артистичність, емоційність, образне мислення, 
особливі творчі здібності.  Якість звуку та фразування відповідають стилю 
та жанру  виконуваних творів.  Має  бездоганну техніку. 
Гами виконані на високому технічному рівні. 

190 

Програма вступника високої складності. При виконанні програми виявляє 
певні артистичні здібності, емоційність, має високий рівень технічного 
розвитку, грамотно інтерпретує авторський текст. Має розуміння стильових 
та жанрових  особливостей образно-художнього змісту  творів. 
Гами виконані на високому технічному рівні. 

 

180 

Програма вступника є досить складною. Твори виконані впевнено, 
емоційно, у відповідному стилі. Має розвинуте художньо-образне 
мислення, володіє належним рівнем технічної підготовки, культурою 
звуковидобування та педалізації. Але у виконанні допускає незначні 
неточності метроритмічного характеру.  
Гами виконані на відповідному технічному рівні. 

170 

Програма достатньої складності. Вступник має досить розвинуте музичне 
мислення. Програма виконана  з розумінням стилістики програмових 
творів, технічно стабільно, досить емоційно. Мають місце недоліки, які 
носять випадковий характер і не  впливають на розкриття художнього 
змісту виконуваних творів. Бракує артистизму. 
Гами виконані на відповідному технічному рівні. 

160 

 Програма достатньої складності. Вступник розуміє та передає  художньо-
образний зміст творів, показує достатній технічний рівень, певну 
музикальність та емоційність.  Допускаються незначні текстові та штрихові 
помилки, які суттєво не впливають на  розкриття художнього змісту творів.  
Присутня сценічна скутість під час виконання фактурно складних епізодів. 
Гами виконані  на доброму технічному рівні. 

150 

Програма відповідає вимогам. Технічний рівень достатній, але 
одноплановий. Мають місце часткове порушення темпоритму, технічні та 
звукові недоліки, певна сценічна скутість та відсутність емоційності в 
окремих творах. 
Гами виконані на доброму технічному рівні, але не досить впевнено. 

140 

Програма відповідає вимогам. Вступник виявляє недостатнє розуміння 
художньо-образного змісту творів. Відсутні чітке розмежування творів 
різного стилю та жанру, чітке виконання штрихів та агогічних означень. 
Володіє середніми технічними навичками, що обумовлює виконання творів 
в уповільненому темпі.  Виконання мало емоційне. 
У виконанні гам бракує відповідного темпу, артикуляції. 

130 
 У програмі домінують нескладні твори, які не мають належних технічних 
та виконавських труднощів. Мають місце текстові помилки (частіше 
завчені), відсутнє розуміння стилю виконуваних творів, неточне виконання 



штрихів, самовільний вибір темпів. Звуковидобування різке, виконання 
мало емоційне.  
Гами виконані на слабкому технічному рівні. 

120 

Відсутність у програмі творів відповідного технічного рівня.  Виконання 
маловиразне.  Мають місце зупинки у виконанні тексту музичного твору, 
немотивована  педалізація або взагалі її відсутність, відхилення від темпу, 
відсутність чіткого ритму, відсутність розуміння стилістики виконуваних 
творів.    
В грі гам виявляється слабка біглість пальців, ритмічна нестійкість. 

 

 

110 

 

Програма не відповідає вимогам. Вступник демонструє слабе володіння 
виконавськими навичками, відсутність піаністичної культури, сценічної 
витримки. Мають місце часті зупинки, технічні зриви. 
В грі гам виявляється ритмічна нестійкість, відсутня біглість пальців.  

                  

 

   105 

Порушення вимог до складання програми або відсутність одного з 

програмових творів.  Вступник  виявляє нерозуміння змісту музичних 

творів, твори до кінця не вивчені, не володіє комплексом виконавських 

прийомів. Відсутність піаністичної культури, сценічної витримки.   

Не володіє грою гам. 

 

 

   100 

Порушення вимог до складання програми або відсутність одного з 

програмових творів. Вступник не має необхідних практичних  навичок та 

уміння для виконання програми. Нотний текст відтворюється тільки 

фрагментарно. 

Не володіє грою гам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

  творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти – ІІ тур 

   вступників спеціалізації «Фортепіано»  

При вступі вступник повинен продемонструвати знання теоретичного 

матеріалу в обсязі, необхідному для практичних видів вправ (побудова, 

розв`язання інтервалів, акордів, тощо) та вміння: 

- інтонувати гами, інтервали та акорди у тональності вгору та вниз; 

- інтонувати інтервали та акорди від даного звуку вгору та вниз; 

- визначати на слух інтервали, акорди з 2-х програвань; 

- співати з листа. 

 

200 

бальна 

шкала  
Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

Вступник має ґрунтовні знання з музичної грамоти. Чисто інтонує при 

співі гам, інтервалів, акордів, читанні прикладів з листа. Визначає всі 

запропоновані елементи та послідовності на слух. 

190 

Вступник демонструє розвинуте музичне мислення, вірне виконання 

практичних завдань (побудови гам, співзвуч), дає вичерпну відповідь на 

теоретичні запитання. Чисто інтонує, визначає всі запропоновані 

елементи (інтервали, акорди) та послідовності на слух. При відповіді 

вступник допускає одну незначну помилку. 

 

180 

Вступник має ґрунтовні знання. Вірно виконує практичні завдання, 

визначає всі запропоновані елементи та послідовності на слух. Вступник 

допускає дві помилки при відповіді (неточність інтонації в одному-двох 

тактах при співі з листа, або неправильно визначено два елементи 

слухового аналізу, або дві неточності при виконанні практичних завдань). 

170 

Вступник добре виконує всі завдання, але допускає при цьому дві 

інтонаційні або ритмічні помилки при співі та одну при визначенні на 

слух. 

160 

Вступник має добру підготовку, вірно виконує практичні вправи. 

Допускає 4 помилки у відповіді. Можливе 2-3 незначні інтонаційні або 

ритмічні порушення у співі з листа. 

150 

Вступник із завданнями в основному справляється. Допускаються 5 

помилок при виконанні практичних завдань. Можливе порушення 

інтонації.  

140 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 6 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа.  

130 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 7 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа. 

120 

Вступник має низький рівень теоретичних знань. Допускає 8 помилок у 

побудові гам, інтервалів, акордів та їх розв’язань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 



110 
Вступник демонструє низький рівень практичних навичок та умінь. 

Виконує окремі фрагменти із запропонованих завдань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

105 
Вступник має слабий рівень теоретичних знань, слухового аналізу та 

навичок інтонування. 

100 
Вступник має незадовільну теоретичну підготовку,  несформовані 

навички інтонування і співу з листа, слухового аналізу. 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

творчого конкурсу  з фаху – І тур 
 вступників спеціалізації  «Оркестрові  струнні  інструменти» 

 
200-

бальна 

шкала 
Критерії оцінювання  підготовленості вступників 

200 

Програма високої складності, виконана взірцево. Гама в дуже швидкому 

темпі, подвійні ноти по 4 легато. Виконання яскраво-емоційне, гнучка 

динаміка, звук м’який, тембральний, інтонація стабільна,вібрація 

різнохарактерна, вільно відчуває художній темпо - ритм, користується 

rubato, виявляє самостійне музикантське мислення, артистизм. Має 

перспективну поставу, високий творчий потенціал. 

190 

Програма високої складності, виконана на відмінно. Гама  у швидкому 

темпі, подвійні ноти по 2 легато у швидкому  темпі. Демонструє 

емоційно-переконливе виконання програми, грамотну інтерпретацію 

авторського тексту, вільне володіння технічними засобами необхідними 

для цього. Звук м’який, соковитий, інтонація стабільна,вібрація тепла. Гра 

темпово та ритмічно стабільна.  

 

180 

Програма досить складна. Гама  у швидкому темпі, подвійні ноти по 2 

легато у рухливому темпі. Виконання творів емоційне, відчуває динаміку 

розвитку музичного твору, його будову, метро-ритм. Звук м’який,  

інтонація стабільна,вібрація тепла. Має добрий творчий потенціал, але під 

час виконання допускає незначні  ритмічні, штрихові чи інші помилки, які 

суттєво не впливають на рівень виконання. 

170 

Програма достатньої  складності.  Гаму виконано у швидкому русі, 

подвійні ноти по 2 легато помірно. Виконання творів грамотне, 

музикальне, в цілому технічно стабільне. Звук м’який, вібрація тепла, 

інтонація та темпо-ритм в цілому стійкі. В художній частині бракує 

емоційності, артистизму, під час виконанні складних місць мають місце 

незначні інтонаційні, ритмічні, штрихові чи інші помилки.  

160 
Програма достатньої  складності. Гаму виконано у швидкому русі, 

подвійні ноти по 2 легато повільно. Інтонація досить чиста, звук має 



приємний тембр, метро-ритм в цілому стійкий. Виконання творів 

грамотне, музикальне, але в технічній частині не вистачає впевненості, 

стабільності. Мають місце інтонаційні, темпово-ритмічні порушення  у 

складних місцях, певні недоліки у виконанні штрихів, переходів у позиції 

чи подвійних нот. Не вистачає емоційності. 

150 

Програма достатньої  складності. Гаму виконано  рухливо, подвійні ноти 

по 2 легато повільно. Виконання творів досить грамотне, динаміка досить 

виразна, але не вистачає емоційності. Інтонація досить чиста, звук досить 

гарний. В технічній частині бракує впевненості, стабільності.  Допускає 

інтонаційні, метро-ритмічні, штрихові чи інші помилки у складних 

місцях,  переходах  у позиції , виконанні подвійних нот. 

140 

Програма відповідає вимогам. Гаму виконано у достатньому русі, 

подвійні ноти по 2 легато дуже повільно. Виконання творів не досить 

впевнене, не вистачає емоційності, мають місце технічні зриви. У 

виконанні допускає  інтонаційні, метро-ритмічні, текстові та інші 

помилки. Інтонація не завжди чиста, звук не достатньо гарний. Вібрація 

не досить якісна. 

130 

Програма відповідає вимогам. Гаму виконано у помірному темпі, подвійні 

ноти окремими смичками  повільно. Виконання не впевнене, мало 

емоційне, мають місце технічні зриви, метро-ритмічні порушення, 

помилки в тексті. Інтонація не завжди чиста, не досить гарний звук.  

Вібрація не досить якісна або відсутня. 

120 

Програма відповідає вимогам. Гаму виконано у повільному темпі, 

подвійні ноти окремими смичками  повільно. Виконання творів не 

впевнене, не виразне, технічно обмежене. Інтонація фальшива, не досить 

гарний звук,  хиткий метро-ритм. Вібрація  відсутня. 
 

 

110 

 

 

Програма не відповідає вимогам. Гамою володіє дуже слабко. Інтонацію 

фальшива, метро-ритм постійно неточний, звук неприємного тембру. 

Демонструє невпевнене, невиразне виконання, низьку технічну 

підготовку. 

105 

Програма не відповідає вимогам. Гамою володіє дуже слабко. Інтонацію, 

ритм важко сприймати, звук неприємного тембру.  При виконанні 

програми допущені значні помилки або програма не виконана у повному 

обсязі. 

100 

Програма не відповідає вимогам. Інтонація, ритм спотворені, звук 

неприємного тембру. Нотний текст відтворено фрагментами. Музично-

слухові дані незадовільні, виконавський апарат безперспективний. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

  творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти – ІІ тур 

   вступників спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти»  

 

 

200 

бальна 

шкала  
Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

Вступник має ґрунтовні знання з музичної грамоти. Чисто інтонує при 

співі гам, інтервалів, акордів, читанні прикладів з листа. Визначає всі 

запропоновані елементи та послідовності на слух. 

190 

Вступник демонструє розвинуте музичне мислення, вірне виконання 

практичних завдань (побудови гам, співзвуч), дає вичерпну відповідь на 

теоретичні запитання. Чисто інтонує, визначає всі запропоновані 

елементи (інтервали, акорди) та послідовності на слух. При відповіді 

вступник допускає одну незначну помилку. 

 

180 

Вступник має ґрунтовні знання. Вірно виконує практичні завдання, 

визначає всі запропоновані елементи та послідовності на слух. Вступник 

допускає дві помилки при відповіді (неточність інтонації в одному-двох 

тактах при співі з листа, або неправильно визначено два елементи 

слухового аналізу, або дві неточності при виконанні практичних завдань). 

170 

Вступник добре виконує всі завдання, але допускає при цьому дві 

інтонаційні або ритмічні помилки при співі та одну при визначенні на 

слух. 

160 

Вступник має добру підготовку, вірно виконує практичні вправи. 

Допускає 4 помилки у відповіді. Можливе 2-3 незначні інтонаційні або 

ритмічні порушення у співі з листа. 

150 

Вступник із завданнями в основному справляється. Допускаються 5 

помилок при виконанні практичних завдань. Можливе порушення 

інтонації.  

140 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 6 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа.  

130 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 7 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа. 

120 

Вступник має низький рівень теоретичних знань. Допускає 8 помилок у 

побудові гам, інтервалів, акордів та їх розв’язань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

110 
Вступник демонструє низький рівень практичних навичок та умінь. 

Виконує окремі фрагменти із запропонованих завдань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

105 
Вступник має слабий рівень теоретичних знань, слухового аналізу та 

навичок інтонування. 



100 
Вступник має незадовільну теоретичну підготовку,  несформовані 

навички інтонування і співу з листа, слухового аналізу. 
 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

творчого конкурсу  з фаху – І тур 

вступників спеціалізації  «Оркестрові духові та ударні інструменти» 

 
200-бальна 

шкала 
Критерії оцінювання  підготовленості вступників 

200 

Вступник демонструє гарний звук, чисту інтонацію, ритмічність 

виконання, вірний розподіл виконавського дихання,розкриття 

художнього змісту творів, музичне фразування,темп. Програма 

виконана без помилок в нотному тексті. При виконанні інструктивного 

матеріалу (гами та етюди) наявний  високий технічний рівень. 

190 

Виконання програми без помилок в нотному тексті, з розкриттям 

художнього змісту творів. Допущені деякі неточності у виконанні 

штрихів,які в цілому не впливають на розкриття художнього змісту 

музичних творів. При виконанні інструктивного матеріалу (гами та 

етюди) наявний високий технічний рівень. 

 

180 

Виконання програми без помилок в нотному тексті, з розкриттям 

художнього  змісту творів. Допущені деякі неточності у виконанні 

штрихів та дрібні помилки, які не впливають на якість розкриття 

художнього змісту музичних творів. При виконанні інструктивного 

матеріалу (гами та етюди) наявний високий технічний рівень. 

174 

Виконання програми в характері,образно,але моментами мають  місце 

деякі неточності інтонування, звуковедення. При виконанні 

інструктивного матеріалу  (гами та етюди)  наявний відповідний 

технічний рівень. 

160 

  Програму виконано на належному художньому рівні, але є незначні 

недоліки у звуковеденні, виконанні штрихів, володінні динамічними 

відтінками. При виконанні інструктивного матеріалу (гами та етюди) 

наявний  відповідний технічний рівень. 

150 

  Програму виконано з незначними помилками в нотному тексті. 

Допущенні незначні помилки у метроритмі, інтонуванні, фразуванні 

та звуковеденні. При виконанні інструктивного матеріалу  (гами та 

етюди) наявний відповідний технічний рівень, але присутні незначні 

проблеми інтонування. 

140 

Програму виконано на середньому рівні. Допущені помилки в нотному 

тексті,зупинки під час гри, недотримання відповідного метроритму. 

При виконанні інструктивного матеріалу (гами та етюди) не вистачає 

чіткого ритму та володіння штриховою технікою, присутні проблеми 

інтонування. 

130 

При виконанні програми мають місце зриви, зупинки. При виконанні 

інструктивного матеріалу (гами та етюди)  не вистачає чіткого ритму 

та володіння штриховою технікою, артикуляцією, значні інтонаційні 

проблеми. 



120 

При виконанні програми є багато неточностей,слабка штрихова 

техніка,метроритмічні та інтонаційні проблеми. Виконання нотного 

тексту з помилками. При виконанні інструктивного матеріалу (гами та 

етюди) наявний слабий  технічний рівень. 

 

 

110 

 

 

П  Програму виконано на  низькому рівні: неритмічне виконання, відсутня 

рівність звучання інструменту, неточна інтонація, відсутність  гарного   

звуку, динаміки,артикуляції,штрихів,агогіки, мелізмів,виконавського 

дихання, музичного фразування. Виконання нотного тексту з  

помилками.  При виконанні інструктивного матеріалу (гами та етюди) 

наявний дуже слабкий  технічний рівень. 

105 

Вступник не володіє програмовим матеріалом, має дуже слабкі 

практичні навички та уміння. При виконанні інструктивного матеріалу 

(гами та етюди) наявний дуже слабий технічний  рівень. 

100 

Вступник не  здатний опанувати музичні твори згідно програмовим 

вимогам в повному обсязі. Вступник виконує музичні твори частково,   

демонструє слабо сформоване художньо-образне мислення, 

елементарні навички та вміння, має недостатньо розвинутий 

виконавський апарат. Відсутній технічний рівень виконання. 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

  творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти – ІІ тур 

  вступників спеціалізації «Оркестрові духові та ударні інструменти»,  

При вступі вступник повинен продемонструвати знання теоретичного 

матеріалу в обсязі, необхідному для практичних видів вправ (побудова, 

розв`язання інтервалів, акордів, тощо) та вміння: 

- інтонувати гами, інтервали та акорди у тональності вгору та вниз; 

- інтонувати інтервали та акорди від даного звуку вгору та вниз; 

- визначати на слух інтервали, акорди з 2-х програвань; 

- співати з листа. 

 

200 

бальна 

шкала  
Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

Вступник має ґрунтовні знання з музичної грамоти. Чисто інтонує при 

співі гам, інтервалів, акордів, читанні прикладів з листа. Визначає всі 

запропоновані елементи та послідовності на слух. 

190 

Вступник демонструє розвинуте музичне мислення, вірне виконання 

практичних завдань (побудови гам, співзвуч), дає вичерпну відповідь на 

теоретичні запитання. Чисто інтонує, визначає всі запропоновані 

елементи (інтервали, акорди) та послідовності на слух. При відповіді 

вступник допускає одну незначну помилку. 

 Вступник має ґрунтовні знання. Вірно виконує практичні завдання, 



180 визначає всі запропоновані елементи та послідовності на слух. Вступник 

допускає дві помилки при відповіді (неточність інтонації в одному-двох 

тактах при співі з листа, або неправильно визначено два елементи 

слухового аналізу, або дві неточності при виконанні практичних завдань). 

170 

Вступник добре виконує всі завдання, але допускає при цьому дві 

інтонаційні або ритмічні помилки при співі та одну при визначенні на 

слух. 

160 

Вступник має добру підготовку, вірно виконує практичні вправи. 

Допускає 4 помилки у відповіді. Можливе 2-3 незначні інтонаційні або 

ритмічні порушення у співі з листа. 

150 

Вступник із завданнями в основному справляється. Допускаються 5 

помилок при виконанні практичних завдань. Можливе порушення 

інтонації.  

140 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 6 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа.  

130 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 7 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа. 

120 

Вступник має низький рівень теоретичних знань. Допускає 8 помилок у 

побудові гам, інтервалів, акордів та їх розв’язань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

110 
Вступник демонструє низький рівень практичних навичок та умінь. 

Виконує окремі фрагменти із запропонованих завдань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

105 
Вступник має слабий рівень теоретичних знань, слухового аналізу та 

навичок інтонування. 

100 
Вступник має незадовільну теоретичну підготовку,  несформовані 

навички інтонування і співу з листа, слухового аналізу. 

 

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

творчого конкурсу  з фаху – І тур 

 вступників спеціалізації  «Народні інструменти» 

 
200-

бальна 

шкала 
Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

 Програму  виконано  без  помилок  в  нотному  тексті, емоційно, образно, 

розкрито  художній  зміст, задум  композитора. При  виконанні гам  

наявний відповідний  технічний  рівень (штрихи, темп, артикуляція). 

190 

Програму  виконано  без  помилок  в  нотному  тексті,  емоційно, образно, 

розкрито  художній  зміст, задум  композитора. Допускаються незначні  

порушення  в  штрихах, які  не  впливають  на  розкриття художнього 

змісту  музичних  творів. При  виконанні   гам  наявний  відповідний  

технічний  рівень (штрихи, темп, артикуляція). 
 Програму  виконано  без  помилок  в  нотному  тексті, емоційно, образно, 



180 розкрито  художній  зміст, задум  композитора. Допускаються    кілька (2-

3) непопадань  в нотному  тексті  музичних творів. При виконанні   гам  

наявний відповідний  технічний  рівень (штрихи, темп, артикуляція). 

170 

Програму  виконано  емоційно, в  характері, образно, але  є деякі  

недоліки  в  звуковеденні, міховеденні. Також  можуть  бути  наявні деякі  

незначні  помилки  в  нотному  тексті. При  виконанні   гам  наявний 

відповідний  технічний  рівень (штрихи, темп, артикуляція). 

160 

Програму  виконано  на  доброму  художньому  рівні, але  є незначні  

недоліки  в  звуковидобуванні, штриховій  техніці, володінні   

динамічними  відтінками, незначні  непопадання  в  нотному  тексті. При 

виконанні   гам  наявний  відповідний  технічний  рівень (штрихи, темп,  

артикуляція). 

150 

Програму  виконано  з  незначними  помилками, але   мало емоційно. 

Можуть  бути  деякі  незначні  порушення темпоритму. При грі  гам 

бракує достатнього  володіння  штриховою  технікою. 

140 

Програму  виконано  на  середньому  рівні, не  дотримано  відповідний 

темпоритм  в  деяких  творах, наявні  помилки в  нотному  тексті, зупинки  

під  час  гри. При виконанні  гам  бракує  достатнього  володіння 

штриховою  технікою. 

130 

Під  час  гри  мають  місце  зриви, зупинки, але  є  добрі  музично-

виконавські  якості. При виконанні  гам  досить  слабка біглість  пальців  

та штрихова  техніка. 

120 

При  виконанні  програми  багато  неточностей, слабка  штрихова техніка, 

але  всі  твори  виконано до  кінця. При виконанні  гам  слабка  штрихова  

техніка  та  слабо  розвинена  біглість  пальців. 

110 

Програму  виконано  не повністю, мають  місце  пропуски  нотного тексту  

під  час  гри, слабкий  технічний  рівень, незнання  нотного тексту. В  

програмі   відсутні  деякі  твори  згідно  програмових  вимог. Вступник не 

знає гам та арпеджіо. 

105 
Вступник не володіє програмовим матеріалом, має дуже слабкі практичні 

навички та уміння. 

100 
Вступник  не  володіє   програмовим  матеріалом, не  знає  гам  та  

арпеджіо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

  творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти – ІІ тур 

   вступників спеціалізації «Народні інструменти»  

 

При вступі вступник повинен продемонструвати знання теоретичного 

матеріалу в обсязі, необхідному для практичних видів вправ (побудова, 

розв`язання інтервалів, акордів, тощо) та вміння: 

- інтонувати гами, інтервали та акорди у тональності вгору та вниз; 

- інтонувати інтервали та акорди від даного звуку вгору та вниз; 

- визначати на слух інтервали, акорди з 2-х програвань; 

- співати з листа. 

 

200 

бальна 

шкала  
Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

Вступник має ґрунтовні знання з музичної грамоти. Чисто інтонує при 

співі гам, інтервалів, акордів, читанні прикладів з листа. Визначає всі 

запропоновані елементи та послідовності на слух. 

190 

Вступник демонструє розвинуте музичне мислення, вірне виконання 

практичних завдань (побудови гам, співзвуч), дає вичерпну відповідь на 

теоретичні запитання. Чисто інтонує, визначає всі запропоновані 

елементи (інтервали, акорди) та послідовності на слух. При відповіді 

вступник допускає одну незначну помилку. 

 

180 

Вступник має ґрунтовні знання. Вірно виконує практичні завдання, 

визначає всі запропоновані елементи та послідовності на слух. Вступник 

допускає дві помилки при відповіді (неточність інтонації в одному-двох 

тактах при співі з листа, або неправильно визначено два елементи 

слухового аналізу, або дві неточності при виконанні практичних завдань). 

170 

Вступник добре виконує всі завдання, але допускає при цьому дві 

інтонаційні або ритмічні помилки при співі та одну при визначенні на 

слух. 

160 

Вступник має добру підготовку, вірно виконує практичні вправи. 

Допускає 4 помилки у відповіді. Можливе 2-3 незначні інтонаційні або 

ритмічні порушення у співі з листа. 

150 

Вступник із завданнями в основному справляється. Допускаються 5 

помилок при виконанні практичних завдань. Можливе порушення 

інтонації.  

140 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 6 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа.  

130 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 7 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа. 

120 

Вступник має низький рівень теоретичних знань. Допускає 8 помилок у 

побудові гам, інтервалів, акордів та їх розв’язань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 



110 
Вступник демонструє низький рівень практичних навичок та умінь. 

Виконує окремі фрагменти із запропонованих завдань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

105 
Вступник має слабий рівень теоретичних знань, слухового аналізу та 

навичок інтонування. 

100 
Вступник має незадовільну теоретичну підготовку,  несформовані 

навички інтонування і співу з листа, слухового аналізу. 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

творчого конкурсу  з фаху – І тур 

 вступників спеціалізації  «Хорове диригування» 
200-

бальна 

шкала 

 

Критерії оцінювання  підготовленості вступників 

200 

Вступник має яскраві музичні здібності та відмінні музично-слухові 

дані. При виконанні вокального твору виявляє яскраві вокальні дані, 

артистизм. Легко і природньо співає з листа. Вірно визначає на слух 

інтервали та акорди з оберненнями. Тримає тональність, має відмінну 

музичну пам’ять та відчуття  метроритму. Добре володіє інструментом.  

190 

Вступник має добрі музично-слухові дані. При виконанні вокального 

твору виявляє хороші вокальні дані та артистизм. Безпомилково читає з 

листа.  Вірно визначає на слух інтервали, тризвуки та септакорди з 

оберненнями. Має добру музичну пам’ять. Добре володіє інструментом.  

 

180 

Вступник має добрі музично-слухові дані. При виконанні вокального 

твору виявляє хороші вокальні дані, але недостатньо артистичний. Добре 

співає з листа. Вірно будує, співає та визначає на слух інтервали та 

акорди з оберненнями. Тримає тональність,  має добру музичну пам’ять 

та відчуття метроритму. Достатньо добре володіє інструментом.   

170 

Вступник має добрі музично-слухові дані. При виконанні вокального 

твору демонструє наявність  вокальних здібностей та розуміння 

характеру твору. У співі з листа дотримується чистоти інтонування, 

допускає незначні ритмічні помилки.  Добре будує та визначає на слух 

інтервали та акорди з оберненнями, хоча у співі зрідка помиляється.  

Достатньо добре володіє інструментом.   

160 

Вступник має добрі музично-слухові дані. При виконанні вокального 

твору демонструє наявність  вокальних здібностей та розуміння 

характеру твору. У співі з листа дотримується чистоти інтонування, 

допускає незначні ритмічні помилки. При будові, співі та визначенні на 

слух інтервалів та акордів з оберненнями допускає незначні помилки. 

Недостатньо добре володіє інструментом. 

150 

Вступник має добрі музично-слухові дані. При виконанні вокального 

твору виявляє добрі вокальні здібності. У співі з листа допускає 

інтонаційні та ритмічні неточності. При будові, співі та слуховому 



аналізі інтервалів та акордів з оберненнями допускає незначні помилки. 

Інструментом володіє посередньо. 

140 

Вступник має посередні музично-слухові дані. При виконанні 

вокального твору виявляє посередні вокальні здібності.  У співі з листа 

допускає ряд помилок. Неточно будує, співає та визначає на слух 

інтервали, акорди. Не тримає тональність під час співу. Задовільно 

володіє інструментом.  

130 

Вступник має посередні музично-слухові та вокальні дані. При 

виконанні вокального твору бракує емоційності, допускаються 

інтонаційні неточності. Співає з листа з труднощами. Допускає помилки 

у будуванні, співі та визначенні на слух інтервалів та акордів з 

оберненнями. Слабо володіє інструментом.  

120 

Вступник має слабі і нерозвинені музично-слухові дані. При виконанні 

вокального твору допускає інтонаційні та ритмічні помилки, бракує 

емоційності. Погано співає з листа. Не завжди точно будує, співає та  

визначає на слух інтервали та акорди з оберненнями. Не тримає 

тональність під час співу. Відчуття темпоритму задовільне. Слабо 

володіє інструментом. 

 

 

110 

 

 

Вступник має незадовільні музично-слухові дані. Має слабі вокальні 

здібності та недостатню емоційність при виконанні вокального твору. З 

співом з листа не справляється. На слабому рівні будує, співає та 

визначає на слух інтервали та акорди з оберненнями. Не володіє 

інструментом.  

 

    105 

Вступник має незадовільні музично-слухові дані. Співає тихо та 

невиразно. Навики співу з листа відсутні. Не вміє будувати, співати та 

визначати на слух інтервали та акорди з оберненнями. Не володіє 

інструментом.  

 

    100 

Вступник має незадовільні музично-слухові дані. Співає фальшиво, 

невиразно. Відсутні вокальні здібності. Навики співу з листа відсутні. Не 

вміє будувати, співати та визначати на слух інтервали та акорди з 

оберненнями. Не володіє інструментом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

  творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти – ІІ тур 

  вступників спеціалізації «Хорове диригування»  

 

200 

бальна 

шкала  
Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

Вступник має ґрунтовні знання з музичної грамоти. Чисто інтонує при 

співі гам, інтервалів, акордів, читанні прикладів з листа. Визначає всі 

запропоновані елементи та послідовності на слух. 

190 

Вступник демонструє розвинуте музичне мислення, вірне виконання 

практичних завдань (побудови гам, співзвуч), дає вичерпну відповідь на 

теоретичні запитання. Чисто інтонує, визначає всі запропоновані 

елементи (інтервали, акорди) та послідовності на слух. При відповіді 

вступник допускає одну незначну помилку. 

 

180 

Вступник має ґрунтовні знання. Вірно виконує практичні завдання, 

визначає всі запропоновані елементи та послідовності на слух. Вступник 

допускає дві помилки при відповіді (неточність інтонації в одному-двох 

тактах при співі з листа, або неправильно визначено два елементи 

слухового аналізу, або дві неточності при виконанні практичних завдань). 

170 

Вступник добре виконує всі завдання, але допускає при цьому дві 

інтонаційні або ритмічні помилки при співі та одну при визначенні на 

слух. 

160 

Вступник має добру підготовку, вірно виконує практичні вправи. 

Допускає 4 помилки у відповіді. Можливе 2-3 незначні інтонаційні або 

ритмічні порушення у співі з листа. 

150 

Вступник із завданнями в основному справляється. Допускаються 5 

помилок при виконанні практичних завдань. Можливе порушення 

інтонації.  

140 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 6 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа.  

130 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 7 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа. 

120 

Вступник має низький рівень теоретичних знань. Допускає 8 помилок у 

побудові гам, інтервалів, акордів та їх розв’язань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

110 
Вступник демонструє низький рівень практичних навичок та умінь. 

Виконує окремі фрагменти із запропонованих завдань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

105 
Вступник має слабий рівень теоретичних знань, слухового аналізу та 

навичок інтонування. 

100 
Вступник має незадовільну теоретичну підготовку,  несформовані 

навички інтонування і співу з листа, слухового аналізу. 



 

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

творчого конкурсу  з фаху – І тур 
вступників спеціалізації  «Спів» 

200-

бальна 

шкала 

 

Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

Вступник має яскраві голосові дані. Здатний свідомо сприймати та 

виконувати музичні твори, яскраво реалізуючи свій артистичний 

потенціал. Гарний тембр голосу, однорідність звучання у всіх 

регістрах, чітка дикція, повний робочий діапазон. Добре розвинутий 

музичний слух, пам'ять, ритм. 

190 

Вступник має яскраві голосові дані. Демонструє розвинуте 

індивідуальне музичне мислення. Має великий творчий потенціал. 

При виконанні програми виявляє певні артистичні здібності, має 

чисту інтонацію, музично та художньо-виразно виконує твори. Гарно 

розвинутий музичний слух, пам'ять, ритм. 

 

180 

Вступник має добрі голосові дані.  Володіє навичками академічного 

співу. Відчуває характер музичного твору. Повний робочий діапазон 

голосу, приємний тембр. Розвинутий музичний слух, хороша пам'ять, 

ритм, має чисту інтонацію. 

170 

Вступник має добрі голосові дані, досить розвинуте музичне 

мислення. В процесі виконання програми демонструє володіння 

вокально-музичними навиками, але допускає незначні інтонаційні 

недоліки, менше уваги приділяє виразності передачі змісту твору. Має 

приємний тембр голосу, у всіх регістрах однакова сила звучання. 

Дикція без дефектів. 

160 

Вступник в цілому справляється з даною програмою, емоційно 

виразно розкриває задум твору. В процесі виконання демонструє 

володіння вокальними технічними прийомами, але є недоліки: 

неточне інтонування, метроритмічна нестабільність. Голос невеликий, 

діапазон короткий, середній регістр нерозвинений, звучить слабо. 

Хороша пам'ять. 

150 

В процесі виконання програми абітурієнт виявляє елементи 

самостійного художнього мислення, але робить це недостатньо 

переконливо. Є недоліки: форсований звук, горлові відтінки, недоліки 

сценічного руху. Слабкі музичні дані (слух, пам'ять, ритм). 

140 

Вступник з труднощами виконує програму, має технічні недоліки, 

фальшиву інтонацію, є суттєві помилки у знаннях матеріалу. Слабо 

розвинений слух, пам'ять, ритм. 

130 

Вступник володіє навичками і уміннями, які дають змогу виконувати 

музичні твори, але з труднощами виконує програму, має суттєві 

помилки у володінні текстом, фальшиву інтонацію, слабкі слухові 

дані, пам'ять, ритм. 
120 Вступник має елементарні навички володіння голосовим апаратом, 



але недостатня емоційна віддача, артикуляція та дикція. Голосовий 

матеріал середній, слабо сформоване художньо-образне мислення, 

має фальшиву інтонацію, слабкі слухові навички. 
 

 

110 

Вступник не володіє практичними навичками співу, не може виконати 

програму, має слабкі навички слуху, ритму, пам'яті.  

105 

Вступник не володіє практичними навичками співу, не може виконати 

програму, має слабкі навички слуху, ритму, пам'яті. Не здатний 

опанувати музичні твори згідно з програмовими вимогами в повному 

обсязі. 

100 

Вступник не володіє практичними навичками співу, не може виконати 

програму, не має слуху, ритму, пам'яті. Не здатний опанувати музичні 

твори згідно з програмовими вимогами в повному обсязі. 
 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

  творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти – ІІ тур 

   вступників спеціалізації «Спів» 

 
200 

бальна 

шкала  
Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

Вступник має ґрунтовні знання з музичної грамоти. Чисто інтонує при 

співі гам, інтервалів, акордів, читанні прикладів з листа. Визначає всі 

запропоновані елементи та послідовності на слух. 

190 

Вступник демонструє розвинуте музичне мислення, вірне виконання 

практичних завдань (побудови гам, співзвуч), дає вичерпну відповідь на 

теоретичні запитання. Чисто інтонує, визначає всі запропоновані 

елементи (інтервали, акорди) та послідовності на слух. При відповіді 

вступник допускає одну незначну помилку. 

 

180 

Вступник має ґрунтовні знання. Вірно виконує практичні завдання, 

визначає всі запропоновані елементи та послідовності на слух. Вступник 

допускає дві помилки при відповіді (неточність інтонації в одному-двох 

тактах при співі з листа, або неправильно визначено два елементи 

слухового аналізу, або дві неточності при виконанні практичних завдань). 

170 

Вступник добре виконує всі завдання, але допускає при цьому дві 

інтонаційні або ритмічні помилки при співі та одну при визначенні на 

слух. 

160 

Вступник має добру підготовку, вірно виконує практичні вправи. 

Допускає 4 помилки у відповіді. Можливе 2-3 незначні інтонаційні або 

ритмічні порушення у співі з листа. 

150 

Вступник із завданнями в основному справляється. Допускаються 5 

помилок при виконанні практичних завдань. Можливе порушення 

інтонації.  



140 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 6 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа.  

130 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 7 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа. 

120 

Вступник має низький рівень теоретичних знань. Допускає 8 помилок у 

побудові гам, інтервалів, акордів та їх розв’язань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

110 
Вступник демонструє низький рівень практичних навичок та умінь. 

Виконує окремі фрагменти із запропонованих завдань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

105 
Вступник має слабий рівень теоретичних знань, слухового аналізу та 

навичок інтонування. 

100 
Вступник має незадовільну теоретичну підготовку,  несформовані 

навички інтонування і співу з листа, слухового аналізу. 
 

 

 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

  творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти –І тур 

  вступників спеціалізації «Теорія музики» 

 

 Вступник повинен продемонструвати знання теоретичного матеріалу в 

обсязі, необхідному для практичних видів вправ (побудова, розв`язання 

інтервалів, акордів, тощо) та вміння: 

- інтонувати гами, інтервали та акорди у тональності вгору та вниз; 

- інтонувати інтервали та акорди від даного звуку вгору та вниз; 

- визначати на слух інтервали, акорди з 2-х програвань; 

- співати з листа; 

- написати музичний диктант. 

Загальне оцінювання підготовки з сольфеджіо та музичної грамоти 

передбачає передусім виведення середньоарифметичного значення балів за усну 

та письмову відповідь, округленого до цілого. 

 

200 

бальна 

шкала  

Критерії оцінювання підготовленості 

 усної відповіді вступників 

200 

Вступник має ґрунтовні знання з музичної грамоти. Чисто інтонує при 

співі гам, інтервалів, акордів, читанні прикладів з листа. Визначає всі 

запропоновані елементи та послідовності на слух.  

190 

Вступник демонструє розвинуте музичне мислення, вірне виконання 

практичних завдань (побудови гам, співзвуч), дає вичерпну відповідь на 

теоретичні запитання. Чисто інтонує, визначає всі запропоновані 

елементи (інтервали, акорди) та послідовності на слух. При відповіді 

абітурієнт допускає одну незначну помилку. 

 

180 

Вступник має ґрунтовні знання. Вірно виконує практичні завдання, 

визначає всі запропоновані елементи та послідовності на слух. Вступник 



допускає дві помилки при відповіді (неточність інтонації в одному-двох 

тактах при співі з листа, або неправильно визначено два елементи 

слухового аналізу, або дві неточності при виконанні практичних завдань).  

170 

Вступник добре виконує всі завдання, але допускає при цьому дві 

інтонаційні або ритмічні помилки при співі та одну при визначенні на 

слух.  

160 

Вступник має добру підготовку, вірно виконує практичні вправи. 

Допускає 4 помилки у відповіді. Можливе 2-3 незначні інтонаційні або 

ритмічні порушення у співі з листа.  

150 

Вступник із завданнями в основному справляється. Допускаються 5 

помилок при виконанні практичних завдань. Можливе порушення 

інтонації.  

140 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 6 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа.  

130 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 7 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа.  

120 

Вступник має низький рівень теоретичних знань. Допускає 8 помилок у 

побудові гам, інтервалів, акордів та їх розв’язань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа.  

110 
Вступник демонструє низький рівень практичних навичок та умінь. 

Виконує окремі фрагменти із запропонованих завдань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

105 
Вступник має слабий рівень теоретичних знань, слухового аналізу та 

навичок інтонування. 

100 
Вступник має незадовільну теоретичну підготовку,  несформовані 

навички інтонування і співу з листа, слухового аналізу. 

 

 

 

200  

бальна 

шкала  

Критерії оцінювання  

 музичного диктанту 

200 Вступник написав диктант без помилок. 

190 
Вступник в диктанті допускає дві (інтонаційні або ритмічні) помилки. 

 

180 

Вступник в диктанті допускає три незначні помилки, або замінює 

простий розмір складним. 

170 
Вступник в диктанті допускає чотири інтонаційні або ритмічні помилки. 

160 
Вступник в диктанті допускає п’ять інтонаційних або ритмічних 

помилок. 

150 Диктант записаний повністю з кількістю помилок – шість. 

140 Диктант записаний неповністю з кількістю допущених помилок 7-8. 



130 Диктант записаний неповністю з кількістю допущених помилок 9-10. 

120 
Вступником записані окремі фрагменти диктанту із значними 

помилками. 

110 
Вступником записані окремі фрагменти диктанту із суттєвими  

інтонаційними та ритмічними помилками. 

105 
Вступником в диктанті записано окремі мелодичні звороти з 

інтонаційними та метро-ритмічними помилками. 

100 
Диктант написано з повним порушенням ритмічного малюнку та 

звуковисотних зв’язків. 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 творчого конкурсу з музичної літератури –ІІ тур 

 вступників спеціалізації «Теорія музики» 

Загальне оцінювання підготовки з музичної літератури передбачає передусім 

виведення середньоарифметичного значення балів усної відповіді вступника. 

Усна відповідь включає три питання, з яких перше – біографія композитора, 

друге – характеристика певного твору, третє – музична вікторина. 

Музична вікторина складається за переліком творів композиторів, 

відповідно до програмових вимог. 

 Загальна кількість музичних фрагментів вікторини – 12. 

Умови вікторини: 

Повна відповідь оцінюється в один бал. 

Повною, вірною відповіддю вступника буде вважатися визначення музичного 

фрагменту за такою послідовністю: 

1. Визначення автора; 

2. Назва твору або жанру; 

3. Назва частини (інструментальний твір), дії (опера); 

4. Назва теми. 

Враховуючи великі чи малі форми є два типи правильної відповіді. 

Наприклад: 

1.В.А.Моцарт. Опера «Весілля Фігаро». 1д. Каватина Фігаро.   

2.Ф.Шопен. «Революційний» етюд до-мінор. 

 

200 бальна 

шкала  
Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

Вступник володіє переконливими знаннями з біографії і творчості 

композитора, здатний охарактеризувати стильову добу, важливі 

історичні події, вільно та свідомо використовує спеціальну музичну 

термінологію у висловленнях та узагальненнях щодо музичного 

твору. Має достатньо високий рівень художнього мислення, 

самостійно використовує набуті знання та уміння. Вступник 

визначив 12 фрагментів музичної вікторини.  



190 

Вступник має ґрунтовні знання в межах програми, вміє  

використовувати набуті знання, у відповіді використовує 

спеціальну музичну термінологію, демонструє її усвідомлення. При 

характеристиці твору показує вміння систематизувати, 

узагальнювати, аналізувати.  

Вступник визначив 11 фрагментів музичної вікторини. 

 

180 

Вступник має міцні знання, але при відповіді припускає незначні 

неточності у формулюванні думки та неточно використовує 

спеціальну музичну  термінологію. Демонструє вміння 

систематизувати, узагальнювати матеріал. Відповідь свідчить про 

цілісне засвоєння матеріалу, про досить високий рівень знань та 

навичок. Вказані у відповіді  неточності абітурієнт долає 

самостійно.  

Вступник визначив 10 фрагментів музичної вікторини. 

170 

Вступник має хороші знання, але припускається несуттєвих 

неточностей. Трапляються поодинокі недоліки у формулюванні 

думок щодо  розкриття теми (періодизації творчості композитора, 

тематики творчості та назв основних творів). Не завжди самостійно 

систематизує та узагальнює думку. 

Вступник визначив 9 фрагментів музичної вікторини. 

160 

Вступник належно володіє засвоєним матеріалом, має стандартне 

мислення. Орієнтується в стильових особливостях епохи, 

періодизації творчості композитора, вміє перерахувати основні 

твори. При відповіді вступнику бракує власних висновків та 

узагальнень. Недостатньо володіє спеціальною музичною 

термінологією. 

Вступник визначив 8 фрагментів музичної вікторини. 

150 

Вступник демонструє належні знання, але робить непереконливі 

висновки, непослідовно викладає свої думки, допускає 

термінологічні помилки. Вступник орієнтується у періодизації 

творчості, датах життя та провідних творах композитора, але 

відповідь потребує уточнень і додаткових запитань. 

Вступник визначив 7 фрагментів музичної вікторини. 

140 

Вступник володіє основною частиною матеріалу,  виявляє 

посередні знання спеціальної музичної термінології, має деякі 

труднощі при самостійному аналізі музичного твору (порівняння, 

висновки, тощо). 

Вступник визначив 6 фрагментів музичної вікторини. 

130 

Вступник володіє певною частиною матеріалу, виявляє недостатнє 

знання спеціальної музичної термінології, словниковий запас 

обмежений. 

Вступник визначив 5 фрагментів музичної вікторини. 

120 

Вступник володіє незначною частиною матеріалу, має обмежений 

словниковий запас, дає частково правильну відповідь. Не 

застосовує спеціальну музичну термінологію. 

Вступник визначив 4 фрагментів музичної вікторини. 



110 

Вступник слабо володіє незначною частиною матеріалу, дає 

частково правильну відповідь, демонструє слабко сформоване 

художньо-образне мислення. Вступник визначив менше 4 

фрагментів музичної вікторини. 

105 

Вступник слабо володіє незначною частиною матеріалу, дає 

частково правильну відповідь, має слабко сформований рівень 

сприйняття музичних творів. Вступник визначив менше 4 

фрагментів музичної вікторини. 

100 
Вступник не володіє матеріалом. Словниковий запас не дає змогу 

викласти думку на елементарному рівні. 

Вступник визначив менше 4 фрагментів музичної вікторини. 

 

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

творчого конкурсу  з фаху – І тур 

вступників спеціалізації  «Музичне мистецтво естради» 

  

 
200-бальна 

шкала Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

ВВступник  бездоганно виконує музичні твори,  володіє гарним 

звуком, чистою інтонацією,вірним розподілом виконавського 

дихання,розкриттям художнього змісту творів: динаміка, 

артикуляція, штрихи, мелізми, агогіка, музичне фразування,темп. 

Програма виконана без помилок в нотному тексті. Вступник 

виявляє хороше відчуття стилю виконуваних творів, має добрі 

навички гри «на слух». При виконанні інструктивного матеріалу 

наявний відповідний технічний рівень. 

190 

Вступник виконує програму без помилок в нотному тексті,образно, 

з розкриттям художнього  змісту творів:артикуляція,динаміка, 

музичне фразування. Допущені деякі неточності у виконанні 

штрихів,які в цілому не впливають на розкриття художнього 

змісту виконаних творів. Вступник виявляє хороше відчуття 

стилю виконуваних творів, має добрі навички гри «на слух». При 

виконанні інструктивного матеріалу наявний відповідний 

технічний рівень. 

 

180 

Вступник виконує програму без помилок в нотному тексті,образно, 

з розкриттям художнього змісту творів. Допущені деякі 

неточності у виконанні штрихів та дрібні помилки, які не 

впливають на якість розкриття художнього змісту виконаних 

творів. Вступник виявляє хороше відчуття стилю виконуваних 

творів, має деякі навички гри «на слух». При виконанні 

інструктивного матеріалу наявний  відповідний технічний рівень. 

170 
Виконання програми вступником  в характері,образно,але 

моментами мають  місце деякі неточності інтонування, 



звуковедення. Вступник виявляє певне відчуття стилю 

виконуваних творів, має деякі  навички гри «на слух». При 

виконанні інструктивного матеріалу наявний відповідний рівень. 

160 

Виконання програми вступником на належному художньому 

рівні,але незначні недоліки у звуковеденні,виразності виконання 

штрихів,володінні динамічними відтінками. Вступник виявляє 

відчуття стилю виконуваних творів, має слабі навички гри «на 

слух». При виконанні інструктивного матеріалу наявний 

відповідний технічний рівень. 

150 

Виконання програми вступником з незначними помилками в 

нотному тексті. Допущенні незначні помилки у метроритмі, 

інтонуванні, фразуванні та звуковеденні. Вступник не виявляє 

відчуття стилю виконуваних творів, не має навичок гри «на слух». 

При виконанні інструктивного матеріалу наявний відповідний 

технічний рівень, але присутні незначні проблеми інтонування. 

140 

Виконання програми вступником на середньому рівні. Допущені 

помилки в нотному тексті,зупинки під час гри, недотримання 

відповідного метроритму. Вступник не виявляє відчуття стилю 

виконуваних творів, не має навичок гри «на слух».  При  

виконанні інструктивного матеріалу не вистачає чіткого ритму та 

володіння штриховою технікою, присутні проблеми інтонування. 

130 

При виконанні програми мають місце зриви,зупинки,але є добрі 

музично-виконавські якості. Вступник не виявляє відчуття стилю 

виконуваних творів, не має навичок гри «на слух».  При виконанні 

інструктивного матеріалу не вистачає чіткого ритму та володіння 

штриховою технікою, артикуляцією, великі інтонаційні проблеми. 

120 

При виконанні програми є багато неточностей,слабка штрихова 

техніка,метроритмічні  та інтонаційні проблеми. Виконання 

нотного тексту з помилками. Вступник не виявляє відчуття стилю 

виконуваних творів, не має навичок гри «на слух». Слабий  

технічний рівень виконання інструктивного матеріалу. 

 

 

110 

 

 

      Програму виконано на  низькому рівні: неритмічне виконання, 

відсутня рівність звучання інструменту, неточна 

інтонація,відсутність гарного звуку, динаміки, артикуляції, 

штрихів,агогіки, виконавського дихання, музичного фразування, 

текст з  помилками. Вступник не виявляє відчуття стилю 

виконуваних творів, не має навичок гри «на слух». При виконанні 

інструктивного матеріалу наявний дуже слабкий  технічний 

рівень. 

105 

Вступник не володіє програмовим матеріалом, має дуже слабкі 

практичні навички, уміння. Вступник не виявляє відчуття стилю 

виконуваних творів, не має навичок гри «на слух». При виконанні 

інструктивного матеріалу наявний  дуже слабий технічний  рівень. 

100 

Вступник не здатний опанувати музичні твори згідно 

програмовим вимогам в повному обсязі. Вступник виконує 

музичні твори фрагментарно, демонструє слабо сформоване 



художньо-образне мислення, елементарні навички та вміння, має 

недостатньо розвинутий виконавський апарат. Вступник не 

виявляє відчуття стилю виконуваних творів, не має навичок гри 

«на слух». Відсутній технічний рівень виконання. 

 
 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

  творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти – ІІ тур 

   вступників спеціалізації «Музичне мистецтво естради». 

(інструментальне виконавство) 

200 

бальна 

шкала  
Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

Вступник має ґрунтовні знання з музичної грамоти. Чисто інтонує при 

співі гам, інтервалів, акордів, читанні прикладів з листа. Визначає всі 

запропоновані елементи та послідовності на слух. 

190 

Вступник демонструє розвинуте музичне мислення, вірне виконання 

практичних завдань (побудови гам, співзвуч), дає вичерпну відповідь на 

теоретичні запитання. Чисто інтонує, визначає всі запропоновані 

елементи (інтервали, акорди) та послідовності на слух. При відповіді 

вступник допускає одну незначну помилку. 

 

180 

Вступник має ґрунтовні знання. Вірно виконує практичні завдання, 

визначає всі запропоновані елементи та послідовності на слух. Вступник 

допускає дві помилки при відповіді (неточність інтонації в одному-двох 

тактах при співі з листа, або неправильно визначено два елементи 

слухового аналізу, або дві неточності при виконанні практичних завдань). 

170 

Вступник добре виконує всі завдання, але допускає при цьому дві 

інтонаційні або ритмічні помилки при співі та одну при визначенні на 

слух. 

160 

Вступник має добру підготовку, вірно виконує практичні вправи. 

Допускає 4 помилки у відповіді. Можливе 2-3 незначні інтонаційні або 

ритмічні порушення у співі з листа. 

150 

Вступник із завданнями в основному справляється. Допускаються 5 

помилок при виконанні практичних завдань. Можливе порушення 

інтонації.  

140 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 6 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа.  

130 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 7 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа. 



120 

Вступник має низький рівень теоретичних знань. Допускає 8 помилок у 

побудові гам, інтервалів, акордів та їх розв’язань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

110 
Вступник демонструє низький рівень практичних навичок та умінь. 

Виконує окремі фрагменти із запропонованих завдань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

105 
Вступник має слабий рівень теоретичних знань, слухового аналізу та 

навичок інтонування. 

100 
Вступник має незадовільну теоретичну підготовку,  несформовані 

навички інтонування і співу з листа, слухового аналізу. 

 

 

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

творчого конкурсу  з фаху – І тур 

вступників спеціалізації  «Музичне мистецтво естради» 

 (естрадний вокал) 

200-

бальна  

шкала 
Критерії оцінювання  підготовленості  вступників 

200 

     Вступник бездоганно виконує музичні твори, що за складністю 

відповідають або перевищують програмові вимоги. Вступнику 

притаманні артистизм та дар емоційного впливу на слухача, інтонаційна 

стабільність та яскраві вокальні дані. 

190 

  Вступник артистично та впевнено тримається на сцені, емоційно 

розкутий, демонструє високий рівень творчого самовираження, яскраві 

вокальні дані. Музична пам'ять та інтонація на високому художньому 

рівні. 

 

180 

  Вступник виконує твори, що за складністю відповідають програмовим 

вимогам. Демонструє володіння засобами виконавської та музичної 

виразності (фразування, чистота інтонування, виразна артикуляція). 

Артистично тримається на сцені, емоційно розкутий. Музична пам'ять 

на високому рівні. 

170 

Вступник виконує твори, що відповідають  програмовим вимогам, 

стабільно, емоційно розкуто. Має широкий діапазон, але допускає 

неточності при виконанні. Музична та ритмічна пам'ять вступника на 

достатньо високому рівні. 

160 

 Вступник виконує твори, що відповідають програмовим вимогам, 

стабільно, емоційно. Володіє спектром засобів виконавської виразності, 

але не виявляє яскравих інтерпретаторських якостей. Допускає незначні 

неточності при інтонуванні. 

150 

 Вступник виконує твори, що відповідають програмовим вимогам, 

стабільно. Демонструє певні навички та уміння, але в наявності 

обмежені виконавські можливості, недоліки розвитку музичного 



 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

  творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти – ІІ тур 

   вступників спеціалізації «Музичне мистецтво естради». 

(естрадний вокал) 

 
200 

бальна 

шкала  
Критерії оцінювання підготовленості вступників 

200 

Вступник має ґрунтовні знання з музичної грамоти. Чисто інтонує при 

співі гам, інтервалів, акордів, читанні прикладів з листа. Визначає всі 

запропоновані елементи та послідовності на слух. 

190 

Вступник демонструє розвинуте музичне мислення, вірне виконання 

практичних завдань (побудови гам, співзвуч), дає вичерпну відповідь на 

теоретичні запитання. Чисто інтонує, визначає всі запропоновані 

елементи (інтервали, акорди) та послідовності на слух. При відповіді 

вступник допускає одну незначну помилку. 

 

180 

Вступник має ґрунтовні знання. Вірно виконує практичні завдання, 

визначає всі запропоновані елементи та послідовності на слух. Вступник 

допускає дві помилки при відповіді (неточність інтонації в одному-двох 

тактах при співі з листа, або неправильно визначено два елементи 

слухового аналізу, або дві неточності при виконанні практичних завдань). 

мислення. Наявний середній діапазон співочого голосу, допускає 

неточне інтонування. 

140 

Програма за рівнем складності відповідає програмовим вимогам. 

Вступник має приємний тембр голосу, але невеликий діапазон. Допускає 

неточне інтонування. 

130 

Програма виступу за рівнем складності відповідає програмовим 

вимогам. Але вступник тримається на сцені невпевнено, є ритмічні та 

інтонаційні неточності. 

120 

Вступник демонструє певні навички виконання, програма за рівнем 

складності відповідає програмовим вимогам. Але вступник емоційно 

скутий, неточно інтонує, має невеликий діапазон. Допускає помилки при 

виконанні музичних творів. 

 

 

110 

     Вступник не демонструє належне виконання програми та необхідні 

виконавські навички. Має невеликий діапазон, слабку музичну пам'ять, 

неточно інтонує. 

105 

Вступник має обмежені музичні та виконавські здібності, відсутні 

елементарні технічні та вокально-інтонаційні навички. Завдання з 

перевірки музичної та ритмічної пам’яті виконуються на низькому рівні. 

100 

Вступник неспроможний виконати програму напам’ять, обирає невірні 

темпи, порушує інтонаційну чистоту, не здатний виконати завдання з 

перевірки музичної та ритмічної пам’яті. Має слабий голосовий апарат.   



170 

Вступник добре виконує всі завдання, але допускає при цьому дві 

інтонаційні або ритмічні помилки при співі та одну при визначенні на 

слух. 

160 

Вступник має добру підготовку, вірно виконує практичні вправи. 

Допускає 4 помилки у відповіді. Можливе 2-3 незначні інтонаційні або 

ритмічні порушення у співі з листа. 

150 

Вступник із завданнями в основному справляється. Допускаються 5 

помилок при виконанні практичних завдань. Можливе порушення 

інтонації.  

140 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 6 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа.  

130 
Вступник дає неповні відповіді. Допускаються 7 помилок в побудові 

звукорядів, співзвуч та їх розв’язанні, у співі з листа. 

120 

Вступник має низький рівень теоретичних знань. Допускає 8 помилок у 

побудові гам, інтервалів, акордів та їх розв’язань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

110 
Вступник демонструє низький рівень практичних навичок та умінь. 

Виконує окремі фрагменти із запропонованих завдань. Допускає значні 

неточності в інтонуванні, у співі з листа. 

105 
Вступник має слабий рівень теоретичних знань, слухового аналізу та 

навичок інтонування. 

100 
Вступник має незадовільну теоретичну підготовку,  несформовані 

навички інтонування і співу з листа, слухового аналізу. 

 
 


