
Конкурсна пропозиція  

АРТИСТ-ВОКАЛІСТ 

Творчий конкурс: І тур 
1. Оцінка зовнішніх та фахових музичних даних: 

- яскраві та виразні зовнішні дані;  

- перевірка діапазону голосу та музичного слуху;    

- виконання трьох різнопланових за характером та темпом естрадних пісень під фонограму 

«мінус» на флешці: сучасна  українська пісня (українською мовою); зарубіжний хіт (мовою 

оригіналу) та авторська пісня (при наявності). 

2. Фахові вимоги: 

- володіння українською мовою; 

- музичність (сприйняття та відтворення характеру музики); 

- темперамент; 

- вміння спілкуватися з глядачем; 

- пластичність (володіння своїм тілом); 

- креативність; 

- авторські твори  (при наявності). 

 

Фахові професійні дані 
1.  Виконання різнопланових за характером та темпом естрадних пісень під фонограму 

«мінус» на флешці: 

- хіт сучасної української естради (українською мовою);  

- зарубіжний хіт мовою оригіналу; 

- авторська пісня при наявності. 

Оцінюються: 

- чистота вокальної інтонації; 

- виразність виконання; 

- розкриття художнього змісту пісні; 

- креативність; 

- виконавська переконливicть iндивiдуальної трактовки вiдомих творiв. 

Критерії оцінювання 

200-балів 

Вступник має високий професійний  рівень: 

- бездоганні виразні зовнішні дані, емоційно розкутий, виявляє 

неординарну уяву та фантазію; 

- абітурієнт виконує вокальну програму на високому професійному рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- демонструє правильне фразування, відчуття форми та жанрово-стильових 

особливостей музичного твору; 

- здатність до власної інтерпретації та імпровізації, артистизм та сценічну 

майстерність; 

- вільно  володіє українською мовою, самостійно підібрав та підготував 

вокальну програму, вільно володіє текстом і розуміє про що співає; 

- не має  дикційних порушень; 

- має креативний підхід до матеріалу; 

- має свій авторський матеріал. 

190-балів 

Вступник має високий рівень: 

- має яскраві та виразні зовнішні дані, емоційно розкутий, виявляє 

неординарну уяву та фантазію; 

- абітурієнт виконує вокальну програму на високому  рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- демонструє правильне фразування, відчуття форми та жанрово-стильових 

особливостей музичного твору; 

- здатність до власної інтерпретації та імпровізації, артистизм та сценічну 

майстерність; 



- вільно  володіє українською мовою, самостійно підібрав та підготував 

вокальну програму, вільно володіє текстом і розуміє про що співає; 

- не має  дикційних порушень; 

- має  креативний підхід до матеріалу; 

- має свій авторський матеріал. 

180-балів 

Вступник має високий рівень: 

- має виразні  зовнішні дані, емоційно розкутий, виявляє неординарну уяву 

та фантазію; 

- абітурієнт виконує вокальну програму на високому рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- демонструє правильне фразування, відчуття форми та жанрово-стильових 

особливостей музичного твору; 

- здатність до власної інтерпретації та імпровізації, артистизм та сценічну 

майстерність; 

- вільно  володіє українською мовою, самостійно підібрав та підготував 

вокальну програму, вільно володіє текстом і розуміє про що співає; 

- не має  дикційних порушень; 

- має креативний підхід до матеріалу. 

170-балів 

Вступник має достатній рівень: 

- має виразні  зовнішні дані, емоційно розкутий, виявляє неординарну уяву 

та фантазію; 

- абітурієнт виконує вокальну програму на достатньому рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- демонструє правильне фразування, відчуття форми та жанрово-стильових 

особливостей музичного твору; 

- вільно  володіє українською мовою, самостійно підібрав та підготував 

вокальну програму, вільно володіє текстом і розуміє про що співає; 

- не має  дикційних порушень.  

160-балів 

Вступник має достатній рівень: 

- має виразні  зовнішні дані, емоційно розкутий, виявляє неординарну уяву 

та фантазію; 

- абітурієнт виконує вокальну програму на достатньому рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- демонструє правильне фразування, відчуття форми та жанрово-стильових 

особливостей музичного твору; 

- вільно  володіє українською мовою, самостійно підібрав та підготував 

вокальну програму; 

- не має  дикційних порушень. 

150-балів 

Вступник має середній рівень: 

- має виразні  зовнішні дані, емоційно розкутий;  

- абітурієнт виконує вокальну програму на середньому рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- демонструє правильне фразування; 

- вільно  володіє українською мовою, самостійно підібрав та підготував 

вокальну програму. 

140-балів 

Вступник має середній рівень:  

- має виразні  зовнішні дані, емоційно розкутий; 

- абітурієнт виконує вокальну програму на середньому рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- демонструє правильне фразування, відчуття форми та жанрово-стильових 

особливостей музичного твору. 

139 та менше балів 

Вступник має низький рівень: 

- абітурієнт виконує вокальну програму на низькому рівні; 

- не достатньо володіє засобами музичної виразності; 

- не достатньо демонструє правильне фразування, відчуття форми та 

жанрово-стильових особливостей музичного твору. 



- має дикційні порушення. 

Творчий конкурс: ІI тур 

Визначення основ хореографії, акторської майстерності. Співбесіда. 
 

Вступник повинен:       

- виконати читецьку програму (вірш, або байка, або проза-монолог (українською мовою);  

- акторський етюд на задану тему; 

- танець.  

Фахові вимоги: 

- віра в запропоновані обставини;  - характерність; 

- цілеспрямованість дії;   - темперамент; 

- уява, фантазія;    - оригінальне бачення; 

- вміння спілкуватися;   - акторська виразність; 

- почуття гумору;               - володіння тілом та відчуття ритму; 

- володіння суміжними жанрами;  - постава. 

Критерії оцінювання 

200-балів Вступник має високий професійний  рівень: 
- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

авторського тексту, темпу, динамічних відтінків; 

- демонструє присутність художнього образного бачення на професійному 

рівні; 

- має чіткі уявлення про визначення події, швидко проробляє творче  

завдання; 

- має  акторську виразність, вміє спілкуватися;  

- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини, цілеспрямованість 

дії, оригінальне бачення. 

190-балів Вступник має високий  рівень: 
- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

авторського тексту, темпу, динамічних відтінків; 

- демонструє присутність художнього образного бачення на високому рівні; 

- має чіткі уявлення про визначення події, швидко проробляє творче  

завдання; 

- має  акторську виразність, вміє спілкуватися;  

- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини, цілеспрямованість 

дії, оригінальне бачення. 

180-балів Вступник має високий рівень: 

- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

авторського тексту, темпу, динамічних відтінків; 

- демонструє присутність художнього образного бачення на високому рівні; 

- має чіткі уявлення про визначення події, швидко проробляє творче  

завдання; 

- має  акторську виразність, вміє спілкуватися;  

- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини, цілеспрямованість 

дії, оригінальне бачення. 

170-балів Вступник має достатній рівень: 

- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

динамічних відтінків; 

- демонструє присутність художнього образного бачення на достатньому 

рівні; 

- має чіткі уявлення про визначення події, швидко проробляє творче  

завдання; 

- має  акторську виразність, вміє спілкуватися;  

- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини, цілеспрямованість 

дії. 

160-балів Вступник має достатній рівень: 

- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 



динамічних відтінків; 

- демонструє присутність художнього образного бачення на достатньому 

рівні; 

- має чіткі уявлення про визначення події, швидко проробляє творче  

завдання; 

- має  акторську виразність, вміє спілкуватися; 

- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини, цілеспрямованість 

дії. 

150-балів Вступник має середній рівень: 

- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

динамічних відтінків; 

- демонструє присутність художнього образного бачення на середньому 

рівні; 

- має чіткі уявлення про визначення події; 

- має  акторську виразність, вміє спілкуватися; 

- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини, цілеспрямованість 

дії. 

140-балів Вступник має середній рівень: 

- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

динамічних відтінків; 

- демонструє присутність художнього образного бачення на середньому 

рівні; 

- має уявлення про визначення події; 

- в етюдах демонструє віру у запропоновані обставини. 

139 та менше балів Вступник має низький рівень: 

- демонструє присутність художнього образного бачення на низькому рівні; 

- не має уявлення про визначення події, повільно проробляє творче  

завдання; 

- не має  акторську виразність; 

- в етюдах не демонструє віру у запропоновані обставини. 

 

 


