
Конкурсна пропозиція  

АРТИСТ-ВОКАЛІСТ 

Фахове вступне випробування 
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 середній рівень: 

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

та фантазію; 

- абітурієнт виконує вокальну програму на середньому 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. 

159 та меньше 

балів 

Вступник має низький рівень: 

- абітурієнт виконує вокальну програму на низькому рівні; 

- не достатньо володіє правильне фразування, відчуття форми та жанрово-

стильових особливостей музичного засобами музичної виразності; 

- не достатньо демонструє твору. 

 


