
Конкурсна пропозиція  

АРТИСТ-ВОКАЛІСТ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

         Творчий конкурс артиста-вокаліста – це форма вступного випробування для вступу 

на перший бакалаврський рівень вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво на 

основі повної загальної середньої освіти основі, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра артиста-вокаліста, який передбачає перевірку 

та оцінювання творчих здібностей вступника. На творчому конкурсі вступник повинен 

продемонструвати фахову зацікавленість і розкрити власні творчі здібності та рівень 

практичної підготовки. 

СТРУКТУРА ДЛЯ ОЧНОГО СКЛАДАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ  

АРТИСТА-ВОКАЛІСТА 

    І етап творчого конкурсу -  вступник виконує вокальну програму (до 8 хвилин):  

1. Сучасна українська пісня або авторська (українською мовою); 

2. Зарубіжний хіт (мовою оригіналу). 

    ІІ етап - вступник демонструє основи акторської майстерності (до 2 хвилин): 

1. Виконання читецької програми (вірш, або байка, або проза-монолог (українською 

мовою). 

СТРУКТУРА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ СКЛАДАННЯ ТВОРЧОГО 

КОНКУРСУ АРТИСТА-ВОКАЛІСТА 

          Структура складання творчого конкурсу артист-вокаліст ідентична структурі очного 

формату. Для складання творчого конкурсу вступник повинен завчасно забезпечити собі 

максимально комфортне місце для виконання творчих завдань. Процес складання 

творчого конкурсу буде відбуватись на платформі GOOGLE MEET відповідно до 

розкладу та дат реєстрації. Акаунт з якого буде доєднуватись вступник повинен бути з 

вказанням прізвища та ім’я. Вступник повинен мати при собі документ, що засвідчує 

особу.  

         Абітурієнт повинен створити свій канал на платформі YouTube та завантажити туди 

свої відеороботи.  Посилання на завантаження в YouTube надаються абітурієнтами до 

заяви на вступ на електрону пошту кафедри естрадного співу vocal@kmaecm.edu.ua за 

день до складання творчого конкурсу.  

  В темі листа має бути наступна інформація: 

 025 Музичне мистецтво денна або заочна форма навчання. 

В тексті листа: 

 П.І.Б вступника; 

 Назва вокальних композицій; 

 Посилання на канал YouTube. 
 

ПІД ЧАС ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ОЦІНЮЮТЬСЯ 

1. Оцінка фахових музичних даних: 

-  сучасна українська пісня або авторська (українською мовою); 

-  зарубіжний хіт (мовою оригіналу); 

-  виконати читецьку програму (вірш, або байка, або проза-монолог (українською мовою). 
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2. Фахові вимоги: 
- чистота вокальної інтонації; 

- музичність (сприйняття та відтворення характеру музики); 

- виразність вокального виконання; 

- розкриття художнього змісту пісні;   

- креативність; 

- акторська майстерність. 

ВИМОГИ ДО ВІДЕОЗАПИСУ 

-  запис здійснюється на фото (відео) камеру або на телефон; 

-  в налаштуваннях треба обрати формат запису, який дозволяє записувати без пауз;  

-  на початку запису треба зафіксувати себе для ідентифікації обличчям до камери; 

- камеру треба поставити так, щоб було чітко видно обличчя виконавця для його 

ідентифікації; 

-  далі необхідно представитися, проговоривши таку інформацію: 

-  назвати своє прізвище, ім’я, по-батькові; 

- далі необхідно назвати перелік творів програми: ім’я, прізвище композитора, повну 

назву творів; 

- всі твори програми записуються одним файлом, без монтажу між піснями, разом з 

читецькою програмою  (до 10 хвилин). 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

200-балів 

Вступник має високий професійний  рівень: 

- абітурієнт виконує вокальну та акторську програму на високому 

професійному рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- здатність до власної інтерпретації та імпровізації, артистизм та 

сценічну майстерність; 

- не має  дикційних порушень; 

- має креативний підхід до матеріалу; 

- має свій авторський матеріал; 

- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

авторського тексту, темпу, динамічних відтінків. 

190-199 балів 

Вступник має високий рівень: 

- абітурієнт виконує вокальну та акторську програму на високому 

професійному рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- здатність до власної інтерпретації та імпровізації, артистизм та 

сценічну майстерність; 

- не має  дикційних порушень; 

- має креативний підхід до матеріалу; 

- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

авторського тексту, темпу, динамічних відтінків. 

180-189 балів 

Вступник має високий рівень: 

- абітурієнт виконує вокальну та акторську програму на високому 

професійному рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- здатність до власної інтерпретації та імпровізації, артистизм та 

сценічну майстерність; 

- не має  дикційних порушень; 

- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

авторського тексту, темпу, динамічних відтінків. 



170-179 балів 

Вступник має достатній рівень: 

- абітурієнт виконує вокальну та акторську програму на достатньому 

професійному рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- здатність до власної інтерпретації та імпровізації, артистизм та 

сценічну майстерність; 

- не має  дикційних порушень; 

- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

авторського тексту, темпу, динамічних відтінків. 

160-169 балів 

Вступник має достатній рівень: 

- абітурієнт виконує вокальну та акторську програму на достатньому 

професійному рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- не має  дикційних порушень; 

- володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується 

авторського тексту, темпу, динамічних відтінків. 

150-159 балів 

Вступник має середній рівень: 

- абітурієнт виконує вокальну та акторську програму на середньому 

професійному рівні; 

- володіє засобами музичної виразності; 

- не має  дикційних порушень. 

140-149 балів 

Вступник має середній рівень:  

- абітурієнт виконує вокальну та акторську програму на середньому 

професійному рівні; 

- не має  дикційних порушень. 

139 -1 балів 

Вступник має низький рівень: 

- абітурієнт виконує вокальну та акторську програму на низькому 

професійному рівні; 

- має  дикційні порушення. 
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