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Екзамен проводиться online з використанням платформи Google (Hangouts) 

Meet 

Завдання для практичної роботи: виконання творів індивідуальної 

екзаменаційної програми. Програма повинна включати два різнохарактерні твори; 

Максимальна кількість балів : 40 балів  

 

Критерії оцінювання: розподіл балів оцінювання практичного завдання подано у 

таблиці. 

Кількість 
балів 

Значення оцінки 

37-40 Виконання творів програми на високому     
художньо-виконавському рівні. Темброва виразність звуку,     
володіння різноманітними прийомами звуковидобування,    
технічними навичками. Володіння стильовими особливостями     
музики різних епох, високий рівень музично-естетичного      
мислення, художньо-образна довершеність виконання.    
Достатній рівень психологічної підготовки до сценічного      
виконання. 

32-36 Виконання творів програми на високому     
художньо-виконавському рівні. Володіння основними    
прийомами звуковидобування, технічними навичками. Стійке     
відчуття метроритму, володіння навичками поліфонічного     
мислення, цілісністю форми. Досить повне відтворення      
художньо-образного змісту творів. Проте виконання одного або       



 

 

Програма екзамену  
 

1. Фєдєшова Катерина                                                         Викладач Шпирка 
О.Д. 
"Вільний стиль" Д.Хохвебер 
"Зоре моя вечірняя" сл. Т. Г. Шевченко, муз. Я. Степового 
 
2. Калита Владислава 
«Андантино» Маттео Каркассі 
Ансамбль J.Hochweber «La Gitanita» (Дівчина циганка) 
 
3.   Вдовенко Олександра 
«Ночь светла» М. Шишкин, 
Ансамбль J.Hochweber «La Gitanita» (Дівчина циганка) 
 
4.  Корнєєва Юлія 
Рос. народна пісня «Клён ты мой опавший» 
Ансамбль J.Hochweber «La Gitanita» (Дівчина циганка) 

 
5. Матвійчук Єлизавета                                                      Викладач  Лящова Г.П. 
Канон Joachim Johow  
Молитва - американська мелодія 

 

кількох творів відрізняється стандартним мисленням,     
відсутністю навичок творчої інтерпретації, скутістю у      
володінні матеріалом. 

26-31 Виконання творів програми на достатньому     
художньо-виконавському рівні. Обмежений арсенал    
використання засобів звуковидобування, технічних навичок.     
Володіння навичками поліфонічного мислення, відчуття метро      
ритму. Проте відсутність переконливого    
художньо-виконавського змісту у виконанні, одноманітність     
звуку, неналежне відчуття стилю в одному або в кількох творах          
програми. 

20-25 Виконання музичних творів на посередньому      
художньо-виконавському рівні. Слабка технічна підготовка,     
неточність поліфонічного мислення, нестійке відчуття     
метро-ритму, відсутність переконливого   
художньо-виконавського змісту у творах програми. 

1-19 Фрагментарне відтворення тексту, грубе порушення авторського      
тексту, низький технічний рівень, примітивне     
художньо-образне мислення. 



6. Багатченко Михайло                                              Викладач Кашперський 
О.С.  
Ф.Шуберт.Серенада.  
М.Чайкін.Вальс. 

  
 
  

7. Єськова Любов                                                         Викладач  Сокальська В.Ф. 
Andante - Олена Девіс 
Кіно з Чарлі Чаплином - Олена Девіс 

  
8. Демчик Ірина                                                                 Викладач Дубасюк Е.В 
Вальс В.Ребіков 
Укр.нар.пісня «При долині» 
 
9. Оладько Діана 
«Кину кужіль» (обр.О.Олійника) 
Укр.нар.пісня «Ніч яка місячна» 

 
 
Екзаменатори: Дубасюк Е.В, Сокальська В.Ф, Кашперський О.С, Шпирка О.Д, 
Лящова Г.П.  
 
    
Голова циклової комісії музики і хореографії    Романова  Т.В. 
 


