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Форма проведення Дистанційно, у формі відеозаписів, 

завантажених у папку на Google-Disk 

Тривалість проведення 3 години 

Орієнтовна програма для виконання Два різнохарактерних твори 

Максимальна кількість балів 40 

Критерії оцінювання 35 – 40 балів – здобувач продемонстрував 

досконале володіння музичним 

інструментом. Технічна майстерність на 

необхідному рівні. Складність програми 

відповідає вимогам. У грі присутнє відчуття 

стилю музики, що виконується. Гра 

стабільна, без текстових помилок. 

30 - 34  балів – здобувач продемонстрував 

дуже добре володіння музичним 

інструментом. Допустив незначні 

випадкові технічні огріхи, які суттєво не 

впливають на загальну картину технічної 

майстерності. Складність програми 

відповідає вимогам. В грі присутнє відчуття 

стилю музики, що виконується. Гра  

відносно стабільна, проте мають місце 

незначні текстові неточності, які не 

порушують форми творів і не впливають на 

цілісне їх сприйняття. 

25 – 29 балів – здобувач продемонстрував 

добрий рівень володіння музичним 

інструментом. Технічна майстерність 

добра, але допущені неточності у виконанні 

штрихів, нестабільна інтонація, не завжди 

якісне звуковидобування. Рівень складності 

програми відповідає вимогам, проте 

відчуття стилю, характеру музики та 

фразування не завжди логічне і 

переконливе. Мають місце деякі текстові 

неточності. 

20 - 24  балів – здобувач продемонстрував 

достатній рівень володіння музичним 

інструментом. Виявив недосконале 

володіння штриховою технікою, допустив 

багато інтонаційних неточностей, має 

проблеми з відтворенням складних 

ритмічних рисунків. Рівень складності 



програми середній або завищений щодо 

його виконавських можливостей. 

Розуміння стилю фраґментарне, 

фразування непереконливе. Використання 

динаміки і агогіки дещо хаотичне, 

непродумане. Артистизм невиразний. 

Виконання недостатньо стабільне. Текст 

відтворений з численними неточностями.   

10 - 19  балів – здобувач продемонстрував 

посередній рівень володіння музичним 

інструментом. Виявив обмежені технічні 

можливості, слабку штрихову техніку і 

техніку виконання подвійних нот, акордів,  

нестабільне інтонування. Складність 

програми невисока. Не охоплена форма 

творів, нелогічне фразування. Мало 

використовує засоби художньої виразності 

– динаміку, агогіку. Артистизм не 

виявлений. Виконання програми 

нестабільне. 

 1 - 9 балів – Виявлений низький рівень 

володіння інструментом. Неякісне 

звуковидобування, обмежене володіння 

штрихами. Фальшива інтонація. Значні 

проблеми з метроритмом. Складність 

програми недостатня, несформоване 

відчуття стилю, нерозуміння характеру 

музичних творів, невміння фразувати. 

Відсутній артистизм виконання. У тексті 

допущена велика кількість грубих помилок. 

Гра нестабільна. 
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