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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Творчий конкурс з музики для абітурієнтів, які мають повну загальну 

середню освіту, проводиться у два тури і передбачає виконання таких 

завдань: 

– виконання вступної програми на музичному інструменті 

(фортепіано, баяні, акордеоні, скрипці, бандурі, гітарі, духових інструментах 

тощо); 

– перевірка вокальних даних абітурієнта. 

Вступники на спеціальність «Музичне мистецтво» мають 

продемонструвати: 

– рівень володіння музичним інструментом (художнє виконання двох 

різножанрових інструментальних творів) – І тур; 

– рівень володіння співацьким голосом (художнє виконання двох 

вокальних творів – романсу або пісні сучасного композитора, народної пісні 

з супроводом або а-cappella) – ІІ тур. 

При цьому оцінюються: 

– рівень сформованості інструментально-виконавських умінь (техніка 

гри на музичному інструменті, здатність до інтерпретації музичних творів); 

– рівень володіння співацьким голосом (наявність природних 

вокальних даних, чистота інтонування, співацький діапазон, темброве 

забарвлення голосу тощо).  

На підставі цього відповідно до встановлених критеріїв і шкали 

оцінювання виступу абітурієнта виводиться загальний бал за кожний тур 

конкурсу (див. табл. 1, 2). 

Оцінка за творчий конкурс вважається незадовільною, якщо абітурієнт 

отримав менше 124 балів за один тур конкурсу. 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Таблиця 1 
І тур 

№ Критерії оцінювання вступників 
на  спеціальність «Музичне мистецтво» 

Максимальна 
кількість 

балів 
1. Художнє виконання інструментального твору великої 

форми (рівень складності програми, стильова й жанрова 
відповідність) 

40 

2. Художнє виконання інструментальної п’єси (точність 
відтворення нотного тексту, дотримання авторського 
задуму) 

40 

3. Виконавська постановка, вправність пальців, володіння 
аплікатурними прийомами, чистота інтонування (для 
виконавців на смичкових і духових інструментах) 

40 

4. Культура звука (якість звуковидобування і звуковедення, 
володіння штриховою технікою, виконавська манера тощо) 

40 

5. Інтерпретаторські уміння (динаміка, агогіка, фразування, 
темп, втілення художнього образу тощо) 

40 

 Сума балів за І тур 200 
 

Таблиця 2 
ІІ тур 

№ Критерії оцінювання вступників на спеціальність 
«Музичне мистецтво» 

Максимальна 
кількість 

балів 
1. Художнє виконання вокального твору з супроводом 

(точність відтворення нотного тексту, дотримання 
авторського задуму) 

40 

2. Художнє виконання вокального твору  без супроводу 
(ладо-тональна стійкість, ритмічна чіткість, втілення 
художнього образу) 

40 

3. Наявність природних вокальних даних (тембр голосу, 
робочий діапазон, сила звучання, рухливість голосу тощо) 

40 

4. Сформованість елементарних навичок співу (чистота 
інтонування, розподіл дихання у фразах, вокальна дикція 
та артикуляція) 

40 

5. Виразність виконання, артистичність 40 
 Сума балів за ІІ тур 200 
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ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА  
творчого конкурсу з музики для вступників на спеціальність  

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 

 
ГРА НА МУЗИЧНОМУ ІНСТРУМЕНТІ  (І тур) 

На творчому конкурсі з музики абітурієнт має виконати програму із 
двох творів на одному з музичних інструментів (фортепіано, баян, акордеон, 
скрипка, бандура, гітара, саксофон, кларнет, труба тощо). Орієнтовна 
програма для виконання абітурієнтами на творчому конкурсі з музики: 

 
Фортепіано 

1. Поліфонічний твір (наприклад: Й.-С. Бах. Триголосна інвенція мі бемоль 
мажор) або твір сонатної форми (наприклад: Й.Гайдн. Соната соль мажор). 
2. П’єса українського чи зарубіжного композитора (наприклад: 
О. Скрябін. Прелюдія). 

Баян, акордеон 
1. Поліфонічний твір (наприклад: М.Глінка. Фуга ля мінор) або п’єса 
українського чи зарубіжного автора (наприклад: Р.Глієр. Романс). 
2. Обробка народної пісні (танцю) або п’єса українського чи зарубіжного 
автора. 

Скрипка 
1. Етюд (наприклад: Р.Крейцер. Етюд № 8) або твір великої форми 
(наприклад:  А.Вівальді. Концерт соль мінор). 
2. П’єса українського чи зарубіжного композитора (наприклад: Л.Обер. 
Тамбурин; В. Барвінський, Гумореска; К. Данькевич, Пісня і танець). 

   Бандура  
1. Твір великої форми або п’єса (наприклад: Й.-С. Бах. Прелюдія до мажор; 
Й.Гайдн. Менует; М.Степаненко. Сонатина). 
2. Обробка народної пісні або танцю (В. Павліковський. Троїсті музики). 

 Гітара 
1. Етюд (наприклад: М Джуліані. Етюд мі мінор) або твір великої форми  
(наприклад: Ф.Грагнані. Сонатина соль мажор) 
2. П’єса (наприклад: В.Гомес. Романс). 
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ПЕРЕВІРКА ВОКАЛЬНИХ ДАНИХ  (ІІ тур) 

Виконання двох різнохарактерних вокальних творів: 
1. Вокальний твір із супроводом (дитяча пісня, романс, твір сучасного 

композитора. Наприклад: М. Глінка «Не щебечи, соловейко», «Сомнение»; 
Я. Степовий «Утоптала стежечку»; В. Верменич «Чорнобривці»; І. Білозір 
«Пшеничне перевесло»; Р. Квінта «Одна калина» тощо). 

2. Вокальний твір без супроводу (наприклад: українські народні пісні «По 
садочку ходжу», «Місяць на небі», «Нащо мені чорні брови», «Ой, не 
світи, місяченьку», «Ой, співаночки мої» тощо).  
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