


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Фахове випробування з музики для вступників на спеціальність 025 
«Музичне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 
проводиться у формі прослуховування, яке складається із: 

– гри на музичному інструменті за вибором абітурієнта (фортепіано, 
баян, акордеон, скрипка, бандура, гітара, духові інструменти); 

– сольного співу (постановки голосу);  
– хорового диригування; 
– перевірки рівня знань з музично-теоретичних дисциплін; 
– перевірки рівня знань з методики музичного виховання. 
До фахового випробування допускаються абітурієнти, які мають 

здоровий голосовий і диригентський апарат. 
На прослуховуванні абітурієнт має продемонструвати: 
1) рівень володіння музичним інструментом (сформованість 

інструментально-виконавських умінь) у процесі художнього виконання двох 
різножанрових інструментальних творів; 

2) рівень володіння співацьким голосом (сформованість навичок 
сольного співу) у процесі художнього виконання двох вокальних творів на 
вибір абітурієнта – романсу або естрадної пісні (у супроводі концертмейстера 
чи фонограми «мінус 1») та народної пісні а-cappella або дитячої пісні під 
власний супровід;  

3) рівень володіння навичками диригування у процесі роботи над 
фрагментом хорового твору (чіткість диригентського жесту, репетиційна 
техніка, визначення виконавських труднощів, методів і прийомів роботи над 
твором); 

4) рівень музично-теоретичних знань (із сольфеджіо, гармонії, 
поліфонії, аналізу музичних творів, історії музики) у процесі аналізу 
музичного твору (інструментального, вокального, хорового);  

5) рівень знань з методики музичного виховання  (зміст, структура і 
принципи розподілу навчального матеріалу в сучасних програмах з 
музичного мистецтва для СЗНЗ, форми й види навчальної та позанавчальної 
музичної діяльності школярів, принципи й методи музичного навчання і 
виховання школярів різних вікових груп).     

За виконання кожного розділу вступних випробувань із фаху 
виставляється максимум 20 балів, на підставі чого виводиться загальний бал 
за фахове випробування з музики (максимум – 100 балів).  

Шкалу та критерії оцінювання вступників на другий (магістерський) 
освітній рівень наведено в табл. 1. Оцінка за фахове випробування з музики 
вважається незадовільною, якщо абітурієнт одержав менше 60 балів.  



Таблиця 1 

Рейтингова 
оцінка  

Оцінка за 
стобальною 

шкалою  
Значення оцінки 

А 90 – 100 
балів 

Відмінно – абітурієнт продемонстрував відмінне 
володіння музичним інструментом, співацьким 
голосом та диригентською технікою, виявив 
високий рівень музично-теоретичних знань та 
методичної компетентності. 

В 82 – 89 
балів 

Дуже добре – абітурієнт продемонстрував добрі 
знання з музично-теоретичних дисциплін та 
методики музичного виховання, успішно виконав 
твори програми вступного іспиту з дотриманням 
авторського тексту та інтерпретаційного плану з 
незначними технічними огріхами. 

С 75 – 81 
балів 

Добре – в загальному вірне відтворення нотного 
тексту творів програми вступного випробування з 
певними текстовими помилками. Абітурієнт 
виявив належний рівень музично-теоретичних 
знань та методичної компетентності.  

D 69  – 74 
балів 

Задовільно – абітурієнт виявив задовільне 
володіння музичним інструментом, співацьким 
голосом, диригентською технікою й теоретико-
методичними знаннями, але у процесі вступного 
випробування допустив кілька суттєвих помилок. 

E 60 – 68 
балів 

Достатньо – рівень володіння абітурієнтом 
музичним інструментом, співацьким голосом, 
диригентською технікою й теоретико-
методичними знаннями задовольняє мінімальні 
вимоги програми вступного випробування. 

FX 1 – 59 
балів 

Незадовільно – абітурієнт продемонстрував 
низький рівень інструментально-виконавської, 
вокальної, диригентської, музично-теоретичної та 
методичної підготовки, нездатність до творчої 
інтерпретації музичних творів і теоретико-
методичних узагальнень.  

 
 

 



П Р О Г Р А М А 
фахового випробування для вступників на спеціальність 

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 

ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
На вступному іспиті абітурієнт має виконати програму з двох творів на 

одному з інструментів (фортепіано, баян, акордеон, скрипка, бандура, гітара, 
духові інструменти): 

– поліфонічний твір або твір сонатної форми; 
– п’єса українського/зарубіжного композитора або твір із слухання 

музики з програми загальноосвітньої школи (за вибором абітурієнта). 

ПОСТАНОВКА ГОЛОСУ (СОЛЬНИЙ СПІВ) 
Виконання двох вокальних творів на вибір абітурієнта (із супроводом 

та без нього) – романсу, естрадної пісні, народної пісні а-cappella або твору 
шкільного пісенного репертуару під власний супровід. 

ДИРИГУВАННЯ 
Дотримання диригентської схеми, виразність диригентського жесту, 

володіння робочим жестом при розучуванні вокально-хорового твору, 
визначення виконавських труднощів, методів і прийомів роботи над твором. 

МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 
Знання основних положень теорії музики, сольфеджіо, гармонії, 

поліфонії, аналізу музичних форм та історії музики, необхідних для музично-
теоретичного і художньо-педагогічного аналізу музичних творів 
(інструментальних, вокальних, хорових, шкільного пісенного репертуару). 

МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
Питання для співбесіди з методики музичного виховання: 

1. Методика музичного виховання школярів як предмет, його значення та 
завдання. Взаємозв’язок з іншими науками та музично-педагогічною 
практикою. 

2. Шкільний предмет «Музичне мистецтво», мета і завдання музичного 
навчання й виховання учнів середніх загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

3. Види музичної діяльності на уроці музичного мистецтва. 
4. Форми організації музичної діяльності школярів.  
5. Урок музичного мистецтва як основна форма музичного виховання 

школярів, його зміст і завдання. Типи уроків музичного мистецтва. 



6. Сучасні вимоги до вчителя музичного мистецтва загальноосвітньої 
школи, його психолого-педагогічної та музично-методичної підготовки.  

7. Планування та облік музичної роботи в загальноосвітній школі. 
8. Методика проведення розділу «Слухання музики» на уроках музичного 

мистецтва в різних класах. 
9. Хоровий спів  як засіб розвитку музичних здібностей та психофізичних  

якостей школярів, його виховне значення. 
10. Дитячий голос та вікові особливості його розвитку. Характеристика  

етапів розвитку дитячого голосу. Мутація, її сутність. Охорона голосу  
школярів. 

11. Характеристика вокально-хорових навичок. Особливості їх розвитку у 
дітей шкільного віку. 

12. Методика добору вокально-хорових вправ для розвитку співацького 
голосу та музичного слуху учнів. 

13. Релятивна система. Болгарські «стовпці». Їхній зміст та мета 
використання на уроках музичного мистецтва. 

14. Музично-ритмічні ігри, їх характеристика. 
15. Методика музичного виховання у 1 класі. 
16. Методика музичного виховання у 2 класі. 
17. Методика музичного виховання у 3 класі.  
18. Методика музичного виховання у 4 класі. 
19. Методика музичного виховання у 5 класі.  
20. Методика музичного виховання у 6 класі. 
21. Методика музичного виховання у 7 класі. 
22. Гра на дитячих музичних інструментах як вид колективного музикування 

школярів. Мета, завдання та особливості гри на ДМІ. 
23. Творчість школярів на уроці музичного мистецтва як важлива умова 

розвитку творчих здібностей. Види творчих завдань на уроках музичного 
мистецтва. 

24. Мета, завдання, форми позакласної та позашкільної роботи з музики.                  
25. Кабінет музики в загальноосвітній школі та його технічне устаткування. 

 
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА З ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО 

ІНСТРУМЕНТУ 

 Фортепіано  
1. Бах Й.-С. Прелюдія та фуга до мінор (І т. ДТК). 
2. Гайдн Й. Соната мі бемоль мажор. 
3. Рахманінов С. Прелюдія ре мажор. 
4. Степаненко М. Образи. 



Баян 
5. Бах Й.-С. Прелюдія та фуга ре мінор (І т. ДТК). 
6. Зубицький В. Карпатська сюїта. 
7. Калінніков В. Ноктюрн. 
8. Подгорний В. Фантазія на тему рос. н. п. «Полосинька». 

Бандура 
1. Бах Й.-С. Прелюдія та фуга до мажор. 
2. Дремлюга М. Соната № 2. 
3. Баштан С. Варіації на тему укр. н. п. «Йшли корови із діброви». 
4. Гриньків Р. Експромт. 

Скрипка 
1. Бах Й.-С. Партити для скрипки соло (на вибір). 
2. Мендельсон Ф. Концерт. 
3. Давид Ф. Капріччіо. 
4. Скорик М. Іспанський танець. 

Гітара 
1. Бах Й.-С. Лютневі сюїти (на вибір). 
2. Шевченко А. Карпатська рапсодія. 
3. Альбеніс І. Астурія. 
4. Вілла Лобос А. Бразильський танок. 

 
ОРІЄНТОВНИЙ СПИСОК ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ  

1. Й.-С.Бах. Уходит день. За рекою старый дом. Ария из оратории «Страсти по 
Матфею» («О, сжалься…»). 

2. В.А.Моцарт. Дві арії Фігаро (з опери «Весілля Фігаро»). Серенада дон Жуана, 
арія Лепорелло (з опери «Дон Жуан»). Каватина Фігаро з опери «Весілля 
Фігаро» («Если захочет барин попрыгать»). 

3. С.Гулак-Артемовський. Пісня Карася, каватина Султана, арія Султана (з опери 
«Запорожець за Дунаєм»). Стоїть явір над водою. 

4. А.Даргомижський. Не скажу никому. 16 лет. Пісня Ольги «Как у нас на улице», 
арія Наташі «Ах, прошло то время» (з опери «Русалка»). 

5. Ш.Гуно. Баллада о фульском короле (з опери «Фауст»). 
6. Г.Доніцетті. Аріозо Неморіно (з опери «Любовний напій»). 
7. Ж.Бізе. Хабанера (з опери «Кармен»).  
8. М.Лисенко. Пісня Миколи «Та немає в світі гірш нікому; Гомін, гомін; Вітер віє 

горою»; Пісня Виборного «Дід рудий; Ой під вишнею» (з опери «Наталка-
Полтавка»), Пісня Тараса «Гей літа орел», арія Остапа (з опери «Тарас Бульба»). 
Безмежне поле. 

9. П.Чайковський. Колискова («В бурю»). Мій садочок. Аріозо Ленського, куплети 
Тріке (з опери «Євгеній Онєгін»). Пісня Вакули (з опери «Черевички»). Пісня 
Менестреля (з опери «Орлеанська діва»). 

10. Е.Гріг. Стара пісня. Дитяча пісня. Захід сонця. Лісна пісня. 
11. Ф.Ліст. Как утро, ты прекрасно. Лорелея. Пісня Міньони. 
12. М.Мусоргський. Пісня Шинкарки (з опери «Борис Годунов»), Арія 

Шакловитого (з опери «Хованщина»). Забутий Гопак.  



13. К.Стеценко. Вечірня пісня. О не дивуйсь. Хотіла б я піснею стати. Плавай, 
плавай, лебедонько. Колискова Килини (з муз. драми «Про що тирса 
шелестіла»). Колядки й щедрівки. 

14. В.Косенко. Я пережил свои желанья. Вони стояли мовчки. 
15. Я.Степовий. Три шляхи. Серенада «Тихо в блискучім промінні». Місяць 

яснесенький. Дихають тихо акації. Обробки укр. н. п.: Ой ти місяцю. Стороною 
дощик іде. Ой горе тій чайці. Вітер, вітер коло хати.  

16. С.Прокоф’єв. Пісня «Мертве поле» (з кантати «Олександр Невський»), Пісня 
про бобра (з кінофільму «Іван Грозний»). 

17. А.Кос-Анатольський. Чотири воли пасу я. Гей, тополі мої. Я лиш про тебе мрію. 
Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Попливли вечірні думки. Ой візьму відерце. 

18. Г.Майборода. Не дивися на місяць весною. Обр. укр. нар. п. «Ой заграйте, 
музики». Дивною і вічно молодою. Гаї шумлять. Кувала зозуля. Не минай з 
погордою. Про матір (з опери «Арсенал»). 

19. І.Шамо. Пісня про щастя. Як надійшла любов. 
20. Ю.Рожавська. Летять, ніби чайки. Лелека. Чарівна сопілочка.  

 
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА З ДИРИГУВАННЯ 

1. Д.Бортнянський. «Єдинородний сине». 
2. О.Бородін. «Улетай на крыльях ветра». 
3. А.Вівальді. «Глорія». 
4. О.Гречанінов «Ноктюрн». 
5. М.Леонтович. «Над річкою бережком», «Добрий вечір, дівчино», «Ой, на 

горі жито», «Тиха вода», «А вже весна». 
6. Г.Майборада. «Пасакалія». 
7. М.Парцхаладзе. «Море спить». 
8. К.Стеценко. «Вечірня пісня». 
9. П.Чайковський. «Благословляю вас, леса». 
10.  Б.Фільц. «Богородице, Діво, радуйся». 
11.  І.Шамо. «Земле, співай і радій». 
12.  Р.Шуман. «Привіт весні». 

Орієнтовний перелік хорових творів для усної анотації  
1. О.Аренський. «Анчар». 
2. П.Чайковський «Масляна». 
3. Г.Свиридов «Молотьба». 
4. Ф.Шуберт «Приют». 
5. Б.Лятошинський «Тече вода в синє море». 
6. Д.Бортнянський. Хоровий концерт № 32. 

 
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОГО ЦИКЛУ 

1. Принципи тональності гармонії: повна функціональна система мажору та 
мінору, види акордів, їхні обернення, розташування у чотириголосній 
хоровій фактурі. Гармонічне і мелодичне з’єднання акордів секундового, 
терцового, кварто-квінтового співвідношення на конкретних прикладах. 



2. Гармонія романтиків. Альтерація акордів групи S i D. 
3. Акорди групи подвійної домінанти та їхні функціонально-виразні 

можливості. Альтерація в акордах DD. 
4. Неакордові звуки: визначення, види, приклади. 
5. Спорідненість тональностей та типи модуляцій. Техніка модуляції у 

тональності і ступеня спорідненості. 
6. Принципи поліфонічного багатоголосся та його види. 
7. Фуга як найвища поліфонічна форма. 
8. Період як структурна одиниця гомофонних форм та як самостійна форма. 
9. Репризні форми: проста двочастинна, проста та складна тричастинна, 

рондо. 
10. Сонатна форма як найвища діалектична форма тональної музики. 
 

Список творів для музично-теоретичного аналізу 
1. Чайковський П. П’єса із циклу «Пори року» (на вибір абітурієнта). 
2. Глінка М. Романс «Не искушай». 
3. Бородін О. «Спящая княжна». 
4. Бетховен Л.Соната № 6 (І частина) або № 8 (І частина). 
5. Гріг Е.Танок Анітри. 
6. Косенко В. «Не хочуть купити ведмедика» з циклу «24 дитячі п’єси». 
7. Глінка М. Персидський хор з опери «Руслан і Людмила». 
8. Чайковський П. «Ранкові роздуми» з циклу «Дитячий альбом». 
9. Шуман Р. № 1 із фортепіанного циклу «Метелики». 
10. Скрябін О. Прелюдія № 10 ор. 11. 

 
 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНОГО ЦИКЛУ 
1. Художньо-естетичні принципи музичного романтизму. 
2. Лірична мініатюра у творчості Ф.Шопена: новаторство у трактуванні 

жанрів. 
3. Типи симфонізму в російській музиці ХІХ століття. 
4. Творчість К.Дебюссі як взірець імпресіоністичного стилю (особливості 

образності та музичної мови). 
5. Образно-стилістичні особливості хорової спадщини М.Леонтовича. 
6. Значення творчості Б.Лятошинського в українській музиці ХХ століття. 
7. Особливості музичної драматургії опери П.І.Чайковського «Пікова дама». 
8. Особливості героїко-драматичного симфонізму Л.Бетховена на прикладі 

Симфонії №9. 
9. Творчі досягнення Д.Верді в галузі реалістичного музичного театру – на 

прикладі опер «Ріголетто» і «Травіата» (на вибір). 
10. Музична естетика творчого об’єднання «Могуча кучка». 
11. Творчість українських композиторів ХІХ, ХХ, початку ХХІ століть. 

 
 



ПЛАН УСНОГО АНАЛІЗУ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ 
1. Короткий літературно-художній аналіз твору 
– короткі відомості про творчість автора. Загальна характеристика його 

творчого стилю; 
– історія написання хорового твору. Співвідношення між літературним 

першоджерелом і використаним композиторським текстом; 
– визначення проблематики (сюжет, тема, ідея) та літературно-

стилістичний аналіз поетичного тексту. 
2. Музично-теоретичний аналіз твору 
– форма твору; 
– фактура; 
– ладо-тональний план, гармонія; 
– метро ритм; 
– мелодика супроводу; 
– характер супроводу. 
3. Вокально-хоровий аналіз 
– тип і вид хору; 
– діапазони хорових партій; 
– теситурні умови; 
– ансамбль хору; 
– стрій хору; 
– інтонаційні труднощі; 
– ритмічні труднощі. 
4. Виконавський аналіз. Диригентські труднощі 
– трактування темпу та агогіки в зв’язку з образно-емоційною палітрою 

хорового твору; 
– фразування. Виділення місцевих та загальних кульмінацій; 
– динамічний план твору; 
– звуковедення та його співвідношення з дикційними й динамічними 

особливостями; 
– характер хорового співацького дихання; 
– план виконавсько-диригентської роботи. 

 
ПИТАННЯ З МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

– розкрити виховну функцію музичного мистецтва; 
– визначити ознаки двох підходів до музики як до виду мистецтва і як до 

засобу виховання; 
– охарактеризувати зміст понять “навчання”,“виховання”, “розвиток”; 
– розкрити етапи становлення музично-естетичного виховання у різні 

періоди розвитку суспільства; 
– проаналізувати педагогічні принципи Б.Асаф’єва і Б.Яворського; 
– проаналізувати педагогічну систему Д.Кабалевського; 
– назвати основні тенденції розвитку музичної освіти на сучасному етапі. 
– визначити провідні види музичної діяльності; 



– розкрити структуру цілісного музично-педагогічного процесу; 
– назвати структурні елементи музикальності; 
– охарактеризувати урок музичного мистецтва як складову навчального 

процесу загальноосвітньої школи; 
– розкрити зміст плану-конспекту уроку музичного мистецтва; 
– назвати типи уроків музичного мистецтва; 
– класифікувати методи музичного виховання;  
– дати визначення варіативності методів виховання; 
– розкрити сутність гри та її виховне значення; 
– визначити роль музичного сприймання у вихованні школярів; 
– розкрити значення хорового співу, пластичного інтонування, 

елементарного музикування у розвитку  музичних здібностей дітей; 
– охарактеризувати інтеграцію різних видів музичної творчості у 

навчальній та позанавчальній діяльності школярів; 
– скласти сценарій цілісного уроку музичного мистецтва, в якому 

представлено інтеграцію мистецтв; 
– обґрунтувати вплив фольклору на музичний розвиток дитини; 
– проаналізувати структуру і зміст вітчизняних навчальних посібників з 

теорії і методики музичного виховання; 
– назвати не менше трьох ознак авторської методики О.Я.Ростовського, 

втіленої у програмі “Музика” для початкової школи; 
– дати власне визначення методики викладання музичного мистецтва; 
– охарактеризувати складові музично-педагогічної майстерності вчителя 

музичного мистецтва;  
– назвати професійно значущі особистісні якості вчителя музичного 

мистецтва;  
– охарактеризувати основні тенденції розвитку систем музичного 

виховання зарубіжних країн; 
– проаналізувати основні положення систем Б. Трічкова, З.Кодая, К.Орфа і 

Р.Штейнера (вальдорфська педагогіка); 
– навести приклади використання імпровізації на уроках музичного 

мистецтва за системою одного із зарубіжних музикантів-педагогів (за 
вибором).  
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