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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове випробування з  музики для вступників  на ІІ  курс,  що мають

освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою

спеціальністю, проводиться у формі прослуховування, яке передбачає гру на

музичному інструменті за вибором вступника (фортепіано, баяні, акордеоні,

скрипці, бандурі, гітарі, духових інструментах) та перевірку вокальних даних

абітурієнта.

Вступники  на  спеціальність  «Музичне  мистецтво»  мають

продемонструвати:

– рівень володіння музичним інструментом (художнє виконання двох

різножанрових інструментальних творів);

– рівень  володіння  співацьким  голосом  (художнє  виконання  одного

вокального твору – романсу або народної пісні а-cappella).

При цьому оцінюються:

– рівень сформованості інструментально-виконавських умінь (техніка

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

– наявність  вокальних  даних  (чистота  інтонування,  співацький

діапазон, темброве забарвлення голосу тощо).

Відповідно до встановлених критеріїв і шкали оцінювання виводиться

загальний бал за фахове випробування з музики (див. таблицю).

Оцінка за  фахове  випробування  з  музики вважається  незадовільною,

якщо абітурієнт отримав менше 60 балів.
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Таблиця 

Кількість
балів

(max – 100)

Оцінка
за

шкалою
ECTS

Критерії оцінювання

90 – 100 A

за  відмінне  володіння  музичним  інструментом  та
співацьким голосом, високий рівень виконавської техніки
та  інтерпретаційних  умінь,  бездоганно  виконання  2
інструментальних творів та 1 вокального.

82 – 89 В

за  добрий  рівень  володіння  музичним  інструментом  та
співацьким голосом, успішно виконання творів програми
фахового випробування з дотриманням авторського тексту
та  інтерпретаційного  плану  з  незначними  технічними
огріхами.

75 – 81 C

за  вірне  відтворення  нотного  тексту  творів  програми
фахового  випробування  з  певними  текстуальними
помилками  та  належний  рівень  виконавської  техніки
(інструментальної, вокальної).

69 – 74 D

за достатній рівень володіння музичним інструментом та
співацьким  голосом,  знання  творів  програми  фахового
випробування  з  кількома  суттєвими  текстовими
помилками.

60 – 68 Е

за  посередній  рівень  володіння  музичним інструментом
та  співацьким  голосом,  значну  кількість  текстових
помилок  і  технічних  огріхів.  Знання  тексту  творів
задовольняє  мінімальні  вимоги  програми  фахового
випробування.

1 – 59 FX

за  низький рівень  володіння  музичним інструментом та
співацьким  голосом,  нездатний  до  виконавської
інтерпретації інструментальних і вокальних творів.
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ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА 
фахового випробування з музики для вступників на спеціальність

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

ГРА НА МУЗИЧНОМУ ІНСТРУМЕНТІ  
На фаховому випробуванні з музики абітурієнт має виконати програму із

двох творів на одному з музичних інструментів (фортепіано, баян, акордеон,
скрипка, бандура, гітара, саксофон, кларнет, труба тощо). 

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  або  зарубіжного  композитора (наприклад:
М.Лисенко. Баркарола).

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.  Твір  великої  форми (наприклад:  Л. Бетховен  «Рондо»;  А. Вівальді.
Концерт ля мінор).
2.  П’єса  українського  чи  зарубіжного  композитора  (наприклад:
Л. Боккеріні.  Менует;  В.Корчмарьов.  Іспанський  танець;  К. Домінчен,
Поема).

   Бандура 
1.  Твір  великої  форми  або  п’єса  (наприклад:  А.Вівальді.  Концерт  соль
мажор; Ш.Данкля. Варіації).
2. П’єса українського чи зарубіжного композитора (Е.Гріг. Народна пісня;
В.Барвінський. Думка; М.Глінка. Мазурка).

 Гітара
1. Твір великої форми (наприклад: Н.Паганіні. Соната до мажор; Ф.Грагнані.
Сонатина соль мажор).
2.  П’єса  (наприклад:  П. Чайковський.  Сумна  пісенька;  Дж. Перголезі.
Сициліана тощо).
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ПЕРЕВІРКА ВОКАЛЬНИХ ДАНИХ  
Орієнтовний перелік вокальних творів

Твори  композиторів-класиків для дітей:
Й. Брамс,  обробка А.Цахе.  «Колискова», «Ластівка».
М. Глінка. «Не щебечи, соловейко»; «Гуде вітер вельми в полі».
Е. Гріг.  «Захід сонця», «Дитяча пісенька».
К. Данькевич.  «Колискова».
В. Косенко. «Колискова».
Ц. Кюї. «Весняна пісенька», «Кицька».
С. Монюшко.  «Золота рибка».
В. Моцарт.  «Весняна»; «Колискова».
Т. Попатенко. «Соловей».
П. Чайковський. «Мой садик», «Весна».
Ф. Шопен.  «Желание»; 
Ф. Шуберт.  «Форель»; «Розочка на поле».

Класичні романси:
«Горные вершины». Муз. О. Варламова. Сл. М. Лермонтова.
 «Люблю тебя». Муз. Е. Гріга. Сл. Х. К. Андерсена (переклад А. Єфременкова).
«Не ветер, вея с высоты». Муз. Н. Римського-Корсакова. Сл. А.Толстого.
 «Не скажу никому». Муз. О. Даргомижського. Сл. А. Кольцова.
«Зоре моя вечірняя». Муз. Я. Степового. Сл. Т. Шевченка.
«Вечірня пісня». Муз. К. Стеценка. Сл. Самійленка.
«Запливай же, роженько весела». Муз. О. Андрієвської.
 «Две розы». Муз. С. Покрасса. Сл. А. Д'Актиля.
«Я помню вальса звук прелестный». Муз. и сл. М. Лістова.
«Ночь светла». Муз. М. Шишкіна. Сл. невід. автора.
«Нет, не тебя так пылко я люблю». Муз. М.Шишкіна. Сл. М.Лермонтова.
«Белой акации гроздья душистые». Муз. В. Баснера.
«Только раз». Муз. Б. Фоміна.

Українські народні пісні:
«Бодай ся когут знудив».
«Вечір близенько».
«В кінці греблі шумлять верби».
«Гандзя».
«Глибока кирниця».
«Грицю, Грицю, до роботи».
 «І шумить, і гуде».
«Їхав козак за Дунай».
«Закувала зозуленька».
«Зелененький барвіночку».
«Зацвіла в долині червона калина».
«Лугом іду, коня веду».
«Мав я раз дівчиноньку».
«Місяць на небі».
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 «Нащо мені чорні брови».
«Одна гора високая».
«Ой, джигуне, джигуне».
«Ой, дівчино, шумить гай».
«Ой, на горі сніг біленький».
«Ой, на гору козак воду носить».
«Ой, не світи, місяченьку».
«Ой, не ходи, Грицю».
«Ой, маю я чорні брови».
«Ой, під вишнею».
«Ой, піду я до млина».
«Ой, ти місяцю».
«При долині кущ калини».
«Сонце низенько».
«Стелися, барвінку, низенько».
«Стоїть гора високая».
«Стоїть явір над водою».
«Ти до мене не ходи».
«Чи я в лузі не калина була».
«Чом, чом не прийшов».
«Якби мені черевики».
«Якби мені не тиночки».

Пісні сучасних  українських композиторів
В. Верменич. «Чорнобривці», «На калині мене мати колихала».
О. Білаш.  «Два  кольори»,  «Над  Україною»,  «Полинь»,  «Полтавська
полька», «Журавка», «Пісня про калину», «Стань зорею мені».
І. Білозір. «Пшеничне перевесло».
П. Дворський. «Рідна мова», «Смерекова хата».
Л. Дудківський. «Черешневий гай», «Якщо любиш – кохай».
О. Злотник. «Маки червоні», «Гай, зелений гай», «Чуєш, мамо», «Батько і
мати», «Марево снів».
В.  Івасюк.  «Водограй»,  «День без  тебе»,  «Кленовий вогонь»,  «Я піду  в
далекі гори», «Запроси мене у сни», «Тільки раз цвіте любов», «Балада про
мальви», «Балада про дві скрипки», «Жовте листя», «Мандрівний музика»,
«Червона рута», «Пісня буде поміж нас».
І. Кириліна. «Яблуневі зливи», «Лесная чакона», «Лісова пісня».
М. Мозговий. «Край», «Земле, моя», «Зачаровані слова», «Минає день».
Т. Петриненко. «Пісня про пісню», «Господи, помилуй нас».
І. Поклад. «Чарівна скрипка», «Скрипка грає», «Зелен клен», «Кохана».
О. Пономарьов. «Колискова», «Моє кохання сірооке».
В. Хурсенко: «Соколята», «Ні, я нічого не забув».
І. Шамо:  «Три  поради»,  «Пісня  про  Київ»,  «Пісня  про  щастя»,  «Ідуть
дощі», «Проводжала мати свого сина».
Б. Янівський: «Журавочка».



7

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Рекомендована інструментальна література:

1. Апатский В. Н.  История  духового  музыкально-исполнительского
искусства. Книга ІІ. / Апатский В. Н. – К. : ТОВ „Задруга”, 2012. – 408 с.

2. Апатський В. М.  Основи  теорії  та  методики  духового  музично-
виконавського  мистецтва  /  В. М. Апатський.  –  К.  :  КНМАУ
ім. П. І. Чайковського, 2006. – 432 с.

3. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики:  сб.  ст./  сост.
С. Сапожников. – М. : Музыка,1968. – 147 с.

4. Воробкевич Т.П. Методика  викладання  гри  на  фортепіано  /
Т.П. Воробкевич. – Львів : ЛДМА, 2001. – 144 с.

5. Давидов М.А.  Теоретичні  основи  формування  виконавської
майстерності баяніста : навч. посіб. [для вузів] / М.А. Давидов. – К. : Музична
Україна, 1997. – 240 с.

6. Мильштейн Я.И.  Воспитание  пианистического  мастерства  /
Я.И. Мильштейн // Вопросы теории и истории исполнительства. –  М. : Сов.
Композитор, 1983. – 262 с.

7. Нейгауз  Г.Г. Об искусстве  фортепианной игры:  записки  педагога  /
Г.Г. Нейгауз. – [5-е изд.] – М. : Музыка, 1987. – 238 с.

8. Плохотнюк О. С. Професія – трубач. В. М. Лисенко (історичні нариси
і  методика  організації  щоденних  самостійних  занять  трубача)  /
О. С. Плохотнюк, О. В. Бондаренко. – Луганськ : „Янтар”, 2013. – 68 с.

9. Пляченко Т.М. Основи скрипкової  педагогіки :  навчальні  матеріали
[для  студентів  музично-педагогічного  факультету]  /  Т.М. Пляченко.  –
Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – 44 с.

10. Подольчук В. В. Навчання гри на трубі і виконавська практика : навч.
посіб.  /  Подольчук В. В.  –  Донецьк  :  ТОВ „Цифрова типографія”,  2009.  –
106 с.

11. Посвалюк В. Т. Методика овладения верхним регистром на трубе :
уч.  пособие /  Посвалюк В. Т. .  – К. :  НМАУ им. П. И. Чайковского,  2013. –
60 с.

12. Katchmarshik V.  Some  Mysteries  of  Ancient  Greek  Aulets  /
V. Katchmarshik // Journal International Double Reed Society. – 1994. – Juli 22. –
P. 93 – 99.

13. Lindholm Herbert. Basic Flute Technique op. 26 / Lindholm Herbert. –
Helsinki : Helin & Sons, 1994. – 38 c.

14. Petrov  R. M.  Chog‘ushunoslik  va  cholg‘ulashtirish.  O‘quv  qo‘llanma.
(O‘zbek  va  rus  tillarida)  /  R. M. Petrov,  B. J. Matyoqubov.  –  T.  :  ,,TURON-
IQBOL” nashriyoti, 2006. – 192 bet.



8

Рекомендована вокальна література: 
1. Абт Ф.  Школа  пения:  избранные  упражнения  для  низких  голосов  в

сопровождении фортепиано / Ф. Абт. – М. : Музыка, 1985. – 31 с.
2. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1984. – Вып. 7. – 160 с.
3. Егорычева  М.И.  Упражнения  для  развития  вокальной  техники  /

М.И. Егорычева. – К. :  Музична Україна, 1980. – 117 с. 
4. Емельянов  В.В.  Фонопедические  упражнения : методическая  разработка  /

В.В. Емельянов. – Кировоград, 1988. – 29 с.
5. Микиша  М.  Практичні  основи  вокального  мистецтва  /  М. Микиша.  –  Київ,

1985. – 80 с.
6. Овчаренко Н.  Основи  вокальної  методики :  науково-методичний  посібник  /

Н. Овчаренко. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – 116 с.
7. Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу: навчально-методичний посібник

для  студентів  мистецького  факультету  (Спеціальність  «Музична  педагогіка  і
виховання») / Т.М. Пляченко. – Кіровоград : КДПУ, 2005. – 80 с.

8. Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу /
Ю.Є. Юцевич.  – Київ, 1998. – 160 с. 

Рекомендована музично-теоретична література: 

1. Виноградов Г. С. Елементарна теорія музики і сольфеджіо : навч. посіб. : [у 2-х
ч.] / Г. С. Виноградов. – К. : Муз. Україна, 1972. – Ч. ІІ.

2. Історія української музики : [в 6 т.] / редкол.: М. М. Гордійчук та ін. ; АН УРСР.
Ін-т мист-ва, фолькл. та етногр. ім. М. Т. Рильського. – К. : Наук. думка, 1990.

3. Ладухин Н. М. Одноголосное сольфеджио : учеб. пособ. / Николай Михайлович
Ладухин. – М. : Музыка, 1988. – 32 с.

4. Леонтович М. Д.  Практичний курс навчання співу у середніх школах України /
Микола Дмитрович Леонтович. – К. : Музична Україна, 1989. – 136 с.

5. Мазель Л. А. Вопросы анализа музыки /  Л. А. Мазель.  – [2-е изд.,  доп.].  – М. :
Сов. композитор, 1991. – 375 с.

6. Масол Л. М.  Загальна  мистецька  освіта:  теорія  і  практика :  [монографія] /
Л. М. Масол. – К. : Промінь, 2006. – 432 с.

7. Павлюченко С.  Елементарна  теорія  музики :  навч.  посіб.  [для  муз.  шкіл  та
училищ] / Сергій Павлюченко. – К. : Муз. Україна, 1997. – 160 с.

8. Смаглій Г. А. Основи теорії музики / Г. А. Смаглій, Л. В. Маловик. – Х. : Факт,
1998. – 384 с.

9. Сольфеджіо :  програма  для  дитячих  музичних  шкіл  /  уклад.  Н. Г. Коленцева,
І. А. Богачек. – К. : РМК, 1992. – 56 с.

10. Юцевич Ю. Є.  Музика :  словник-довідник  /  Ю. Є. Юцевич.  –  Тернопіль  :
Навчальна книга – Богдан, 2003. – 352 с.

Мультимедійні енциклопедії:
1. Большая детская электронная энциклопедия. – М: Искусство. Mediagroup, 2003.
2. Большая художественная энциклопедия. – М.: Маstеr Меdia, 2003.
3. История искусств. – М.: New media generation, 1997.
4. Классическая музыка. – М.: Valpro interactive, 2000.
5. Шедевры музыки. – М.: Кирилл и Мефодий, 1998.


