


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Додаткове фахове вступне випробування з музичного мистецтва для 

абітурієнтів, що мають освітній ступінь бакалавр, магістр, освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліст, здобутий за іншою спеціальністю, 

проводиться у формі тестування. 

  Метою його проведення є комплексна перевірка знань та умінь з 

елементарної теорії музики, та обізнаності абітурієнта щодо організації 

навчання у вокальному класі.  

  Додаткове фахове вступне випробування з музичного мистецтва 

складається з:  

- блоку тестових завдань з елементарної теорії музики – 30 питань; 

- блоку тестових завдань з вокального класу – 30 питань.  

Тривалість додаткового фахового вступного випробування: одна 

астрономічна година.  

Критерії оцінювання додаткового фахового вступного випробування з 

музичного мистецтва наведено в таблиці.  

 
Критерії оцінювання знань вступника  

Таблиця  
Оцінка Критерії 
Склав Ставиться абітурієнтові, який продемонстрував знання з  

елементарної теорії музики (метр, розмір, ритм, тривалості 
звуків і пауз, тональність, період, речення, фраза, лад, 
інтервали, акорди, знаки альтерації, правила нотації у 
скрипковому і басовому ключах тощо), та з організації 
навчання у вокальному класі (вікові особливості будови 
голосового апарату, артикуляційний апарат, вокально-
дихальний процес, класифікацію співацьких голосів), що є 
достатнім для подальшого навчання і майбутньої роботи за 
фахом. 

Не склав Ставиться абітурієнтові, який продемонстрував низький рівень 
музично-теоретичної підготовки і не може навчатися в 
магістратурі без додаткових занять з відповідних фахових 
дисциплін. 

 
 



Зміст програми  
додаткового фахового вступного  випробовування з музичного 

мистецтва   
 

ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРІЯ МУЗИКИ 
 

Музичний звук. Музична система. Нотне письмо  
  Звук як фізичне явище. Музичний звук і його властивості: висота, 
тривалість, гучність, тембр. Резонанс. 
  Натуральний звукоряд. Музична система. Звукоряд. Основні ступені 
звукоряду, їхні назви. Складове та літерне позначення ступенів звукоряду. 
Знаки альтерації (ключові та випадкові). Діапазон. Регістри. Октави. 
Темперований стрій. Півтон і тон. Діатонічні та хроматичні півтони і тони. 
Енгармонізм. Історія нотного письма. Ключі: скрипковий, басовий, ключі До. 
Знаки збільшення тривалостей. Сучасна система нотації. Запис одноголосної 
та багатоголосної музики (для фортепіано, ансамблю, хору). Партитура. 
Аколада. 
 

Ритм. Метр. Тактовий розмір. Темп. Динаміка. Агогіка. Штрихи  
  Ритм – організація звукового потоку (звуків і пауз однакових або 
різних за тривалістю) у часі. Метр. Рівномірність пульсації. Тактовий розмір. 
Основні та особливі види поділу тривалостей. Паузи. Такт. Тактова риска. 
Прості, складні, мішані розміри. Схеми диригування в різних розмірах. 
Змінний розмір.  
  Синкопи у простих і складних розмірах. Ритмічні групи. Пунктирний 
ритм. Поліметрія. Поліритмія. Ритмічна партитура. Темп. Позначення темпу. 
Агогіка. Метроном. Динамічні відтінки. Артикуляція. Позначення характеру 
виконання. Значення ритму, метру, темпу, динаміки в музиці. Зв’язок 
музичного розміру, темпу, певних ритмічних фігур із музичними жанрами. 
 

Лад. Тональність 
  Загальне поняття про лад. Лад як система музичного мислення. Стійкі 
та нестійкі ступені ладу. Тяжіння та розв’язання. Головні, побічні ступені.  
Мажор і мінор. Три види мажору і мінору. Тональність. Тетрахорд. Квінтове 
коло тональностей. Паралельні, однойменні тональності. Взаємодія мажору і 
мінору. Змінні лади. Енгармонізм тональностей. Літерне позначення 
тональностей. 
 

Інтервал. Консонанс. Дисонанс. Діатонічний інтервал.  
Характерний інтервал. Тритон 

  Інтервал. Ступенева і тонова величина інтервалів. Класифікація 
інтервалів за часовим співвідношенням – мелодичні та гармонічні; за 
відношенням до октави – прості і складені; за положенням у музичній 
системі – діатонічні і хроматичні; за слуховим враженням – консонанси і 
дисонанси; за положенням у тональності – стійкі та нестійкі. Обернення 



інтервалів. Енгармонізм інтервалів. Побудова усіх видів інтервалів від звука 
вгору і вниз.  
 Характерні інтервали та їх розв’язання. Енгармонізм характерних 
інтервалів. 
  Тритони у натуральних і гармонічних ладах. Розв’язання тритонів у 
паралельних та однойменних тональностях та від звука.  
Інтервал як основа музичної інтонації. Роль інтервалів у мелодичній лінії 
(плавний рух, стрибки, широкі та вузькі інтервали). Інтервал як частина 
акорду. Види руху голосів у двоголоссі: прямий (паралельний), протилежний, 
односторонній. 
 

Альтерація. Хроматизм. Модуляція. Відхилення. 
Споріднені тональності 

  Альтерація нестійких ступенів ладу. Альтерація ладова і альтерація 
модуляційна. Хроматизм. Внутрішньоладовий хроматизм. Хроматичні 
прохідні та допоміжні звуки. Правопис хроматичної гами (мажорної та 
мінорної). Модуляція. Відхилення. Види модуляцій (перехід, зіставлення). 
 

Музична форма. Музичний синтаксис. Мелодія. Фактура 
  Музична форма. Період. Двочастинна, тричастинна форма. Форма 
рондо.  
  Музичний синтаксис. Цезура. Головні ознаки цезури (пауза, зупинка, 
повторність мелодичних і ритмічних фігур). Мотив. Фраза. Речення. Період. 
Різновиди періодів (квадратний, неквадратний). Каденція.  Мелодія. Види 
мелодичного рисунка (повторність звука, секвенція, поступеневий висхідний 
і низхідний, хвилеподібний рух, стрибки). Мелодична вершина. Кульмінація.  
  Поняття про фактуру. Види фактури. Фактурні прийоми. Приховане 
багатоголосся; дублювання, педальні тони. Виразна роль фактури у творах 
різних жанрів. 

 
 

ВОКАЛЬНИЙ КЛАС 
 

Організація навчання у вокальному класі 
Навчальні вимоги до студента. Психологічний клімат на занятті. 

Структура навчального вокального репертуару: традиційний класичний 
репертуар (арії з опер, романси, вокальні твори композиторів-класиків); 
народні пісні (з супроводом та без супроводу); твори сучасних композиторів; 
шкільний пісенний репертуар. 

 
Вікові особливості будови та розвитку співацького апарату 

Фізіологічні особливості будови голосового апарату у дітей: дошкільнят 
(від народження до 7 років), дітей молодшого шкільного віку (7–10 років), 
підліткового віку (11–14 років) та старшого шкільного віку  (15–18 років). 



Функції голосового апарату у дітей різних вікових періодів. Диференціація 
типів голосів.  

 
Артикуляційний апарат 

Голосовий апарат та функції голосоутворюючих факторів дорослої 
людини. Органи дихання та їхні функції в процесі співу.  

 
Вокально-дихальний процес 

 Дихання – основа співу. Фази співацького дихання. Часове 
співвідношення вдиху та видиху у процесі співу. Особливості вдихання 
носом і ротом. Робота діафрагми під час вдихання і видихання. Домінування 
звуку над диханням. 

 
Класифікація та коротка характеристика співацьких голосів 

Жіночі голоси – сопрано (колоратурне, лірико-колоратурне, ліричне, 
лірико-драматичне, драматичне), меццо-сопрано (ліричне, драматичне),  
контральто (низьке меццо-сопрано). Чоловічі голоси – тенор (альтино, 
ліричний, лірико-драматичний, драматичний), баритон (ліричний, лірико-
драматичний, драматичний), бас (профундо, кантанте, центральний, октава). 
Особливості звучання різних типів голосів (за тембром, діапазоном, силою). 
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