
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Фахове випробування з музики для вступників на спеціальність 025 
«Музичне мистецтво» на базі освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліст, складається з двох частин. Перша частина 
(практична): гра на музичному інструменті за вибором абітурієнта 
(фортепіано, баян, акордеон, скрипка, бандура, гітара, духові інструменти), 
хорове диригування. Друга частина (теоретична): тестування з музично-
теоретичних дисциплін та методики музичного виховання школярів. 

Частина перша 
Абітурієнт має продемонструвати: 

1. Рівень володіння музичним інструментом (сформованість 
інструментально-виконавських умінь) у процесі художнього виконання 
інструментального твору великої форми.  

2. Рівень володіння навичками диригування у процесі виконання хорового 
твору. 

 
Частина друга 

Абітурієнт має продемонструвати: 
1. Рівень музично-теоретичних знань;  
2. Рівень знань з методики музичного виховання школярів.     

 
Критерії оцінювання вступників на другий (магістерський) освітній 

рівень наведено в таблиці. Оцінка за фахове випробування з музики 
вважається незадовільною, якщо абітурієнт одержав менше 100 балів.  

 
Таблиця  

Кількість 
балів 

(max – 200) 
Критерії оцінювання 

180 – 200 

Виставляється за відмінне володіння музичним інструментом,  
високий рівень музично-теоретичних знань та методичної 
компетентності, що виявляється в глибоких знаннях навчального 
матеріалу, вміннях застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач. 

160 – 179 

Виставляється за успішне виконання творів програми фахового 
випробування з дотриманням авторського тексту та 
інтерпретаційного плану з незначними технічними огріхами; за 
ґрунтовні знання з музично-теоретичних дисциплін та методики 
музичного виховання та вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв’язання практичних задач. 

140 – 159 Виставляється за вірне відтворення нотного тексту творів 
програми вступного випробування з певними текстовими 



помилками, за належний рівень музично-теоретичних знань та 
методичної компетентності, що виявляється у відповідях, які 
можуть містити певні неточності. 

120 – 139 

Виставляється за задовільне володіння музичним інструментом й 
теоретико-методичними знаннями з кількома суттєвими 
помилками; за слабке застосування теоретичних положень при 
розв’язанні практичних завдань. 

100 – 119 

Виставляється за володіння музичним інструментом й 
теоретико-методичними знаннями з мінімальними вимогами 
програми фахового випробування; за слабке застосування 
теоретичних положень при розв’язанні практичних завдань. 

1 – 99 

Виставляється за недостатній рівень інструментально-
виконавської, 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»  

 

ЧАСТИНА ПЕРША 
 

ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
Виконати твір великої форми (концерт, соната І або ІІ, ІІІ чч., сюїта, 

рапсодія, варіації тощо) та концертну п’єсу (українського чи зарубіжного 
автора) на музичному інструменті  (фортепіано, баян, акордеон, скрипка, 
бандура, гітара, духові інструменти). Продемонструвати рівень володіння 
музичним інструментом та художню інтерпретацію твору. 

 
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА З ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО 

ІНСТРУМЕНТУ 

 Фортепіано  
Й. Гайдн.  Соната Es-dur,Л. Бетховен. Соната F-dur. 
М. Лисенко. Елегія 
 

Баян/Акордеон 
В. Зубицький. Карпатська сюїта. 
В. Власов. «Basso ostinato», «Старий мерседес». 

Бандура 
М. Дремлюга. Соната № 2. 
О.Герасименко. Концертна фантазія «Купало». 



Скрипка 
Ф. Мендельсон. Концерт. 
Л.Ревуцький. «Інтермеццо». 

Гітара 
А. Шевченко. Карпатська рапсодія. 
М. Кошкін. Блюз. 
 

Духові інструменти 
 

Й. Гайдн. Концерт для труби з оркестром.  
В. А. Моцарт. Концерт для кларнета з оркестром. 
Е.Клептон. Tears in heaven.  
 

ДИРИГУВАННЯ 

 Продиригувати хоровий твір під супровід фортепіано. 
Продемонструвати рівень володіння комплексом диригентських умінь, 
розвинений музичний слух; художньо-інтерпретаційні уміння та диригентську 
волю. 

 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА З ДИРИГУВАННЯ 

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

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

 

ЧАСТИНА  ДРУГА 
Тестування з музично-теоретичних дисциплін та методики 

музичного виховання школярів. 
Виконати тестові завдання, які містять 30 питань з теорії та історії 

музики, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів та методики музичного 
виховання школярів.  

 
 
 
 



Теми з музично-теоретичних дисциплін: 

 

1. Засоби музичної виразності 

Основні засоби музичної виразності (мелодія, метро-ритм, фактура, 
гармонія, динаміка, темп тощо) та їхня роль у створенні музичного образу. 
Типи метрів, ритмів, поняття розміру. Музичні інтервали. Італійські 
позначення музичних темпів, динамічних відтінків. Різновиди музичної 
фактури.  

 
2. Стиль і жанр в музиці 

Класифікація музичних стилів  (жанровий, історичний, авторський, 
національний). Відмінність понять стиль і стилістика як розмежування 
загального і конкретного. Великі стилі в історії музичного мистецтва. 
Поняття музичного жанру; класифікація музичних жанрів (вокальні, 
інструментальні, синтетичні).  

3. Типи, стилі та форми поліфонії  

Імітаційна, підголоскова, контрастна, гетерофонна поліфонія. 
Поліфонічні форми: канон та фуга. Визначення канону, види канону, 
особливості компонування у строгому стилі письма. Фуга як найвища 
поліфонічна форма, особливості композиції бахівської фуги (тема-
протискладення, інтермедія, стретта тощо).  

4. Форми музичних творів: період, проста двочастинна, проста 
тричастинна форма  

Період як найменша довершена одиниця музичної форми. Мотив, 
фраза, речення і період. Період найпростішої будови. Загальні риси періоду. 
Модулюючий період. Період з двох речень. Періоди неквадратної будови. 
Проста двочастинна форма, перша частина, середина, реприза. Вступ та 
заключення у двочастинній формі. Проста тричастинна форма: перша 
частина, середина, реприза (статична та динамічна). Кода.  

5. Форми музичних творів: складна тричастинна форма, рондо, циклічні 
форми  

Складна тричастинна форма. Тріо в складній тричастинній формі. 
Реприза в складній тричастинній формі. Особливості будови форми рондо. 
Циклічні форми інструментальної музики: сюїта. Будова старовинної сюїти, 
особливості сюїтного циклу барокової доби. 

6. Сонатна форма як найвища діалектична форма тональної музики 

Становлення сонатності як композиційного принципу. Побудова 
першої частини сонати (схема сонатної форми) як втілення діалектичного 
конфлікту (чи контрасту), його розвитку та розв’язання. Сонатна форма: 
експозиція, розробка, реприза. Склад експозиції: теми, тональний план. 



Склад репризи. Значення розробки. Кода. Співвідношення жанрів соната і 
симфонія. Сонатний і сонатно-симфонічний  цикл: частини, принцип 
співвідношення.  

7. Основні поняття класико-романтичної гармонії 

Поняття мажоро-мінору. Співзвуччя, типи та різновиди акордів. 
Поліфонічний та гомофонний виклад. Мелодія. Чотириголосний виклад. Лад. 
Ладова функція. Тризвуки, секстакорди та особливості їх поєднання. 
Септакорди ІІ ступеня, VII ступеня та D септакорд. Органний пункт. 
Відхилення і модуляція (типи, різновиди). Типи секвенцій. Каданс і 
кадансовий зворот. Енгармонізм. Характерні риси романтичної гармонії – 
альтерація акордів S функції, D з секстою, «неаполітанська гармонія» тощо.  

8. Європейське музичне бароко: національні різновиди стилю 

Розквіт інструментальної музики. Італійська скрипкова школа, 
творчість А. Вівальді. Жанр інструментального концерту (concerto grosso). 
Творчість французьких клавесиністів та її зв’язок зі стилем рококо. Органна 
та клавірна творчість Й. С. Баха, своєрідність прочитання жанрових канонів 
бароко, синтезування традицій різних національних композиторських шкіл. 
Українське музичне бароко та його національний прояв в жанрі партесного 
концерту.  

9. Жанрово-стильові моделі європейської опери 

Опера як синтетичний жанр музичного мистецтва. Історія виникнення 
та жанрові особливості в Італії, Франції, Англії. Основні типи оперної 
вистави XVII-XVIII ст.. Оперна творчість В.А. Моцарта. Італійське bel canto 
початку ХІХ ст.. Драматизація оперного жанру в творчості Р. Вагнера та Дж. 
Верді. Провідні ідеї реалістичного театру (Верді) та засоби їхнього 
музичного втілення. Сутність оперної реформи Р. Вагнера. Особливості 
музичної (гармонічної) мови вагнерівських драм, нове тлумачення 
оркестрових засобів, система лейтмотивів.   

Особливості становлення української національної опери (С. Гулак-
Артемовський) 

10.  Музична естетика романтичної та модерної доби 

Лірична мініатюра у творчості Ф. Шопена і Ф. Шуберта: новаторство у 
трактуванні жанрів. музика композиторів-романтиків, поняття 
«програмності», програмний симфонізм (Г. Берліоз). Циклічні форми 
фортепіанної музики («Карнавал» Р. Шумана). Творчість Клода Дебюссі як 
взірець «імпресіоністичного» музичного письма: особливості гармонічної 
мови, формобудови, нове розуміння музичної програмності. Романтичні 
тенденції в українській музиці ХІХ – початку ХХ ст.. 

11.  Шляхи розвитку української музики ХХ ст.. 

Творча постать М. Лисенка, стильові орієнтири музичного доробку. 
Хорова творчість К. Стеценка, М. Леонтовича, Я. Степового: образно-
стилістичні особливості та специфіка музичної мови, зв'язок з українським 



фольклором. Становлення національного симфонізму, творчість 
Л. Ревуцького. Б. Лятошинський як засновник сучасної композиторської 
школи.  

 
Теми з методики музичного виховання школярів:   
 

1. Методика музичного виховання в системі педагогічних наук та 
підготовки вчителя музичного мистецтва 

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах. Музичне мистецтво як складова частина духовної 
культури особистості, його виховні і пізнавальні можливості. Музична 
освіта, музичне виховання, музичний розвиток. Форми організації музичної 
діяльності в загальноосвітніх школах (урок музичного мистецтва, позакласна 
діяльність). 

2. Урок музичного мистецтва як основна форма організації навчально-
виховного процесу в загальноосвітній школі 

Урок музичного мистецтва в сучасній загальноосвітній школі, його мета, 
завдання, специфічні особливості. Види музичної діяльності школярів на 
уроці музичного мистецтва в загальноосвітній школі – сучасні інтерактивні 
музично-педагогічні технології, їх коротка характеристика та алгоритм 
проведення на уроках.  

Класифікація уроків музичного мистецтва. Сценарій уроку, його 
складові та структурні компоненти. Методичне забезпечення уроку 
музичного мистецтва. 

3. Вчитель музичного мистецтва 
Професіограма вчителя музичного мистецтва. Поєднання педагогічних та 

спеціальних здібностей – необхідна умова успішної роботи вчителя 
музичного мистецтва.  

4. Дидактичні принципи і методи музичної освіти і виховання в 
сучасних загальноосвітніх навчальних закладах 

Викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних 
закладах на основі загальнодидактичних принципів. 

Поняття про методи навчання, як систему дій вчителя, спрямованих на 
організацію діяльності учнів для засвоєння змісту навчання.  

Інноваційні технології навчання, засновані  на особистісно - 
орієнтованому  навчанні (розвивальне навчання;  інтерактивне навчання; 
навчання з використанням ІКТ; креативне навчання; проектне навчання). 

 5. Музично-освітня система України на сучасному етапі. Порівняльна 
характеристика сучасних програм з музичного мистецтва 
 Музична освіта і виховання школярів в Україні та сучасні вимоги до 
музичного виховання в загальноосвітній школі. Характеристика і аналіз 
сучасних програм з музичного мистецтва: «Музичне мистецтво» (авт. 
Л.Хлєбнікова, Дорогань Л. О., Кондратова Л. Г.,  Корнілова О. В.,  Лобова О. 
В.), «Мистецтво» (авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В.). 



5. Види музичної діяльності на уроках музичного мистецтва – сучасні 
інтерактивні музично-педагогічні технології 

 Слухання-сприймання музики як вид художньо-творчої діяльності учнів 
на уроках музичного мистецтва. Значення, мета, зміст, основні етапи 
слухання-сприймання музики.  

Вокально-хорова робота як вид музично-творчої діяльності  учнів на 
уроках музичного мистецтва, засіб розвитку музичних здібностей та 
особистісних якостей школярів. Дитячий голос та вікові етапи його розвитку. 
Мутація, її сутність. Охорона голосу школярів. Система формування 
вокально-хорових навичок. Роль вокальних вправ у їх формуванні. Етапи, 
методи і прийоми розучування пісенного репертуару зі школярами.  

Коротка характеристика методик навчання співам по нотах. Методика 
навчання на релятивній основі. Методи та прийоми роботи системи 
«Болгарська стовбиця».  

Інструментальне музикування на дитячих музичних інструментах, 
музично-пластична діяльність та музична творчість на уроках музичного  
мистецтва. Прийоми навчання гри на дитячих музичних інструментах. 
Варіанти роботи з інструментами на уроці. Музично-ритмічна діяльність у 
музичному розвитку дитини. Прийоми формування музичних здібностей 
школярів у процесі музично-ритмічних рухів. Особливості дитячої музичної 
творчості та шляхи її формування. Види творчих завдань на уроках музики.  

 
6. Методика викладання музичного мистецтва в 1-8 класах 

загальноосвітньої школи 
Зміст, методика та специфіка викладання уроків музичного мистецтва в 

1-8 класах загальноосвітньої школи. Методика проведення різних видів 
музичної діяльності на уроках відповідно до сучасних програм з музики і 
музичного мистецтва. 

 
7. Зміст і організація позакласної діяльності учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 
Масові і гурткові форми позакласної роботи в загальноосвітній школі. 

Специфіка підготовки і проведення масових заходів (концертів, лекцій-
концертів, музичних свят, конкурсів тощо). Особливості роботи гуртків: 
хорового гуртка,  оркестрових колективів, гуртків сольного співу,  ансамблів 
тощо. 
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