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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Творчий конкурс складають абітурієнти, які вступають на напрям 
підготовки 010114 Середня освіта. Музичне мистецтво. 
 

На даний напрям приймаються особи, які мають фахову підготовку за 
програмами мистецьких навчальних закладів І рівня акредитації, а також, як 
виняток, особи, які мають повну загальну середню освіту і фахову підготовку 
відповідно до програм музичних навчальних закладів. 
 

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння згідно 
нижчезазначених вимог.  

Творчий конкурс складається з двох турів: 

1. Фах: 

- виконання програми;  

- колоквіум (проводиться безпосередньо після виконання програми); 

2. Елементарна музична грамота.  
 
Основною метою творчого іспиту з фаху є перевірка знань та вмінь 

абітурієнтів. 
 
Абітурієнт повинен знати:  
- основні поняття з теорії та історії музики; 
- виконавські прийоми необхідні для розкриття ідейно-художнього образу 

твору; 
- знання літератури зі спеціальності; 
- твори композиторів-класиків, сучасних композиторів, українські народні 

пісні та пісні шкільного репертуару; 
- музичну термінологію; 
- зміст, форму, стиль творів, які виконуються абітурієнтом. 
 
Абітурієнт повинен вміти:  

- володіти елементарними навичками гри на фортепіано, голосовим апаратом та 

чіткою артикуляцією для точного інтонаційного відтворення нотного тексту; 

- виразно інтонувати; 

- співати під власний супровід нескладні твори; 

- визначати на слух і відтворювати голосом музичні елементи: ступені, лади, 

інтервали, акорди та їх послідовності;  

- співати в будь-якій тональності після настройки від камертону.  

 
 
 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

знань і вмінь абітурієнтів (І тур) 

Високий рівень 

194,0 – 200,0 

Передбачає творче, змістовно-емоційне виконання 

твору. Власне емоційне бачення твору гармонійно 

пов’язане зі стилістичним авторським викладом. 

Певна оригінальність інтерпретаційних рішень 

знаходиться у межах виконавських норм та еталонів. 

У процесі виконання вносяться корективи, що не 

заважають загальному враженню. Технічні засоби 

виконання органічно підпорядковуються змісту 

твору. Абітурієнт виконує твір артистично й 

переконливо, що свідчить про наявність образного 

мислення, виконавського досвіду, мобільність та 

функціональність його ігрового апарату, широкий 

діапазон асоціативних зв’язків та відчуттів. 

Абітурієнт добре орієнтується в хронології 

історичних епох, послідовностях формування 

художніх стилів та напрямків в мистецтві, 

професійно характеризує художні явища певної 

епохи як систему стильових ознак. Демонструє 

нестандартне мислення, формує свою точку зору. 

Відповідь  розгорнута, глибоко обґрунтована, 

логічно структурована, абітурієнт вільно 

користується професійною термінологією. 

187,0- 193,0 

Передбачає змістовно-емоційне виконання твору. 

Певна оригінальність інтерпретаційних рішень 

знаходиться у межах виконавських норм та еталонів. 

У процесі виконання вносяться корективи, що не 

заважають загальному враженню. Технічні засоби 

виконання органічно підпорядковуються змісту 

твору. Абітурієнт виконує твір артистично й 

переконливо, що свідчить про наявність образного 

мислення, виконавського досвіду, мобільність та 

функціональність його ігрового апарату, широкий 

діапазон асоціативних зв’язків та відчуттів.  

Абітурієнт вільно орієнтується в матеріалі, але його 

відповіді бракує свободи та оригінальності. Він 

демонструє розуміння принципів побудови творів, 

інтонаційно-драматургічної форми, особливостей 

застосування композиторських засобів виразності; а 

також володіння нормативними теоретичними 

знаннями з історії виконавських стилів, методики, 

достатній рівень професійної ерудиції. 



181,0 - 186,0 

Передбачає змістовно-емоційне виконання твору. У 

процесі виконання вносяться корективи, що не 

заважають загальному враженню. Технічні засоби 

виконання органічно підпорядковуються змісту 

твору. Абітурієнт виконує твір артистично й 

переконливо, що свідчить про наявність образного 

мислення, виконавського досвіду, мобільність та 

функціональність його ігрового апарату, широкий 

діапазон асоціативних зв’язків та відчуттів. 

Абітурієнт   демонструє досить ґрунтовні знання 

літератури для обраного інструменту, історії 

виконавської  інтерпретації, у відповіді вільно 

застосовує професійну термінологію. 

Достатній рівень 

171,0 – 180,0 

Абітурієнт виконує програму згідно вимог, 

стабільно, емоційно розкуто, демонструє певні 

навички та уміння, але не має достатнього 

професійного та виконавського комплексу. 

Абітурієнт має широкий діапазон голосу, але 

допускає несуттєві неточності при виконанні 

музичного тексту, що не псує загального враження. 

Музична та ритмічна пам'ять абітурієнта на 

достатньо високому рівні. 

Абітурієнт демонструє достатній рівень професійної 

ерудиції, оперує поняттєвим апаратом, але допускає 

окремі не принципові помилки у визначенні 

художніх стилів та характеристиці художніх явищ. 

Його відповідь розгорнута, але мають місце 

неточності при розкритті  окремих положень. 

Абітурієнт недостатньо вільно користується  

професійною термінологією. 

162,0 - 170,0 

Абітурієнт виконує програму згідно вимог, 

стабільно, емоційно. Демонструє певні навички та 

уміння. Володіє повним спектром засобів 

виконавської виразності, але не виявляє яскравих 

інтерпретаторських якостей. У виконанні 

відчувається невпевненість при реалізації 

стилістичних уявлень. Абітурієнт допускає 

неточності при інтонуванні та відтворенні музичного 

тексту. 

У процесі відповіді абітурієнт демонструє розуміння 

окремих стилістичних явищ, знання літератури для 

обраного інструменту, історії виконавства, але 

виявляє недостатні знання історії розвитку музичної 

педагогіки та методики викладання гри на 

інструменті. 



152,5 – 161,0 

Абітурієнт виконує програму згідно програмних 

вимог, стабільно. Демонструє певні навички та 

уміння, але в наявності обмежені виконавські 

можливості, погрішності володіння стильовими 

ознаками твору, недоліки розвитку музичного 

мислення. Виконавець має середній діапазон 

співочого голосу, фальшиве інтонування, незначні 

помилки при виконанні музичного тексту. 

Абітурієнт досить вільно орієнтується в 

стилістичних рисах, основних прийомах художньо-

виразної техніки, варіантах інтерпретації творів своєї 

вступної програми, але його відповіді бракує 

точності та впевненості, ґрунтовної професійної 

обізнаності, лексика абітурієнта обмежена. 

Середній рівень 

143,0 – 151,6 

Програма за рівнем складності відповідає вимогам. 

Абітурієнт тримається на сцені досить впевнено, має 

приємний тембр голосу,  демонструє певні навички 

та уміння, але форма виступу нестабільна. Абітурієнт 

має слабко сформований апарат, невеликий діапазон, 

фальшиве інтонування та помилки при відтворенні 

музичного тексту. Абітурієнт демонструє середній 

рівень розвитку музичної та ритмічної пам'яті. 

Абітурієнт демонструє обізнаність в художніх стилях 

окремих епох, але плутається у поняттях, відповідь 

неповна. Він  недостатньо вільно користується 

професійною термінологією. 

134,0 – 142,0 

Програма виступу за рівнем складності відповідає 

вимогам. Але абітурієнт тримається на сцені 

невпевнено, помітними є погрішності виконання 

творів. Допускаються помилки при інтонуванні, 

відтворенні музичного тексту, в мануальній техніці 

при грі на інструменті. 

Абітурієнт демонструє поверхові судження в 

питаннях з історії виконавства, слабкі знання 

історичних стилів у мистецтві та фрагментарне  

знання літератури для обраного інструменту, виявляє  

нездатність до узагальнення. 

124,0 – 133,0 

Абітурієнт демонструє певні професійні навички, 

програма за рівнем відповідає вимогам. Помітними є  

недоліки звуковидобування, реалізації форми творів, 

педалізації (для піаністів). Абітурієнт емоційно 

скутий, фальшиво інтонує, має невеликий діапазон 

голосу, дуже часто допускає помилки при 

відтворенні музичного тексту. 

Абітурієнт демонструє слабке знання історичних 



стилів у мистецтві та фрагментарне  знання 

літератури для обраного інструменту, слабку опору 

на нормативні теоретичні знання, присутнє скуте 

володіння професійною лексикою. 

Низький рівень 

116,0 – 123,4 

Абітурієнт не демонструє належної форми 

виконання програми та необхідних виконавських 

навичок для її втілення, виступ аварійний. Абітурієнт 

спеціалізації має невеликий діапазон голосового 

апарату, фальшиво інтонує, допускає суттєві 

помилки при відтворенні музичного тексту. 

Абітурієнт не орієнтується у проявах художніх 

стилів в мистецтві, його відповідь обмежена 

змістовно, нелогічна, бездоказова, лексично скута. 

111,0 – 115,0 Абітурієнт має обмежені музичні та виконавські 

здібності, відсутні елементарні технічні та вокально-

інтонаційні навички. Творче мислення не розвинуте, 

форма виступу аварійна. Завдання з перевірки 

музичної та ритмічної пам’яті абітурієнт виконує 

частково, на низькому рівні. 

Абітурієнт не володіє професійними знаннями та 

поняттями, не може побудувати змістовної відповіді. 

106,0 – 110,0 

Абітурієнт неспроможний виконати програму 

напам’ять, обирає невірний темп, порушує 

інтонаційну чистоту, не здатний виконати завдання з 

перевірки музичної та ритмічної пам’яті. Має 

слабкий амбушюрний апарат, невеликий діапазон 

голосу. 

Абітурієнт не може відповісти на запитання, не 

розуміє його змісту. 
 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

         ЕСТРАДНИЙ СПІВ 

 

 

1.1. Виконання програми.  

Абітурієнт повинен виконати:  

- Твір a capella;   
- Твір під фонограму «мінус»; - Твір у супроводі концертмейстера 
або під власний акомпанемент.   
У ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння 

і навички: продемонструвати рівень володіння комплексом вокально-сценічних 
умінь та навичок; виявити розуміння художньо-образного змісту, музичної 
форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів; виявити 
здатність до емоційного та сценічного перевтілення; продемонструвати 
художньо-інтерпретаційні уміння.   

1.2. Колоквіум.  
 

Колоквіум виявляє загальнокультурний рівень абітурієнта, його естетичні 
погляди, художні смаки, ерудицію в галузі музичного мистецтва, знання головних 
етапів та закономірностей розвитку історії музики, знання літератури зі 

спеціальності, обізнаність у музичній термінології, навички читання з листа, 
розуміння змісту, форми, стилю творів, які виконуються абітурієнтом. 
 
 
 

ФОРТЕПІАНО  
І. Фах.  
1.3. Виконання програми.   
1.4. Колоквіум (проводиться безпосередньо після виконання програми). 



1.3. Виконання програми.   
Абітурієнт повинен виконати: 
- поліфонічний твір;   
- соната (цілком), або І чи ІІ-ІІІ частини концерту; - 
твір за вибором.   
1.4. Колоквіум.  

 
Колоквіум виявляє загальнокультурний рівень абітурієнта, його естетичні 

погляди, художні смаки, ерудицію в галузі музичного мистецтва, знання головних 
етапів та закономірностей розвитку історії музики, знання літератури зі 
спеціальності, обізнаність у музичній термінології, навички читання з листа, 

розуміння змісту, форми, стилю творів, які виконуються абітурієнтом. 

 

НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ 

І. Фах:  
1.1. Виконання програми.  

1.2. Колоквіум (проводиться безпосередньо після виконання програми).  
 

1.1. Виконання програми. 
 

Абітурієнт повинен 
виконати: Баян, акордеон:  
- поліфонічний твір (бажано поліфонічний цикл з фугою);  

- циклічний твір;  

- твір за вибором.   
Гітара, домра, балалайка, бандура: 

- твір старовинної або класичної музики;  

- твір великої форми (бажано оригінальний цикл, цілком або частково);  

- твір малої форми (віртуозного або кантиленного характеру, твір на  
народній основі тощо). 

1.2. Колоквіум.  
Колоквіум виявляє загальнокультурний рівень абітурієнта, його естетичні 

погляди, художні смаки, ерудицію в галузі музичного мистецтва, знання 
головних етапів та закономірностей розвитку історії музики, знання літератури 
зі спеціальності, обізнаність у музичній термінології, навички читання з листа, 
розуміння змісту, форми, стилю творів, які виконуються абітурієнтом. 
 

СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ  
І. Фах:  
1.1. Виконання програми.   
1.2. Колоквіум (проводиться безпосередньо після виконання програми).  

1.1. Виконання програми.   
Абітурієнт повинен виконати:  

 
- дві частини з сонат або партит Й. С. Баха; - твір великої форми (соната 
повністю або концерт – І чи ІІ-ІІІ частини);   
- твір малої форми (твір віртуозного або кантиленного характеру, 

жанрова мініатюра, художній етюд).  



1.2. Колоквіум. 
 

Колоквіум виявляє загальнокультурний рівень абітурієнта, його естетичні 
погляди, художні смаки, ерудицію в галузі музичного мистецтва, знання 
головних етапів та закономірностей розвитку історії музики, знання літератури 
зі спеціальності, обізнаність у музичній термінології, навички читання з листа, 
розуміння змісту, форми, стилю творів, які виконуються абітурієнтом. 
 

ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ 

І. Фах:  
1.1. Виконання програми.   
1.2. Колоквіум (проводиться безпосередньо після виконання програми).  

1.1. Виконання програми.   
Абітурієнт повинен виконати: 
- твір великої форми;   
- дві-три частини з сонат, фантазії або варіацій; - 
віртуозний твір (або етюд); - твір кантиленного 
характеру.  

1.2. Колоквіум.  

Колоквіум виявляє загальнокультурний рівень абітурієнта, його естетичні  
 
погляди, художні смаки, ерудицію в галузі музичного мистецтва, знання 
головних етапів та закономірностей розвитку історії музики, знання літератури 
зі спеціальності, обізнаність у музичній термінології, навички читання з листа, 
розуміння змісту, форми, стилю творів, які виконуються абітурієнтом. 



 

ІІ. ЗМІСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІІ ТУРУ (ЕЛЕМЕНТАРНА 

МУЗИЧНА ГРАМОТА) 
 

Метою 2 туру творчого конкурсу є перевірка елементарних музичних 

знань, природних слухових та вокальних даних абітурієнтів.  

Абітурієнти повинні знати: 

 історію нотного письма; види нотації: літерна, невменна, знаменна, 

мензуральна, цифрова, лінійна, сучасна; 

 властивості музичного звуку; 

 поняття темп, динаміка, агогіка, артикуляція; 

  ритм, поліритмія, метр, поліметрія, розмір, такт, групування тривалостей; 

 орнаментика, мелізми: форшлаг, трель, мордент, групето; 

 інтервали: мелодичні, гармонічні, обернення інтервалів;  

 акорди: тризвуки, септакорди, нонакорди, обернення акордів, консонанс, 

дисонанс, розв’язання інтервалів та акордів; 

 ладові системи в їх історичному розвитку; лад: звукоряд, гама, ступені – 

стійкі, нестійкі, головні, побічні; основні та змінні функції; 

ладогармонічна система: мажор, види мажору, мінор, види мінору, 

тональності – однойменні, паралельні, енгармонічні, транспозиція, 

відхилення, модуляція; 

 мелодія: мелодична лінія, структура, кульмінація, секвенція, період, 

каданси.  

вміти:  

- практично  будувати або визначати ті чи інші елементи музичної мови і 

засоби музичної виразності (інтервали, метро-ритмічні та ладові структури, 

акорди тощо); 

- відтворити ритмічний малюнок після його прослуховування;  

- відтворити голосом звуки різної висоти, виконані екзаменатором голосом 

чи на музичному інструменті;  

- розпізнати напрямок руху мелодій (вгору, вниз, на місці), виконаних 

екзаменатором;  



 будувати інтервали від звуку і в тональності та розв’язувати їх. 

 будувати акорди від звуку та в тональності і розв’язувати їх; 

 будувати різні види ладів; 

 аналізувати музичний твір з точки зору засобів музичної виразності, 

гармонічного і ладо тонального розвитку. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і умінь абітурієнтів ( ІІ тур) 

 

Високий рівень 

194,0 – 200,0 

Вступник демонструє високий рівень володіння 

знаннями з теорії музики, грамотно користується 

музичною термінологією, розуміє та точно пояснює 

зміст передбачених програмою музичних понять. 

Адекватно використовує отримані знання в процесі 

вирішення поставлених завдань. Відповіді впевнені, 

чіткі, грамотні, не потребують додаткових запитань. 

187,0- 193,0 

Вступник демонструє високий рівень володіння 

знаннями з теорії музики, грамотно користується 

музичною термінологією, розуміє та точно пояснює 

зміст передбачених програмою музичних понять. 

Адекватно використовує отримані знання в процесі 

вирішення поставлених завдань, має достатній рівень 

професійної ерудиції. 

181,0 - 186,0 

Вступник демонструє високий рівень володіння 

знаннями з теорії музики, грамотно користується 

музичною термінологією, розуміє та точно пояснює 

зміст передбачених програмою музичних понять. 

Абітурієнт вільно орієнтується в матеріалі, але його 

відповіді бракує свободи та оригінальності. 

Достатній рівень 

171,0 – 180,0 

Вступник має хороший рівень володіння знаннями з 

теорії музики, адекватно користується музичною 

термінологією, в цілому розуміє зміст передбачених 

програмою музичних понять. Демонструє вміння 

використання отриманих знань на практиці, 



допускаючи неточності. Більшість відповідей 

правильні, впевнені, іноді вимагають уточнюючих 

питань. В процесі елементарного слухового аналізу 

допускаються неточності, які ліквідовуються при 

одноразовому повторенні.  

162,0 - 170,0 

Вступник має хороший рівень володіння знаннями з 

теорії музики, адекватно користується музичною 

термінологією, в цілому розуміє зміст передбачених 

програмою музичних понять. Демонструє вміння 

використання отриманих знань на практиці, 

допускаючи неточності. Більшість відповідей 

правильні, впевнені, іноді вимагають уточнюючих 

питань. В процесі елементарного слухового аналізу 

допускаються неточності, які ліквідовуються при 

одноразовому повторенні. Правильно визначаються 

75 – 90% запропонованого матеріалу. 

152,5 – 161,0 

Вступник має хороший рівень володіння знаннями з 

теорії музики, в цілому розуміє зміст передбачених 

програмою музичних понять. Демонструє вміння 

використання отриманих знань на практиці, 

допускаючи неточності. Більшість відповідей 

правильні, впевнені, іноді вимагають уточнюючих 

питань. В процесі елементарного слухового аналізу 

допускаються неточності, його відповіді бракує 

впевненості, ґрунтовної професійної обізнаності, 

лексика абітурієнта обмежена. 

Середній рівень 

143,0 – 151,6 

Вступник має задовільний рівень володіння 

знаннями з теорії музики, обмежено користується 

музичною термінологією, епізодично розуміє зміст 

передбачених програмою музичних понять. 

Ситуативно демонструє вміння використання 

отриманих знань на практиці. Більшість відповідей 

неточні, невпевнені, потребують додаткових питань. 

В процесі елементарного слухового аналізу 

допускаються помилки. Потребує неодноразового 

повторного програвання музичних елементів. 

134,0 – 142,0 

Вступник має задовільний рівень володіння 

знаннями з теорії музики, обмежено користується 

музичною термінологією, епізодично розуміє зміст 

передбачених програмою музичних понять. 

Більшість відповідей неточні, невпевнені, 

потребують додаткових питань. В процесі 

елементарного слухового аналізу допускаються 



помилки, точно визначається 50% запропонованого 

матеріалу. Потребує неодноразового повторного 

програвання музичних елементів. Абітурієнт 

демонструє поверхові судження, слабкі знання та 

фрагментарне  знання літератури, виявляє  

нездатність до узагальнення. 

124,0 – 133,0 

Вступник має задовільний рівень володіння 

знаннями з теорії музики, обмежено користується 

музичною термінологією. Більшість відповідей 

неточні, невпевнені, потребують додаткових питань. 

В процесі елементарного слухового аналізу 

допускаються помилки. Абітурієнт демонструє 

слабку опору на нормативні теоретичні знання, 

присутнє скуте володіння професійною лексикою. 

Низький рівень 

116,0 – 123,4 

Вступник демонструє володіння знаннями з теорії 

музики на початковому рівні, обмежено користується 

музичною термінологією. Виявляє відсутність вміння 

використовувати отримані знання на практиці. 

Переважно невірно визначає на слух інтервали, 

акорди, лади. 

111,0 – 115,0 Вступник демонструє володіння знаннями з теорії 

музики на початковому рівні, обмежено користується 

музичною термінологією, Виявляє відсутність вміння 

використовувати отримані знання на практиці. 

Переважно невірно визначає на слух інтервали, 

акорди, лади. Абітурієнт не володіє професійними 

знаннями та поняттями, не може побудувати 

змістовної відповіді. 

106,0 – 110,0 

Вступник демонструє володіння знаннями з теорії 

музики на початковому рівні, обмежено користується 

музичною термінологією. Виявляє відсутність вміння 

використовувати отримані знання на практиці. 

Переважно невірно визначає на слух інтервали, 

акорди, лади. Абітурієнт не може відповісти на 

запитання, не розуміє його змісту. 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1.  МУЗИКА ЯК ВИД МИСТЕЦТВА . 

Специфіка музичного мистецтва. Види і жанри музичного мистецтва.  

Музичний твір як художнє ціле. Засоби музичної виразності. 

 

ТЕМА 2.  МУЗИЧНИЙ ЗВУК. ЗВУКОВИСОТНІСТЬ. НОТНЕ ПИСЬМО 

Звук як фізичне явище. Властивості музичного звука. 

Музична система. Звукоряд. Регістр. Основні і похідні звуки. Октава. Тон, 

півтон. Ключові і випадкові знаки альтерації. 

 

ТЕМА 3.  МЕТРОРИТМ. ТЕМП.  
Тривалість звука, її запис. Пауза. Збільшення тривалості звука (нота з 

крапкою, ліга, фермата). Метр. Такт. Тактовий розмір. Затакт. Ритм. 

Пунктирний ритм. Синкопа. 

 

 ТЕМА 4. ДИНАМІЧНІ ВІДТІНКИ. 

Основні позначення динамічних відтінків. Позначення темпу та 

характеру виконання. Характер виконання музичних творів. 

 

 ТЕМА 5.  ЛАД. ТОНАЛЬНІСТЬ 

Загальне поняття про лад і його елементи. Стійкість і нестійкість. Ступені 

ладу, їх назви і позначення. Поняття про ладовий нахил. Мажор, мінор, їх 

різновиди.Тональність.  

 

ТЕМА 6.  ІНТЕРВАЛИ  
Інтервали і їх назви. Ступенева і тонова величина інтервалу. Діатонічні 

інтервали. Консонуючі і дисонуючі інтервали. Обернення інтервалів. 

 

ТЕМА 7.  АКОРДИ  

    Співзвуччя. Акорд. Різновиди акордів. Види тризвуків. Тризвуки головних 

ступенів ладу. Обернення тризвуків, їх структура. Розв'язання акордів. 

  

 

ТЕМА 8.  СЕПТАКОРДИ.  
Домінантовий септакорд, його обернення та розв’язання. Ввідний септакорд: 

побудова, обернення, розв’язання. 

 

ТЕМА 9.  МЕЛОДІЯ І ЇЇ БУДОВА. ДИНАМІКА 

Поняття мелодії. Значення мелодії в музичному творі. Принципи 

інтонаційного розвитку. Кульмінація. Діапазон. Динамічні відтінки і їх 

значення. Штрихи. 

 



ТЕМА 10.  МЕЛІЗМИ. 
Форми мелізмів. Короткий та довгий форшлаги. Простий та подвійний 

мордент. Трель. Особливості виконання групетто. Використання мелізмі у 

вокальній та інструментальній музиці. 

 

ТЕМА 11.  ЗНАКИ СКОРОЧЕННЯ НОТНОГО ПИСЬМА.  
 

Загальні відомості про абревіатуру. Різні способи скорочення нотного 

письма. Використання абревіатури у народній та професійній музичній 

творчості. 
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