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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Творчий конкурс складають абітурієнти, які вступають на напрям 

підготовки 01014 Середня освіта. Музичне мистецтво. 
 

На даний напрям приймаються особи, які мають фахову підготовку за 
програмами мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 
 

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння згідно 
нижчезазначених вимог. 

  
Творчий конкурс складається з двох турів: 
 

1. Фах (виконання програми): 

- музичний інструмент; 

- спів. 

2. Сольфеджіо.  
 
Основною метою творчого іспиту з фаху є перевірка знань та вмінь 

абітурієнтів. 
 
Абітурієнт повинен знати:  
 
- 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 навичками гри на фортепіано, голосовим апаратом та чіткою 

артикуляцією для точного інтонаційного відтворення нотного тексту; 

- співати з листа мелодію, хорову або ансамблеву партії, розуміючи їх 

структуру, тональний план; 

- виразно інтонувати; 

- співати під власний супровід нескладні твори; 

- записувати одноголосну та двоголосну музику; 

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

інтервали, акорди та їх послідовності;  

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

знань і вмінь абітурієнтів 

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 та голосового 

апаратів, широкий діапазон асоціативних зв’язків та 

відчуттів. 

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 та голосового  

апаратів, широкий діапазон асоціативних зв’язків та 

відчуттів. 

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 та голосового  

апаратів, широкий діапазон асоціативних зв’язків та 

відчуттів. 

Достатній рівень 

171,0 – 180,0 

Виставляється абітурієнту за виконання, де 

створення виконавських гіпотез чи концепцій 

підпорядковується тільки усталеним нормам, та 

обмежується формально точним виконанням тексту. 

Спостерігається неточне виконання або відсутність 
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деяких нефіксованих у нотах виконавських деталей 

авторського тексту (звуковидобування, інтонування), 

що свідчить про недостатньо сформовані вміння.  

162,0 - 170,0 

Виставляється абітурієнту за виконання, де 

створення виконавських гіпотез чи концепцій 

підпорядковується тільки усталеним нормам, та 

обмежується формально точним виконанням тексту. 

Незначні технічні помилки, що стосуються 

стабільності та віртуозності, корегуються під час 

виконання і майже не псують загального враження 

від виконання твору. 

152,5 – 161,0 

Спостерігається неточне виконання або відсутність 

деяких нефіксованих у нотах виконавських деталей 

авторського тексту (звуковидобування, інтонування), 

що свідчить про недостатньо сформовані аналітичні 

та технологічні вміння. Технічні помилки, що 

стосуються стабільності та віртуозності, корегуються 

під час виконання. 

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. 

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 або співі. 

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. 

Низький рівень 

116,0 – 123,4 

Абітурієнт не демонструє належної форми 

виконання програми та необхідних виконавських 

навичок для її втілення, виступ аварійний. Абітурієнт 
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має невеликий діапазон голосового апарату, 

фальшиво інтонує, допускає суттєві помилки при 

відтворенні музичного тексту. 

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. 

106,0 – 110,0 

Абітурієнт неспроможний виконати програму 

напам’ять, обирає неправильний темп, порушує 

інтонаційну чистоту, не здатний виконати завдання з 

перевірки музичної та ритмічної пам’яті. Має 

слабкий амбушюрний апарат, невеликий діапазон 

голосу. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

«ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ» 

Виконати на музичному інструменті два різнохарактерні твори. 

Складність відповідно до рівня випускних курсів музичного, педагогічного 

або культосвітнього училищ. Особлива увага звертається на:  

● володіння основними вміннями та навичками виконавської 

майстерності; 

● володіння різноманітним за жанром та стилем інструментальним 

художнім репертуаром; 

● володіння виконавською технікою, необхідною для відтворення 

змісту твору; 

● володіння засобами музично-художньої виразності; 

● мобільність та функціональність ігрового апарату. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАРНИЙ СПИСОК  

ХУДОЖНЬОГО МАТЕРІАЛУ  

Фортепіано 

Поліфонічні твори 

1. Бах–Бузоні. Органні хоральні прелюдії (мі-бемоль мажор, соль мажор, 

соль мінор). 

2. Бах–Кабалевський. Маленькі органні прелюдії та фуги (до мажор, ре 

мажор, мі мінор). 

3. Бах Й.-С. 2-х голосні інвенції (фа мажор, соль мажор, ре мінор). 

4. Бах Й.-С. 3-х голосні інвенції (ля мінор, мі мінор, сі мінор, ля мажор). 
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5. Бах Й.-С. ДТК  (ч.І) Прелюдії та фуги (до мінор, ре мінор, соль-діез мінор, 

сі-бемоль мажор). 

6. Бах Й.-С. ДТК (ч.ІІ) Прелюдії та фуги (ре мінор, фа мінор, сі мінор, соль 

мажор).  

7. Бах Й.-С. Французькі сюїти (до мінор, сі мінор, соль мажор). 

8. Шостакович Д. Прелюдії та фуги (до мажор, ля мінор, мі мінор, ре 

мажор). 

9. Щедрін Р. Прелюдії  та фуги (мі мажор, до мажор). 

10. Скорик М. Прелюдії та фуги (фа мажор). 

Крупна форма 

1. Бах Й.-С. Концерти для клавіру з оркестром (фа мінор, соль мінор,  

ре мінор). 

2. Бетховен Л. Концерти для фортепіано з оркестром (№ 1, № 2). 

3. Бетховен Л. Сонати (ля мажор (тв.2), мі-бемоль мажор (тв.4), до мінор 

(тв.10), мі мінор (тв.90). 

4. Бетховен Л. Шість варіацій (ре мажор (тв.76). 

5. Бортнянський Д. Соната фа мажор. 

6. Гайдн Й. Варіації (“Вчитель та учень”) для ф-но в 4 руки (фа мажор). 

7. Гайдн Й. Сонати – № 34 (мі мінор), № 36 (до-діез мажор, № 37 (ре мажор), 

№ 44 (соль мінор), № 50 (до мажор). 

8. Лятошинський Б. Соната № 1 (тв.13). 

9. Моцарт В.А. Концерти для фортепіано з оркестром (ля мажор KV 488, ре 

мінор KV 466, до мінор KV 491). 

10. Моцарт В.А. Рондо ре мажор KV 485. 

11. Моцарт В.А. Сонати (до мажор KV 272, фа мажор KV 280, соль мажор KV 

283, ля мінор KV 310).  

12. Моцарт В.А. Фантазії (до мінор KV 475, ре мінор KV 397). 

13. Сен-Санс К. Концерт для клавіра з оркестром соль мінор (тв.22). 

14. Скорик М. Концерт для ф-но з оркестром. 

15. Шамо Ю. Соната № 3. 

16. Шуберт Ф. Сонати (ля мінор DV 537, ля мажор DV 664). 

17. Шукайло Л. Соната № 2 ля мінор. 

18. Шуман Р. Сонати (фа-діез мінор №1, тв.11, соль мінор №2, тв.22). 

Цикли 

1. Шуман Р. “Лісові сцени”. 

2. Дебюсі К. “Дитячий куточок”.   

3. Задерацький В. “Порцелянові чашки”. 

4. Мусоргський М. “Картинки з виставки”. 

5. Шамо І. “Картинки російських живописців” 

6. Скорик М. Партита № 5. 

7. Пуленк Ф. “Прогулки”. 

8. Лисенко В. “Українська сюїта у формі старовинних танців на основі 

український народних пісень”. 
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П’єси простих форм 

1. Бах–Бузоні. Органна хоральна прелюдія (фа мінор BWV 639). 

2. Брамс Й. Вальси (тв.37). 

3. Дакен Л.-К. “Зозуля”. 

4. Кабалевський Д. Тв. 38. Прелюдії № 1, 5, 8, 18, 20. 

5. Куперен Ф. “Єдина”, “В’язальниці”, “Мошка”. 

6. Ліст Ф. “Втіхи” (1-6).  

7. Лятошинський Б. П’ять прелюдій (ор. 44). 

8. Рахманінов С. Прелюдії – № 2 (ор. 3), № 10 (ор. 23). 

9. Скарлатті Д. Сонати (L. 265,496, 32,53). 

10. Скрябін О. Прелюдії – (ор. 11: № 4, № 6, № 2, № 24; ор. 52: “Загадка”). 

11. Сокальський В. “З минулого”. 

12. Шамо І. Дванадцять прелюдій (№ 1, 4, 5). 

13. Шопен Ф. Тв. 28. Прелюдії (№ 1-4, 7, 9, 20). 

14. Шостакович Д. Три фантастичних танці. 

15. Шуберт Ф. Музичні моменти тв. 94 № 3, 5. 

П’єси складних форм 

1. Брамс Й. Рапсодії – № 1, № 2 (ор. 79). 

2. Ліст Ф. Сонети “Годы странствий” (№ 104, № 123). 

3. Рахманінов С. Етюд-картини – соль мінор, мі-бемоль мажор (ор. 33). 

4. Шопен Ф. Балади – № 1, № 2. 

5. Шуберт Ф. Експромти – ля-бемоль мажор, соль-бемоль мажор, мі-бемоль 

мажор (ор.90). 

6. Шуман Р. “Порив” (тв.12), “Арабески” (тв.18). 

7. Чайковський П. “Думка”. 

8. Рахманінов С. Етюди-картини (тв.33). 

9. Скорик М. “Бурлеска”. 

10. Кос-Анатольський А. “Гомін Верховини”. 

11. Жук О. Поема №2 (тв.11). 

Баян (Акордеон) 

Поліфонічні твори 

1. Бах Й.-С. 2-х голосні інвенції (фа мажор, соль мажор, ре мінор). 

2. Бах Й.-С. 3-х голосні інвенції (ля мінор, мі мінор, сі мінор, до мінор, ля 

мажор). 

3. Бах Й.-С. ДТК  Прелюдії та фуги (І т.) (до мінор, ре мінор, соль-діез мінор, 

сі-бемоль мажор, сі мажор, ре мажор). 

4. Бах Й.-С. ДТК прелюдії та фуги (ІІ т.) (ре мінор, мі мінор, фа мінор, сі 

мінор, ре мажор, соль мажор).  

5. Бах Й.-С. Прелюдія з фугетою (ре мінор, мі мінор). 

6. Бах Й.-С. Французькі сюїти (до мінор, сі мінор, соль мажор). 

7. Дудник А. Хорал та фуга. 

8. Журбін А. Фантазія та фуга. 

9. Лондонов А. 30 поліфонічних п’єс. 
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10. Муха А. Прелюдія та фуга-скерцо. 

11. Мюллер Т. Фугета. 

12. На Юн Кін Прелюдія та фуга. 

13. Тимошенко А. Прелюдія та фуга. 

14. Чайкін М. Пасакалія.  

15. Чайкін М. Поліфонічна сюїта. 

16. Чайкін М. Прелюдії та фуги (ля мінор, до мажор). 

17. Шишаков Ю. Прелюдії та фуги (до мажор, до мінор, соль мінор, соль 

мажор, ре мінор). 

18. Щедрін Р. Інвенції.  

19. Щедрін Р. Прелюдії  та фуги. 

20. Щостакович Д. Прелюдії та фуги (ля мінор, мі мінор, ре мажор). 

Крупна форма 

1. Власов В. Сюїта для баяна. 

2. Гайдн Й. Сонати – № 34 (мі мінор), № 35 (до мажор), № 36 (до-діез мажор, 

№ 37 (ре мажор), № 44 (соль мінор), № 49 (мі-бемоль мажор). 

3. Дербенко Є. Дитячі сюїти. 

4. Дербенко Є. Сюїта у старовинному стилі. 

5. Дербенко Є. П’ять лубочних картинок. 

6. Дікусаров В. Концерти – № 1, № 2. 

7. Журбін А. Сонати – № 1, № 2, № 3. 

8. Золотарьов В. Сонати – № 2, № 3. 

9. Золотарьов В. Чотири акварелі. 

10. Золотарьов В. Шість дитячих сюїт. 

11. Зубицький В. Болгарський зошит. 

12. Зубицький В. Дитяча сюїта № 1. 

13. Зубицький В. Карпатська сюїта. 

14. Кулау Ф. Сонатини. 

15. Кусяков А. Зимові зарисовки. 

16. Кусяков А. Сонати – № 1, № 2, № 3. 

17. Моцарт В.А. Рондо – № 485 (ре мажор). 

18. Моцарт В.А. Сонати – № 272 (до мажор), № 280 (фа мажор), № 283 (соль 

мажор), № 310 (ля мінор), № 331 (фа мінор). 

19. Моцарт В.А. Фантазії – № 475 (до мінор), № 397 (ре мінор). 

20. Семенов В. Угорська сюїта. 

21. Холмінов А. Концертна сюїта для баяна. 

22. Чайкін М. Поліфонічна сюїта. 

23. Чайкін М. Сонати – № 1, № 2. 

24. Шендерьов Г. Російська сюїта. 

25. Яшкевич І. Соната в класичному стилі.  

Оригінальні твори 

1. Власов В. “На трійці”, “На вечірці”, “На ярмарку”, Експромт. 

2. Золотарьов В. Ферапонтів монастир (Роздуми біля фресок Діонісія). 
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3. Мясков К. Гумореска, Маленьке рондо, Експромт, Дитячий альбом (№ 1, 

№ 2), Роздум. 

4. Підгорний В. Альбом для дітей та юнацтва. 

5. Репніков А. Речитатив, Імпровізація, Капричіо, Скерцо. 

6. Семенов В. “Калина красная”, Дитяча рапсодія, Українська шумка. 

7. Чайкін М. Ліричний вальс, Дитячий зошит, Гумореска, Бурлеска. 

Обробки та варіації 

1. На Юн Кин А. Варіації на дві російські теми, Обр. рос. нар. пісень – «Я на 

камушке сижу», «Из-под камушка», «Как у бабушки козел». 

2. Онегін А. Варіації на тему рос. нар. пісні «То не ветер ветку клонит». 

3. Паницький І. Обр. рос. нар. пісень – «Ой да ты, калинушка», «Среди 

долины ровныя» и «Светит месяц». 

4. Підгорний В. Варіації на тему рос. нар. пісні «Полосынька», Обр. рос. нар. 

пісні “Ах ты, ноченька», Фантазія на тему укр. нар. пісні “Повій, вітре, на 

Вкраїну”. 

5. Різоль М. Обр. укр. нар. пісень – «Дощик», «Реве та стогне Дніпр 

широкий»; Обр. рос. нар. пісень – «Ах ты, зимушка зима», «Ах вы косы, 

косы русые». 

6. Сурков А. Обр. рос. нар. пісень – «У ворот, ворот», «То не ветер ветку 

клонит». 

7. Тимошенко А. Обр. рос. нар. пісень – “У ворот, ворот”, “Пивна ягода”, 

“Ах вы сени, мои сени”. 

 

Скрипка 

Поліфонічні твори 

1. Бах Й.-С. Партіта №1 – куранта і дубль, сарабанда і дубль, буре і дубль. 

2. Бах Й.-С. Партіта №2 – алеманда і куранта, сарабанда і жига. 

3. Бах Й.-С. Партіта №3 – два менуети, буре та жига. 

4. Бах Й.-С. Соната №2 – анданте і алегро. 

5. Компаньолі Б. 30 прелюдій та 6 фуг. 

6. Телеман Г.Ф. Фантазії № 1, № 3, № 5, № 8. 

Крупна форма 

1. Барток Б. Сонатина 1-3 ч. 

2. Брух М. Концерт соль-мінор. 

3. Виталі Т. Чакона. 

4. Гайдн Й. Концерт ре-мажор. 

5. Гендель Г.Ф. Сонати № 2, № 4, № 6. 

6. Кабалевський Д. Концерт до-мажор, 1 ч. 

7. Кореллі А. Сонати. 

8. Крейслер Ф. Концерт в стилі Вівальді. 

9. Моцарт В.-А. Концерти № 2 (ре-мажор), № 3 (соль-мажор), № 4 (ре-

мажор), № 5 (ля-мажор). 

10. Нардіні П. Соната ре-мажор. 
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11. Синдінг Л. Сюїта 1, 2 ч. 

12. Тартіні А. Соната (“Трелі Диявола”). 

13. Тартіні А. Соната соль-мінор (“Покинута Дідона”),  

П’єси 

1. Бах Й.-С. Арія, Сициліана, Буре. 

2. Бетховен В.А. Менует. 

3. Венявський Г. Мазурки, Обертас, Куявяк, Легенда. 

4. Глюк Х.-В. Мелодія з оп. “Орфей та Еврідика”. 

5. Гомоляко В. Гумореска. 

6. Дакен Л. Зозуля. 

7. Дворжак А. Циганська пісня, Слав’янський танець № 2 (мі мінор), 

Гумореска. 

8. Дебюсі К. Менует, Дівчина з волоссям кольору льону. 

9. Крейслер Ф. Рондіно на тему Бетховена, Граве, Менует у стилі 

Н.Порпора, Прелюдія та алегро в стилі Пуньяні. 

10. Лятошинський Б. Танець. 

11. Масне Ж. Роздум. 

12. Мусоргський М. Гопак. 

13. Обер Ж. Жига. 

14. Паганіні Н. Кантабіле. 

15. Рахманінов С. Вокаліз. 

16. Сарасате П. Інтродукція і Тарантела, Андалузький романс. 

17. Скорик М. Мелодія, Народний танець. 

18. Чайковський П. Вальс, Мелодія. 

19. Шостакович Д. Романс. 

Бандура 

Поліфонічні твори з елементами поліфонії 

1. Бах Й.-С. Хорал. 

2. Бах Й.-С. Сарабанда. 

3. Бах Й.-С. Сициліана. 

4. Бах Й.-С. Ларго. 

5. Бах Й.-С. Фантазія ре мінор. 

6. Бетховен Л. Менует. 

7. Гендель Г. Сарабанда з варіаціями.  

Поліфонічні твори 

1. Бах Й.-С. – Кабалевський Д. Маленька органна прелюдія та фуга соль 

мінор. 

2. Бах Й.-С. Органна прелюдія та фуга до мажор. 

3. Бах Й.-С. Органна хоральна прелюдія фа мінор. 

4. Бах Й.-С. Прелюдія ре мінор. 

5. Бах Й.-С. прелюдія та фуга соль мажор. 

6. Дремлюга М. Прелюдія та фуга мі мінор. 
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7. Сейбер М. Прелюдія та фуга ля мінор. 

Крупна форма 

1. Невідомий автор XVIII-XIX ст. Варіації на тему Моцарта. 

2. Вівальді А. Концерт соль мажор. 

3. Бортнянський Д. Соната до мажор. 

4. Гендель М.Чакона. 

5. Глінка М. Варіації на тему Моцарта. 

6. Гендель Г Пасакалія. 

7. Дремлюга М. Сюїта № 2. 

Варіації 

1. Мясков К. Концертні варіації для бандури з ф-но “Ой п’є Байда”. 

2. Дремлюга М. Варіації ре мажор. 

3. Муха А. Варіації на тему укр. нар. пісні. “Взяв би я бандуру”. 

4. Баштан С. концертні варіації на тему укр. нар. пісні “Йшли корови із 

діброви”. 

5. Коломієць А. Варіації на тему словацької пісні. 

6. Куста В. Фантазія на тему українських пісень. 

Оригінальні твори 

1. Хоткевич Г. “Зоре моя вечірняя”. 

2. Мясков К. Етюд-картина. 

3. Дремлюга М. Дума. 

4. Незовибатько О. Розповідь. 

5. Курста В. Концертний етюд. 

6. Верета Г. “Струмок”. 

7. Баштан С. “Мрія”. 

Твори у перекладенні для бандури 

1. Альбеніс І. Іспанський танець (Пер. С.Баштана). 

2. Барвінський Б. Прелюдія (Пер. П.Чухрая). 

3. Гріг Е. Пісня Сойвейг із оп. Пер Гюнт (Пер. С.Баштана). 

4. Соковнін Л. Маленька балада (Пер. С.Баштана). 

5. Бортнянський Д. Соната сі-бемоль мажор (Пер. С.Баштана). 

6. Дворжак А. Слов’янський танець (Пер. Я.Орлова). 

7. Іванов-Крамской О. Прелюдія (Пер. О.Герасименка) 

Вокальні твори 

1. “Ой три шляхи широкії” Муз. Я.Степового Сл. Т.Шевченка 

2. “О, не забудь” Муз. О.Нижанківського Сл. В.Масляка 

3. “Не дивися на місяць весною” Муз М.Лисенка Сл. Лесі Українки. 

4. “Ішов кобзар чистим полем” Укр. нар. пісня. Обр. М.Вериківського. 

5. “Тиха вода” Укр. нар. пісня. Обр. В.Войка. 

6. “Три поради” Муз. І.Шамо Сл. Ю.Рибчинського. 
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7. Гулак Артемовський С. Романс Оксани із опери “Запорожець за Дунаєм”. 

 

 ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

«СПІВ» 
Заспівати будь-який народний, естрадний, джазовий або класичний 

вокальний твір вільного вибору (без супроводу). Особлива увага звертається 

на:  

● наявність вокальних даних;   

● артистизм; 

● емоційність; 

● почуття стилю у виконуваному творі; 

● творча індивідуальність абітурієнта (оригінальність інтерпретації 

твору, що виконується, імідж). 

 

Високі голоси 

Класичні пісні 

1. Аляб’єв О. “Зимняя дорога”, “Вечерний звон”, “Я вижу образ твой”; 

2. Бах Й.-С. “Рідний край”. 

3. Бетховен Л. “Сурок”, “Волшебный цветок”. 

4. Булахов П. “Колокольчики мои”, “Жалобы девы”, ”И нет в мире очей”, 

”Элегия”. 

5. Варламов А. “Горные вершины”, “Разочарование”, “Белеет парус 

одинокий”; 

6. Глінка М.  “Ты, соловушка, умолкни”, “В крови горит огонь желанья”, 

“Грузинская песня”. 

7. Григ Е. “Лесная песня”, “Детская песенка”. 

8. Гурильов А. “Домик-крошечка”, “Отгадай, моя родная”, “Сарафанчик”, 

“Пробуждение”, “Грусть девушки”. 

9. Даргомижський О. “В темну ночку”, “Лихорадушка”. 

10. Дунаєвський І. “До чего же хорошо кругом”, “Осенняя песня”. 

11. Завалишина М. “Поднялась весною травка”. 

12. Киї Ц. “Царскосельская статуя”. 

13. Лисенко М. “Чого ж вода каламутна”, пісня Наталки з опери “Наталка 

Полтавка”. 

14. Моцарт В. “В тоске по весне”, “Рассказывать ли в тишине”, “К цитре”. 

15. Мусоргський М. “Вечерняя песня”, “Дудочка”, “Колыбельная 

медвежонку”. 

16. Рожавська Ю. “Вечерняя песня”. 

17. Римський- Корсаков М. “Ой, ты, темная дубравушка”. 

18. Степовий Я. “Зоре моя вечірняя”. 

19. Філіпенко О. “Зацвіла в долині”. 

20. Чайковський П. “Осінь”, “Весна”. 

21. Шуман Р. “Вечерняя звезда”, “Приход весны”, “Мотылек”. 

22. Шуберт Ф. “Швейцарская песня”. 
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Народні пісні 

1. Білоруські народні пісні: “Ой, под дубом, дубом”, “Ты белая березонька”. 

2. Грузинські народні пісні: “Солнце”, “Цицинатела”. 

3. Киргизька народна пісня: “У озера”. 

4. Латишська народна пісня: “Колискова”. 

5. Молдавська народна пісня: “Весна”. 

6. Російські народні пісні: “Тонкая рябина”, “Грушина кудрявая”, “Ах ты, 

ноченька”, “Во поле береза стояла”, “Чернобровый, черноокий”. 

7. Українські народні: “Ягілочка”, “Ой єсть в лісі калина”, “Добрий вечір, 

дівчинонька”, “Ой гай мати”, “Чи я в лузі не калина була”. 

 

Низькі голоси 

Класичні пісні 

1. Аляб’єв О. “Два ворона”, “Незабудочка”. 

2. Аренський О. “Кукушка”, “Спи дитя”. 

3. Бетховен Л. “Бабак”, “Походная песня”. 

4. Блантер М. “Грустные ивы”. 

5. Брамс Й. “Колискова”, “Пісня дівчини”. 

6. Булахов П. “Тройка”, “Не пробуджай воспоминаний”. 

7. Варламов О. “Красный сарафан”, “Ненаглядный мой”. 

8. Векерлен Ж. “О свирель”, “Пастушка”. 

9. Глінка М. “Ах ты, ночь ли, ноченька”, “Забаду ль я”, “Гуде вітер вельми в 

полі”. 

10. Гріг Е. “Старая мать”, “Слезы”, “Старая песня”, “К Норвегии”. 

11. Гурильов О. “И скучно, и грустно”, “Улетела пташечка”. 

12. Даргомижський О. “Шестнадцать лет”, “Мне все равно”, “Колыбельная”; 

13. Дунаєвський І. “Веселый ветер”, “Осенняя песня”. 

14. Кюі Ц. “Май”, “Зима”, “Осень”. 

15. Моцарт В. “Колискова”, “Вечір”, “Пташка”. 

16. Мусоргський М. “Вечірня пісня”, “По гриби”. 

17. Хренников Т. “Колыбельная Светланы”. 

18. Чайковський П. “Зима”, “Осень”. 

19. Шуберт Ф. “Розочка на поле”, “Колыбельная”. 

20. Шуман Р. “Совенок”, “Весенняя песня”. 

21. Яковлєв М. “Зимний вечер”. 

 

Народні пісні 

1. Російські народні пісні: “Степь, да степь кругом”, “Хуторок”, “Среди 

равнины ровныя”. 

2. Українські народні пісні: “Взяв би я бандуру”, “А у тих багачок”, “Лугом 

їду, коня веду”, “Їхав козак на війноньку”, “Ой кряче, кряче та чорненький 

ворон”. 
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ІІ. ЗМІСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІІ ТУРУ 

«СОЛЬФЕДЖІО» 

 

Основною метою творчого іспиту є перевірка знаннь з сольфеджіо та 

теорії музики (згідно програми випускних курсів музичного, педагогічного 

або культосвітнього училищ). 

Абітурієнт повинен знати: 

- основні поняття елементарної теорії музики та сольфеджіо; 

- теоретичні основи гармонії, поліфонії та аналізу музичних творів; 

- авторів і назви популярних музичних творів 

- тональні функції; 

-  акордові послідовності.  

вміти: 

- записувати музичний диктант з різними ритмічними складнощами; 

- визначати на слух музичні лади і послідовності інтервалів; 

- будувати звукоряд ладу від заданого звуку; 

- визначати та розв’язувати акорди. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і вмінь абітурієнтів 

 

Високий рівень 

194,0 – 200,0 Відповідь абітурієнта демонструє  бездоганні 

професійні навички у будь-яких формах роботи, 

вільне володіння набутими знаннями та навичками; 

письмова робота виконана без помилок.  

187,0- 193,0 Абітурієнт надає повні відповіді на задані теоретичні 

запитання, вірно виконує практичне завдання на 

побудову ладів, інтервалів, акордів і акордових 

послідовностей, вірно визначає на слух елементи 

музичної мови; письмова робота виконана без помилок, 

але є одна неточність. 

181,0 - 186,0 Рівень засвоєння музично-теоретичного матеріалу 

досить високий; відповідь абітурієнта впевнена, 

виразна, грамотна, але з 1-2 незначними 

неточностями; письмова робота містить не більше 

однієї незначної помилки. 

Достатній рівень 

171,0 – 180,0 Абітурієнт виявляє глибоке засвоєння матеріалу, але 

допускає несуттєві неточності у відповідях і 

письмових роботах, які потребують зауважень чи 

корегування. Письмова робота виконана якісно, 

добре, з незначними помилками (не більше двох). 
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162,0 - 170,0 Абітурієнт виявив добре сформовані уміння та 

навички; на належному рівні виконує усі завдання, 

але припускає окремі неточності; повністю записав 

музичний диктант, зробивши не більше трьох 

незначних помилок або одну суттєву. 

152,5 – 161,0 Абітурієнт демонструє стійкі навички та вміння в 

усіх формах роботи, але має окремі недоліки в 

інтонуванні гам або інтервалів та акордів, допускає 

деякі неточності у співі по нотам. У письмовій 

роботі зробив не більше чотирьох незначних 

помилок або не більше двох суттєвих. Темп відповіді 

дещо повільний. 

Середній рівень 

143,0 – 151,6 Абітурієнт володіє певними навичками та вміннями. 

Виконує  запропоновані завдання на посередньому 

рівні: демонструє неповні знання, неточні 

інтонування та слуховий аналіз елементів, читання 

по нотам – невпевнене, із зупинками та поправками.  

Письмова робота виконана з помилками або 

неповністю (близько 70%) але є вдалі фрагменти, які 

свідчать про потенційні можливості учня. 

134,0 – 142,0 Абітурієнт виявив недосконало сформовані уміння 

та навички, виконує завдання з частими помилками 

або неточностями, опрацьовує  лише окремі  форми 

роботи на достатньому рівні; неповністю (близько 

60%) або з 5-6 помилками записав музичний 

диктант. 

124,0 – 133,0 Абітурієнт виявив недосконало сформовані уміння 

та навички; може виконувати основні форми роботи 

з середнім рівнем якості: нечисте інтонування, 

відсутність точних знань про побудову гам, 

інтервалів та акордів, неточне сприйняття елементів 

на слух.  

Спів по нотам містить помилки. 

Письмова робота виконана або неповністю (на 50 %) 

або зі значною кількістю помилок. 

Низький рівень 

116,0 – 123,4 Абітурієнт володіє незначною частиною 

тематичного матеріалу, виявляє дуже малу кількість 

знань, вмінь та навичок, внаслідок чого завдання 

виконуються частково і на низькому рівні. Письмова 

робота зроблена неповністю (на 40-50%) з великою 
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кількістю помилок, які свідчать про слабко 

розвинений ладовий та ритмічний слух і про 

незадовільне засвоєння матеріалу. 

111,0 – 115,0 Абітурієнт  не має сформованих навичок слухового 

аналізу та правильного  інтонування, співу по нотам 

із диригуванням. 

Слабко володіє необхідними теоретичними 

знаннями, записав музичний диктант частково (на 

30-40%).  

106,0 – 110,0 Абітурієнт  не має сформованих навичок слухового 

аналізу та правильного  інтонування, не володіє 

необхідними теоретичними знаннями, не записав 

музичний диктант. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Форми роботи 

Письмова (групове) Усна (індивідуальне) 

Диктант Спів складових 

музичної мови 

Читка з листа Слуховий аналіз 

Двоголосний  

диктант 

Інтервали, акорди, 

гами 

Одноголосся, 

двоголосся 

Визначення на слух 

інтервалів, акордів, 

гам 

25 хв. 20 хв. (на одного абітурієнта) 

 

1.Письмова робота: написати одноголосний диктант у мажорній або 

мінорній тональності у розмірі 2/4, 3/4 або 4/4  протягом  30 хвилин з 10 

програвань. Ладо-інтонаційні труднощі – мажор натуральний, гармонічний 

або сполучення 3-х видів мінору, нескладні стрибки вгору та вниз, рух по 

звуках акордів. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою; шістнадцяті у різних 

ритмічних групах, паузи. 

2. Усна відповідь:   

Інтонаційні вправи (спів): 

а) гами – мажорні (натуральна та гармонічна) та мінорні (3-х видів) до   

4-х знаків; 

б) окремих ступенів в тональності та розв'язання нестійких ступенів; 

в) інтервалів – в обсязі октави від звука вгору та вниз; 

г) характерних інтервалів – зб.2 та зм.7 у гармонічному мажорі та 

мінорі та тритонів – зб.4 та зм.5 – у натуральному та гармонічному мажорі та 

мінорі з розв'язанням. Ті ж інтервали від звука з розв'язанням в тональностях 

мажору та мінору – вгору та вниз; 

д) акорди – в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; 

зменшені тризвуки з розв’язанням, Д7 та його обернення, ввідні септакорди, 

всі з розв'язанням – вгору та вниз.  
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є) акорди – від звука – мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; 

зменшений тризвук з розв’язанням; Д7 та його обернення, ввідні септакорди з 

розв'язанням в тональностях мажору та мінору. 

  Слуховий аналіз (з 2-х програвань): 

а) мажорних (2 видів) та мінорних (3-х видів) ладів у звукорядах, 

тетрахордах; 

б) окремих ступенів у музичному ладу; 

в) інтервалів ( по 2-3); 

г) акордів (по 2-3). 

Спів з нот: 

мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні та ритмічні 

труднощі - відповідно диктанту (розділ 1). 
 

Крім того, абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі 

та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними 

навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших 

музичних елементів тощо. Крім того, слід показати обізнаність у літерному 

позначенні нот, назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання 

(італійською мовою), а також нот у басовому ключі. 
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