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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступного екзамену з музичного мистецтва є перевірка 

знань та вмінь абітурієнтів. Екзамен із сольфеджіо складають абітурієнти, які 

вступають на напрям «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями: фортепівно, 

народні інструменти, струнні інструменти, духові та ударні інструменти. 

На даний напрям приймаються особи, які мають фахову підготовку за 

програмами мистецьких навчальних закладів І рівня акредитації, а також, як 

вийняток, 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.  

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СОЛЬФЕДЖІО (усно) 

 

Високий рівень 

181,0 – 200,0 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. 

Достатній рівень 

152,0 – 180,0 Показані достатні теоретичні знання, вірне виконання 

практичного завдання на побудову ладів, інтервалів, 

акордів і акордових послідовностей, проте допущені деякі 

незначні неточності при інтонуванні і слуховому аналізі. 

Середній рівень 

124,0 – 151,0 Абітурієнтом допущений ряд помилок при відповіді на 

теоретичні питання та при слуховому аналізі, не повністю 

виконане завдання на побудову ладів, інтервалів, акордів і 

акордових послідовностей. 

Низький рівень 

100,0 – 123,0 Невірно виконані та проспівані задані лади, інтервали, 

акорди та акордові послідовності, допущені грубі помилки 

при слуховому аналізі та під час відповідей на теоретичні 

запитання. 

 

Загальна кількість балів з сольфеджіо виставляється з урахуванням 

результатів письмового і усного іспитів, від 100 до 200 балів, де 100 – 

позитивна оцінка. 

 

ЗМІСТ ІІ ТУРУ (СОЛЬФЕДЖІО) 

Мета випробувань з сольфеджіо – перевірити загально-музичну 

(музичний слух в єдності його ладових, ритмічних та динамічних компонентів, 



музичну пам'ять, вокально-інтонаційні навички) та музично-теоретичну 

підготовку абітурієнтів. Вимоги другого етапу творчого конкурсу із 

сольфеджіо відповідають випускним вимогам музичних шкіл. 

 

Вступні іспити з сольфеджіо (усно) проводяться у формі 

індивідуальної співбесіди з використанням білетів. 

Структура білету з сольфеджіо (усно) складається з таких завдань: 

1. Побудування та інтонування звукорядів, інтервалів, акордів (наверх і 

вниз) від заданого звуку (один звукоряд, 3-4 акорди). 

2. Побудування та інтонування акордів і нескладних акордових 

послідовностей, характерних інтервалів у заданій тональності (3-4 акорди, одна 

акордова послідовність, усі характерні інтервали, які будуються в даній 

тональності). 

3. Читання з листа музичного прикладу (одноголосного) середньої 

складності, написаного у формі періоду або в одній з простих форм. 

4. Слуховий аналіз: визначення на слух низки інтервалів (5-6), акордів 

(мажорні і мінорні тризвуки з їх оберненнями, домінантсептакод та його 

обернення, септакорд сьомого ступеня, лади народної музики, нескладні 

акордові послідовності. Наприклад: тоніка - тонічний секстакорд - 

субдомінантний секстакорд - кадансовий квартсекстакорд - домінантсептакорд 

- тоніка). 
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