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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступного екзамену з музичного мистецтва є перевірка 

знань та вмінь абітурієнтів. Екзамен з предмету «Музика з методикою 

викладання» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Музичне 

мистецтво»за спеціалізаціями: фортепіано, народні інструменти, струнні 

інструменти, духові та ударні інструменти. 

До вищого навчального закладу приймаються особи, які мають: диплом 

бакалавра; абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або 

(та) професійну підготовку встановленого зразка.Творчий конкурс визначає 

відповідні навички та вміння згідно нижчезазначених вимог.  

Творчий конкурс складається з двох частин: 

1 Виконання сольної програми напам’ять. 

2. Колоквіум (проводиться безпосередньо після виконання програми). 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

1. Виконання програми. 

Високий рівень 

148,0 – 160,0 Абітурієнт виконує музичні твори, що за складністю 

відповідають або перевершують програмні вимоги; 

студент демонструє артистизм та дар емоційного впливу 

на слухача. 

Достатній рівень 

131,0 – 147,0 Абітурієнт виконує програму згідно програмних вимог, 

стабільно, демонструє достатні навички та уміння, але в 

наявності недоліки обмежених виконавських можливостей 

та розвитку музичного мислення. 

Середній рівень 

111,0 – 130,0 Програма за рівнем складності відповідає вимогам, 

студент демонструє певні навички та уміння, має 

достатньо сформовану технічну базу. Але форма виступу 

нестабільна. 

Низький рівень 

100,0 – 110,0 Абітурієнт має обмежені музичні здібності та недостатні 

виконавські (технічні, вокально-інтонаційні) навички, 

творче мислення не розвинуте, форма виступу аварійна. 

 

2. Колоквіум 

 

Високий рівень 

33,0 – 40,0 Абітурієнт продемонстрував якісні знання у галузі теорії 

та історії музичного мистецтва, основних понять і 

категорій, принципів формоутворення та структури 

музичної мови. 



Достатній рівень 

21,0 – 32,0 Абітурієнт продемонстрував якісні знання у галузі історії 

музичного мистецтва, проте допускає неточності у галузі 

теорії музики. 

Середній рівень 

13,0 – 20,0 Абітурієнт показав задовільні знання у галузі теорії та 

історії музичного мистецтва, основних понять і категорій, 

принципів формоутворення та структури музичної мови. 

Низький рівень 

6,0 – 12,0 Абітурієнт не володіє знаннями у галузі теорії та історії 

музичного мистецтва, основних понять і категорій, 

принципів формоутворення та структури музичної мови. 

 

За результатами творчого конкурсу виставляються загальні бали, від 

106 до 200 балів, де 124 – позитивна оцінка.  

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ФОРТЕПІАНО 

Фах. 

1.1. Виконання програми. 

1.2. Колоквіум (проводиться безпосередньо після виконання програми). 

1.1. Виконання програми. 

Абітурієнт повинен виконати: 

- поліфонічний твір; 

- соната (цілком), або І чи ІІ-ІІІ частини концерту; 

- твір за вибором. 

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. 

НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ 

Фах: 

1.1. Виконання програми. 

1.2. Колоквіум (проводиться безпосередньо після виконання програми). 

1.1. Виконання програми. 

Абітурієнт повинен 

виконати:  

Баян, акордеон: 



- поліфонічний твір (3х – 4х голосна фуга); 

- циклічний твір; 

- оригінальний твір; 

- віртуозна п’єса. 

 

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). 

- Оригінальна п’єса. 
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 

Фах: 

1.1. Виконання програми. 

1.2. Колоквіум (проводиться безпосередньо після виконання програми). 

1.1. Виконання програми. 

Абітурієнт повинен виконати: 

-  двох різнохарактерних частин з поліфонічного твору; 

-  I або II та III частин з твору крупної форми; 

-  віртуозної або технічної п’єси; 

-  твір за вибором. 

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 

Фах: 

1.1. Виконання програми. 

1.2. Колоквіум (проводиться безпосередньо після виконання програми). 

1.1. Виконання програми. 

Абітурієнт повинен виконати: 

- твір великої форми;  



- дві різнохарактерні п’єси. 

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. 
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