








ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

З БАЗОВОЮ ЗАГАЛЬНОЮ
СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ФОРТЕПІАНО»



Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів; Концертмейстер; Артист камерного ансамблю

Додаткова кваліфікація – Керівник оркестру, ансамблю

І сесія вступних випробувань творчого 
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 

а) виконання сольної програми:

 поліфонічний твір імітаційного складу (триголосся);
 велика форма: І або ІІ і ІІІ частини сонати (концерту) або рондо, варіації;
 два етюди: на дрібну та на октавну  техніку;
 п’єса кантиленного характеру (за бажанням – українського автора);

Всі твори виконуються напам’ять.

б) виконання гам та акордів до 5 знаків включно 
(C, c, Des, cis, D, d. Es, E, e, F, f, fis, G, g, As, gis, A, a, B, b, H, h): 

 мажор – натуральний;
 мінор – гармонічний, мелодичний;
 хроматичні

Усі види гам виконуються:
 в октаву в прямому і протилежному русі;
 в терцію, сексту, деціму в прямому русі.

Акорди з оберненнями:
 тонічні;
 Д7  у мажорі;
 Зм.VII7  у мінорі.
 Арпеджіо:    тонічні; Д7  у мажорі; Зм.VII7  у мінорі; короткі; ламані: довгі – основний 

вид у прямому і протилежному русі; обернення – у прямому русі.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
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Творче  випробування  проводиться  за  програмою  підготовки  випускників
естетичного  виховання.  Оцінювання  абітурієнтів  у  першій  сесії  вступних  випробувань
творчого конкурсу (виконання програми з фаху) проводиться за 200-бальною шкалою. 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт  виконує  програму  стабільно,  володіє  необхідними
технічними навичками. Розуміється на художньому змісті творів,
володіє  культурою  звуковидобування.  Складність  програми
відповідає вимогам.

190,5
(11)

Виконання стабільне, демонструє технічну базу і звукову культуру,
художнє  усвідомлення  змісту.  Складність  програми відповідна до
вимог.

181
(10)

Абітурієнт  виконує  програму  стабільно,  володіє  з  технічною  і
художньою відповідністю, але його виконанню притаманні дрібні
недоліки.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  але  звукова  культура  і
технічні можливості не розкриті належним чином. Під час виконання
допущені дрібні помилки.

162
(8)

Твори  виконані  на  достатньому  рівні,  але  художне  мислення,
технічні можливості, слух розвинені посередньо. Під час виконання
допущені помилки, рівень яких не впливає на загальне уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт виконує програму на достатньому рівні, але технічно
не  впевнено,  без  цілісного  формобудування,  одноманітно.
Допущені помилки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
помилки,  які  впливають  на  загальне  охоплення  форми.  Має
обмежені  технічні  можливості  і  музичне  мислення.  Динамічна
шкала і звукове забарвлення одноманітні.

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
багато  помилок,  не  будує  форму,  технічна  підготовка  слабка.
Мислення примітивне, без розуміння художнього змісту. 

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  часто  зупиняється,
робить  багато  помилок,  не  розуміє  побудови  музичної  форми,
технічні можливості не відповідають програмним вимогам.

Недостатній
118 (3)
112 (2)
106 (1)

Абітурієнт не може виконати програму повністю, виконує лише
окремі  фрагменти  творів.  Мислення  примітивне,  технічні
можливості дуже обмежені. Демонструє повну безперспективність
у  вивченні  «спеціалізованого  фортепіано»,  як  профілюючого
предмету в курсі «теорії музики».

ІІ сесія вступних випробувань творчого 
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота
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ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  в
обсязі  8  тактів  у  розмірі  2/4,  3/4 або  4/4.  Інтонаційні  труднощі  –  стрибки,  хроматизми;
ритмічні – ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види  синкоп,
триолі, паузи. Диктант програється 10 разів протягом 30 хв.

2. Інтонаційні вправи (спів):
а)  гами мажорні (2-х видів) та мінорні (3-х видів);
б) інтервали –  великі,  малі,  чисті,  діатонічні  тритони  з  розв’язанням  на  ступенях

натурального мажору та мінору; 
в) інтервали збільшені та зменшені з розв’язанням, характерні  (зб.5, зм.4, зб.2, зм.7)  та

тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору;
г) інтервали – чисті,  великі, малі, тритони та характерні інтервали із розв’язанням – від

даного звука (вгору та вниз);
д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення, зменшений та

збільшений  тризвуки  з  розв’язанням,  домінантсептакорд  (Д7)  та  його  обернення  з
розв’язанням, вступні септакорди з розв’язанням, септакорд ІІ ступеня (ІІ7) з розв’язанням;

е) акорди від даного звука:  мажорні і  мінорні  тризвуки та  їх  обернення;  зменшений та
збільшений тризвук; Д7 та його обернення,  вступні септакорди (малий та зменшений) –
вгору та вниз.

3. Слуховий  аналіз:
а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів   по нотах   однотональної мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, ¾, 4/4 та 6/8,  з
нескладними хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. спорідненості, що містять
ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані  ноти, синкопи, триолі, шістнадцяті в
різних ритмічних групах.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти навичками грамотного нотного запису в скрипковому та басовому ключах.
2. Знати  літерні  позначення  звуків  та  тональностей,  назви  октав  на  фортепіанній

клавіатурі, квантове коло тональностей.
3. Знати мажорні та мінорні гами до семи знаків включно (мажор – натуральний та

гармонічний; мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний).
4. Вміти  за  вказаним  ступенем  гами  (головним  або  побічним)  визначити  тоніку

мажорної або мінорної тональності.
5. Будувати  та  визначати  чисті,  малі,  великі  інтервали,  всі  тритони  та  характерні

інтервали (зб.2, зм.7, зб.5, зм.4) в тональностях мажору і мінору до семи знаків включно та
від даного звука.

6. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до семи знаків включно –
головні звуки та їх обернення, Д7 та його обернення,  вступні септакорди, Зб.53 та Зм.53 з
розв’язанням.

7. Будувати та визначати від звука мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення, Д 7 та
його  обернення,  вступні септакорди,  Зб.53 та  Зм.53 та  розв’язувати  їх  в  тональностях
мажору і мінору.

Знати  італійською  мовою  термінологію  темпів,  динаміки  та  деяких  прийомів
виконання в музиці

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
 (сольфеджіо письмово і усно, музична грамота усно)
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Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував усі приклади, зазначені у екзаменаційному білеті,
безпомилково  прочитав  з  аркуша  пропонований  фрагмент,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме  володіння
спеціальною музичною термінологією, глибокі знання у питаннях з
музичної  грамоти.  Його відповідь  блискуча,  у  доброму темпі,  що
свідчить  про  активне  мислення,  високий  художній  та  слуховий
рівень.

190,5
(11)

Критерії  оцінювання  відповідають  200 (12)  балам,  але  у  відповіді
абітурієнта  спостерігались  незначні  неточності  у  деяких  формах
роботи, що суттєво не вплинуло  на виявлення високого рівня знань.

181
(10)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  194  (11)  балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт добре виконав письмову роботу (диктант), допустивши
1-2  незначні  помилки,  інтонаційно  чисто  відтворив  усі  вправи,
прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними  похибками,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково  відповів  на  питання  з
музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та   при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт допустив 2-3 помилки в диктанті, у слуховому аналізі,
при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та  метроритмічні
помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень  підготовки  з
музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах,  недостатньо  якісно  відтворено  приклад  при  читанні  з
аркуша, навички слухового аналізу та знання з музичної грамоти –
посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт  допустив  значні  помилки  в  диктанті,  в  інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні
на слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти.

124
(4)

Абітурієнт з труднощами впорався з диктантом, допустив багато
помилок  при  виконанні  інтонаційних  вправ  та  сольфеджуванні,
навички  слухового  аналізу   та  відповіді  на  питання  з  музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено більшість інтонаційних вправ та вправ з сольфеджування,
у слуховому аналізі визначено тільки окремі елементи, відповіді на
питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав  диктант,  виявив слабкі  навички
ладового відчуття,  слухового аналізу та відчуття метроритму,  не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів; Артист оркестру, ансамблю
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Додаткова кваліфікація  – Керівник оркестру, ансамблю

І сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

Клас скрипки та альта

1. Одна гама в обсязі трьох октав (мажорна чи мінорна) в помірному темпі, в ритмічному
угрупованні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, основні штрихи (мартле, стакато, пунктири
комбіновані), арпеджіо відповідно по 3 і 9 звуків легато; септакорди по 4 і 12 звуків
легато; подвійні ноти (терції, сексти, октави у межах перших трьох позицій).

2. Твір великої форми (І або ІІ і ІІІ частини концерту або сонати).

3. Два етюди на різні види техніки.

4. П’єса.

Клас віолончелі

1. Одна гама в 3 октави в помірному темпі, в ритмічному угрупованні по 4, 8, 12 та 24
звуки легато, основні штрихи (мартле, стакато, спікато, сотійє), арпеджіо відповідно
по 3, 6, 9 звуків легато та подвійні ноти (терції, сексти, октави).

2. Твір великої форми (І або ІІ і ІІІ частини концерту або сонати).

3. Два етюди на різні види техніки.

4. П’єса.

Клас контрабаса

1. Мажорна гама в обсязі двох октав у помірному темпі, організована по 2 та 4 звуки
легато, арпеджіо відповідно по 3 звуки легато.

2. Один етюд.

3. П’єса або одна-дві частини класичної сонати (К.Гальяр, Б.Марчело, О.Аріості).

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
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Творче  випробування  проводиться  за  програмою  підготовки  випускників
естетичного  виховання.  Оцінювання  абітурієнтів  у  першій  сесії  вступних  випробувань
творчого конкурсу (виконання програми з фаху) проводиться за 200-бальною шкалою. 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт  бездоганно  виконує  музичні  твори,  які  за  складністю
перевершують  програмні  вимоги;  володіє  артистичною  грою,
індивідуальним  художнім  мисленням  та  сформованим  смаком.  У
виконанні  музичних  творів  абітурієнт  демонструє  віртуозний
технічний  та  художній  рівень  підготовки,  творчо  і  вільно
використовує набуті знання і навички.

190,5
(11)

Абітурієнт  виконує  на  високому  рівні  музичні  твори,  які
відповідають  або  перевершують  програмні  вимоги.  Володіє
розумінням побудови форми, стильовими якостями. Виконує твір на
високому  художньому  рівні  та  переконливо  представляє  свою
інтерпретацію.

181
(10)

Абітурієнт  виконує  на  високому  рівні  музичні  твори,  володіє
сценічними та виконавськими можливостями, має хорошу технічну
підготовку, володіє художнім мисленням, розуміє закони побудови
форми,  стильові  особливості.  Має  добре  звуковидобування  та
вібрацію. Але в його виконанні можливі деякі дрібні огріхи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виконує твори впевнено, демонструє необхідні навички та
вміння,  але  вони  не  мають  досконалого  втілення.  Виконання
музичних  творів  адекватне  обдаруванню  і  технічній  підготовці
абітурієнта,  які  за  складністю  відповідають  програмним  вимогам.
Ігровий апарат  і  музичні  здібності  потребують більшого розвитку.
Під час виконання допущені деякі помилки.

162
(8)

Абітурієнт виконує твори на достатньому рівні, але побудова форми
та  художнє  мислення  дрібні,  не  досягають  цілісного  охоплення
твору.  Технічні  можливості  мають  обмежене  втілення;  демонструє
посередність  слуху  та  звуковидобування.  Під  час  виконання
допущені помилки, рівень яких не впливає на загальне уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт виконує твори на доброму рівні, демонструє зацікавленість
музичним процесом без достатнього індивідуального втілення. Можливі
деякі  технічні  обмеження  та  погрішності  у  звуковидобуванні,
недостатньо  переконливе  володіння  стильовими  ознаками  твору.  У
виконанні може не вистачати творчої уяви та артистичних якостей.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виконує  програму  недостатньо  стабільно.  Музичні
здібності  обмежені.  Технічна  база  не  відповідає  рівню  складності
творів. Відзначаються недоліки у втіленні змісту і форми.

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  програму  не  впевнено,  зупиняється,  робить
багато  помилок,  не  володіє  цілісним  охопленням  форми,  технічна
підготовка  слабка.  Мислення  примітивне,  дрібне,  не  розуміє
художнього змісту.  Не має навичок системної  самостійної  роботи;
слабка зацікавленість у професійному зростанні.

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму  на  досить  низькому  художньому  та
технічному рівнях. Гра невпевнена, з зупинками і помилками. Не має
розуміння  про  цілісність  охоплення  форми  та  стильових  якостей.
Технічні  можливості  не  відповідають  програмним  вимогам.
Демонструє  відсутність  відповідальності  та  зацікавленості  у
подальшому професійному навчанні.

Недостатній 1118
(3)

Абітурієнт   не  здатний  виконати  програму  або  виконав  її  не  в
повному обсязі. Має примітивно сформоване художнє мислення. 

112-106
(2) –(1)

Дуже обмежені музичні та технічні дані, слабкі вміння і навички.

ІІ сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота
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ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  в
обсязі  8  тактів  у  розмірі  2/4,  3/4 або  4/4,  який  має  яскраву  жанрову основу.  Інтонаційні
труднощі  –  стрибки,  хроматизми;  ритмічні  –  ноти  з  крапкою,  шістнадцяті  в  різних
ритмічних  групах,  прості  види  синкоп,  триолі,  паузи.  Диктант  програється  10  разів
протягом 30 хв.

2. Інтонаційні вправи (спів):
а) гами мажорні (двох видів) та мінорні (трьох видів);
б) інтервали –  великі,  малі,  чисті,  діатонічні  тритони  з  розв’язанням  на  ступенях

натурального мажору та мінору;
в) інтервали збільшені та зменшені з розв’язанням (характерні – зб.2, зм.7, зб.5, зм.4, та

зб.4,  зм.5 у гармонічному мажорі та мінорі);
г) інтервали  –  чисті,  великі,  малі,  тритони  та  характерні  інтервали  –  від  звука  з

розв’язанням (вгору та вниз);
д) акорди в  тональностях  мажору  та  мінору:  головні  тризвуки  та  їх  обернення,

домінантсептакорд  (Д7)  та  його  обернення,  ввідні  септакорди  з  розв’язанням,
септакорд ІІ ступеню (ІІ7) з розв’язанням;

е) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та
збільшений тризвуки; Д7 та його обернення, вступні септакорди (малий та зменшений)
– вгору та вниз.
3. Слуховий  аналіз:

а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, ¾,  4/4 та  6/8 з хроматизмами,
відхиленнями  в  тональності   І  ст.  спорідненості.  Ритмічні  труднощі:  ноти  з  крапкою,
паузи, зліговані ноти, синкопи,  триолі, шістнадцяті в різних ритмічних групах.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти навичками грамотного нотного запису в скрипковому та басовому ключах.
2. Знати  літерні  позначення  звуків  та  тональностей,  назви  октав  на  фортепіанній

клавіатурі, квантове коло тональностей.
3. Знати  мажорні  та  мінорні  гами до семи знаків  включно (мажор –  натуральний та

гармонічний; мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний).
4. Вміти  за  вказаним  ступенем  гами  (головним  або  побічним)  визначити  тоніку

мажорної або мінорної тональності.
5. Будувати  та  визначати  чисті,  малі,  великі  інтервали,  всі  тритони  та  характерні

інтервали  (зб.2,  зм.7,  зб.5,  зм.4)  в  тональностях  мажору  і  мінору  до  семи  знаків
включно та від даного звука.

6. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до семи знаків включно –
головні звуки та їх обернення, Д7 та його обернення, вступні септакорди, Зб.53 та Зм.53

з розв’язанням.
7. Будувати та визначати від звука мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та

його обернення,  вступні септакорди, Зб.53 та Зм.53 та розв’язувати їх в тональностях
мажору і мінору.

Знати  італійською  мовою  термінологію  темпів,  динаміки  та  деяких  прийомів
виконання в музиці

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

9



Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200
(12)

Абітурієнт бездоганно виконав письмову роботу (диктант), абсолютно
чисто відтворив усі інтонаційні вправи, відмінно просольфеджував усі
приклади, зазначені у екзаменаційному білеті, безпомилково прочитав
з аркуша пропонований фрагмент, зробив грамотно слуховий аналіз,
виявив  вільне  та  свідоме  володіння  спеціальною  музичною
термінологією, глибокі знання у питаннях з музичної грамоти. Його
відповідь  блискуча,  у  доброму  темпі,  що  свідчить  про  активне
мислення, високий художній та слуховий рівень.

190,5
(11)

Критерії  оцінювання відповідають 200 (12)  балам,  але у відповіді
абітурієнта  спостерігались  незначні  неточності  у  деяких  формах
роботи, що суттєво не вплинуло  на виявлення високого рівня знань.

181
(10)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  194  (11)  балам,
однак у відповіді абітурієнта спостерігались деякі похибки у певних
формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт добре виконав письмову роботу (диктант), допустивши
1-2  незначні  помилки,  інтонаційно  чисто  відтворив  усі  вправи,
прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними  похибками,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково  відповів  на  питання  з
музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та   при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт допустив 2-3 помилки в диктанті,  у слуховому аналізі,
при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та  метроритмічні
помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень  підготовки  з
музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах,  недостатньо  якісно  відтворено  приклад  при  читанні  з
аркуша, навички слухового аналізу та знання з музичної грамоти –
посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт  допустив  значні  помилки  в  диктанті,  в  інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні на
слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти.

124
(4)

Абітурієнт із  труднощами впорався з  диктантом,  допустив  багато
помилок  при  виконанні  інтонаційних  вправ  та  сольфеджуванні,
навички  слухового  аналізу   та  відповіді  на  питання  з  музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування,  у  слуховому  аналізі  визначено  тільки  окремі
елементи, відповіді на питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт  повністю  не  написав  диктант,  виявив  слабкі  навички
ладового  відчуття,  слухового  аналізу  та  відчуття  метроритму,  не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ 
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ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів; Артист оркестру, ансамблю

Додаткова кваліфікація – Керівник оркестру, ансамблю

І сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

1. Гами до  двох  знаків,  їх  тризвуки  в  помірному  темпі,  різними  штрихами  (стакато,
легато, деташе).

2. Два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому темпах).

3. Дві різнохарактерні п’єси малої форми (кантиленну та технічну).

Ударні інструменти

Ксилофон:

1. Гами до трьох знаків, арпеджіо.

2. Дві п’єси і технічний етюд.

Малий барабан:

1. Поодинокі удари, двійки, трійки, тремоло.

2. Два технічних етюди.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесія вступних випробувань творчого конкурсу 
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Творче  випробування  проводиться  за  програмою  підготовки  випускників
естетичного  виховання.  Оцінювання  абітурієнтів  у  першій  сесії  вступних  випробувань
творчого конкурсу (виконання програми з фаху) проводиться за 200-бальною шкалою. 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт виконує програму артистично, музикально. Демонструє
віртуозний потенціал, глибоке розуміння художнього змісту. Твори
за складністю перевершують програмні вимоги.

190,5
(11)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  музикально.  Володіє
різноманітними  технічними  навичками,  культурою
звуковидобування,  динамічною  шкалою,  розумінням  побудови
музичної  форми.  Складність  програми  відповідає  програмним
вимогам.

181
(10)

Абітурієнт  виконує  програму  стабільно,  володіє  виконавськими
можливостями, технічним арсеналом, звуковим забарвленням, вміє
будувати музичну форму. Але його виконанню притаманні дрібні
недоліки.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  демонструє  необхідні
навички  та  вміння,  але  вони  не  мають  досконалого  втілення  у
виконанні.  Технічні  можливості,  слух,  звуковидобування
потребують більшого розвитку. Під час виконання допущені деякі
помилки.

162
(8)

Абітурієнт  виконує  твори  на  достатньому  рівні,  але  художнє
мислення  та  побудова  форми дрібні.  Технічні  можливості  мають
обмежене  втілення,  звуковидобування  та  слух  розвинені
посередньо. Під час виконання допущені помилки, рівень яких не
впливає на загальне уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт виконує твори на доброму рівні, але без індивідуального
втілення. Виконанню притаманна технічна невпевненість, побудова
форми  без  цілісного  охоплення,  одноманітне  звуковидобування.
Допущені помилки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
помилки,  які  впливають  на  загальне  охоплення  форми.  Має
обмежені  технічні  можливості  і  музичне  мислення.  Допущені
інтонаційні помилки..

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
багато інтонаційних і метро-ритмічних помилок, не будує форму,
технічна підготовка  слабка.  Мислення  примітивне,  без  розуміння
художнього змісту. 

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  часто  зупиняється,
робить  багато  помилок,  не  розуміє  побудови  музичної  форми,
технічні  можливості  не  відповідають  програмним  вимогам,
художнє мислення не досягає достатнього рівня.

Недостатній
118 (3)
112 (2)
106 (1)

Абітурієнт  не  може  виконати  програму  повністю,  виконує  лише
окремі  фрагменти  творів.  Мислення  примітивне,  технічні
можливості дуже обмежені. Демонструє повну безперспективність
щодо професійного навчання на інструменті.

ІІ сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота
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ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  у
розмірі  2/4,  3/4 або  4/4 протягом 30 хвилин з 10 програвань. Ладоінтонаційні  труднощі –
сполучення трьох видів мінору, нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти
з крапкою; ритмічні групи з шістнадцятими тривалостями.

2. Інтонаційні вправи (спів):

а) гами – мажорні (натуральна і гармонічна) та мінорні (трьох видів) до чотирьох  знаків;

б) інтервали – чисті, малі та великі в тональностях мажору і мінору (натуральних) та від
звука вгору;

в)  інтервали – зб.2 та зм.7 в гармонічному мажорі та мінорі, зб.4 та зм.5 в натуральному
та  гармонічному  мажорі  і  мінорі  з  розв’язанням.  Ті  ж  інтервали  від  звука  вгору  з
розв’язанням в тональностях мажору та мінору;

д)  акорди –  в  тональності:  тризвуки  головних  ступенів  та  їх  обернення;  Д7  та  його
обернення і  ввідні септакорди з  розв’язанням та від звука вгору – мажорні та мінорні
тризвуки  та  їх  обернення;  Д7   та  його  обернення,  ввідні септакорди  з  розв’язанням  у
тональностях мажору та мінору. 

3. Слуховий  аналіз: 

а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4.

           Інтонаційні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти  навичками  грамотного  нотного  запису  в  скрипковому  та  басовому
ключах.

2. Знати мажорні та мінорні гами до чотирьох знаків включно (мажор – натуральний
та гармонічний; мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний).

3. Будувати  та  визначати  чисті,  малі,  великі  інтервали,  тритони  та  зб.2,  зм.7  в
тональностях мажору та мінору до чотирьох  знаків та від даного звука.

4. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до 4-х знаків акорди –
головні  тризвуки  та  їх  обернення,  Д7  та  його  обернення,  ввідні септакорди,  дисонуючі
акорди – з розв’язанням.

5. Будувати та визначати  від звука мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, Д7

та його обернення, ввідні септакорди та розв’язувати їх в тональностях мажору та мінору.

Знати  італійською  мовою  термінологію  темпів,  динаміки  та  деяких  прийомів
виконання в музиці.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
 (сольфеджіо письмово і усно, музична грамота усно)
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Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував усі приклади, зазначені у екзаменаційному білеті,
безпомилково  прочитав  з  аркуша  пропонований  фрагмент,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме  володіння
спеціальною музичною термінологією, глибокі знання у питаннях з
музичної  грамоти.  Його  відповідь  блискуча,  у  доброму  темпі,  що
свідчить про активне мислення, високий художній та слуховий рівень.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта  спостерігались  незначні  неточності  у  деяких  формах
роботи, що суттєво не вплинуло  на виявлення високого рівня знань.

181
(10)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  194  (11)  балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт добре виконав письмову роботу (диктант), допустивши
1-2  незначні  помилки,  інтонаційно  чисто  відтворив  усі  вправи,
прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними  похибками,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково  відповів  на  питання  з
музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та   при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт допустив 2-3 помилки в диктанті, у слуховому аналізі,
при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та  метроритмічні
помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень  підготовки  з
музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт допустив 3-4 помилки у диктанті, в інтонаційних вправах,
недостатньо якісно відтворено приклад при читанні з аркуша, навички
слухового аналізу та знання з музичної грамоти – посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт  допустив  значні  помилки  в  диктанті,  в  інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні
на слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти.

124
(4)

Абітурієнт із труднощами впорався з диктантом, допустив багато
помилок  при  виконанні  інтонаційних  вправ  та  сольфеджуванні,
навички  слухового  аналізу   та  відповіді  на  питання  з  музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено більшість інтонаційних вправ та вправ з сольфеджування, у
слуховому  аналізі  визначено  тільки  окремі  елементи,  відповіді  на
питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав  диктант,  виявив слабкі  навички
ладового відчуття,  слухового аналізу та відчуття метроритму,  не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»
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Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів; Артист  оркестру, ансамблю

Додаткова кваліфікація – Керівник оркестру, ансамблю

І сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

Клас  бандури

1. Гами до чотирьох знаків.

2. Один етюд.

3. Дві різнохарактерні п’єси.

4. Українська  пісня.

Клас  балалайки

1. Гами до чотирьох знаків, арпеджіо.

2. Один етюд.

3. Дві – три різнохарактерні п’єси, одна з них – твір  українського автора.

Клас  домри

1. Гами до трьох знаків мажор, мінор (ритміка: триолі, квартолі, основні штрихи).

2. Один етюд.

3. Твір великої форми (сонатина, рондо, варіації) (за складністю 5 класу ДШЕВ).

4. Два різнохарактерних твори, один з них обов’язково технічний.

Клас  гітари

1. Гами до чотирьох знаків (двооктавні та триоктавні) включно за аплікатурою А.Сеговії
(дуоль, триоль, квартоль, квінтоль, секстоль).

2. Один етюд.

3. Твір великої форми (сонатина, рондо, фантазія).

4. Поліфонічний твір.

5. Одну-дві різнохарактерні  п’єси (одна з них українського автора).

 Клас  баяна, акордеона

1. Гами мажорні та мінорні на 2-3 октави (до чотирьох знаків двома руками) основними
штрихами; арпеджіо, акорди.

2. Один етюд.

3. Поліфонічний  твір.

4. Один твір великої форми (за рівнем складності 5 класу ДШЕВ). Наприклад: сонатини
Ф.Кулау, Д.Чимароза, Й.Гайдна, І.Яшкевича, Є.Дербенка.

5. Обробка народної пісні або танцю.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
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Творче  випробування  проводиться  за  програмою  підготовки  випускників
естетичного  виховання.  Оцінювання  абітурієнтів  у  першій  сесії  вступних  випробувань
творчого конкурсу (виконання програми з фаху) проводиться за 200-бальною шкалою. 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки

Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконує  музичні  твори,  які  за  складністю
відповідають  або  перевершують  програмні  вимоги.  В  програмі
представлено  твори  різних  стилів,  використано  багатий  арсенал
виразних стилів, гра яскрава, стабільна.

190,5
(11)

Абітурієнт виконує музичні твори на високому рівні, які за складністю
відповідають програмним вимогам, має відмінну техніку, розкриває
художній  зміст  творів,  самостійно  та  творчо  використовує  набуті
знання, вміння та навики.

181
(10)

Програма відповідає вимогам, абітурієнт виконує музичні твори на
високому рівні,  розкриває  художній  зміст  творів,  має  гарний звук,
продемонстрував  необхідні  навики  та  вміння,  але  при  виконанні
спостерігались незначні помилки.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виконує  музичні  твори  впевнено,  стабільно,  які
відповідають  програмним  вимогам,  демонструє  достатнє  володіння
виконавською технікою. Музичне мислення в деякій мірі стандартне,
під час виконання спостерігались незначні помилки.

162
(8)

Абітурієнт  виконує  твори  на  гарному  рівні,  демонструє  необхідні
навики та вміння, але вони ще не зовсім досконалі. Недостатньо уваги
приділяється  виразності  передачі  змісту  творів,  звуковидобування
потребує  вдосконалення  технічні  можливості  вимагають  більшого
розвитку.

152,5
(7)

Абітурієнт  виконує  музичні  твори  добре,  але  спостерігаються
помилки,  які  впливають  на  загальне  охоплення  форми,  його
виконанню  притаманна  типовість  мислення  та  технічна
невпевненість, динамічна школа недостатньо різноманітна.

Посередній 143
(6)

Програма відповідає вимогам або трохи нижче рівнем, абітурієнт
невпевнено  виконує  музичні  твори,  часто  зупиняється,  роблячи
помилки,  динамічна  школа  не  розвинута,  музичне  мислення
розвинуте недостатньо, технічної бази не вистачає.

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  твори  невпевнено,  роблячи  помилки,  має
технічні  недоліки,  фальшиву  інтонацію,  недостатньо  штрихів  та
ритмічного малюнку. Музичне мислення обмежено, художній зміст
творів відтворює приблизно.

124
(4)

Абітурієнт  виконує  твори  невпевнено,  роблячи  багато  помилок,
виконання  одноманітне,  неточність  штрихів,  млява  динаміка,
недостатнє  володіння  виконавською  технікою,  не  має  розуміння
про  цілісність  форми,  художнє  мислення  обмежене,  виступ
слабкий, невиразний.

Недостатній 118 (3) Абітурієнт  невзмозі  виконати  програму  повністю,  мислення
примітивне,  слабка  технічна  озброєність  в  організації  ігрового
апарату, велика кількість помилок різного роду, відсутні художньо-
музичні наміри.

112 (2)

106 (1)

ІІ сесія вступних випробувань творчого 
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конкурсу: сольфеджіо і музична грамота

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1.Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  в
розмірі  2/4,  3/4 або  4/4 протягом 30  хвилин  з  10  програвань.  Ладоінтонаційні  труднощі:
сполучення  трьох  видів  мінору,  нескладні  стрибки  вгору  та  вниз  по  звуках  акордів.
Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, шістнадцяті у різних групах.

2.Інтонаційні  вправи  (спів):
а) гами – мажорні (натуральна та гармонічна)  та мінорні  (трьох видів) до чотирьох

знаків;
б) інтервали – чисті, малі та великі в тональностях мажору та мінору (натуральних) та

від звука вгору;
в) інтервали – зб.2 та зм.7 в гармонічному мажорі та мінорі, зб.4 та зм.5 в натуральному

та  гармонічному  мажорі  з  розв’язанням.  Ті  ж  інтервали  від  звука  вгору  з
розв’язанням в тональностях мажору та мінору;

г) акорди –  в  тональності:  тризвуки  головних ступенів  та  їх  обернення;  Д7  та  його
обернення і вступні септакорди з розв’язанням. Від звука вгору – мажорні та мінорні
тризвуки та їх обернення; Д7  та його обернення, ввідні септакорди з розв’язанням у
тональностях мажору та мінору.
3.Слуховий  аналіз: 

а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі  2/4, ¾ та 4/4. 
   Інтонаційні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти  навичками  грамотного  нотного  запису  в  скрипковому  та  басовому
ключах.

2. Знати   мажорні  та  мінорні  гами  до  чотирьох  знаків  включно  (мажор  –
натуральний та гармонічний; мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний).

3. Будувати  та  визначати  чисті,  малі,  великі  інтервали,  тритони  та   зб.2,  зм.7  в
тональностях мажору та мінору до чотирьох  знаків та від даного звука.

1. Будувати  та  визначати  в  тональностях  мажору та  мінору до чотирьох   знаків
акорди – головні  тризвуки та  їх  обернення,  Д7  та  його обернення,  вступні септакорди.
Дисонуючі акорди – з розв’язанням .

2. Будувати та визначати від звука мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, Д7

та  його  обернення,  вступні септакорди  та  розв’язувати  їх  в  тональностях  мажору  та
мінору.

Знати приклади темпів та деяких прийомів виконання у  музиці  італійською
мовою, літерні позначення  звуків, назви октав на фортепіано. 

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
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 (сольфеджіо письмово і усно, музична грамота усно)

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував усі приклади, зазначені у екзаменаційному білеті,
безпомилково прочитав з аркуша пропонований фрагмент,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме  володіння
спеціальною музичною термінологією, глибокі знання у питаннях з
музичної  грамоти.  Його відповідь блискуча,  у доброму темпі,  що
свідчить про активне мислення, високий художній та слуховий рівень.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта спостерігались незначні  неточності у деяких формах
роботи,  що  суттєво  не  вплинуло   на  виявлення  високого  рівня
знань.

181
(10)

Критерії  оцінювання  в  основному відповідають 194 (11)  балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт добре виконав письмову роботу (диктант), допустивши
1-2  незначні  помилки,  інтонаційно  чисто  відтворив  усі  вправи,
прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними  похибками,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково  відповів  на  питання  з
музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та   при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт допустив 2-3 помилки в диктанті, у слуховому аналізі,
при відтворенні  вправ мали місце  інтонаційні  та  метроритмічні
помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень  підготовки  з
музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах,  недостатньо  якісно  відтворено  приклад  при  читанні  з
аркуша, навички слухового аналізу та знання з музичної грамоти –
посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт допустив значні  помилки в диктанті,  в  інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні
на слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти.

124
(4)

Абітурієнт із труднощами впорався з диктантом, допустив багато
помилок  при  виконанні  інтонаційних  вправ  та  сольфеджуванні,
навички  слухового аналізу   та  відповіді  на  питання  з  музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування,  у  слуховому  аналізі  визначено  тільки  окремі
елементи, відповіді на питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав диктант, виявив слабкі навички
ладового відчуття, слухового аналізу та відчуття метроритму, не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів; Артист хору, ансамблю; 

Керівник хору, ансамблю

І сесія вступних випробувань творчого 
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

1. Виконати на фортепіано два твори (поліфонію та твір великої форми або п’єсу).

2. Виконати під власний акомпанемент або a cappella пісню або романс.

3. Виконати  на  фортепіано нескладну  хорову  партитуру  (зразки  додаються);

проспівати з хорової партитури одну партію напам'ять (сольфеджіо і зі словами);

продиригувати хорову партитуру.

4. Прочитати з листа номер із сольфеджіо.

5. Прочитати напам’ять вірш. 

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробуваннях творчого конкурсу 
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(диригування, спів, фортепіано)

Творче  випробування  проводиться  за  програмою  підготовки  випускників
естетичного  виховання.  Оцінювання  абітурієнтів  у  першій  сесії  вступних  випробувань
творчого конкурсу (виконання програми з фаху) проводиться за 200-бальною шкалою. 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий

200
(12)

Абітурієнт  демонструє  бездоганне  виконання  фортепіанних
творів,  грамотну  побудову  композиції  і  драматургії, досконале
відтворення  художнього  змісту  творів,  свободу  диригентського
апарата,  переконливий  показ  вступу  та  зняття  в  диригуванні,
чистоту інтонації  та бездоганне відчуття  ритму у співі  хорових
партій і читанні з листа, багату міміку, артистизм.

194
(11)

Чітке і виразне виконання фортепіанних творів,  логічна побудова
композиції, відтворення  художнього  змісту  творів,  свобода
диригентського апарата,  переконливий показ вступу та зняття в
диригуванні,  чистота  інтонації  та  бездоганне  відчуття  ритму  у
співі  хорових партій  і  читанні  з листа,  багата міміка, артистизм,
вміле відтворення засобів музичної виразності .

184
(10)

Виразне  виконання  програми,  відтворення  художнього  змісту
творів,   свобода  диригентського  апарата,  переконливий  показ
вступу  та  зняття  в  диригуванні,  чистота  інтонації  та  відмінне
відчуття  ритму у співі  хорових партій  і  читанні  з  листа,  певна
міміка.

Достатній
174
(9)

Переконливе  виконання  фортепіанної  програми,  свобода
диригентського  апарата,  зрозумілий  показ  вступу  та  зняття  в
диригуванні,  добре  відтворення  художнього  змісту  творів,
чистота інтонації та добре відчуття ритму у співі хорових партій і
читанні з листа, достатня емоційність, певна міміка.

164
(8)

Добре виконання фортепіанної програми, вільний диригентський
апарат при деякій скутості окремих його частин, зрозумілий показ
вступу  та  зняття,  добре  відтворення  художнього  змісту  творів,
чистота інтонації та добре відчуття ритму у співі хорових партій і
читанні з листа, достатня емоційність, певна міміка .

154
(7)

В основному добре виконання фортепіанної  програми, відносна
свобода диригентського  апарата,  в основному зрозумілий показ
вступу  та  зняття  в  диригуванні,  майже  добре  відтворення
художнього  змісту  творів,  в  цілому  зрозуміла  драматургія,
стримана емоційність, елементи міміки.

Посередній

144
(6)

Задовільне  виконання  фортепіанної  програми,  в  диригуванні
деякі  недоліки  щодо  положення  рук  і  похитування  корпусом,
присутня  певна  скутість,  не  завжди  зрозумілий  диригентський
показ вступу та зняття, задовільне відтворення художнього змісту
творів,  недостатнє  вираження  драматургічної  лінії,  стримана
емоційність.

134
(5)

Дуже  посереднє  виконання  фортепіанної  програми,  не  завжди
зрозумілий диригентський показ  вступу та  зняття,  похитування
корпусом, скутість однієї з частин апарата, посереднє відтворення
художнього  змісту  творів,  нестійке  інтонування  та  відчуття
ритму, відсутність навиків читання з листа, відсутність міміки.

124
(4)

Абітурієнт виконує програму нестабільно, демонструє відсутність
твердої  опори  в  ногах,  скутість  диригентського  апарата,  не
виявляє емоційних реакцій на перебіг образного змісту музичних
творів,  нестійке  інтонування  та  відчуття  ритму,  відсутність
навиків читання з листа, відсутність міміки.

Недостатній 123
(3)

Абітурієнт   виконує  програму  фрагментами,  з  диригентською
технікою  не  ознайомлений,  погано  розуміється  в  характері
розвитку музичних творів.

113
(2)

Абітурієнт  не  володіє  елементарними  навичками,  необхідними
для навчання зі спеціалізації «Хорове диригування»,  інертний у
сприйнятті музики.

103
(1)

Абітурієнт не здатний виконати завдання творчого конкурсу.

ІІ сесія вступних випробувань творчого
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конкурсу: сольфеджіо і музична грамота 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  в
обсязі  8  тактів  у  розмірі  2/4,  ¾ або  4/4.  Інтонаційні  труднощі  –  стрибки,  хроматизми;
ритмічні  – ноти з  крапкою, шістнадцяті в різних  ритмічних групах, прості види синкоп,
триолі, паузи. Диктант програється 10 разів протягом 30 хв.

2. Інтонаційні вправи (спів):

а) гами мажорні (двох видів) та мінорні (трьох видів);

б) інтервали –  великі,  малі,  чисті  та  діатонічні  тритони  з  розв’язанням  на  ступенях
натурального мажору та мінору;

в) інтервали збільшені та зменшені з розв’язанням (характерні – зб.5, зм.4, зб.2, зм.7 та
тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору);

г) інтервали – чисті, великі, малі, тритони  та  характерні  інтервали – від даного звука з
розв’язанням (вгору та вниз); 

д) акорди в  тональностях  мажору  та  мінору:  головні  тризвуки  та  їх  обернення;
зменшений та збільшений тризвуки з розв’язанням, домінантсептакорд (Д7  ) та його
обернення, вступні септакорди, септакорд ІІ ступеню (ІІ7) з розв’язанням;

е) акорди від даного звука:  мажорні та  мінорні  тризвуки та  їх  обернення;  зменшений
тризвук; Д7   та його обернення,  вступні септакорди (малий та зменшений) – вгору та
вниз (усі дисонуючі з розв’язанням).

3. Слуховий  аналіз:

а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах однотональної мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4. та 6/8 з
хроматизмами,  відхиленнями  в  тональності  І  ст.  спорідненості,  що  містять  ритмічні
труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, триолі.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти навичками грамотного нотного запису в скрипковому та басовому ключах.
2. Знати  літерні  позначення  звуків  та  тональностей,  назви  октав  на  фортепіанній

клавіатурі, квантове коло тональностей.
3. Знати мажорні та мінорні гами до семи знаків включно (мажор – натуральний та

гармонічний; мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний).
4. Вміти  за  вказаним  ступенем  гами  (головним  або  побічним)  визначити  тоніку

мажорної або мінорної тональності.
5. Будувати  та  визначати  чисті,  малі,  великі  інтервали,  всі  тритони  та  характерні

інтервали (зб.2, зм.7, зб.5, зм.4) в тональностях мажору і мінору до семи знаків включно та
від даного звука.

6. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до семи знаків включно –
головні звуки та їх обернення, Д7 та його обернення,  вступні септакорди, Зб.53 та Зм.53 з
розв’язанням.

7. Будувати та визначати від звука мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення, Д 7 та
його обернення, вступні септакорди, Зб.53 і Зм.53 та розв’язувати їх в тональностях мажору
і мінору.

Знати  італійською  мовою  термінологію  темпів,  динаміки  та  деяких  прийомів
виконання в музиці

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
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(сольфеджіо письмово і усно, музична грамота усно)

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував усі приклади, зазначені у екзаменаційному білеті,
безпомилково прочитав з аркуша пропонований фрагмент, зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме  володіння
спеціальною музичною термінологією, глибокі знання у питаннях з
музичної грамоти. Його відповідь блискуча, у доброму темпі, що
свідчить  про  активне  мислення,  високий  художній  та  слуховий
рівень.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта спостерігались незначні неточності у деяких формах
роботи, що суттєво не вплинуло  на виявлення високого рівня знань.

181
(10)

Критерії оцінювання в основному відповідають 194 (11) балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт добре виконав письмову роботу (диктант), допустивши
1-2  незначні  помилки,  інтонаційно  чисто  відтворив  усі  вправи,
прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними  похибками,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково  відповів  на  питання  з
музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та  при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт  допустив  2-3  помилки  в  диктанті,  у  слуховому
аналізі,  при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та
метроритмічні  помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень
підготовки з музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах,  недостатньо якісно  відтворено приклад при читанні  з
аркуша, навички слухового аналізу та знання з музичної грамоти
– посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт допустив значні помилки в диктанті, в інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні
на слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти.

124
(4)

Абітурієнт із труднощами впорався з диктантом, допустив багато
помилок при виконанні інтонаційних вправ та сольфеджуванні,
навички слухового аналізу  та відповіді на питання з музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування,  у  слуховому аналізі  визначено  тільки  окремі
елементи, відповіді на питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав диктант, виявив слабкі навички
ладового відчуття, слухового аналізу та відчуття метроритму, не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ТЕОРІЯ МУЗИКИ»
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Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів

Додаткова кваліфікація – Керівник оркестру, ансамблю

 І сесія вступних випробувань творчого 
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  в
обсязі восьми тактів у розмірі  2/4,  3/4 або  4/4.  Інтонаційні труднощі – стрибки в мелодії,
хроматизми. Ритмічні – ноти з крапкою, шістнадцяті, прості види синкоп, триолі, паузи.
Диктант програється 10 разів протягом 30 хвилин.

2. Інтонаційні  вправи (спів)  :
а) гами мажорні (двох  видів) та мінорні (трьох видів) та старовинні діатонічні лади до

шести знаків включно від різних ступенів;
б) інтервали –  великі,  малі,  чисті,  діатонічні  тритони  з  розв’язанням  на  ступенях

натурального мажору та мінору;
в) інтервали – збільшені та зменшені з розв’язанням (характерні –  зб.2, зм.7, зб.5, зм.4 і зб.4,

зм.5) в гармонічному мажорі та мінорі;
г) інтервали  –  чисті,  великі,  малі,  тритони  та  характерні  інтервали  –  від  звука  з

розв’язанням (вгору та  вниз);
д) акорди в  тональностях  мажору  та  мінору:  головні  тризвуки  та  їх  обернення;

зменшений та  збільшений тризвук  з  розв’язанням,  домінантсептакорд  (Д7  )  та  його
обернення, вступні септакорди, септакорд ІІ ступеню (ІІ7 ) з розв’язанням; 

е) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та
збільшений тризвук; Д7 та  його  обернення, вступні септакорди (малий та зменшений)
– вгору та вниз.

3. Слуховий  аналіз:

а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4. та 6/8 однотональних мелодій
з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. спорідненості. Ритмічні труднощі: ноти
з  крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, триолі, шістнадцяті  у  різних  групах. 

5. Творчі вправи:

а) створення мелодій із  включенням окремих елементів  інтервалів,  акордів,  ритмічних
груп та ін.;

б) підбір акомпанементу або другого голосу до даної мелодії.

Крім  того,  абітурієнти  повинні  показати  навички  транспонування  одноголосних
або нескладних двоголосних прикладів та навички роботи над двоголоссям (спів та гра,
аналіз тощо).

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу  
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(сольфеджіо письмово і усно)

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував усі приклади, зазначені у екзаменаційному білеті,
безпомилково прочитав  з  аркуша пропонований фрагмент,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме  володіння
спеціальною музичною термінологією, глибокі знання у питаннях з
музичної грамоти,  добре відчуття строю, проявив ініціативу  при
виконанні  творчих  завдань.  Його  відповідь  блискуча,  у  доброму
темпі,  що  свідчить  про  активне  мислення,  високий  художній  та
слуховий рівень.

190,5
(11)

Критерії  оцінювання відповідають 200 (12) балам,  але у відповіді
абітурієнта  спостерігались  незначні  неточності  у  деяких  формах
роботи, що суттєво не вплинуло  на виявлення високого рівня знань.

181
(10)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  194  (11)  балам,
однак у відповіді абітурієнта спостерігались деякі похибки у певних
формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт добре виконав письмову роботу (диктант), допустивши 1-2
незначні помилки, інтонаційно чисто відтворив усі вправи, прочитав
приклади  з  аркуша  з  незначними  похибками,  зробив  грамотно
слуховий  аналіз,  безпомилково  відповів  на  питання  з  музичної
грамоти, добре виконав творчі завдання.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та  при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт допустив 2-3 помилки в диктанті,  у слуховому аналізі,
при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та  метроритмічні
помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень  підготовки  з
музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах,  недостатньо  якісно  відтворено  приклад  при  читанні  з
аркуша,  творчі  та  навички  слухового  аналізу,   а  також  знання  з
музичної грамоти – посередні. 

133,5
(5)

Абітурієнт  допустив  значні  помилки  в  диктанті,  в  інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні на
слух,  неякісно  відповів  на  питання  з  музичної  грамоти.  Творчі
завдання виконано на слабкому рівні.

124
(4)

Абітурієнт із  труднощами впорався  з  диктантом,  допустив  багато
помилок  при  виконанні  інтонаційних  вправ  та  сольфеджуванні,
навички  слухового  аналізу   та  відповіді  на  питання  з  музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування,  у  слуховому  аналізі  визначено  тільки  окремі
елементи,  відповіді  на  питання  з  музичної  грамоти  дуже  слабкі.
Творчі задатки майже відсутні.

112
(2)

Абітурієнт  повністю  не  написав  диктант,  виявив  слабкі  навички
ладового  відчуття,  слухового  аналізу  та  відчуття  метроритму,  не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.
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ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

Абітурієнт повинен показати знання

а) фортепіанної  клавіатури, назви октав, літерного позначення  звуків, тривалостей, пауз,
нот у скрипковому та басовому ключах;

б) основних видів метру та розміру; темпів та їх позначення;

в) мажорних ладів двох видів (натурального, гармонічного) та мінорних ладів трьох видів
(натурального, гармонічного та мелодичного), старовинних діатонічних ладів;

г) мажорних  та  мінорних  тональностей  до  семи  знаків  включно,  квінтове  коло
тональностей; паралельні, однойменні, енгармонічно-рівні та споріднені тональності;

д) інтервалів  на  ступенях  натурального  мажору  та  мінору  (чистих,  малих,  великих,
діатонічних тритонів) та збільшених і зменшених у гармонічних ладах (зб.2, зм.7, зб.4,
зм.5,  зб.5,  зм.4)  з  розв’язанням;  інтервалів,  побудованих  від  звука  вгору  та  вниз;
енгармонізму інтервалів;

е) акордів:  від  звука  вгору  та  вниз  тризвуки  чотирьох   видів,  обернення  мажорних  і
мінорних тризвуків, домінантсептакорд з оберненнями,  ввідні септакорди, а також в
тональності головні тризвуки та їх обернення, септакорд V ступеню з оберненнями,
септакорди VII та II ступенів; 

ж) побудови хроматичних мажорних та мінорних гам.

Передбачається  перевірка  набутих  практичних  навичок  щодо  вище  зазначеного
теоретичного матеріалу, а саме: побудова та розв’язання інтервалів, акордів, визначення,
перелік або гра гам, ладів, інтервалів, акордів та ін. (на фортепіано або усно).

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

(музична грамота)
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Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт виявляє вільне володіння теоретичним і музичним
матеріалом,  навички  творчого  мислення  в  аналізі  музичного
твору  і  тематизму,  стилю  композитора,  може  застосовувати
набуті знання та навички у порівнянні  творів, стилів. Виразно
відтворює  музичний  матеріал.  Абітурієнт  виявляє  здатність
узагальнювати,  сприймати  явища  національної  та  світової
музичної літератури в асоціації  з життєвими явищами.

190,5
(11)

Критерії  оцінювання  відповідають  200  (12)  балам,  але  у
відповіді  абітурієнта  спостерігались  незначні  неточності  у
деяких формах роботи, що суттєво не вплинуло  на виявлення
високого рівня знань.

181
(10)

Критерії оцінювання в основному відповідають 194 (11) балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виявляє навички цілісного аналізу музичного твору,
його  жанрових  особливостей,  музичної  драматургії,  має
уявлення  про  стиль  композитора.  Але  йому  бракує
індивідуального ставлення та творчого осмислення твору.

162
(8)

Критерії оцінювання в основному відповідають 174 (9) балам.
Абітурієнт  показав  добрі  знання  з  усіх  форм  роботи,  але
незначні недоліки спостерігались у музичній вікторині та при
відтворенні музичного матеріалу.

152,5
(7)

Абітурієнт допустив деякі неточності у відповідях на питання
екзаменаційного білету,  при відтворенні  музичного матеріалу
мали  місце  незначні  помилки,  недостатньо  якісним  виявився
рівень  підготовки  з  музичної  вікторини  та  аналізу  музичних
творів.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виявляє  елементарні  навички  аналізу  музичного
твору  та  знання  з  музичної  термінології,  здатність  лише  до
репродуктивного мислення.  Припускається помилок у знанні
та  відтворенні  музичного  матеріалу,  демонструє  бідний
словниковий запас.

133,5
(5)

Критерії оцінювання в основному відповідають 144 (6) балам.
Але навички  аналізу та рівень теоретичних знань – посередні.
Значні  помилки  у  музичні  й  вікторині  та  при  відтворенні
музичного матеріалу.

124
(4)

Одне з питань екзаменаційного білету не розкрито зовсім. 
Низька якість знання та відтворення музичного матеріалу.

Недостатній 118
(3)

Абітурієнт  виявляє  відсутність  навичок  цілісного  аналізу
музичного  твору  та  незнання  музичної  термінології.
Демонструє  недостатньо  сформоване  творче  мислення,
невміння висловити власну думку.

112
(2)

Абітурієнт не володіє професійними знаннями і навичками, не
може побудувати змістовної відповіді.

106
(1)

Абітурієнт не може відповісти на жодне питання, не розуміє їх
змісту.

ІІ сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: музична література
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ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Абітурієнт повинен виявити

 знання предмета  музичної  літератури в обсязі  програми ШЕВ усіх років  навчання
(життєвий  і  творчий  шлях  композитора,  аналіз  музичних  творів,  визначення
фрагментів музичних творів (12) на слух);

 вміння аналізувати музичний твір, визначати образний зміст головного тематизму;

 знання головних особливостей музичних жанрів та музичних форм, що зустрічаються
у програмних творах;

 знання музикознавчих термінів;

 знання народнопісенної творчості (заспівати відомі народні пісні соло або у власному
супроводі);

 навички володіння музичним інструментом і голосом (зіграти чи  заспівати головні
теми  творів, що аналізуються);

 загальний  рівень  культури,  знання  найважливіших  явищ  історії  суспільства,
літератури, живопису.

Орієнтовний перелік  питань  
у  білетах  з  музичної  літератури:

1. Життєвий  та  творчий  шлях  М.Леонтовича
2. Життєвий  та  творчий  шлях  П.Чайковського
3. Життєвий  та  творчий  шлях  Ф.Шопена
4. Життєвий  та  творчий  шлях  Л.Бетховена
5. Життєвий  та  творчий  шлях  І.Баха
6. Життєвий  та  творчий  шлях  С.Прокоф’єва
7. Життєвий  та  творчий  шлях  Л.Ревуцького
8. Життєвий  та  творчий  шлях  М.Римського-Корсакова
9. Будова класичної симфонії.
10. Будова класичної сонати.
11. Романтизм – провідний художній напрям у мистецтві 19 ст.
12. Роль М.Лисенка у розвитку української професіональної  музики
13. М.Глінка – основоположник  російської  класичної  музики
14. С.Прокоф’єв  “Олександр  Невський”
15. Л.Бетховен  „Егмонт”
16. Д.Шостакович  Симфонія  № 7 (ч.І)
17. В.Моцарт  Симфонія  № 40
18. М.Римський-Корсаков  „Шехерезада”
19. П.Чайковський  „Євгеній  Онєгін”
20. Ф.Шуберт  „Незакінчена  симфонія”
21. М.  Глінка  „Іван  Сусанін”
22. Й.Гайдн  Симфонія  №  103
23. С.Гулак – Артемовський «Запорожець за Дунаєм»
24. М.Лисенко  „Тарас  Бульба”
25. Б.Лятошинський Симфонія № 3
26. Хорові обробки народних пісень М.Леонтовича

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

(музична література)
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Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт  виявляє  вільне  володіння  теоретичним  і  музичним
матеріалом,  навички  творчого  мислення  в  аналізі  музичного
твору  і  тематизму,  стилю  композитора,  може  застосовувати
набуті  знання та навички у порівнянні  творів,  стилів.  Виразно
відтворює  музичний  матеріал.  Абітурієнт  виявляє  здатність
узагальнювати,  сприймати  явища  національної  та  світової
музичної літератури в асоціації  з життєвими явищами.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта спостерігались незначні неточності у деяких формах
роботи,  що суттєво не вплинуло  на виявлення високого рівня
знань.

181
(10)

Критерії  оцінювання в основному відповідають 194 (11) балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виявляє навички цілісного  аналізу  музичного твору,
його жанрових особливостей, музичної драматургії, має уявлення
про  стиль  композитора.  Але  йому  бракує  індивідуального
ставлення та творчого осмислення твору.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки спостерігались у музичній вікторині та при відтворенні
музичного матеріалу.

152,5
(7)

Абітурієнт  допустив  деякі  неточності  у  відповідях  на  питання
екзаменаційного  білету,   при відтворенні   музичного  матеріалу
мали  місце  незначні  помилки,  недостатньо  якісним  виявився
рівень  підготовки  з  музичної  вікторини  та  аналізу  музичних
творів.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виявляє  елементарні  навички  аналізу  музичного
твору  та  знання  з  музичної  термінології,  здатність  лише  до
репродуктивного мислення. Припускається помилок у знанні та
відтворенні  музичного  матеріалу,  демонструє  бідний
словниковий запас.

133,5
(5)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  144  (6)  балам.
Але навички  аналізу  та рівень теоретичних знань – посередні.
Значні  помилки  у  музичній  вікторині  та  при  відтворенні
музичного матеріалу.

124
(4)

Одне з питань екзаменаційного білету не розкрито зовсім. Низька
якість знання та відтворення музичного матеріалу.

Недостатній 118
(3)

Абітурієнт  виявляє  відсутність  навичок  цілісного  аналізу
музичного твору та незнання музичної термінології. Демонструє
недостатньо  сформоване  творче  мислення,  невміння  висловити
власну думку.

112
(2)

Абітурієнт  не  володіє  професійними  знаннями  і  навичками,  не
може побудувати змістовної відповіді.

106
(1)

Абітурієнт не може відповісти на жодне питання, не розуміє їх
змісту.

ІІІ сесія вступних випробувань 
творчого конкурсу: фортепіано
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ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФОРТЕПІАНО
1. Поліфонічний  твір.
2. Твір  великої  форми (соната або варіації).
3. Етюд.
4. П’єса.

 Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на IІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу

 (виконання програми зі  спеціалізованого фортепіано)

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт  виконує  програму  стабільно,  володіє  необхідними
технічними навичками. Розуміється на художньому змісті творів,
володіє  культурою  звуковидобування.  Складність  програми
відповідає вимогам.

190,5
(11)

Виконання стабільне, демонструє технічну базу і звукову культуру,
художнє  усвідомлення  змісту.  Складність  програми відповідна до
вимог.

181
(10)

Абітурієнт  виконує  програму  стабільно,  володіє  з  технічною  і
художньою відповідністю, але його виконанню притаманні дрібні
недоліки.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  але  звукова  культура  і
технічні можливості не розкриті належним чином. Під час виконання
допущені дрібні помилки.

162
(8)

Твори  виконані  на  достатньому  рівні,  але  художне  мислення,
технічні можливості, слух розвинені посередньо. Під час виконання
допущені помилки, рівень яких не впливає на загальне уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт виконує програму на достатньому рівні, але технічно
не  впевнено,  без  цілісного  формобудування,  одноманітно.
Допущені помилки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
помилки,  які  впливають  на  загальне  охоплення  форми.  Має
обмежені  технічні  можливості  і  музичне  мислення.  Динамічна
шкала і звукове забарвлення одноманітні.

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
багато  помилок,  не  будує  форму,  технічна  підготовка  слабка.
Мислення примітивне, без розуміння художнього змісту. 

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  часто  зупиняється,
робить  багато  помилок,  не  розуміє  побудови  музичної  форми,
технічні можливості не відповідають програмним вимогам.

Недостатній
118 (3)
112 (2)
106 (1)

Абітурієнт не може виконати програму повністю, виконує лише
окремі  фрагменти  творів.  Мислення  примітивне,  технічні
можливості дуже обмежені. Демонструє повну безперспективність
у  вивченні  «спеціалізованого  фортепіано»,  як  профілюючого
предмету в курсі «теорії музики».

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ»

Кваліфікація – Артист хору, ансамблю
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Додаткова кваліфікація – Викладач початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

І сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

1. Виконати напам’ять два вокальних твори (один – без супроводу).

2. Виразно прочитати напам’ять вірш, байку або уривок з художньої прози.

3. Співбесіда з питань майбутнього фаху.

Обов’язково мати довідку про медичний огляд лікаря-спеціаліста
(фоніатора).

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
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Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт бездоганно виконує вокальну програму, яка за складністю
перевершує  програмні  вимоги;  має  артистичні  здібності,
індивідуальне  художнє  мислення  та  музичний  смак.  У  виконанні
вокальних творів  абітурієнт демонструє бездоганний технічний та
художній  рівень  підготовки,  творчо  і  вільно  використовує  набуті
знання  і  навички,  демонструє  природній  тембр  та  крайні  ноти
діапазону.

190,5
(11)

Абітурієнт  виконує  на  високому  рівні  вокальні  твори,  які
відповідають або перевершують програмні вимоги. Має рівний голос
протягом  усього  діапазону  та  демонструє  верхні  ноти.  Виконує
програму на високому художньому рівні та переконливо представляє
свою інтерпретацію відповідно стильовим особливостям.

181
(10)

Абітурієнт  виконує  на  високому  рівні  музичні  твори,  володіє
сценічними та виконавськими можливостями,  має якісну технічну
підготовку,  володіє  художнім  мисленням  та   здатністю  грамотно
будувати  фрази.  Має  рівну  вібрацію,  приємний  тембр  голосу  та
вільний артикуляційний апарат. Але в його виконанні можливі деякі
дрібні огріхи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виконує твори впевнено, демонструє необхідні навички
та  вміння,  але  вони  не  мають  досконалого  втілення.  Виконання
музичних творів за складністю відповідають програмним вимогам.
Але артикуляційний апарат і музичні здібності потребують більшого
розвитку. Під час виконання допущені деякі помилки.

162
(8)

Абітурієнт виконує твори на достатньому рівні, але має обмежений
діапазон, та замало кантилени в голосі. Технічні можливості голосу
потребують розвитку; не зовсім впевнена інтонація, але демонструє
музикальність та має потенціал для подальшого розвитку. Під час
виконання допущені помилки, рівень яких не впливає на загальне
уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт  виконує  твори  на  доброму  рівні,  демонструє
зацікавленість музичним процесом без достатнього індивідуального
втілення. Можливі деякі технічні та інтонаційні  огріхи, недостатньо
рівно  звучить  голос  протягом  усього  діапазону,  в  голосі  відсутні
крайні ноти. Слабка опора дихання. 

Посередній 143
(6)

Абітурієнт виконує програму недостатньо стабільно, не демонструє
рівність  голосу,  діапазон  і  технічні  навички  обмежені,   але  має
музикальність.  Твори  не  відповідають  програмним  вимогам.
Відзначаються недоліки у роботі артикуляційного апарату, в голосі
відсутнє вібрато.

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
багато помилок, не володіє диханням. Не розуміє художнього змісту
твору, не має рівності в голосі.  Недостатньо чиста інтонація,млява
дикція.

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму на  досить  низькому художньому та
технічному  рівнях.  Спів  невпевнений,  з  помилками.  Не  має
достатнього  діапазону  та  вібрато,  голос  звучить  не  природно.
Технічні  можливості  не  відповідають  програмним  вимогам.
Демонструє  відсутність  відповідальності  та  зацікавленості  у
подальшому професійному навчанні.

Недостатній 118(3)
Абітурієнт   не  здатний  виконати  програму  або  виконав  її  не  в
повному обсязі. Не має подальшої перспективи у навчанні.

112-106
(2) – (1)

Дуже обмежені музичні та вокальні дані, слабкі вміння і навички.
Виказує незацікавленість до майбутньої професії..

ІІ сесія вступних випробувань 
творчого конкурсу: сольфеджіо 
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ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

Продемонструвати  музичні  здібності  (перевіряються  музичний  слух,  музична

пам’ять, відчуття ритму).

Перевірка  музичного слуху та музичної пам’яті передбачає

 спів нескладної мелодії або пісні  без супроводу, 

 відтворення голосом запропонованої мелодії, 

 визначення напрямку руху мелодії (висхідний, нисхідний),

 визначення кількості одночасно зіграних звуків, 

 знаходження  на  фортепіанній  клавіатурі  окремих  звуків  у  заданому  діапазоні,

визначення популярної  мелодії після прослуховування, 

 визначення характеру або жанрової основи музичного уривка тощо. 

Перевірка відчуття ритму складається  з

 відтворення ритму знайомої мелодії, 

 повторювання нескладних ритмічних фігур в обсязі 2-4 тактів (тривалості з крапкою,

шістнадцяті тривалості в різних комбінаціях, синкопи),

 визначення  метричної  основи  запропонованого  музичного  уривка  (дводольна,

тридольна).   

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

(сольфеджіо: рівень слухової підготовки)
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Рівень Бал
Загальні параметри

Сольфеджіо: рівень слухової підготовки
Високий 200

(12)
Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності;  має  чудовий
музичний слух, пам’ять і відчуття ритму, відтворює голосом та на
фортепіано  різні  елементи  музичної  мови,  сольфеджування
інтонаційно чисте та яскраве; розуміється на питаннях з музичної
грамоти.

190,5
(11)

Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності,  має  чудовий
музичний  слух,  пам’ять  і  відчуття  ритму;  сольфеджування
інтонаційно чисте та яскраве, але у відтворенні елементів музичної
мови спостерігались незначні недоліки.

181
(10)

Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності;  має  чудовий
музичний слух, пам’ять і відчуття ритму, але в сольфеджуванні та
відтворенні елементів музичної мови були незначні похибки, які не
вплинули на загальний високий рівень здібностей.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виявив достатні музичні здібності; має добрий музичний
слух,  пам’ять  і  відчуття  ритму;  добре  відтворює  голосом  та  на
фортепіано  різні  елементи  музичної  мови;  сольфеджування
інтонаційно чисте.

162
(8)

Абітурієнт виявив достатні музичні здібності, має добрий музичний
слух,  пам’ять,  інтонаційно  чисте  сольфеджує,  але  у  відтворенні
елементів музичної мови спостерігались деякі недоліки.

152,5
(7)

Абітурієнт виявив достатні музичні здібності, має добрий музичний
слух, пам’ять, відчуття ритму, але в сольфеджуванні та відтворенні
елементів музичної мови спостерігались деякі недоліки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  має  не  дуже
розвинутий  музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму.
Сольфеджування  та  відтворення  елементів  музичної  мови  було
недосконалим.

133,5
(5)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  має  не  дуже
розвинуті  музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму.  У
сольфеджуванні  та  відтворенні  елементів  музичної  мови
спостерігались значні недоліки.

124
(4)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  музичний  слух,
пам’ять  та  відчуття  ритму  не  розвинуті.  Сольфеджування  та
відтворення  елементів  музичної  мови  невиразне,  недосконале,  із
значними недоліками.

Недостатній 118
(3)

Абітурієнт  виявив  низький  рівень  музичних  здібностей;  має  не
розвинутий музичний слух, дуже слабку пам’ять та відчуття ритму.
Неспроможний  чисто  сольфеджувати  та  відтворює  окремі
елементів музичної мови.

112
(2)

У абітурієнта відсутні музичні здібності  не має музичного слуху,
пам’ять,  слабке  відчуття  ритму;  неспроможний  сольфеджувати
чисто; не відтворює елементів музичної мови.

106
(1)

У  абітурієнта  відсутні  музичні  здібності;  немає  слуху,  пам’яті,
відчуття  ритму;  неспроможний  зовсім  сольфеджувати  та
відтворювати елементи музичної мови.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕСТРАДНИЙ СПІВ»

Кваліфікація – Артист хору, ансамблю
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Додаткова кваліфікація – Викладач початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

І сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 

1. Виконати напам’ять два вокальних твори (один – без супроводу).

2. Виразно прочитати напам’ять вірш, байку або уривок з художньої прози.

3. Співбесіда з питань майбутнього фаху.

Обов’язково мати довідку про медичний огляд лікаря-спеціаліста (фоніатора).

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
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Високий 200
(12)

Абітурієнт бездоганно виконує вокальну програму, яка за складністю
перевершує  програмні  вимоги;  має  артистичні  здібності,
індивідуальне  художнє  мислення  та  музичний  смак.  У  виконанні
вокальних  творів  абітурієнт  демонструє  бездоганний  технічний  та
художній  рівень  підготовки,  творчо  і  вільно  використовує  набуті
знання  і  навички,  демонструє  природній  тембр  та  крайні  ноти
діапазону.

190,5
(11)

Абітурієнт виконує на високому рівні вокальні твори, які відповідають
або  перевершують  програмні  вимоги.  Має  рівний  голос  протягом
усього діапазону  та  демонструє верхні  ноти.  Виконує програму на
високому  художньому  рівні  та  переконливо  представляє  свою
інтерпретацію відповідно стильовим особливостям.

181
(10)

Абітурієнт  виконує  на  високому  рівні  музичні  твори,  володіє
сценічними  та  виконавськими  можливостями,  має  якісну  технічну
підготовку,  володіє  художнім  мисленням  та   здатністю  грамотно
будувати  фрази.  Має  рівну  вібрацію,  приємний  тембр  голосу  та
вільний артикуляційний апарат. Але в його виконанні можливі деякі
дрібні огріхи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виконує твори впевнено, демонструє необхідні навички та
вміння, але вони не мають досконалого втілення. Виконання музичних
творів  за  складністю  відповідають  програмним  вимогам.  Але
артикуляційний  апарат  і  музичні  здібності  потребують  більшого
розвитку. Під час виконання допущені деякі помилки.

162
(8)

Абітурієнт виконує твори на достатньому рівні, але має обмежений
діапазон, та замало кантилени в голосі. Технічні можливості голосу
потребують розвитку; не зовсім впевнена інтонація, але демонструє
музикальність  та  має  потенціал  для  подальшого  розвитку.  Під  час
виконання  допущені  помилки,  рівень  яких  не  впливає  на  загальне
уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт виконує твори на доброму рівні, демонструє зацікавленість
музичним  процесом  без  достатнього  індивідуального  втілення.
Можливі  деякі  технічні  та  інтонаційні   огріхи,  недостатньо  рівно
звучить  голос  протягом  усього  діапазону,  в  голосі  відсутні  крайні
ноти. Слабка опора дихання. 

Посередній 143
(6)

Абітурієнт виконує програму недостатньо стабільно,  не демонструє
рівність  голосу,  діапазон  і  технічні  навички  обмежені,   але  має
музикальність.  Твори  не  відповідають  програмним  вимогам.
Відзначаються недоліки у роботі  артикуляційного апарату,  в голосі
відсутнє вібрато.

133,5
(5)

Абітурієнт виконує програму невпевнено, зупиняється, робить багато
помилок, не володіє диханням. Не розуміє художнього змісту твору,
не має рівності в голосі.  Недостатньо чиста інтонація,млява дикція.

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму  на  досить  низькому  художньому  та
технічному  рівнях.  Спів  невпевнений,  з  помилками.  Не  має
достатнього  діапазону  та  вібрато,  голос  звучить  не  природно.
Технічні  можливості  не  відповідають  програмним  вимогам.
Демонструє  відсутність  відповідальності  та  зацікавленості  у
подальшому професійному навчанні.

Недостатній 118
(3)

Абітурієнт  не здатний виконати програму або виконав її не в повному
обсязі. Не має подальшої перспективи у навчанні.

112-106
(2) – (1)

Дуже обмежені  музичні  та  вокальні  дані,  слабкі  вміння і  навички.
Виказує незацікавленість до майбутньої професії..

ІІ сесія вступних випробувань 
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творчого конкурсу: сольфеджіо 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

Продемонструвати  музичні  здібності  (перевіряються  музичний  слух,  музична

пам’ять, відчуття ритму).

Перевірка  музичного слуху та музичної пам’яті передбачає

 спів нескладної мелодії або пісні  без супроводу, 

 відтворення голосом запропонованої мелодії, 

 визначення напрямку руху мелодії (висхідний, низхідний),

 визначення кількості одночасно зіграних звуків, 

 знаходження  на  фортепіанній  клавіатурі  окремих  звуків  у  заданому  діапазоні,

визначення популярної  мелодії після прослуховування, 

 визначення характеру або жанрової основи музичного уривка тощо. 

Перевірка відчуття ритму складається  з

 відтворення ритму знайомої мелодії, 

 повторювання нескладних ритмічних фігур в обсязі 2-4 тактів (тривалості з крапкою,

шістнадцяті тривалості в різних комбінаціях, синкопи),

 визначення  метричної  основи  запропонованого  музичного  уривка  (дводольна,

тридольна).  

Критерії 200-бальної шкали оцінювання 
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

(сольфеджіо: рівень слухової підготовки)
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Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо: рівень слухової підготовки
Високий 200

(12)
Абітурієнт  виявив  відмінний  музичні  здібності;  має  чудовий
музичний слух, пам’ять та відчуття ритму, відтворює голосом та
на  фортепіано  різні  елементи  музичної  мови,  сольфеджування
інтонаційно чисте та яскраве; розуміється на питаннях з музичної
грамоти.

190,5
(11)

Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності,  має  чудовий
музичний  слух,  пам’ять  та  відчуття  ритму;  сольфеджування
інтонаційно  чисте  та  яскраве,  але  у  відтворенні  елементів
музичної мови спостерігались незначні недоліки.

181
(10)

Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності;  має  чудовий
музичний слух, пам’ять та відчуття ритму, але в сольфеджуванні
та відтворенні елементів  музичної  мови були незначні  похибки,
які не вплинули на загальний високий рівень здібностей.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності;  має  добрий
музичний  слух,  пам’ять  та  відчуття  ритму;  добре  відтворює
голосом  та  на  фортепіано  різні  елементи  музичної  мови;
сольфеджування інтонаційно чисте.

162
(8)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності,  має  добрий
музичний  слух,  пам’ять,  інтонаційно  чисте  сольфеджує,  але  у
відтворенні  елементів  музичної  мови  спостерігались  деякі
недоліки.

152,5
(7)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності,  має  добрий
музичний слух, пам’ять, відчуття ритму, але в сольфеджуванні та
відтворенні  елементів  музичної  мови  спостерігались  деякі
недоліки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  має  не  дуже
розвинутий  музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму.
Сольфеджування  та  відтворення  елементів  музичної  мови  було
недосконалим.

133,5
(5)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  має  не  дуже
розвинуті  музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму.  У
сольфеджуванні  та  відтворенні  елементів  музичної  мови
спостерігались значні недоліки.

124
(4)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  музичний  слух,
пам’ять  та  відчуття  ритму  не  розвинуті.  Сольфеджування  та
відтворення елементів музичної мови невиразне, недосконале, із
значними недоліками.

Недостатній 118
(3)

Абітурієнт  виявив  низький  рівень  музичних  здібностей;  має  не
розвинутий  музичний  слух,  дуже  слабку  пам’ять  та  відчуття
ритму. Неспроможний чисто сольфеджувати та відтворює окремі
елементів музичної мови.

112
(2)

У абітурієнта відсутні музичні здібності, немає музичного слуху,
пам’ять,  слабке  відчуття  ритму;  неспроможний  сольфеджувати
чисто; не відтворює елементів музичної мови.

106
(1)

У абітурієнта  відсутні  музичні  здібності;  не  має слуху,  пам’яті.
відчуття  ритму;  неспроможний  зовсім  сольфеджувати  та
відтворювати елементи музичної мови.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих 
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мистецьких навчальних закладів; Артист оркестру, ансамблю
Додаткова кваліфікація – Керівник оркестру, ансамблю

І сесія вступних випробувань творчого 
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 

Духові інструменти

1. Гами до  двох  знаків,  їх  тризвуки  в  помірному  темпі,  різними  штрихами  (стакато,
легато, деташе).

2. Два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому темпах).

3. Дві різнохарактерні п’єси малої форми (кантиленну та технічну).

Ударні інструменти

Ксилофон:

1. Гами до трьох знаків, арпеджіо.

2. Дві п’єси і технічний етюд.

Малий барабан:

1. Поодинокі удари, двійки, трійки, тремоло.

2. Два технічних етюди.

Клас  гітари

1. Гами до  4-х  знаків  (двооктавні  і  триоктавні),  включно  за  аплікатурою  А.Сеговії
(дуоль, триоль, квартоль, квінтоль, секстоль).

2. Один етюд.

3. Твір великої форми (сонатина, рондо, фантазія).

4. Поліфонічний твір.

5. Одну-дві різнохарактерні п’єси (одна з них українського автора).

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
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Рівень Бал Загальні критерії оцінки

Високий 200
(12)

Абітурієнт  виконує  програму  артистично,  музикально.
Демонструє  віртуозний  потенціал,  глибоке  розуміння
художнього  змісту.  Твори  за  складністю  перевершують
програмні вимоги.

190,5
(11)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  музикально.  Володіє
різноманітними  технічними  навичками,  культурою
звуковидобування, динамічною шкалою, розумінням побудови
музичної форми. Складність програми відповідає програмним
вимогам.

181
(10)

Абітурієнт виконує програму стабільно, володіє виконавськими
можливостями, технічним арсеналом, звуковим забарвленням,
вміє будувати музичну форму. Але його виконанню притаманні
дрібні недоліки.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виконує програму впевнено,  демонструє необхідні
навички та вміння, але вони не мають досконалого втілення у
виконанні.  Технічні  можливості,  слух,  звуковидобування
потребують  більшого  розвитку.  Під  час  виконання  допущені
деякі помилки.

162
(8)

Абітурієнт виконує твори на  достатньому рівні,  але художнє
мислення  та  побудова  форми  дрібні.  Технічні  можливості
мають обмежене втілення, звуковидобування та слух розвинені
посередньо. Під час виконання допущені помилки, рівень яких
не впливає на загальне уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт  виконує  твори  на  доброму  рівні,  але  без
індивідуального  втілення.  Виконанню  притаманна  технічна
невпевненість,  побудова  форми  без  цілісного  охоплення,
одноманітне звуковидобування. Допущені помилки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт виконує програму невпевнено, зупиняється, робить
помилки,  які  впливають  на  загальне  охоплення  форми.  Має
обмежені технічні  можливості і музичне мислення.  Допущені
інтонаційні помилки.

133,5
(5)

Абітурієнт виконує програму невпевнено, зупиняється, робить
багато  інтонаційних  і  метро-ритмічних  помилок,  не  будує
форму, технічна підготовка слабка. Мислення примітивне, без
розуміння художнього змісту. 

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  часто  зупиняється,
робить багато помилок, не розуміє побудови музичної форми,
технічні  можливості  не  відповідають  програмним  вимогам,
художнє мислення не досягає достатнього рівня.

Недостатній

118 (3)
112 (2)
106 (1)

Абітурієнт  не  може  виконати  програму  повністю,  виконує
лише окремі фрагменти творів. Мислення примітивне, технічні
можливості  дуже  обмежені.  Демонструє  повну
безперспективність щодо  професійного  навчання  на
інструменті.

ІІ сесія вступних випробувань творчого
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конкурсу: сольфеджіо і музична грамота

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  у
розмірі  2/4,  3/4 або  4/4 протягом 30 хвилин з 10 програвань.  Ладоінтонаційні  труднощі -
сполучення трьох видів мінору, нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти
з крапкою; ритмічні групи з шістнадцятими тривалостями.

2. Інтонаційні вправи (спів):
а) гами – мажорні (натуральна і гармонічна) та мінорні (трьох видів) до чотирьох  знаків;
б) інтервали – чисті, малі та великі в тональностях мажору і мінору (натуральних) та від

звука вгору;
в) інтервали – зб.2 та зм.7 в гармонічному мажорі та мінорі, зб.4  та  зм.5 в натуральному

та гармонічному мажорі і  мінорі  з  розв’язанням.  Ті  ж інтервали від звука вгору з
розв’язанням в тональностях мажору та мінору;

г) акорди –  в  тональності:  тризвуки  головних  ступенів  та  їх  обернення;  Д7  та  його
обернення  і  вступні септакорди  з  розв’язанням  та  від  звука  –  мажорні  та  мінорні
тризвуки та їх обернення; Д7  та його обернення,  вступні септакорди з розв’язанням у
тональностях мажору і мінору. 

3. Слуховий  аналіз: 
а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4.

Інтонаційні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти  навичками  грамотного  нотного  запису  в  скрипковому  та  басовому
ключах.

2. Знати мажорні та мінорні гами до чотирьох знаків включно (мажор – натуральний
та гармонічний; мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний).

3. Будувати  та  визначати  чисті,  малі,  великі  інтервали,  тритони  та  зб.2,  зм.7  в
тональностях мажору та мінору до чотирьох  знаків та від даного звука.

4. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до чотирьох знаків акорди
– головні тризвуки та їх обернення, Д7  та його обернення, вступні септакорди, дисонуючі
акорди  – з розв’язанням.

5. Будувати та визначати  від звука мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та
його обернення, вступні септакорди і розв’язувати їх у тональностях мажору та мінору.

Знати  італійською  мовою  термінологію  темпів,  динаміки  та  деяких  прийомів
виконання в музиці.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
 (сольфеджіо письмово і усно, музична грамота усно)
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Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував  усі  приклади,  зазначені  у  екзаменаційному
білеті,  безпомилково  прочитав  з  аркуша  пропонований
фрагмент,  зробив грамотно слуховий аналіз,  виявив вільне та
свідоме  володіння  спеціальною  музичною  термінологією,
глибокі знання у питаннях з музичної грамоти. Його відповідь
блискуча, у доброму темпі, що свідчить про активне мислення,
високий художній та слуховий рівень.

190,5
(11)

Критерії  оцінювання  відповідають  200  (12)  балам,  але  у
відповіді  абітурієнта  спостерігались  незначні  неточності  у
деяких формах роботи, що суттєво не вплинуло  на виявлення
високого рівня знань.

181
(10)

Критерії оцінювання в основному відповідають 194 (11) балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  добре  виконав  письмову  роботу  (диктант),
допустивши 1-2 незначні помилки, інтонаційно чисто відтворив
усі  вправи,  прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними
похибками,  зробив  грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково
відповів на питання з музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання в основному відповідають 174 (9) балам.
Абітурієнт  показав  добрі  знання  з  усіх  форм  роботи,  але
незначні недоліки спостерігались при визначенні на слух та  при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт  допустив  2-3  помилки  в  диктанті,  у  слуховому
аналізі,  при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та
метроритмічні  помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень
підготовки з музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах, недостатньо якісно відтворено приклад при читанні з
аркуша,  навички  слухового  аналізу  та  знання  з  музичної
грамоти – посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт допустив значні помилки в диктанті, в інтонаційних
вправах,  у  читанні  з  аркуша,  показав  слабкі  навички  у
визначенні  на  слух,  неякісно  відповів  на  питання  з  музичної
грамоти.

124
(4)

Абітурієнт  з  труднощами  впорався  з  диктантом,  допустив
багато  помилок  при  виконанні  інтонаційних  вправ  та
сольфеджуванні,  навички  слухового  аналізу   та  відповіді  на
питання з музичної грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування, у слуховому аналізі  визначено тільки окремі
елементи, відповіді на питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав диктант, виявив слабкі навички
ладового відчуття, слухового аналізу та відчуття метроритму, не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.
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ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

З ПОВНОЮ ЗАГАЛЬНОЮ
СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

на І курс
(зі скороченим строком навчання)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ФОРТЕПІАНО»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів; Концертмейстер; Артист камерного ансамблю

Додаткова кваліфікація – Керівник оркестру, ансамблю
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І сесія вступних випробувань творчого 
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

а) виконання сольної програми:

 поліфонічний твір імітаційного складу (триголосся);  прелюдія і  фуга з ДТК Й.С.Баха
(Р.Щедрін, Д.Шостакович);

 велика форма віденських класиків: І або ІІ і ІІІ частини сонати (концерту) або рондо,
варіації;

 два етюди (на дрібну та на октавну  техніку);
 п’єса кантиленного характеру (за бажанням – українського автора);

Всі твори виконуються напам’ять.

б) виконання гам та акордів до 5 знаків включно 
   (C, c, Des, cis, D, d. Es, E, e, F, f, fis, G, g, gis, As, A, a, B, b, H, h): 
 мажор – натуральний;

 мінор – гармонічний, мелодичний;

 хроматичні

Усі види гам виконуються в прямому і протилежному русі:

 в октаву, терцію, сексту, дециму.

Акорди (з оберненнями):

 тонічні;

 Д7 (у мажорі);

 Зм.VII7 (у мінорі).
 Арпеджіо:    тонічні; Д7  у мажорі; Зм.VII7  у мінорі; короткі; ламані: довгі – 

основний вид у прямому і протилежному русі; обернення – у прямому русі.
 11 арпеджіо від  c, d, e, g, a.

Для зарахування на ІІ курс необхідно скласти іспит з фаху на оцінку «12», «11», «10» або 
«9».

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

Творче  випробування  проводиться  за  програмою  підготовки  випускників
естетичного  виховання.  Оцінювання  абітурієнтів  у  першій  сесії  вступних  випробувань
творчого конкурсу (виконання програми з фаху) проводиться за 200-бальною шкалою. 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
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Високий 200
(12)

Абітурієнт виконує програму артистично, музикально. Демонструє
віртуозний  потенціал,  різноманітну  динамічну  і  звукову  палітру,
індивідуальне  ставлення  до  виконуваної  музики  та  усвідомлення
основних  стильових  рис  музики  різних  епох  і  жанрів.  Твори  за
складністю перевершують програмні вимоги.

190,5
(11)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  музикально.  Володіє
різноманітними технічними навичками, культурою звуковидобування,
динамічною  шкалою,  розумінням  побудови  музичної  форми  та
стильових  особливостей.  Складність  програми  відповідає  або
перевершує програмні вимоги.

181
(10)

Абітурієнт  виконує  програму  стабільно,  володіє  виконавськими
можливостями, технічним арсеналом, звуковим забарвленням. Вміє
будувати форму, розуміє стильові риси творів. Але його виконанню
притаманні дрібні недоліки.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виконує програму впевнено, демонструє необхідні навички
та вміння, але вони не мають досконалого втілення у виконанні. Є
розуміння художнього змісту твору, але мислення не перспективне.
Технічні  можливості,  слух.  Звуковидобування потребують більшого
розвитку. Під час виконання допущені деякі помилки.

162
(8)

Абітурієнт виконує твори на достатньому рівні, але художнє мислення
та  побудова  форми  дрібні.  Технічні  можливості  мають  обмежене
втілення,  звуковидобування  та  слух  розвинені  посередньо.  Під  час
виконання  допущені  помилки,  рівень  яких  не  впливає  на  загальне
уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт виконує твори на доброму рівні, але без індивідуального
втілення.  Виконанню  притаманна  типовість  мислення,  технічна
невпевненість,  побудова  форми  без  цілісного  охоплення,
одноманітне звуковидобування. Допущені помилки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
помилки,  які  впливають  на  загальне  охоплення  форми.  Має
обмежені  технічні  можливості  і  музичне  мислення.  Динамічна
шкала і звукове забарвлення недостатньо різноманітні.

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
багато  помилок,  не  будує  форму,  технічна  підготовка  слабка.
Мислення примітивне, без розуміння художнього змісту. 

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  часто  зупиняється,
робить  багато  помилок,  не  розуміє  побудови  музичної  форми,
технічні  можливості  не  відповідають  програмним  вимогам,
художнє мислення не досягає достатнього рівня.

Недостатній 118 (3) Абітурієнт  не  може  виконати  програму  повністю,  виконує  лише
окремі  фрагменти  творів.  Мислення  примітивне,  технічні
можливості дуже обмежені. Демонструє повну безперспективність
щодо професійного навчання на фортепіано.

112 (2)

106 (1)

ІІ сесія вступних випробувань творчого 
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  в
обсязі 8-10 тактів у розмірі  2/4, 3/4, 4/4 або 6/8 з  інтонаційними та ритмічними труднощами –
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стрибки, хроматизми,  ноти з крапкою, шістнадцяті тривалості  в різних ритмічних групах,
прості та складні види синкоп, триолі, паузи. Диктант програється 10 разів протягом 30 хв.

2. Інтонаційні вправи (спів):
а)  гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів);
б) інтервали –  великі,  малі,  чисті,  діатонічні  тритони  з  розв’язанням  на  ступенях

натурального мажору та мінору; 
в) інтервали збільшені та зменшені з розв’язанням, характерні  (зб.5, зм.4, зб.2, зм.7)  та

тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору;
г) інтервали  – чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали із розв’язанням – від

даного звука (вгору та вниз);
д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення, зменшений

та збільшений  тризвуки  з  розв’язанням,  домінантсептакорд  (Д7)  та  його обернення  з
розв’язанням,  вступні септакорди  з  розв’язанням,  септакорд  ІІ  ступеня  (ІІ7)  з
розв’язанням;

е) акорди від даного звука:  мажорні і  мінорні  тризвуки та їх  обернення;  зменшений та
збільшений тризвук; Д7 та його обернення,  вступні септакорди (малий та зменшений) –
вгору та вниз.

3. Слуховий  аналіз:
а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів   по нотах   однотональної  мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4 , 4/4 та 6/8,

з різними видами хроматизмів, відхиленнями в тональності І ст. спорідненості, що містять
ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані  ноти, синкопи, триолі, шістнадцяті в
різних ритмічних групах.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти навичками грамотного нотного запису в скрипковому та басовому ключах.
2. Знати  літерні  позначення  звуків  та  тональностей,  назви  октав  на  фортепіанній

клавіатурі, квінтове коло тональностей.
3. Знати  мажорні  та  мінорні  гами до семи знаків  включно  (мажор –  натуральний,

гармонічний та мелодичний; мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний).
4. Вміти  за  вказаним  ступенем  гами  (головним  або  побічним)  визначити  тоніку

мажорної або мінорної тональності.
5. Будувати  та  визначати  чисті,  малі,  великі  інтервали,  всі  тритони  та  характерні

інтервали (зб.2, зм.7, зб.5, зм.4) в тональностях мажору і мінору до семи знаків включно та
від даного звука.

6. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до семи знаків включно –
головні звуки та їх обернення, Д7 та його обернення, вступні септакорди, ІІ 7, Зб.53 та Зм.53

з розв’язанням.
7. Будувати та визначати від звука мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення, Д 7 та

його  обернення,  вступні септакорди,  Зб.53 та  Зм.53 та  розв’язувати  їх  в  тональностях
мажору і мінору.

Знати  італійською  мовою  термінологію  темпів,  динаміки  та  деяких  прийомів
виконання в музиці.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
 (сольфеджіо письмово і усно, музична грамота усно)

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200 Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
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(12) абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував усі приклади, зазначені у екзаменаційному білеті,
безпомилково прочитав з аркуша пропонований фрагмент, зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме  володіння
спеціальною музичною термінологією, глибокі знання у питаннях з
музичної грамоти. Його відповідь блискуча, у доброму темпі, що
свідчить  про  активне  мислення,  високий  художній  та  слуховий
рівень.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта  спостерігались  незначні  неточності  у  деяких  формах
роботи,  що  суттєво  не  вплинуло   на  виявлення  високого  рівня
знань.

181
(10)

Критерії оцінювання в основному відповідають 194 (11) балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  добре  виконав  письмову  роботу  (диктант),
допустивши 1-2 незначні помилки, інтонаційно чисто відтворив
усі  вправи,  прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними
похибками,  зробив  грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково
відповів на питання з музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному відповідають 174 (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та   при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт  допустив  2-3  помилки  в  диктанті,  у  слуховому
аналізі,  при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та
метроритмічні  помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень
підготовки з музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах,  недостатньо якісно  відтворено приклад при читанні  з
аркуша, навички слухового аналізу та знання з музичної грамоти
– посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт допустив значні помилки в диктанті, в інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні
на слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти.

124
(4)

Абітурієнт із труднощами впорався з диктантом, допустив багато
помилок при виконанні інтонаційних вправ та сольфеджуванні,
навички слухового аналізу  та відповіді на питання з музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування,  у  слуховому  аналізі  визначено  тільки  окремі
елементи, відповіді на питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав диктант, виявив слабкі навички
ладового відчуття, слухового аналізу та відчуття метроритму, не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів; Артист оркестру, ансамблю

Додаткова кваліфікація  – Керівник оркестру, ансамблю
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І сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

Клас скрипки та альта

1. Одна гама в обсязі трьох октав (мажорна чи мінорна) в помірному темпі, в ритмічному
угрупованні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, основні штрихи (мартле, Віотті, пунктири,
стакато,  комбіновані,  спікато,  сотійє),  арпеджіо  відповідно  по  3  і  9  звуків  легато;
септакорди  по  4  і  12  звуків  легато,  подвійні  ноти  (терції,  сексти,  октави  у  межах
перших трьох позицій).

2. Твір великої форми (І або ІІ і ІІІ частини концерту або дві частини сонати).

3. Два етюди на різні види техніки.

4. П’єса.

Клас віолончелі

1. Одна гама в 3 октави в помірному темпі, в ритмічному угрупованні по 4, 8, 12 та 24
звуки  легато,  основні  штрихи  (мартле,  пунктири,  комбіновані,  стакато,  сотійє),
арпеджіо відповідно по 3, 6, 9 звуків легато, септакорди по 4 і 12 звуків легато та
подвійні ноти (терції, сексти, октави).

2. Твір великої форми (І або ІІ і ІІІ частини концерту або дві частини сонати).

3. Два етюди на різні види техніки.

4. П’єса.

Клас контрабаса

1. Мажорна гама в обсязі двох октав у помірному темпі, організована по 2 та 4 звуки
легато, основні штрихи арпеджіо відповідно по 3 звуки легато.

2. Два етюди на різні види техніки.

3. П’єса або одна-дві частини класичної сонати (К.Гальяр, Б.Марчело, О.Аріості).

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

Творче  випробування  проводиться  за  програмою  підготовки  випускників
естетичного  виховання.  Оцінювання  абітурієнтів  у  першій  сесії  вступних  випробувань
творчого конкурсу (виконання програми з фаху) проводиться за 200-бальною шкалою. 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
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Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконує  музичні  твори,  які  за  складністю
перевершують  програмні  вимоги;  володіє  артистичною  грою,
індивідуальним  художнім  мисленням  та  сформованим смаком.  У
виконанні  музичних  творів  абітурієнт  демонструє  віртуозний
технічний  та  художній  рівень  підготовки,  творчо  і  вільно
використовує набуті знання і навички.

190,5
(11)

Абітурієнт  виконує  на  високому  рівні  музичні  твори,  які
відповідають  або  перевершують  програмні  вимоги.  Володіє
розумінням побудови форми, стильовими якостями.  Виконує твір
на високому художньому рівні  та переконливо представляє свою
інтерпретацію.

181
(10)

Абітурієнт  виконує  на  високому  рівні  музичні  твори,  володіє
сценічними та виконавськими можливостями, має хорошу технічну
підготовку, володіє художнім мисленням, розуміє закони побудови
форми,  стильові  особливості.  Має  добре  звуковидобування  та
вібрацію. Але в його виконанні можливі деякі дрібні огріхи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виконує твори впевнено, демонструє необхідні навички
та  вміння,  але  вони  не  мають  досконалого  втілення.  Виконання
музичних  творів  адекватне  обдаруванню  і  технічній  підготовці
абітурієнта,  які  за  складністю відповідають програмним вимогам.
Ігровий апарат і музичні здібності потребують більшого розвитку.
Під час виконання допущені деякі помилки.

162
(8)

Абітурієнт виконує твори на достатньому рівні, але побудова форми
та художнє мислення дрібні, не досягають цілісного охоплення твору.
Технічні  можливості  мають  обмежене  втілення;  демонструє
посередність слуху та звуковидобування. Під час виконання допущені
помилки, рівень яких не впливає на загальне уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт виконує твори на доброму рівні, демонструє зацікавленість
музичним  процесом  без  достатнього  індивідуального  втілення.
Можливі  деякі  технічні  обмеження  та  погрішності  у
звуковидобуванні,  недостатньо  переконливе  володіння  стильовими
ознаками  твору.  У  виконанні  може  не  вистачати  творчої  уяви  та
артистичних якостей.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виконує  програму  недостатньо  стабільно.  Музичні
здібності  обмежені.  Технічна база не відповідає рівню складності
творів. Відзначаються недоліки у втіленні змісту і форми.

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  програму  не  впевнено,  зупиняється,  робить
багато помилок, не володіє цілісним охопленням форми, технічна
підготовка  слабка.  Мислення  примітивне,  дрібне,  не  розуміє
художнього змісту. Не має навичок системної самостійної роботи;
слабка зацікавленість у професійному зростанні.

124
(4)

Абітурієнт виконує програму на досить  низькому художньому та
технічному рівнях. Гра невпевнена, з зупинками і помилками. Не
має  розуміння  про  цілісність  охоплення  форми  та  стильових
якостей.  Технічні  можливості  не  відповідають  програмним
вимогам. Демонструє відсутність відповідальності та зацікавленості
у подальшому професійному навчанні.

Недостатній 118(3)
Абітурієнт   не  здатний  виконати  програму  або  виконав  її  не  в
повному обсязі. Має примітивно сформоване художнє мислення. 

112-106
(2) – (1)

Дуже обмежені музичні та технічні дані, слабкі вміння і навички.

ІІ сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  в
обсязі  8-10  тактів  у  розмірі  2/4,  3/4,  4/4 або  6/8,  який  має  яскраву  жанрову  основу   та
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інтонаційно-ритмічні  труднощі  –  стрибки,  хроматизми,  ноти  з  крапкою,  шістнадцяті  в
різних  ритмічних  групах,  прості  та  складні  види  синкоп,  триолі,  паузи.  Диктант
програється 10 разів протягом 30 хв.

2. Інтонаційні вправи (спів):
а) гами мажорні (трьох видів) та мінорні (трьох видів);
б) інтервали –  великі,  малі,  чисті,  діатонічні  тритони  з  розв’язанням  на  ступенях

натурального мажору та мінору;
в) інтервали збільшені та зменшені з розв’язанням (характерні – зб.2, зм.7, зб.5, зм.4, та

зб.4,  зм.5 у гармонічному мажорі та мінорі);
г) інтервали –  чисті,  великі,  малі,  тритони  та  характерні  інтервали  –  від  звука  з

розв’язанням (вгору та вниз);
д) акорди в  тональностях  мажору  та  мінору:  головні  тризвуки  та  їх  обернення,

домінантсептакорд (Д7) та його обернення, вступні септакорди (малий та зменшений) з
розв’язанням, септакорд ІІ ступеню (ІІ7) з розв’язанням;

е) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та
збільшений тризвуки; Д7 та його обернення, вступні септакорди (малий та зменшений)
– вгору та вниз.
3. Слуховий  аналіз:

а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, ¾,  4/4 та  6/8 з хроматизмами,
відхиленнями в тональності І ст. спорідненості. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи,
зліговані ноти, синкопи,  триолі, шістнадцяті в різних ритмічних групах.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1.  Володіти навичками грамотного нотного запису в скрипковому та басовому ключах.

2.  Знати  літерні  позначення  звуків  та  тональностей,  назви  октав  на  фортепіанній
клавіатурі, квінтове коло тональностей.

3.  Знати  мажорні  та  мінорні  гами  до  семи  знаків  включно  (мажор  –  натуральний
гармонічний та мелодичний; мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний).

4. Вміти за вказаним ступенем гами (головним або побічним) визначити тоніку мажорної
або мінорної тональності.

5. Будувати та визначати чисті, малі, великі інтервали, всі тритони та характерні інтервали
(зб.2,  зм.7,  зб.5,  зм.4)  в  тональностях  мажору і  мінору до семи знаків  включно та  від
даного звука.

6.  Будувати та  визначати в тональностях мажору та мінору до семи знаків  включно –
головні звуки та їх обернення, Д7 та його обернення, вступні септакорди, ІІ 7, Зб.53 та Зм.53

з розв’язанням.

7. Будувати та визначати від звука мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та його
обернення,  вступні септакорди, Зб.53 та Зм.53 та розв’язувати їх в тональностях мажору і
мінору.

Знати італійською мовою термінологію темпів, динаміки та деяких прийомів 
виконання в музиці.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки
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Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував  усі  приклади,  зазначені  у  екзаменаційному
білеті, безпомилково прочитав з аркуша пропонований фрагмент,
зробив  грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме
володіння спеціальною музичною термінологією, глибокі знання у
питаннях з музичної грамоти. Його відповідь блискуча, у доброму
темпі,  що свідчить про активне мислення, високий художній та
слуховий рівень.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта спостерігались незначні неточності у деяких формах
роботи,  що суттєво не  вплинуло  на  виявлення  високого  рівня
знань.

181
(10)

Критерії оцінювання в основному відповідають 194 (11) балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  добре  виконав  письмову  роботу  (диктант),
допустивши 1-2 незначні помилки, інтонаційно чисто відтворив
усі  вправи,  прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними
похибками,  зробив  грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково
відповів на питання з музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання в основному відповідають 174 (9) балам.
Абітурієнт  показав  добрі  знання  з  усіх  форм  роботи,  але
незначні недоліки спостерігались при визначенні на слух та  при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт  допустив  2-3  помилки  в  диктанті,  у  слуховому
аналізі,  при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та
метроритмічні  помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень
підготовки з музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах, недостатньо якісно відтворено приклад при читанні з
аркуша,  навички  слухового  аналізу  та  знання  з  музичної
грамоти – посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт допустив значні  помилки в диктанті,  в  інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні
на слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти.

124
(4)

Абітурієнт із труднощами впорався з диктантом, допустив багато
помилок при виконанні  інтонаційних  вправ та  сольфеджуванні,
навички слухового аналізу   та  відповіді  на питання  з  музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування,  у  слуховому  аналізі  визначено  тільки  окремі
елементи, відповіді на питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав диктант, виявив слабкі навички
ладового відчуття, слухового аналізу та відчуття метроритму, не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ 
ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів; Артист оркестру, ансамблю

Додаткова кваліфікація – Керівник оркестру, ансамблю
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І сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

Абітурієнт повинен вміти виконати:

1. Гами до трьох знаків,  їх тризвуки в помірному темпі,  різними штрихами (стакато,

легато, деташе) в дві октави.

2. Два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому темпах).

3. Дві різнохарактерні п’єси малої форми (кантиленну та технічну).

4. Читка з листа

Ударні інструменти

Ксилофон:

1. Мажорні  і  мінорні  гами  до  чотирьох  знаків  включно,  арпеджіо  тризвуків  та  їх

обернення.

2. Твір великої форми (або його частина) і п’єса.

Малий барабан:

1. Парадидли, двійки, форшлаги, тремоло.

2. Твір соло або з супроводом фортепіано або технічний етюд.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесія вступних випробувань творчого конкурсу 

Творче  випробування  проводиться  за  програмою  підготовки  випускників
естетичного  виховання.  Оцінювання  абітурієнтів  у  першій  сесії  вступних  випробувань
творчого конкурсу (виконання програми з фаху) проводиться за 200-бальною шкалою. 
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Рівень Бал Загальні критерії оцінки

Високий 200
(12)

Абітурієнт  виконує  програму  артистично,  музикально.  Демонструє
віртуозний потенціал, глибоке розуміння художнього змісту. Твори
за складністю перевершують програмні вимоги.

190,5
(11)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  музикально.  Володіє
різноманітними технічними навичками, культурою звуковидобування,
динамічною  шкалою,  розумінням  побудови  музичної  форми.
Складність програми відповідає програмним вимогам.

181
(10)

Абітурієнт  виконує  програму  стабільно,  володіє  виконавськими
можливостями,  технічним арсеналом,  звуковим забарвленням,  вміє
будувати  музичну  форму.  Але  його  виконанню притаманні  дрібні
недоліки.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  демонструє  необхідні
навички  та  вміння,  але  вони  не  мають  досконалого  втілення  у
виконанні. Технічні можливості, слух, звуковидобування потребують
більшого розвитку. Під час виконання допущені деякі помилки.

162
(8)

Абітурієнт  виконує  твори  на  достатньому  рівні,  але  художнє
мислення  та  побудова  форми  дрібні.  Технічні  можливості  мають
обмежене втілення, звуковидобування та слух розвинені посередньо.
Під  час  виконання  допущені  помилки,  рівень  яких  не  впливає  на
загальне уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт виконує твори на доброму рівні, але без індивідуального
втілення. Виконанню притаманна технічна невпевненість,  побудова
форми  без  цілісного  охоплення,  одноманітне  звуковидобування.
Допущені помилки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
помилки, які впливають на загальне охоплення форми. Має обмежені
технічні  можливості  і  музичне  мислення.  Допущені  інтонаційні
помилки..

133,5
(5)

Абітурієнт виконує програму невпевнено, зупиняється, робить багато
інтонаційних і метро-ритмічних помилок, не будує форму, технічна
підготовка слабка. Мислення примітивне, без розуміння художнього
змісту. 

124
(4)

Абітурієнт виконує програму невпевнено, часто зупиняється, робить
багато  помилок,  не  розуміє  побудови  музичної  форми,  технічні
можливості не відповідають програмним вимогам, художнє мислення
не досягає достатнього рівня.

Недостатній
118 (3)
112 (2)
106 (1)

Абітурієнт  не  може  виконати  програму  повністю,  виконує  лише
окремі фрагменти творів. Мислення примітивне, технічні можливості
дуже  обмежені.  Демонструє  повну  безперспективність  щодо
професійного навчання на інструменті.

ІІ сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО
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1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  в
обсязі  8-10  тактів  у  розмірі  2/4,  3/4 або  4/4 протягом  30  хвилин  з  10  програвань.
Ладоінтонаційні  труднощі  –  сполучення  трьох  видів  мінору,  гармонічний  мажор,
нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою; ритмічні групи з
шістнадцятими тривалостями, прості види синкоп, триолі, паузи.

2. Інтонаційні вправи (спів):
а) гами –  мажорні  (натуральна  і  гармонічна  та  мелодична)  та  мінорні  (натуральна  і

гармонічна та мелодична) до семи  знаків;
б) інтервали – чисті, малі та великі в тональностях мажору і мінору (натуральних) та від

звука вгору;
в) інтервали  – зб.2, зм.7, зб.5, зм. 4  в гармонічному мажорі та мінорі, зб.4  та  зм.5 в

натуральному та  гармонічному мажорі  і  мінорі  з  розв’язанням.  Ті  ж інтервали від
звука вгору з розв’язанням в тональностях мажору та мінору;

г) акорди –  в  тональності:  тризвуки  головних  ступенів  та  їх  обернення;  Д7  та  його
обернення  і  ввідні  септакорди  з  розв’язанням  та  від  звука  –  мажорні  та  мінорні
тризвуки та їх обернення; Д7  та його обернення, ввідні септакорди з розв’язанням у
тональностях мажору і мінору. 

3. Слуховий  аналіз: 
а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4.
Інтонаційні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти навичками грамотного нотного запису в скрипковому та басовому ключах.

2. Знати мажорні та мінорні гами до семи знаків включно (мажор та мінор – трьох
видів).

3. Будувати та визначати чисті, малі, великі інтервали, тритони та зб.2, зм.7, зб.5, зм.
4  в тональностях мажору та мінору до семи  знаків та від даного звука.

4. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до семи знаків акорди –
головні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди, дисонуючі
акорди  – з розв’язанням.

5. Будувати та визначати  від звука мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та
його обернення, ввідні септакорди і розв’язувати їх у тональностях мажору та мінору.

Знати  італійською  мовою  термінологію  темпів,  динаміки  та  деяких  прийомів
виконання в музиці.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу
(сольфеджіо письмово і усно, музична грамота усно)

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки
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Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував усі приклади, зазначені у екзаменаційному білеті,
безпомилково прочитав з аркуша пропонований фрагмент, зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме  володіння
спеціальною музичною термінологією, глибокі знання у питаннях з
музичної грамоти. Його відповідь блискуча, у доброму темпі, що
свідчить  про  активне  мислення,  високий  художній  та  слуховий
рівень.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта спостерігались незначні неточності у деяких формах
роботи,  що суттєво не вплинуло  на виявлення високого рівня
знань.

181
(10)

Критерії оцінювання в основному відповідають 194 (11) балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  добре  виконав  письмову  роботу  (диктант),
допустивши 1-2 незначні помилки, інтонаційно чисто відтворив
усі  вправи,  прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними
похибками,  зробив  грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково
відповів на питання з музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному відповідають 174 (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та   при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт  допустив  2-3  помилки  в  диктанті,  у  слуховому
аналізі,  при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та
метроритмічні  помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень
підготовки з музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах,  недостатньо якісно  відтворено приклад при читанні  з
аркуша, навички слухового аналізу та знання з музичної грамоти
– посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт допустив значні помилки в диктанті, в інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні
на слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти.

124
(4)

Абітурієнт із труднощами впорався з диктантом, допустив багато
помилок при виконанні інтонаційних вправ та сольфеджуванні,
навички слухового аналізу  та відповіді на питання з музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування,  у  слуховому аналізі  визначено  тільки  окремі
елементи, відповіді на питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав диктант, виявив слабкі навички
ладового відчуття, слухового аналізу та відчуття метроритму, не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів; Артист  оркестру, ансамблю

Додаткова кваліфікація – Керівник оркестру, ансамблю
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І сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

Клас  бандури

1. Гами до чотирьох знаків.

2. Один етюд.

3. Дві різнохарактерні п’єси, одна з них – твір великої форми.

4. Українська  пісня.

Клас  балалайки

1. Гами до чотирьох знаків (арпеджіо, акорди, дуолі, тріолі, квартолі, основні штрихи).

2. Один етюд.

3. Твір великої форми (за рівнем складності І курсу музичного коледжу).

4. Дві різнохарактерні п’єси, одна з них технічна.

Клас  домри

1. Гами до чотирьох знаків мажор, мінор (ритміка: триолі, квартолі, основні штрихи). 

2. Один етюд.

3. Два різнохарактерні твори, один обов’язково технічний.

4. Твір великої форми (за рівнем складності І курсу музичного коледжу).

Клас  гітари

1. Гами до чотирьох знаків (двооктавні та триоктавні) включно за аплікатурою А.Сеговії
(дуоль, триоль, квартоль, квінтоль, секстоль).

2. Один етюд.

3. Твір  великої  форми (сонатина,  рондо,  фантазія)  (за  рівнем  складності  І  курсу
музичного коледжу).

4. Поліфонічний твір.

5. Одну-дві різнохарактерні  п’єси (одна з них українського автора).

 Клас  баяна, акордеона

1. Гами мажорні та мінорні на 2-3 октави (до чотирьох знаків двома руками) основними
штрихами; арпеджіо, акорди.

2. Один етюд.

3. Поліфонічний  твір.

4. Один твір  великої форми (концерт, соната, сюїта, сонатина) (за рівнем складності
І курсу музичного коледжу).

5. Обробка народної пісні або танцю.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

Творче  випробування  проводиться  за  програмою  підготовки  випускників
естетичного  виховання.  Оцінювання  абітурієнтів  у  першій  сесії  вступних  випробувань
творчого конкурсу (виконання програми з фаху) проводиться за 200-бальною шкалою. 
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Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт бездоганно виконує музичні  твори, які  за  складністю
відповідають  або  перевершують  програмні  вимоги.  В  програмі
представлено  твори  різних  стилів,  використано  багатий  арсенал
виразних стилів, гра яскрава, стабільна.

190,5
(11)

Абітурієнт  виконує  музичні  твори  на  високому  рівні,  які  за
складністю відповідають програмним вимогам, має відмінну техніку,
розкриває художній зміст творів, самостійно та творчо використовує
набуті знання, вміння та навики.

181
(10)

Програма відповідає вимогам, абітурієнт виконує музичні твори на
високому рівні, розкриває художній зміст творів, має гарний звук,
продемонстрував  необхідні  навики  та  вміння,  але  при  виконанні
спостерігались незначні помилки.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виконує  музичні  твори  впевнено,  стабільно,  які
відповідають програмним вимогам, демонструє достатнє володіння
виконавською технікою. Музичне мислення в деякій мірі стандартне,
під час виконання спостерігались незначні помилки.

162
(8)

Абітурієнт  виконує  твори на  гарному рівні,  демонструє  необхідні
навики та  вміння,  але  вони ще  не  зовсім  досконалі.  Недостатньо
уваги  приділяється  виразності  передачі  змісту  творів,
звуковидобування  потребує  вдосконалення  технічні  можливості
вимагають більшого розвитку.

152,5
(7)

Абітурієнт  виконує  музичні  твори  добре,  але  спостерігаються
помилки,  які  впливають  на  загальне  охоплення  форми,  його
виконанню  притаманна  типовість  мислення  та  технічна
невпевненість, динамічна школа недостатньо різноманітна.

Посередній 143
(6)

Програма відповідає вимогам або трохи нижче рівнем, абітурієнт
невпевнено  виконує  музичні  твори,  часто  зупиняється,  роблячи
помилки,  динамічна  школа  не  розвинута,  музичне  мислення
розвинуте недостатньо, технічної бази не вистачає.

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  твори  невпевнено,  роблячи  помилки,  має
технічні  недоліки,  фальшиву інтонацію,  недостатньо  штрихів  та
ритмічного  малюнку.  Музичне  мислення  обмежено,  художній
зміст творів відтворює приблизно.

124
(4)

Абітурієнт  виконує  твори  невпевнено,  роблячи  багато  помилок,
виконання  одноманітне,  неточність  штрихів,  млява  динаміка,
недостатнє  володіння виконавською технікою,  не  має  розуміння
про  цілісність  форми,  художнє  мислення  обмежене,  виступ
слабкий, невиразний.

Недостатній 118 (3) Абітурієнт  невзмозі  виконати  програму  повністю,  мислення
примітивне,  слабка  технічна  озброєність  в  організації  ігрового
апарату,  велика  кількість  помилок  різного  роду,  відсутні
художньо-музичні наміри.

112 (2)

106 (1)

ІІ сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота

1. Написання одноголосного диктанту в мажорній або мінорній тональності в обсязі
8-10 тактів у розмірі  2/4,  3/4 або  4/4 протягом 30 хвилин з 10 програвань. Ладоінтонаційні
труднощі – сполучення трьох видів мінору, гармонічний мажор, нескладні стрибки вгору
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та  вниз.  Ритмічні  труднощі:  ноти  з  крапкою;  ритмічні  групи  з  шістнадцятими
тривалостями, прості види синкоп, триолі, паузи.

2. Інтонаційні вправи (спів):
д) гами –  мажорні  (натуральна  і  гармонічна  та  мелодична)  та  мінорні  (натуральна  і

гармонічна та мелодична) до семи  знаків;
е) інтервали – чисті, малі та великі в тональностях мажору і мінору (натуральних) та від

звука вгору;
ж) інтервали  – зб.2, зм.7, зб.5, зм. 4  в гармонічному мажорі та мінорі, зб.4  та  зм.5 в

натуральному та  гармонічному мажорі  і  мінорі  з  розв’язанням.  Ті  ж інтервали від
звука вгору з розв’язанням в тональностях мажору та мінору;

з) акорди –  в  тональності:  тризвуки  головних  ступенів  та  їх  обернення;  Д7  та  його
обернення  і  вступні  септакорди  з  розв’язанням  та  від  звука  –  мажорні  та  мінорні
тризвуки та їх обернення; Д7  та його обернення, вступні септакорди з розв’язанням у
тональностях мажору і мінору. 

3. Слуховий  аналіз: 
г) інтервалів              (5 видів);
д) акордів                   (4 види);
е) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4.
Інтонаційні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти навичками грамотного нотного запису в скрипковому та басовому ключах.

2. Знати  мажорні  та  мінорні  гами до  семи знаків  включно  (мажор  та  мінор  –  трьох
видів).

3. Будувати та визначати чисті, малі, великі інтервали, тритони та зб.2, зм.7, зб.5, зм. 4  в
тональностях мажору та мінору до семи  знаків та від даного звука.

4. Будувати та  визначати  в  тональностях  мажору та  мінору до семи знаків  акорди –
головні  тризвуки  та  їх  обернення,  Д7  та  його  обернення,  вступні  септакорди,
дисонуючі акорди  – з розв’язанням.

5. Будувати та визначати  від звука мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та
його  обернення,  вступні  септакорди  і  розв’язувати  їх  у  тональностях  мажору  та
мінору.

Знати  італійською  мовою  термінологію  темпів,  динаміки  та  деяких  прийомів
виконання в музиці.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
 (сольфеджіо письмово і усно, музична грамота усно)

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200 Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
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(12) абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував  усі  приклади,  зазначені  у  екзаменаційному
білеті, безпомилково прочитав з аркуша пропонований фрагмент,
зробив  грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме
володіння спеціальною музичною термінологією, глибокі знання
у  питаннях  з  музичної  грамоти.  Його  відповідь  блискуча,  у
доброму  темпі,  що  свідчить  про  активне  мислення,  високий
художній та слуховий рівень.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта спостерігались незначні неточності у деяких формах
роботи,  що суттєво не  вплинуло  на  виявлення високого рівня
знань.

181
(10)

Критерії  оцінювання в основному відповідають 194 (11) балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  добре  виконав  письмову  роботу  (диктант),
допустивши 1-2 незначні помилки, інтонаційно чисто відтворив
усі  вправи,  прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними
похибками,  зробив  грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково
відповів на питання з музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та   при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт допустив 2-3 помилки в диктанті, у слуховому аналізі,
при відтворенні вправ мали місце інтонаційні  та метроритмічні
помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень  підготовки  з
музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах,  недостатньо  якісно  відтворено  приклад  при  читанні  з
аркуша, навички слухового аналізу та знання з музичної грамоти
– посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт допустив значні помилки в диктанті,  в інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні
на слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти.

124
(4)

Абітурієнт із труднощами впорався з диктантом, допустив багато
помилок при виконанні інтонаційних вправ та сольфеджуванні,
навички слухового аналізу  та відповіді  на питання з музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування,  у  слуховому  аналізі  визначено  тільки  окремі
елементи, відповіді на питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав диктант, виявив слабкі навички
ладового відчуття, слухового аналізу та відчуття метроритму, не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів; Артист хору, ансамблю; 

Керівник хору, ансамблю
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І сесія вступних випробувань творчого 
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

1. Виконати на фортепіано три твори (поліфонію, твір великої форми і п’єсу).

2. Виконати під власний акомпанемент пісню або романс.

3. Продемонструвати диригування двох різнохарактерних хорових творів (a cappella і

твір з супроводом) на різні диригентські схеми.

4. Виконати на фортепіано хорову партитуру a cappella і проспівати напам'ять одну з

хорових партій (сольфеджіо та з текстом).

5. Прочитати з листа номер із сольфеджіо.

6. Прочитати напам’ять вірш.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробуваннях творчого конкурсу 

(диригування, спів, фортепіано)

Творче  випробування  проводиться  за  програмою  підготовки  випускників
естетичного  виховання.  Оцінювання  абітурієнтів  у  першій  сесії  вступних  випробувань
творчого конкурсу (виконання програми з фаху) проводиться за 200-бальною шкалою. 
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Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий

200
(12)

Абітурієнт  демонструє  бездоганне  виконання  фортепіанних
творів,  грамотну  побудову  композиції  і  драматургії, досконале
відтворення  художнього  змісту  творів,  свободу  диригентського
апарата,  переконливий  показ  вступу  та  зняття  в  диригуванні,
чистоту інтонації  та бездоганне відчуття  ритму у співі  хорових
партій і читанні з листа, багату міміку, артистизм.

194
(11)

Чітке і виразне виконання фортепіанних творів,  логічна побудова
композиції, відтворення  художнього  змісту  творів,  свобода
диригентського апарата,  переконливий показ вступу та зняття в
диригуванні,  чистота  інтонації  та  бездоганне  відчуття  ритму  у
співі  хорових партій  і  читанні  з листа,  багата міміка, артистизм,
вміле відтворення засобів музичної виразності .

184
(10)

Виразне  виконання  програми,  відтворення  художнього  змісту
творів,   свобода  диригентського  апарата,  переконливий  показ
вступу  та  зняття  в  диригуванні,  чистота  інтонації  та  відмінне
відчуття  ритму у співі  хорових партій  і  читанні  з  листа,  певна
міміка.

Достатній
174
(9)

Переконливе  виконання  фортепіанної  програми,  свобода
диригентського  апарата,  зрозумілий  показ  вступу  та  зняття  в
диригуванні,  добре  відтворення  художнього  змісту  творів,
чистота інтонації та добре відчуття ритму у співі хорових партій і
читанні з листа, достатня емоційність, певна міміка.

164
(8)

Добре виконання фортепіанної програми, вільний диригентський
апарат при деякій скутості окремих його частин, зрозумілий показ
вступу  та  зняття,  добре  відтворення  художнього  змісту  творів,
чистота інтонації та добре відчуття ритму у співі хорових партій і
читанні з листа, достатня емоційність, певна міміка .

154
(7)

В основному добре виконання фортепіанної  програми, відносна
свобода диригентського  апарата,  в основному зрозумілий показ
вступу  та  зняття  в  диригуванні,  майже  добре  відтворення
художнього  змісту  творів,  в  цілому  зрозуміла  драматургія,
стримана емоційність, елементи міміки.

Посередній

144
(6)

Задовільне  виконання  фортепіанної  програми,  в  диригуванні
деякі  недоліки  щодо  положення  рук  і  похитування  корпусом,
присутня  певна  скутість,  не  завжди  зрозумілий  диригентський
показ вступу та зняття, задовільне відтворення художнього змісту
творів,  недостатнє  вираження  драматургічної  лінії,  стримана
емоційність.

134
(5)

Дуже  посереднє  виконання  фортепіанної  програми,  не  завжди
зрозумілий диригентський показ  вступу та  зняття,  похитування
корпусом, скутість однієї з частин апарата, посереднє відтворення
художнього  змісту  творів,  нестійке  інтонування  та  відчуття
ритму, відсутність навиків читання з листа, відсутність міміки.

124
(4)

Абітурієнт виконує програму нестабільно, демонструє відсутність
твердої  опори  в  ногах,  скутість  диригентського  апарата,  не
виявляє емоційних реакцій на перебіг образного змісту музичних
творів,  нестійке  інтонування  та  відчуття  ритму,  відсутність
навиків читання з листа, відсутність міміки.

Недостатній 123
(3)

Абітурієнт   виконує  програму  фрагментами,  з  диригентською
технікою  не  ознайомлений,  погано  розуміється  в  характері
розвитку музичних творів.

113
(2)

Абітурієнт  не  володіє  елементарними  навичками,  необхідними
для навчання зі спеціалізації «Хорове диригування»,  інертний у
сприйнятті музики.

103
(1)

Абітурієнт не здатний виконати завдання творчого конкурсу.

ІІ сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  в
обсязі 8-10 тактів у розмірі  2/4, 3/4, 4/4 або 6/8 з  інтонаційними та ритмічними труднощами –
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стрибки, хроматизми, ноти з крапкою, шістнадцяті тривалості в різних ритмічних групах,
прості та складні види синкоп, триолі, паузи. Диктант програється 10 разів протягом 30 хв.

2. Інтонаційні вправи (спів):
ж)  гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів);
з)інтервали –  великі,  малі,  чисті,  діатонічні  тритони  з  розв’язанням  на  ступенях

натурального мажору та мінору; 
и) інтервали збільшені та зменшені з розв’язанням, характерні  (зб.5, зм.4, зб.2, зм.7)  та

тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору;
к) інтервали – чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали із розв’язанням – від

даного звука (вгору та вниз);
л) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення, зменшений та

збільшений  тризвуки  з  розв’язанням,  домінантсептакорд  (Д7)  та  його  обернення  з
розв’язанням, вступні септакорди з розв’язанням, септакорд ІІ ступеня (ІІ7) з розв’язанням;

м) акорди від даного звука: мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та
збільшений тризвук; Д7 та його обернення, вступні септакорди (малий та зменшений) –
вгору та вниз.

3. Слуховий  аналіз:
г)інтервалів                (5 видів);
д) акордів                   (4 види);
е) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів   по нотах   однотональної  мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4 , 4/4 та 6/8,

з різними видами хроматизмів, відхиленнями в тональності І ст. спорідненості, що містять
ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані  ноти, синкопи, триолі, шістнадцяті в
різних ритмічних групах.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти навичками грамотного нотного запису в скрипковому та басовому ключах.
2. Знати  літерні  позначення  звуків  та  тональностей,  назви  октав  на  фортепіанній

клавіатурі, квінтове коло тональностей.
3. Знати  мажорні  та  мінорні  гами до семи знаків  включно  (мажор –  натуральний,

гармонічний та мелодичний; мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний).
4. Вміти  за  вказаним  ступенем  гами  (головним  або  побічним)  визначити  тоніку

мажорної або мінорної тональності.
5. Будувати  та  визначати  чисті,  малі,  великі  інтервали,  всі  тритони  та  характерні

інтервали (зб.2, зм.7, зб.5, зм.4) в тональностях мажору і мінору до семи знаків включно та
від даного звука.

6. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до семи знаків включно –
головні звуки та їх обернення, Д7 та його обернення, вступні септакорди, ІІ 7, Зб.53 та Зм.53

з розв’язанням.
7. Будувати та визначати від звука мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення, Д 7 та

його  обернення,  вступні  септакорди,  Зб.53 та  Зм.53 та  розв’язувати  їх  в  тональностях
мажору і мінору.

Знати  італійською  мовою  термінологію  темпів,  динаміки  та  деяких  прийомів
виконання в музиці.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
(сольфеджіо письмово і усно, музична грамота усно)

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200 Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
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(12) абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував  усі  приклади,  зазначені  у  екзаменаційному
білеті, безпомилково прочитав з аркуша пропонований фрагмент,
зробив  грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме
володіння спеціальною музичною термінологією, глибокі знання у
питаннях з музичної грамоти. Його відповідь блискуча, у доброму
темпі,  що  свідчить  про активне  мислення,  високий художній  та
слуховий рівень.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта  спостерігались  незначні  неточності  у  деяких  формах
роботи,  що  суттєво  не  вплинуло   на  виявлення  високого  рівня
знань.

181
(10)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  194  (11)  балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт добре виконав письмову роботу (диктант), допустивши
1-2  незначні  помилки,  інтонаційно  чисто  відтворив  усі  вправи,
прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними  похибками,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково  відповів  на  питання  з
музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та   при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт допустив 2-3 помилки в диктанті, у слуховому аналізі,
при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та  метроритмічні
помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень  підготовки  з
музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах,  недостатньо  якісно  відтворено  приклад  при  читанні  з
аркуша, навички слухового аналізу та знання з музичної грамоти –
посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт  допустив  значні  помилки  в  диктанті,  в  інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні
на слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти.

124
(4)

Абітурієнт із труднощами впорався з диктантом, допустив багато
помилок  при  виконанні  інтонаційних  вправ  та  сольфеджуванні,
навички  слухового  аналізу   та  відповіді  на  питання  з  музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування,  у  слуховому  аналізі  визначено  тільки  окремі
елементи, відповіді на питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав  диктант,  виявив слабкі  навички
ладового відчуття,  слухового аналізу та відчуття метроритму,  не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ТЕОРІЯ МУЗИКИ»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів

Додаткова кваліфікація – Керівник оркестру, ансамблю

 І сесія вступних випробувань творчого 
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота
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ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного  диктанту в  мажорній  або  мінорній  тональності  в
обсязі 8-10 тактів у розмірі  2/4,  3/4, 4/4  або  6/8 . Інтонаційні труднощі – стрибки в мелодії,
хроматизми,  відхилення  у  споріднені  тональності.  Ритмічні  –  ноти  з  крапкою,
шістнадцяті, прості та складні види синкоп, триолі, паузи. Диктант програється 10 разів
протягом 30 хвилин.

2. Інтонаційні  вправи (спів)  :

а) гами мажорні (трьох  видів) та мінорні (трьох видів) та старовинні діатонічні лади до
семи знаків включно від різних ступенів;

б) інтервали –  великі,  малі,  чисті,  діатонічні  тритони  з  розв’язанням  на  ступенях
натурального мажору та мінору;

в) інтервали – збільшені та зменшені з розв’язанням ( характерні –  зб.2, зм..7, зб.5, зм. 4 і
зб. 4, зм..5) в гармонічному мажорі та мінорі;

г) інтервали  –  чисті,  великі,  малі,  тритони  та  характерні  інтервали  –  від  звука  з
розв’язанням (вгору та  вниз);

д) акорди в тональностях мажору і мінору: головні тризвуки і їх обернення; зменшений і
збільшений  тризвук  з  розв’язанням,  домінантсептакорд  (Д7  )  та  його  обернення,
вступні септакорди, септакорд ІІ ступеню (ІІ7 ) з розв’язанням; 

е) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та
збільшений тризвук; Д7 та його  обернення, вступні  септакорди (малий та зменшений),
септакорд другого ступеня (ІІ7) – вгору та вниз.

3. Слуховий  аналіз:

а) інтервалів              (5 видів);
б) акордів                   (4 види);
в) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4. та 6/8 однотональних мелодій
з хроматизмами, відхиленнями та модуляціями в тональності І ст. спорідненості. Ритмічні
труднощі: ноти з  крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, триолі, шістнадцяті  у  різних
групах. 

5. Творчі вправи:

а) створення мелодій із  включенням окремих елементів  інтервалів,  акордів,  ритмічних
груп та ін.;

б) підбір акомпанементу або другого голосу до даної мелодії.

Крім  того,  абітурієнти  повинні  показати  навички  транспонування  одноголосних
або нескладних двоголосних прикладів та навички роботи над двоголоссям (спів та гра,
аналіз тощо).

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

Абітурієнт повинен показати знання:
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а) фортепіанної  клавіатури, назви октав, літерного позначення  звуків, тривалостей, пауз,

нот у скрипковому та басовому ключах;

б) основних видів метру та розміру; темпів та їх позначення;

в) мажорних ладів трьох видів (натурального, гармонічного, мелодичного) та мінорних

ладів  трьох  видів  (натурального,  гармонічного  та  мелодичного),  старовинних

діатонічних ладів;

г) мажорних  та  мінорних  тональностей  до  семи  знаків  включно,  квінтове  коло

тональностей; паралельні, однойменні, енгармонічно-рівні та споріднені тональності;

д) інтервалів  на  ступенях  натурального  мажору  та  мінору  (чистих,  малих,  великих,

діатонічних тритонів) та збільшених і зменшених у гармонічних ладах (зб.2, зм.7, зб.4,

зм.5,  зб.5,  зм.4)  з  розв’язанням;  інтервалів,  побудованих  від  звука  вгору  та  вниз;

енгармонізму інтервалів;

е) акордів:  від  звука  вгору  та  вниз  тризвуки  чотирьох   видів,  обернення  мажорних  і

мінорних тризвуків, домінантсептакорд з оберненнями, вступні септакорди, а також в

тональності головні тризвуки та їх обернення, септакорд V ступеню з оберненнями,

септакорди VII та II ступенів; 

ж) побудови хроматичних мажорних та мінорних гам.

Передбачається  перевірка  набутих  практичних  навичок  щодо  зазначеного  вище

теоретичного матеріалу, а саме: побудова та розв’язання інтервалів, акордів, визначення,

перелік або гра гам, ладів, інтервалів, акордів та ін. (на фортепіано або усно).

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу  

(сольфеджіо письмово і усно, музична грамота)

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки

Високий 200 Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
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(12) абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував усі приклади, зазначені у екзаменаційному білеті,
безпомилково  прочитав  з  аркуша  пропонований  фрагмент,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  виявив  вільне  та  свідоме  володіння
спеціальною музичною термінологією, глибокі знання у питаннях з
музичної  грамоти,   добре  відчуття  строю,  проявив ініціативу  при
виконанні  творчих  завдань.  Його  відповідь  блискуча,  у  доброму
темпі,  що  свідчить  про  активне  мислення,  високий  художній  та
слуховий рівень.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта  спостерігались  незначні  неточності  у  деяких  формах
роботи, що суттєво не вплинуло  на виявлення високого рівня знань.

181
(10)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  194  (11)  балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт добре виконав письмову роботу (диктант), допустивши 1-
2  незначні  помилки,  інтонаційно  чисто  відтворив  усі  вправи,
прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними  похибками,  зробив
грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково  відповів  на  питання  з
музичної грамоти, добре виконав творчі завдання.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки  спостерігались  при  визначенні  на  слух  та   при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт допустив 2-3 помилки в диктанті, у слуховому аналізі,
при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та  метроритмічні
помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень  підготовки  з
музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах,  недостатньо  якісно  відтворено  приклад  при  читанні  з
аркуша,  творчі  та навички слухового аналізу,   а  також знання з
музичної грамоти – посередні. 

133,5
(5)

Абітурієнт  допустив  значні  помилки  в  диктанті,  в  інтонаційних
вправах, у читанні з аркуша, показав слабкі навички у визначенні
на слух, неякісно відповів на питання з музичної грамоти. Творчі
завдання виконано на слабкому рівні.

124
(4)

Абітурієнт із труднощами впорався з диктантом, допустив багато
помилок  при  виконанні  інтонаційних  вправ  та  сольфеджуванні,
навички  слухового  аналізу   та  відповіді  на  питання  з  музичної
грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування,  у  слуховому  аналізі  визначено  тільки  окремі
елементи,  відповіді  на  питання  з  музичної  грамоти дуже слабкі.
Творчі задатки майже відсутні.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав  диктант,  виявив слабкі  навички
ладового відчуття,  слухового аналізу та відчуття метроритму,  не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.

ІІ сесія вступних випробувань 
творчого конкурсу: музична література

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Абітурієнт повинен виявити
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 знання предмета  музичної  літератури в обсязі  програми ШЕВ усіх років  навчання
(життєвий  і  творчий  шлях  композитора,  аналіз  музичних  творів,  визначення
фрагментів музичних творів (12) на слух);

 вміння аналізувати музичний твір, визначати образний зміст головного тематизму;

 знання головних особливостей музичних жанрів та музичних форм, що зустрічаються
у програмних творах;

 знання музикознавчих термінів;

 знання народнопісенної творчості (заспівати відомі народні пісні соло або у власному
супроводі);

 навички володіння музичним інструментом і голосом (зіграти чи  заспівати головні
теми  творів, що аналізуються);

 загальний  рівень  культури,  знання  найважливіших  явищ  історії  суспільства,
літератури, живопису.

Орієнтовний перелік  питань  
у  білетах  з  музичної  літератури:

1. Життєвий  та  творчий  шлях  М.Леонтовича
2. Життєвий  та  творчий  шлях  П.Чайковського
3. Життєвий  та  творчий  шлях  Ф.Шопена
4. Життєвий  та  творчий  шлях  Л.Бетховена
5. Життєвий  та  творчий  шлях  І.Баха
6. Життєвий  та  творчий  шлях  С.Прокоф’єва
7. Життєвий  та  творчий  шлях  Л.Ревуцького
8. Життєвий  та  творчий  шлях  М.Римського-Корсакова
9. Будова класичної симфонії.
10. Будова класичної сонати.
11. Романтизм – провідний художній напрям у мистецтві 19 ст.
12. Роль М.Лисенка у розвитку української професіональної  музики
13. М.Глінка – основоположник  російської  класичної  музики
14. С.Прокоф’єв  “Олександр  Невський”
15. Л.Бетховен  „Егмонт”
16. Д.Шостакович  Симфонія  № 7 (ч.І)
17. В.Моцарт  Симфонія  № 40
18. М.Римський-Корсаков  „Шехерезада”
19. П.Чайковський  „Євгеній  Онєгін”
20. Ф.Шуберт  „Незакінчена  симфонія”
21. М.  Глінка  „Іван  Сусанін”
22. Й.Гайдн  Симфонія  №  103
23. С.Гулак – Артемовський «Запорожець за Дунаєм»
24. М.Лисенко  „Тарас  Бульба”
25. Б.Лятошинський Симфонія № 3
26. Хорові обробки народних пісень М.Леонтовича

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

(музична література)

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200 Абітурієнт  виявляє  вільне  володіння  теоретичним  і  музичним
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(12) матеріалом,  навички  творчого  мислення  в  аналізі  музичного
твору  і  тематизму,  стилю  композитора,  може  застосовувати
набуті  знання та навички у порівнянні  творів,  стилів.  Виразно
відтворює  музичний  матеріал.  Абітурієнт  виявляє  здатність
узагальнювати,  сприймати  явища  національної  та  світової
музичної літератури в асоціації  з життєвими явищами.

190,5
(11)

Критерії оцінювання відповідають 200 (12) балам, але у відповіді
абітурієнта спостерігались незначні неточності у деяких формах
роботи,  що суттєво не вплинуло  на виявлення високого рівня
знань.

181
(10)

Критерії  оцінювання в основному відповідають 194 (11) балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виявляє навички цілісного  аналізу  музичного твору,
його жанрових особливостей, музичної драматургії, має уявлення
про  стиль  композитора.  Але  йому  бракує  індивідуального
ставлення та творчого осмислення твору.

162
(8)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  174  (9)  балам.
Абітурієнт показав добрі знання з усіх форм роботи, але незначні
недоліки спостерігались у музичній вікторині та при відтворенні
музичного матеріалу.

152,5
(7)

Абітурієнт  допустив  деякі  неточності  у  відповідях  на  питання
екзаменаційного  білету,   при відтворенні   музичного  матеріалу
мали  місце  незначні  помилки,  недостатньо  якісним  виявився
рівень  підготовки  з  музичної  вікторини  та  аналізу  музичних
творів.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виявляє  елементарні  навички  аналізу  музичного
твору  та  знання  з  музичної  термінології,  здатність  лише  до
репродуктивного мислення. Припускається помилок у знанні та
відтворенні  музичного  матеріалу,  демонструє  бідний
словниковий запас.

133,5
(5)

Критерії  оцінювання  в  основному  відповідають  144  (6)  балам.
Але навички  аналізу  та рівень теоретичних знань – посередні.
Значні  помилки  у  музичній  вікторині  та  при  відтворенні
музичного матеріалу.

124
(4)

Одне з питань екзаменаційного білету не розкрито зовсім. Низька
якість знання та відтворення музичного матеріалу.

Недостатній 118
(3)

Абітурієнт  виявляє  відсутність  навичок  цілісного  аналізу
музичного твору та незнання музичної термінології. Демонструє
недостатньо  сформоване  творче  мислення,  невміння  висловити
власну думку.

112
(2)

Абітурієнт  не  володіє  професійними  знаннями  і  навичками,  не
може побудувати змістовної відповіді.

106
(1)

Абітурієнт не може відповісти на жодне питання, не розуміє їх
змісту.

ІІІ сесія вступних випробувань 
творчого конкурсу: фортепіано

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФОРТЕПІАНО

1. Поліфонічний  твір імітаційного складу (триголосся).
2. Велика форма: І або ІІ і ІІІ частини сонати (концерту) або рондо, варіації.
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3. П’єса.
4. Етюд.

 Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на IІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу

 (виконання програми зі  спеціалізованого фортепіано)

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт  виконує  програму  стабільно,  володіє  необхідними
технічними навичками. Розуміється на художньому змісті творів,
володіє  культурою  звуковидобування.  Складність  програми
відповідає вимогам.

190,5
(11)

Виконання стабільне, демонструє технічну базу і звукову культуру,
художнє  усвідомлення  змісту.  Складність  програми відповідна до
вимог.

181
(10)

Абітурієнт виконує програму стабільно, з технічною і художньою
відповідністю, але його виконанню притаманні дрібні недоліки.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  але  звукова  культура  і
технічні можливості не розкриті належним чином. Під час виконання
допущені дрібні помилки.

162
(8)

Твори  виконані  на  достатньому  рівні,  але  художне  мислення,
технічні можливості, слух розвинені посередньо. Під час виконання
допущені помилки, рівень яких не впливає на загальне уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт виконує програму на достатньому рівні, але технічно
не  впевнено,  без  цілісного  формобудування,  одноманітно.
Допущені помилки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
помилки,  які  впливають  на  загальне  охоплення  форми.  Має
обмежені  технічні  можливості  і  музичне  мислення.  Динамічна
шкала і звукове забарвлення одноманітні.

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
багато  помилок,  не  будує  форму,  технічна  підготовка  слабка.
Мислення примітивне, без розуміння художнього змісту. 

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  часто  зупиняється,
робить  багато  помилок,  не  розуміє  побудови  музичної  форми,
технічні можливості не відповідають програмним вимогам.

Недостатній
118 (3)
112 (2)
106 (1)

Абітурієнт не може виконати програму повністю, виконує лише
окремі  фрагменти  творів.  Мислення  примітивне,  технічні
можливості дуже обмежені. Демонструє повну безперспективність
у  вивченні  «спеціалізованого  фортепіано»,  як  профілюючого
предмету в курсі «теорії музики».

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ»

Кваліфікація – Артист хору, ансамблю
Додаткова кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів
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І сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: виконання програми з фаху

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

1. Виконати напам’ять три вокальних твори (один – без супроводу).

2. Виразно прочитати напам’ять вірш, байку або уривок з художньої прози.

3. Співбесіда з питань майбутнього фаху.

Обов’язково мати довідку про медичний огляд лікаря-спеціаліста (фоніатора).

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт бездоганно виконує вокальну програму, яка за складністю
перевершує  програмні  вимоги;  має  артистичні  здібності,
індивідуальне  художнє  мислення  та  музичний  смак.  У  виконанні
вокальних творів  абітурієнт демонструє бездоганний технічний та
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художній  рівень  підготовки,  творчо  і  вільно  використовує  набуті
знання  і  навички,  демонструє  природній  тембр  та  крайні  ноти
діапазону.

190,5
(11)

Абітурієнт  виконує  на  високому  рівні  вокальні  твори,  які
відповідають або перевершують програмні вимоги. Має рівний голос
протягом  усього  діапазону  та  демонструє  верхні  ноти.  Виконує
програму на високому художньому рівні та переконливо представляє
свою інтерпретацію відповідно стильовим особливостям.

181
(10)

Абітурієнт  виконує  на  високому  рівні  музичні  твори,  володіє
сценічними та виконавськими можливостями,  має якісну технічну
підготовку,  володіє  художнім  мисленням  та   здатністю  грамотно
будувати  фрази.  Має  рівну  вібрацію,  приємний  тембр  голосу  та
вільний артикуляційний апарат. Але в його виконанні можливі деякі
дрібні огріхи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт виконує твори впевнено, демонструє необхідні навички
та  вміння,  але  вони  не  мають  досконалого  втілення.  Виконання
музичних творів за складністю відповідають програмним вимогам.
Але артикуляційний апарат і музичні здібності потребують більшого
розвитку. Під час виконання допущені деякі помилки.

162
(8)

Абітурієнт виконує твори на достатньому рівні, але має обмежений
діапазон, та замало кантилени в голосі. Технічні можливості голосу
потребують розвитку; не зовсім впевнена інтонація, але демонструє
музикальність та має потенціал для подальшого розвитку. Під час
виконання допущені помилки, рівень яких не впливає на загальне
уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт  виконує  твори  на  доброму  рівні,  демонструє
зацікавленість музичним процесом без достатнього індивідуального
втілення. Можливі деякі технічні та інтонаційні  огріхи, недостатньо
рівно  звучить  голос  протягом  усього  діапазону,  в  голосі  відсутні
крайні ноти. Слабка опора дихання. 

Посередній 143
(6)

Абітурієнт виконує програму недостатньо стабільно, не демонструє
рівність  голосу,  діапазон  і  технічні  навички  обмежені,   але  має
музикальність.  Твори  не  відповідають  програмним  вимогам.
Відзначаються недоліки у роботі артикуляційного апарату, в голосі
відсутнє вібрато.

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
багато помилок, не володіє диханням. Не розуміє художнього змісту
твору, не має рівності в голосі.  Недостатньо чиста інтонація,млява
дикція.

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму на  досить  низькому художньому та
технічному  рівнях.  Спів  невпевнений,  з  помилками.  Не  має
достатнього  діапазону  та  вібрато,  голос  звучить  не  природно.
Технічні  можливості  не  відповідають  програмним  вимогам.
Демонструє  відсутність  відповідальності  та  зацікавленості  у
подальшому професійному навчанні.

Недостатній 118(3)
Абітурієнт   не  здатний  виконати  програму  або  виконав  її  не  в
повному обсязі. Не має подальшої перспективи у навчанні.

112-106
(2) – (1)

Дуже обмежені музичні та вокальні дані, слабкі вміння і навички.
Виказує незацікавленість до майбутньої професії..

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

Продемонструвати  музичні  здібності  (перевіряються  музичний  слух,  музична

пам’ять, відчуття ритму).
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Перевірка  музичного слуху та музичної пам’яті передбачає

 спів нескладної мелодії або пісні  без супроводу, 

 відтворення голосом запропонованої мелодії, 

 визначення напрямку руху мелодії (висхідний, нисхідний),

 визначення кількості одночасно зіграних звуків, 

 знаходження  на  фортепіанній  клавіатурі  окремих  звуків  у  заданому  діапазоні,

визначення популярної  мелодії після прослуховування, 

 визначення характеру або жанрової основи музичного уривка тощо. 

Перевірка відчуття ритму складається  з

 відтворення ритму знайомої мелодії, 

 повторювання нескладних ритмічних фігур в обсязі 2-4 тактів (тривалості з крапкою,

шістнадцяті тривалості в різних комбінаціях, синкопи),

 визначення  метричної  основи  запропонованого  музичного  уривка  (дводольна,

тридольна).   

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо: рівень слухової підготовки
Високий 200 Абітурієнт  виявив  відмінний  музичні  здібності;  має  чудовий
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(12) музичний слух, пам’ять та відчуття ритму, відтворює голосом та
на  фортепіано  різні  елементи  музичної  мови,  сольфеджування
інтонаційно чисте та яскраве; розуміється на питаннях з музичної
грамоти.

190,5
(11)

Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності,  має  чудовий
музичний  слух,  пам’ять  та  відчуття  ритму;  сольфеджування
інтонаційно  чисте  та  яскраве,  але  у  відтворенні  елементів
музичної мови спостерігались незначні недоліки.

181
(10)

Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності;  має  чудовий
музичний слух, пам’ять та відчуття ритму, але в сольфеджуванні
та відтворенні елементів музичної мови були незначні похибки,
які не вплинули на загальний високий рівень здібностей.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності;  має  добрий
музичний  слух,  пам’ять  та  відчуття  ритму;  добре  відтворює
голосом  та  на  фортепіано  різні  елементи  музичної  мови;
сольфеджування інтонаційно чисте.

162
(8)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності,  має  добрий
музичний  слух,  пам’ять,  інтонаційно  чисте  сольфеджує,  але  у
відтворенні  елементів  музичної  мови  спостерігались  деякі
недоліки.

152,5
(7)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності,  має  добрий
музичний слух, пам’ять, відчуття ритму, але в сольфеджуванні та
відтворенні  елементів  музичної  мови  спостерігались  деякі
недоліки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  має  не  дуже
розвинутий  музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму.
Сольфеджування  та  відтворення  елементів  музичної  мови було
недосконалим.

133,5
(5)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  має  не  дуже
розвинуті  музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму.  У
сольфеджуванні  та  відтворенні  елементів  музичної  мови
спостерігались значні недоліки.

124
(4)

Абітурієнт  виявив посередні  музичні  здібності,  музичний слух,
пам’ять  та  відчуття  ритму  не  розвинуті.  Сольфеджування  та
відтворення елементів музичної мови невиразне, недосконале, із
значними недоліками.

Недостатній 118
(3)

Абітурієнт виявив низький рівень музичних здібностей;  має не
розвинутий  музичний  слух,  дуже  слабку  пам’ять  та  відчуття
ритму. Неспроможний чисто сольфеджувати та відтворює окремі
елементів музичної мови.

112
(2)

У абітурієнта відсутні музичні здібності, немає музичного слуху,
пам’ять,  слабке  відчуття  ритму;  неспроможний  сольфеджувати
чисто; не відтворює елементів музичної мови.

106
(1)

У абітурієнта  відсутні  музичні  здібності;  немає  слуху,  пам’яті,
відчуття  ритму;  неспроможний  зовсім  сольфеджувати  та
відтворювати елементи музичної мови.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕСТРАДНИЙ СПІВ»

Кваліфікація – Артист хору, ансамблю
Додаткова кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів
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І сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: виконання програми з фаху

 
ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

1. Виконати напам’ять три вокальних твори (один – без супроводу).

2. Виразно прочитати напам’ять вірш, байку або уривок з художньої прози.

3. Співбесіда з питань майбутнього фаху.

Обов’язково мати довідку про медичний огляд лікаря-  спеціаліста (  фоніатора  )  .

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки
Високий 200

(12)
Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності;  має  чудовий
музичний слух, пам’ять та відчуття ритму; відтворює голосом та
на  фортепіано  різні  елементи  музичної  мови;  сольфеджування
інтонаційно чисте та яскраве; розуміється на питаннях з музичної
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грамоти.
190,5
(11)

Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності,  має  чудовий
музичний  слух,  пам’ять  та  відчуття  ритму;  сольфеджування
інтонаційно  чисте  та  яскраве;  але  у  відтворенні  елементів
музичної мови спостерігались незначні недоліки.

181
(10)

Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності;  має  чудовий
музичний слух, пам’ять та відчуття ритму; але в сольфеджуванні
та відтворенні  елементів  музичної  мови були незначні  похибки,
які не вплинули на загальний високий рівень здібностей.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності;  має  добрий
музичний  слух,  пам’ять  та  відчуття  ритму,  добре  відтворює
голосом  та  на  фортепіано  різні  елементи  музичної  мови;
сольфеджування інтонаційно чисте.

162
(8)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності;  має  добрий
музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму,  інтонаційно  чисто
сольфеджує,  але  у  відтворенні  елементів  музичної  мови
спостерігались деякі недоліки.

152,5
(7)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності,  має  добрий
музичний слух,  пам’ять, відчуття ритму, але в сольфеджуванні та
відтворенні  елементів  музичної  мови  спостерігались  деякі
недоліки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  має  не  дуже
розвинутий  музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму.
Сольфеджування  та  відтворення  елементів  музичної  мови  було
недосконалим.

133,5
(5)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності;  має  не  дуже
розвинуті  музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму.  У
сольфеджуванні  та  відтворенні  елементів  музичної  мови
спостерігались значні недоліки.

124
(4)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  музичний  слух,
пам’ять  та  відчуття  ритму  не  розвинуті.  Сольфеджування  та
відтворення елементів  музичної  мови невиразне,  недосконале,  із
значними недоліками.

Недостатній
118
(3)

Абітурієнт  виявив  низький  рівень  музичних  здібностей;  має  не
розвинутий  музичний  слух,  дуже  слабку  пам’ять  та  відчуття
ритму;  неспроможний  чисто  сольфеджувати  та  відтворювати
окремі елементи музичної мови.

112
(2) 

У абітурієнта відсутні музичні здібності; немає музичного слуху,
пам’яті,  слабке  відчуття  ритму;  неспроможний  сольфелжувати
чисто; не відтворює елементів музичної мови.

106
(1)

У  абітурієнта  відсутні  музичні  здібності;  немає  слуху,  пам’яті,
відчуття  ритму;  неспроможний  зовсім  сольфеджувати  та
відтворювати елементи музичної мови.

ІІ сесія вступних випробувань 
творчого конкурсу: сольфеджіо 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

74



Продемонструвати  музичні  здібності  (перевіряються  музичний  слух,  музична

пам’ять, відчуття ритму).

Перевірка  музичного слуху та музичної пам’яті передбачає

 спів нескладної мелодії або пісні  без супроводу, 

 відтворення голосом запропонованої мелодії, 

 визначення напрямку руху мелодії (висхідний, нисхідний),

 визначення кількості одночасно зіграних звуків, 

 знаходження  на  фортепіанній  клавіатурі  окремих  звуків  у  заданому  діапазоні,

визначення популярної  мелодії після прослуховування, 

 визначення характеру або жанрової основи музичного уривка тощо. 

Перевірка відчуття ритму складається  з

 відтворення ритму знайомої мелодії, 

 повторювання нескладних ритмічних фігур в обсязі 2-4 тактів (тривалості з крапкою,

шістнадцяті тривалості в різних комбінаціях, синкопи),

 визначення  метричної  основи  запропонованого  музичного  уривка  (дводольна,

тридольна).   

Критерії 200-бальної шкали оцінювання 
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

(сольфеджіо: рівень слухової підготовки)

Рівень Бал
Загальні параметри

Сольфеджіо: рівень слухової підготовки
Високий 200

(12)
Абітурієнт  виявив  відмінний  музичні  здібності;  має  чудовий
музичний слух, пам’ять та відчуття ритму, відтворює голосом та
на  фортепіано  різні  елементи  музичної  мови,  сольфеджування

75



інтонаційно чисте та яскраве; розуміється на питаннях з музичної
грамоти.

190,5
(11)

Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності,  має  чудовий
музичний  слух,  пам’ять  та  відчуття  ритму;  сольфеджування
інтонаційно  чисте  та  яскраве,  але  у  відтворенні  елементів
музичної мови спостерігались незначні недоліки.

181
(10)

Абітурієнт  виявив  відмінні  музичні  здібності;  має  чудовий
музичний слух, пам’ять та відчуття ритму, але в сольфеджуванні
та відтворенні елементів музичної мови були незначні похибки,
які не вплинули на загальний високий рівень здібностей.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності;  має  добрий
музичний  слух,  пам’ять  та  відчуття  ритму;  добре  відтворює
голосом  та  на  фортепіано  різні  елементи  музичної  мови;
сольфеджування інтонаційно чисте.

162
(8)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності,  має  добрий
музичний  слух,  пам’ять,  інтонаційно  чисте  сольфеджує,  але  у
відтворенні  елементів  музичної  мови  спостерігались  деякі
недоліки.

152,5
(7)

Абітурієнт  виявив  достатні  музичні  здібності,  має  добрий
музичний слух, пам’ять, відчуття ритму, але в сольфеджуванні та
відтворенні  елементів  музичної  мови  спостерігались  деякі
недоліки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  має  не  дуже
розвинутий  музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму.
Сольфеджування  та  відтворення  елементів  музичної  мови було
недосконалим.

133,5
(5)

Абітурієнт  виявив  посередні  музичні  здібності,  має  не  дуже
розвинуті  музичний  слух,  пам’ять,  відчуття  ритму.  У
сольфеджуванні  та  відтворенні  елементів  музичної  мови
спостерігались значні недоліки.

124
(4)

Абітурієнт  виявив посередні  музичні  здібності,  музичний слух,
пам’ять  та  відчуття  ритму  не  розвинуті.  Сольфеджування  та
відтворення елементів музичної мови невиразне, недосконале, із
значними недоліками.

Недостатній 118
(3)

Абітурієнт виявив низький рівень музичних здібностей;  має не
розвинутий  музичний  слух,  дуже  слабку  пам’ять  та  відчуття
ритму. Неспроможний чисто сольфеджувати та відтворює окремі
елементів музичної мови.

112
(2)

У абітурієнта відсутні музичні здібності, немає музичного слуху,
пам’ять,  слабке  відчуття  ритму;  неспроможний  сольфеджувати
чисто; не відтворює елементів музичної мови.

106
(1)

У абітурієнта  відсутні  музичні  здібності;  немає  слуху,  пам’яті,
відчуття  ритму;  неспроможний  зовсім  сольфеджувати  та
відтворювати елементи музичної мови.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ»

Кваліфікація – Викладач початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів; Артист оркестру, ансамблю

Додаткова кваліфікація – Керівник оркестру, ансамблю

І сесія вступних випробувань творчого 
конкурсу: виконання програми з фаху
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ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

Духові інструменти

1. Гами до трьох знаків,  їх тризвуки в помірному темпі,  різними штрихами (стакато,
легато, деташе) в дві октави.

2. Два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому темпах).
3. Дві різнохарактерні п’єси малої форми (кантиленну та технічну) або твір крупної форми і

п’єса.
4. Читка нот з листа.

Ударні інструменти

Ксилофон:

1. Мажорні  і  мінорні  гами  до  чотирьох  знаків  включно,  арпеджіо  тризвуків  та  їх
обернення.

2. Твір великої форми (або його частина) і п’єса.

Барабани (ударна установка):

1. Соло для ударної установки.
2. Один поліритмічний етюд.
3. 2-3 різновиди фактури акомпанементу з естрадно-танцювальної або джазової музики.

Клас  гітари

1. Гами до  4-х  знаків  (двооктавні  та  триоктавні),  включно  за  аплікатурою А.Сеговії
(дуоль, триоль, квартоль, квінтоль, секстоль).

2. Один етюд.
3. Твір  великої форми (сонатина,  рондо,  фантазія)  (за  складністю І курсу музичного

коледжу) .
4. Поліфонічний твір.
5. Одну-дві різнохарактерні п’єси (одна з них українського автора).

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на І сесії вступних випробувань творчого конкурсу 

Рівень Бал Загальні критерії оцінки

Високий 200
(12)

Абітурієнт  виконує  програму  артистично,  музикально.
Демонструє  віртуозний  потенціал,  глибоке  розуміння
художнього  змісту.  Твори  за  складністю  перевершують
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програмні вимоги.

190,5
(11)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  музикально.  Володіє
різноманітними  технічними  навичками,  культурою
звуковидобування,  динамічною  шкалою,  розумінням  побудови
музичної  форми.  Складність  програми  відповідає  програмним
вимогам.

181
(10)

Абітурієнт виконує програму стабільно, володіє виконавськими
можливостями,  технічним  арсеналом,  звуковим  забарвленням,
вміє будувати музичну форму. Але його виконанню притаманні
дрібні недоліки.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  виконує  програму  впевнено,  демонструє  необхідні
навички та вміння,  але вони не мають досконалого втілення у
виконанні.  Технічні  можливості,  слух,  звуковидобування
потребують  більшого  розвитку.  Під  час  виконання  допущені
деякі помилки.

162
(8)

Абітурієнт  виконує  твори  на  достатньому  рівні,  але  художнє
мислення та побудова форми дрібні. Технічні можливості мають
обмежене  втілення,  звуковидобування  та  слух  розвинені
посередньо. Під час виконання допущені помилки, рівень яких
не впливає на загальне уявлення.

152,5
(7)

Абітурієнт  виконує  твори  на  доброму  рівні,  але  без
індивідуального  втілення.  Виконанню  притаманна  технічна
невпевненість,  побудова  форми  без  цілісного  охоплення,
одноманітне звуковидобування. Допущені помилки.

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
помилки,  які  впливають  на  загальне  охоплення  форми.  Має
обмежені  технічні  можливості  і  музичне  мислення.  Допущені
інтонаційні помилки..

133,5
(5)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  зупиняється,  робить
багато інтонаційних і метро-ритмічних помилок, не будує форму,
технічна підготовка слабка. Мислення примітивне, без розуміння
художнього змісту. 

124
(4)

Абітурієнт  виконує  програму  невпевнено,  часто  зупиняється,
робить  багато  помилок,  не  розуміє  побудови музичної  форми,
технічні  можливості  не  відповідають  програмним  вимогам,
художнє мислення не досягає достатнього рівня.

Недостатній 118(3)
112(2)
106(1)

Абітурієнт не може виконати програму повністю, виконує лише
окремі  фрагменти  творів.  Мислення  примітивне,  технічні
можливості дуже обмежені. Демонструє повну безперспективність
щодо професійного навчання на інструменті.

ІІ сесія вступних випробувань творчого
конкурсу: сольфеджіо і музична грамота

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написання одноголосного диктанту в мажорній або мінорній тональності в обсязі
8-10 тактів у розмірі  2/4,  3/4 або  4/4 протягом 30 хвилин з 10 програвань. Ладоінтонаційні
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труднощі – сполучення трьох видів мінору, гармонічний мажор, нескладні стрибки вгору
та  вниз.  Ритмічні  труднощі:  ноти  з  крапкою;  ритмічні  групи  з  шістнадцятими
тривалостями, прості види синкоп, триолі, паузи.

2. Інтонаційні вправи (спів):

и) гами –  мажорні  (натуральна  і  гармонічна  та  мелодична)  та  мінорні  (натуральна  і
гармонічна та мелодична) до семи  знаків;

к) інтервали – чисті, малі та великі в тональностях мажору і мінору (натуральних) та від
звука вгору;

л) інтервали  – зб.2, зм.7, зб.5, зм. 4  в гармонічному мажорі та мінорі, зб.4  та  зм.5 в
натуральному та  гармонічному мажорі  і  мінорі  з  розв’язанням.  Ті  ж інтервали від
звука вгору з розв’язанням в тональностях мажору та мінору;

м) акорди –  в  тональності:  тризвуки  головних  ступенів  та  їх  обернення;  Д7  та  його
обернення  і  вступні септакорди  з  розв’язанням  та  від  звука  –  мажорні  та  мінорні
тризвуки та їх обернення; Д7  та його обернення,  вступні септакорди з розв’язанням у
тональностях мажору і мінору. 

3. Слуховий  аналіз: 

ж) інтервалів              (5 видів);
з) акордів                   (4 види);
и) ладів у звукоряді   (3 види).

4. Спів по нотах незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4.
Інтонаційні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Володіти  навичками  грамотного  нотного  запису  в  скрипковому  та  басовому
ключах.

2. Знати мажорні та мінорні гами до семи знаків включно (мажор та мінор – трьох
видів).

3. Будувати та визначати чисті, малі, великі інтервали, тритони та зб.2, зм.7, зб.5, зм.
4  в тональностях мажору та мінору до семи  знаків та від даного звука.

4. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до семи знаків акорди –
головні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, вступні септакорди, дисонуючі
акорди  – з розв’язанням.

5. Будувати та визначати  від звука мажорні і мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та
його обернення, вступні септакорди і розв’язувати їх у тональностях мажору та мінору.

Знати  італійською  мовою  термінологію  темпів,  динаміки  та  деяких  прийомів
виконання в музиці.

Критерії 200-бальної шкали оцінювання (у зіставленні з 12-бальною)
на ІІ сесії вступних випробувань творчого конкурсу 
 (сольфеджіо письмово і усно, музична грамота усно)

Рівень Бал
Загальні критерії оцінки

Сольфеджіо (письмовий диктант; сольфеджування; 
слуховий аналіз): рівень слухової підготовки
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Високий 200
(12)

Абітурієнт  бездоганно  виконав  письмову  роботу  (диктант),
абсолютно  чисто  відтворив  усі  інтонаційні  вправи,  відмінно
просольфеджував  усі  приклади,  зазначені  у  екзаменаційному
білеті,  безпомилково  прочитав  з  аркуша  пропонований
фрагмент,  зробив грамотно слуховий аналіз,  виявив вільне та
свідоме  володіння  спеціальною  музичною  термінологією,
глибокі знання у питаннях з музичної грамоти. Його відповідь
блискуча, у доброму темпі, що свідчить про активне мислення,
високий художній та слуховий рівень.

190,5
(11)

Критерії  оцінювання  відповідають  200  (12)  балам,  але  у
відповіді  абітурієнта  спостерігались  незначні  неточності  у
деяких формах роботи, що суттєво не вплинуло  на виявлення
високого рівня знань.

181
(10)

Критерії оцінювання в основному відповідають 194 (11) балам,
однак  у  відповіді  абітурієнта  спостерігались  деякі  похибки  у
певних формах роботи.

Достатній 171,5
(9)

Абітурієнт  добре  виконав  письмову  роботу  (диктант),
допустивши 1-2 незначні помилки, інтонаційно чисто відтворив
усі  вправи,  прочитав  приклади  з  аркуша  з  незначними
похибками,  зробив  грамотно  слуховий  аналіз,  безпомилково
відповів на питання з музичної грамоти.

162
(8)

Критерії  оцінювання в основному відповідають 174 (9) балам.
Абітурієнт  показав  добрі  знання  з  усіх  форм  роботи,  але
незначні недоліки спостерігались при визначенні на слух та  при
сольфеджуванні з аркуша.

152,5
(7)

Абітурієнт  допустив  2-3  помилки  в  диктанті,  у  слуховому
аналізі,  при  відтворенні  вправ  мали  місце  інтонаційні  та
метроритмічні  помилки,  недостатньо  якісним  виявився  рівень
підготовки з музичної грамоти.  

Посередній 143
(6)

Абітурієнт  допустив  3-4  помилки  у  диктанті,  в  інтонаційних
вправах, недостатньо якісно відтворено приклад при читанні з
аркуша,  навички  слухового  аналізу  та  знання  з  музичної
грамоти – посередні.

133,5
(5)

Абітурієнт допустив значні помилки в диктанті, в інтонаційних
вправах,  у  читанні  з  аркуша,  показав  слабкі  навички  у
визначенні  на  слух,  неякісно  відповів  на  питання  з  музичної
грамоти.

124
(4)

Абітурієнт  із  труднощами  впорався  з  диктантом,  допустив
багато  помилок  при  виконанні  інтонаційних  вправ  та
сольфеджуванні,  навички  слухового  аналізу   та  відповіді  на
питання з музичної грамоти слабкі.  

Недостатній 118
(3)

Абітурієнтом  написані  тільки  окремі  фрагменти  диктанту,  не
відтворено  більшість  інтонаційних  вправ  та  вправ  з
сольфеджування, у слуховому аналізі  визначено тільки окремі
елементи, відповіді на питання з музичної грамоти дуже слабкі.

112
(2)

Абітурієнт повністю не написав диктант, виявив слабкі навички
ладового відчуття, слухового аналізу та відчуття метроритму, не
відповів на питання з музичної грамоти.

106
(1)

Абітурієнт  знає  навчальний  матеріал  на  рівні  елементарного
впізнання, але не спромігся відтворити жодну форму роботи.
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