


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ 

МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА 

1. Пояснювальна записка 

  Програма співбесіди  складена відповідно до освітньо-професійної 

програми (ОПП) підготовки напряму 01 Освіта, спеціальністю 014.13 

Середня освіта (Музичне мистецтво). 

 Мета співбесіди полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і 

практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і 

варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця ОКР молодший 

спеціаліст за напрямом 01 Освіта, спеціальністю 014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво). 

 Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки за 

ОКР молодший спеціаліст  вступники  повинні мати базову середню освіту та 

творчі здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 01 

Освіта, спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

Обов'язковою умовою також є вільне володіння державною мовою. 

2. Зміст  співбесіди ( перелік тем/ питань) 

 Співбесіда  проходить в один етап і передбачає: 

- виконання двох різножанрових музичних  творів на інструменті 

(фортепіано, баян, акордеон, гітара, домра, скрипка, віолончель, оркестрові 

духові та ударні інструменти), який би показував рівень виконавської 

майстерності; 

- виконання вокального твору а сареllа або під власний супровід (за вибором 

вступника); 

- перевірку рівня музичних здібностей та знань з музичної грамоти й 

сольфеджіо. 

 Вимоги до виконання індивідуальної програми 

Загальна для всіх умова: музичні твори мають бути різними за формою, 

жанрами, характером та виконуватися на певному професійному рівні, а 



саме: напам'ять, емоційно та виразно. Вступникам  рекомендується включати 

до програми два твори: наприклад, поліфонічний твір та п'єсу або твір 

великої форми та п'єсу. Таке поєднання дає більше можливості для 

об'єктивної та повноцінної оцінки рівня музично-виконавської підготовки 

вступника. 

ФОРТЕПІАНО 

1.  Поліфонічний твір (двоголосна та триголосна інвенція, фуга) або твір 

великої форми (1 ч. сонати,варіації). 

2.  П'єса українського чи зарубіжного композитора, або етюд ( на різні види 

техніки). 

БАЯН, АКОРДЕОН 

1. Поліфонічний твір (інвенція, фуга) або твір великої форми (1 ч. сонати, 

варіації). 

2. Обробка народної пісні (танцю) або оригінальний твір. 

СКРИПКА, ВІОЛОНЧЕЛЬ 

1. Етюд або твір великої форми (1 ч. сонати, концерту) 

2. П'єса українського або зарубіжного автора. 

ГІТАРА, ДОМРА 

1.  Етюд або твір великої форми (1 ч. сонати, концерту). 

2.  П'єса українського або зарубіжного автора. 

ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ 

1. Твір великої форми (1 ч. сонати, концерту). 

2. Концертна п'єса українського (зарубіжного) автора або етюд. 

 

Вимоги до вокальної підготовки вступника 

 Друга складова співбесіди  для визначення  рівня музичних здібностей 

вступника  передбачає виконання вокального твору (дитячої, народної чи 

сучасної пісні або української народної пісні а сареllа). Такий вид 

випробувань ставить завдання: 

- виявити наявність вокальних даних у абітурієнта; 

- визначити рівень та перспективи розвитку співацького голосу абітурієнта; 



- перевірка діапазону, тембру голосу. 

Вимоги до завдань з  сольфеджіо та музичної грамоти 

 Мета проведення усного опитування з основ музичної грамоти та 

сольфеджіо: 

- визначити рівень музично-теоретичних знань вступника; 

- визначити ступінь розвитку музичного слуху та відчуття ритму. 

 Вступники повинні володіти вміннями та навичками інтонаційно-точного 

та виразного сольфеджування. На кожне теоретичне питання абітурієнт дає 

відповідь у вигляді практичного рішення.  

Орієнтовний перелік  питань з музичної грамоти та сольфеджіо: 

1. Вміти відтворити  голосом звуки різної висоти; 

  - Вміти відтворити  заданий ритмічний малюнок  методом         

відстукування або відплескування; 

-   вміти відтворити голосом фрагмент заданої  мелодії; 

- вміти будувати та інтонувати (вгору та вниз) в тональностях до трьох 

знаків: 

- мажорні, мінорні (натуральні, гармонічні, мелодичні) гами; 

-  діатонічні інтервали у натуральному мажорі та гармонічному мінорі; 

- тритони в тональностях натурального мажору і гармонічного мінору з 

розв'язанням; 

- акорди (мажорні та мінорні тризвуки, головні тризвуки з оберненнями), 

домінантсептакорд (Д7). 

2. Вміти визначати на слух: 

- прості інтервали; 

- мажорні і мінорні тризвуки з оберненнями. 

3. Критерії оцінювання 

При виконанні першого завдання (гри на інструменті) вступник  

повинен належно володіти виконавськими та сценічними навичками, 

продемонструвати глибоке розуміння художнього змісту, музичної форми, 



жанрових та стилістичних особливостей виконуваних творів, виявити 

художньо-інтерпретаційні уміння. 

Виконання другого завдання має на меті виявлення вокальних даних 

вступника: діапазону, тембру, типу голосу. Крім того, визначається якість 

музичного слуху, чистота інтонування, виразність виконання. 

Третє завдання має на меті перевірити загальнокультурний та 

інтелектуальний рівень вступника, виявляє знання основ музичної грамоти, 

визначає якість музичного слуху, ритмічного відчуття, вміння чистого 

інтонування, розуміння специфіки ладо-гармонічної мови. 
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5. РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ 

1. Буркало Наталія Людвиківна - викладач гри на інструменті (фортепіано) 

голова предметно-циклової комісії викладачів фортепіано. 

2. Остап’юк Лідія Михайлівна - викладач диригування, голова предметно-

циклової комісії викладачів диригентсько -  хорових дисциплін. 

3. Дуда Тетяна Іванівна - викладач гри на інструменті ( баян, акордеон) 

голова предметно-циклової комісії викладачів народних інструментів; 

4. Габель Оксана Іванівна - викладач постановки голосу 



голова предметно-циклової комісії викладачів методики музичного 

виховання, музично теоретичних дисциплін та постановки голосу. 

 

 


