


БАКАЛАВР» 
(денна і заочна форми навчання) 

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ» 
 
 ЕТАП 1: Виконання сольної програми з фаху. 

Творчий конкурс оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання на основі повної 
загальної середньої освіти. 

ТРУБА, ТРОМБОН, САКСОФОН 
Абітурієнт повинен виконати: 
1) Твір великої форми (першу або другу та третю частини концерту, сонату) або 

концертну п’єсу. 
2) 2-3 джазових стандарти з розширеною імпровізацією. 
3) Мажорні та мінорні гами до семи знаків або ладові гами п’яти видів септакордів 

(найменше – від трьох нот) зі штрихами. 
4) 3-4 етюди або джазові секвенції. 

ФОРТЕПІАНО 
1. Програмні вимоги: 
1) Поліфонічний твір. 
2) Класичний або джазовий твір великої форми. 
3) Концертний етюд. 
4) 2-3 п’єси з джазового репертуару (обов’язково з імпровізацією). 
Рівень складності програми повинен відповідати випускному курсу музичного 

училища. 
2. Технічні вимоги: 
а) гами мажорні, мінорні та хроматичні (в терцію, сексту, дециму); 
б) мажорні гами подвійними терціями. 
1) Абітурієнт повинен грати з листа твори естрадно-джазового репертуару з 

літеро-цифровими символами акордів; володіти основними ритміко-фактурними 
моделями акомпанементу; вміти грати в рухливих темпах. 

2) Імпровізаційні навички необхідно показати у вступах, заключних частинах твору 
та сольних «квадратах» теми. 

ГІТАРА 
Абітурієнт повинен виконати: 
програму з 3-4 творів, рівень складності яких відповідає рівню випускної програми 

музичного училища: 
1) Один твір – з класичного репертуару, який виконується в класичній пальцьовій 

техніці на акустичній (електроакустичній) гітарі. 
2) Дві різнохарактерні п’єси в джазовій стилістиці (обов’язково з імпровізацією), які 

виконуються плектром або в змішаній техніці на електрогітарі (електроакустичній гітарі). 
 

БАС-ГІТАРА (КОНТРАБАС) 
Абітурієнт повинен виконати: 
1) Мажорні та мінорні гами до 7-и знаків у дві октави різноманітними штрихами. 
2) 2-3 різнохарактерні етюди. 
3) Твір великої форми (першу або другу та третю частини концерту, сонату) або 

концертну п’єсу (для контрабасу бажано виконання arco). 
4) 2-3 джазові п’єси у розгорнутому вигляді (акомпанемент та імпровізація), з них 1 

джазовий стандарт обов’язково. 
5) Акомпанемент джазового стандарту (на слух) за даною гармонічною схемою. 

 
УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ 

Абітурієнт повинен виконати:



1) На віброфоні або ксилофоні – п’єсу чи твір великої форми (як класичного, так і 
джазового характеру) двома або чотирма палицями. 

2) На ударній установці – 2 solo не менше 32-х тактів (з акомпанементом чи без 
акомпанементу). Передбачається два різнохарактерних solo, одне з котрих – в контексті 
п’єси. Solo без акомпанементу виконується під метроном. 

3) Обов’язкове виконання одного джазового твору в стилі swing з виконанням solo в 
контексті твору. 

Колоквіум 
Творчий конкурс оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання на основі повної 

загальної середньої освіти. 
 

Метою колоквіуму є виявлення інтелектуального рівня абітурієнта, його ерудиції в 
питаннях літератури, історії, мистецтва, культури, музичної філософії, тощо. Скласти уяву 
про обізнаність абітурієнта в галузі джазової інструментальної музики, а також суміжних 
видів мистецтв. 

1. Виконання з листа музичного твору, запропонованого комісією. 
Для ритм-групи (фортепіано, гітара, бас-гітара/контрабас) – обов’язкове знання 

розшифровки гармонії твору, записаної літерними символами. 
2. Співбесіда за темами: 
а) вміння розказати про один з творів, виконаних на екзамені, охарактеризувати 

тему, образний стрій і стилістичні риси даного твору, дати обґрунтування своєї 
виконавської інтерпретації; 

б) розказати про творчість відомих джазових виконавців за своїм інструментом та 
дати творчий портрет улюбленого виконавця; 

в) знання джазової літератури зі своєї спеціальності; 
г) знання музичної літератури в обсязі програми музичного училища; 
д) знання основних питань з методики навчання гри на інструменті (для тих, хто 

закінчив музичне училище); 
3. Питання, які виявляють загальну ерудицію абітурієнта, знання в галузі 

літератури та різних видів мистецтва. 
 
 
ЕТАП 2: Теорія музики – сольфеджіо і гармонія (усно) 

Творчий конкурс оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання на основі повної 
загальної середньої освіти. 

Екзамен проводиться в обсязі програм з сольфеджіо та гармонії для середніх 
спеціальних навчальних закладів. 

Вимоги: 
А. Сольфеджування та слуховий аналіз 

1. Спів з листа одноголосного фрагменту з відхиленнями або модуляцією (з 
диригуванням). Орієнтовна складність: Островський, Соловйов, Шокін. 
«Сольфеджіо». 

2. Слуховий гармонічний аналіз уривка з художньої літератури, обсягом від одного 
речення до періоду, з відхиленнями й модуляціями. Максимальна кількість 
програвань — два. В стильовому відношенні орієнтовно: Бетховен, Моцарт, Шуман, 
Шопен, Гріг, Брамс, Лисенко, Косенко, Чайковський, Глінка. 
Б. Вправи з гармонії на фортепіано 

1. Виконати на фортепіано період з модуляцією в тональність першого ступеня 
спорідненості. Задається 4-тактове перше речення у вигляді мелодії (сопрано або 
бас) та напрямок модуляції (вказується кінцева тональність). Після 1-2-хвилинного 
обдумування треба гармонізувати задану мелодію й додати далі своє друге речення з 
відповідною модуляцією.  

2. Виконати на фортепіано секвенцію одного з трьох  різновидів:  діатонічну,  
хроматичну, транспонуючу – на заданий мотив /4–5 ланок/. Мотив складається з 2-
3 акордів (можливі окремі неакордові звуки) та надається у 4-голосному 



гармонічному форматі, в нотному записі. Зробити закріплення (додати заключний 
каданс) в 4-5 ланці секвенції. 

Примітка: оцінюючи  ігрові вправи з гармонії, екзаменаційна комісія бере до уваги 
не лише грамотність виконання, але й художні якості звучання, різноманітність і логічну 
доцільність застосованих гармонічних засобів. 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнта 

за творчим конкурсом: 
Етап 1: «Виконання сольної програми з фаху», 

«Колоквіум»; 
Етап 2: «Теорія музики: сольфеджіо і гармонія 

(усно)» 
для спеціалізації «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ (ДЖАЗ)» 

(ОС «Бакалавр») 
 

Загальні критерії оцінювання виступу/відповіді 
абітурієнта 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали 

Етап 1: Абітурієнт бездоганно виконує музичні твори, котрі за 
складністю відповідають або перевершують програмні вимоги, 
має досконалу (відповідно до вимог) технічну базу; впевнено 
тримається на естраді; самостійно і творчо використовує набуті 
знання, уміння та навички; має високий рівень творчого 
самовираження у різних видах музичної діяльності Абітурієнту 
притаманні інтонаційна стабільність, артистизм та дар 
емоційного впливу на слухача. 
Колоквіум:Абітурієнт добре орієнтується в хронології 
історичних епох, послідовностях формування художніх стилів та 
напрямків в мистецтві, професійно характеризує художні явища 
певної епохи як систему стильових ознак. Демонструє 
нестандартне мислення, формує свою точку зору. Відповідь  
розгорнута, глибоко обґрунтована, логічно структурована, 
абітурієнт вільно користується професійною термінологією.  
Етап 2: Абітурієнт володіє всіма знаннями та навичками у 
повному обсязі, а саме: має розвинуте та оригінальне музичне 
мислення, бездоганні слухові здібності. Відповідь абітурієнта 
демонструє вільне читання з листа, безпомилкове та творче 
виконання гармонічних завдань на фортепіано, абсолютно повне 
розуміння гармонічного руху в запропонованих для слухового 
аналізу художніх творах. 

Високий 200 

Етап 1: Абітурієнт артистично та впевнено тримається на сцені, 
емоційно розкутий; має високий рівень творчого 
самовираження, демонструє високий технічний рівень. 
Виконання абітурієнта відповідає стильовій специфіці творів. 
Форма виступу якісна і досконала. Музична пам'ять та інтонація 
на високому рівні. 
Колоквіум: Абітурієнт вільно орієнтується в матеріалі, але його 
відповіді бракує свободи та оригінальності. Він демонструє 
розуміння принципів побудови творів, інтонаційно-
драматургічної форми, особливостей застосування 
композиторських засобів виразності; а також володіння 
нормативними теоретичними знаннями з історії виконавських 
стилів, методики, достатній рівень професійної ерудиції. 
Етап 2: Абітурієнт володіє всіма знаннями та навичками у 
повному обсязі, а саме: має розвинуте музичне мислення та 

190-199  



відмінні слухові здібності.Відповідь абітурієнта демонструє 
вільне читання з листа, безпомилкове виконання гармонічних 
завдань на фортепіано, повне розуміння гармонічного руху в 
запропонованих для слухового аналізу художніх творах. 
Припустимі одна-дві  несуттєві помилки. 
Етап 1: Абітурієнт виконує твори, що за складністю 
відповідають вступним вимогам. Він комплексно та впевнено 
використовує набуті уміння вибудовування цілісності музичної 
форми, застосовує засоби виконавської та музичної виразності 
(вміле фразування, чистота інтонування, виразна артикуляція, 
штрихова техніка тощо). Артистично тримається на сцені; 
емоційно розкутий, має високий рівень творчого 
самовираження. Музична пам'ять на високому рівні. При 
виконанні допускає незначні помилки. 
Колоквіум: Абітурієнт   демонструє досить ґрунтовні знання 
літератури для обраного інструменту, історії виконавської  
інтерпретації, у відповіді вільно застосовує професійну 
термінологію. 
Етап 2: Абітурієнт володіє всіма знаннями та навичками у 
повному обсязі, а саме: має розвинуте музичне мислення та гарні 
слухові здібності. Відповідь абітурієнта демонструє вільне 
читання з листа, гарне виконання гармонічних завдань на 
фортепіано (можливо, з окремими незначними неточностями), 
повне розуміння гармонічного руху в запропонованих для 
слухового аналізу художніх творах (можливо, траплялась 
недостатньо точна фіксація окремих акордів). 

180-189 

Етап 1: Абітурієнт виконує програму згідно вимог, стабільно, 
емоційно розкуто, демонструє необхідні навички та уміння, 
досить повно розуміє художній зміст творів, але має стандартне 
музичне мислення, обмежені технічні можливості, мають місце 
поодинокі недоліки при виконанні програми. 
Колоквіум: Абітурієнт демонструє достатній рівень професійної 
ерудиції, оперує поняттєвим апаратом, але допускає окремі не 
принципові помилки у визначенні художніх стилів та 
характеристиці художніх явищ. Його відповідь розгорнута, але 
мають місце неточності при розкритті  окремих положень. 
Абітурієнт недостатньо вільно користується  професійною 
термінологією. 
Етап 2: Абітурієнт має досить міцні знання та навички, а саме: в 
цілому розвинуте музичне мислення, достатньо сформовані 
слухові здібності. Відповідь абітурієнта демонструє розвинуте 
вміння читати з листа (припустимі незначні ритмічні 
неточності), вдале виконання гармонічних завдань на фортепіано 
(можливо, дещо повільно, з окремими незначними неточностями 
або з однією суттєвою помилкою), в цілому повне розуміння 
гармонічного руху в запропонованих для слухового аналізу 
художніх творах (можливо, декілька разів траплялась 
недостатньо точна фіксація окремих акордів). 

Достатній 170-179 

Етап 1: Абітурієнт виконує програму згідно вимог, стабільно, 
емоційно, демонструє певні навички та уміння. Він володіє 
повним спектром засобів виконавської виразності, але не 
виявляє яскравих інтерпретаторських якостей. У виконанні 
відчувається невпевненість при реалізації стилістичних уявлень. 
Досить повно розуміє художній зміст творів, але має стандартне 
музичне мислення, демонструє недосконале звуковидобування; 
мають місце окремі недоліки при виконанні програми. 
Колоквіум: У процесі відповіді абітурієнт демонструє розуміння 
окремих стилістичних явищ, знання літератури для обраного 
інструменту, історії виконавства, але виявляє недостатні знання 
історії розвитку музичної педагогіки та методики викладання 
гри на інструменті. 
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Етап 2: Абітурієнт добре володіє всіма знаннями та навичками, 
а саме: має досить розвинуті музичне мислення та слухові 
здібності. Відповідь абітурієнта демонструє добре вміння читати 
з листа (припустимі незначні ритмічні та інтонаційні 
неточності), вдале виконання гармонічних завдань на фортепіано 
(можливо, дещо повільно, з окремими незначними неточностями 
або з однією-двома суттєвими помилками), в цілому повне 
розуміння гармонічного руху в запропонованих для слухового 
аналізу художніх творах (можлива недостатньо точна фіксація 
окремих акордів або 1-2 більш суттєві помилки). 
Етап 1: Абітурієнт виконує програму згідно програмних вимог, 
стабільно демонструє певні навички та уміння, в основному 
розуміє художній зміст творів але в наявності обмежені 
виконавські можливості, стандартне музичне мислення, мають 
місце  недоліки при виконанні програми (в тому числі – 
стильового характеру). 
Колоквіум: Абітурієнт досить вільно орієнтується в 
стилістичних рисах, основних прийомах художньо-виразної 
техніки, варіантах інтерпретації творів своєї вступної програми, 
але його відповіді бракує точності та впевненості, ґрунтовної 
професійної обізнаності, лексика абітурієнта обмежена. 
Етап 2: Абітурієнт добре володіє всіма знаннями та навичками, 
але демонструвати набуті знання та вміння на доброму рівні 
може не завжди. В читанні з листа припустив (неодноразово) 
ритмічні та інтонаційні неточності; з двома-трьома суттєвими 
помилками або не в повному обсязі виконав гармонічні завдання 
на фортепіано; в цілому зрозумів логіку гармонічного руху в 
запропонованих для слухового аналізу художніх творах, але 
зовсім не визначив 2-3 акорди (а інші визначив з незначними 
помилками). 

150-159 

Етап 1: Програма за рівнем складності відповідає вимогам. 
Абітурієнт тримається на сцені відносно впевнено, володіє 
певними навичками та вміннями, щоб виконувати значну 
частину музичного матеріалу, але має слабко сформоване 
музичне мислення, недостатню технічну базу; не завжди вміє 
відтворити художній зміст музичного твору. В цілому форма 
виступу нестабільна, абітурієнт часто робить помилки. 
Колоквіум: Абітурієнт демонструє обізнаність в художніх стилях 
окремих епох, але плутається у поняттях, відповідь неповна. Він  
недостатньо вільно користується професійною термінологією. 
Етап 2: Абітурієнт може виконувати всі запропоновані форми 
роботи з посереднім рівнем якості (окремі форми демонструють 
добрий рівень підготовки, але вони не переважають). В читанні з 
листа припустився (неодноразово) ритмічних та інтонаційних 
неточностей, загубив (але потім самостійно знайшов) тоніку; з 3-
4 суттєвими помилками або не в повному обсязі виконав 
гармонічні завдання на фортепіано; в цілому зрозумів напрям 
модуляційного руху в запропонованих для слухового аналізу 
художніх творах, але не визначив 3-4 акорди (а інші визначив з 
помилками). 

Середній 140-149 

Етап 1: Програма виступу за рівнем складності відповідає 
вимогам, але абітурієнт тримається на сцені невпевнено, 
припускається суттєвих помилок; має слабку технічну базу, 
обмежено сформоване музичне мислення;  не завжди вміє 
відтворити художній зміст музичного твору.  
Колоквіум: Абітурієнт демонструє поверхові судження в 
питаннях з історії виконавства, слабкі знання історичних стилів 
у мистецтві та фрагментарне  знання літератури для обраного 
інструменту, виявляє  нездатність до узагальнення. 
Етап 2: Абітурієнт володіє навичками та вміннями, але не в 
повному обсязі. В читанні з листа припустився (неодноразово) 
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суттєвих ритмічних та інтонаційних неточностей, загубив тоніку 
(і знайшов її тільки після підказки викладача); з 4-5 суттєвими 
помилками або не в повному обсязі (але не менше 60%) виконав 
гармонічні завдання на фортепіано; не завжди розумів логіку 
гармонічного руху в запропонованих для слухового аналізу 
художніх творах (не визначив 4-5 акордів, інші визначив з 
багатьма помилками). 
Етап 1: Абітурієнт демонструє певні професійні навички, 
програма за рівнем відповідає вимогам. Помітними є  недоліки 
звуковидобування, реалізації форми творів, педалізації (для 
піаністів). Абітурієнт емоційно скутий, фальшиво інтонує, 
припускається суттєвих помилок; має недостатню технічну базу, 
слабко сформоване музичне мислення, не завжди вміє 
відтворити художній зміст музичного твору. 
Колоквіум: Абітурієнт демонструє слабке знання історичних 
стилів у мистецтві та фрагментарне  знання літератури для 
обраного інструменту, слабку опору на нормативні теоретичні 
знання, присутнє скуте володіння професійною лексикою. 
Етап 2: Абітурієнт може виконувати основні форми роботи з 
середнім рівнем якості, але при цьому певне коло форм 
опрацьовується задовільно, а інші – нижче задовільного рівня. В 
читанні з листа зупинявся, часто припускався суттєвих 
ритмічних та інтонаційних неточностей, загубив тоніку (і 
знайшов її тільки після підказки викладача); з 5-7 суттєвими 
помилками або не в повному обсязі (але не менше 50%) виконав 
гармонічні завдання на фортепіано; не завжди розумів логіку 
гармонічного руху в запропонованих для слухового аналізу 
художніх творах (не визначив 5-7 акордів, інші визначив з 
багатьма помилками). 

120-129 

Етап 1: Абітурієнт не демонструє належної форми виконання 
програми та необхідних виконавських навичок для її втілення. 
Колоквіум: Абітурієнт не орієнтується у проявах художніх 
стилів в мистецтві, його відповідь обмежена змістовно, 
нелогічна, бездоказова, лексично скута.  
Етап 2: Абітурієнт має деякі навички, але необхідний об‘єм 
знань та вмінь не демонструє. В читанні з листа зупинявся, часто 
припускав суттєві ритмічні та інтонаційні неточності, загубив 
тоніку (і не знайшов її навіть після підказки викладача); з 
багатьма суттєвими помилками та не в повному обсязі (менше, 
ніж на 50%) виконав гармонічні завдання на фортепіано; не 
зрозумів напрям модуляційного руху в запропонованих для 
слухового аналізу художніх творах (визначив досить приблизно 
тільки 2-3 окремі акорди). 

Початковий 110-119 

Етап 1: Абітурієнт має обмежені музичні та виконавські 
здібності, відсутні елементарні професійні навички. Творче 
мислення не розвинуте, форма виступу аварійна.  
Колоквіум: Абітурієнт не володіє професійними знаннями та 
поняттями, не може побудувати змістовної відповіді.  
Етап 2: Абітурієнт не демонструє необхідний об‘єм знань та 
вмінь. В читанні з листа постійно зупинявся, припускався 
суттєвих ритмічних та інтонаційних неточностей, загубив тоніку 
(і не знайшов її навіть після підказки викладача); з багатьма 
суттєвими помилками та не в повному обсязі (менше, ніж на 
30%) виконав гармонічні завдання на фортепіано або взагалі їх 
не виконав; не зрозумів напрям модуляційного руху в 
запропонованих для слухового аналізу художніх творах 
(визначив тільки тонічний тризвук). 

100-109 

Етап 1: Абітурієнт неспроможний виконати програму 
напам’ять, обирає невірний темп, порушує інтонаційну чистоту, 
має слабкий виконавський апарат. 
Колоквіум: Абітурієнт не може відповісти на запитання, не 
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розуміє його змісту. 
Етап 2: Абітурієнт абсолютно не виявив необхідний об‘єм знань 
та вмінь. В читанні з листа постійно зупинявся, припускався 
суттєвих ритмічних та інтонаційних неточностей, загубив тоніку 
(і не знайшов її навіть після підказки викладача); з багатьма 
суттєвими помилками та не в повному обсязі (менше, ніж на 
20%) виконав гармонічні завдання на фортепіано або взагалі їх 
не виконав; не зрозумів напрям модуляційного руху в 
запропонованих для слухового аналізу художніх творах (не 
визначив жодного акорду). 
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