


«БАКАЛАВР» 
(денна і заочна форми навчання) 

«НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»  

 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС 

ЕТАП 1: Виконання сольної програми з фаху 
Творчий конкурс оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання на основі повної 

загальної середньої освіти. 
 

БАЯН, АКОРДЕОН 
Технічна підготовка: 
1. Мажорні та мінорні гами до 4-х знаків (в одному та протилежних напрямках) 

різноманітними штриховими комбінаціями з різноманітними ритмічними групами на 
метричну одиницю. Терції (з розподілом голосів та без нього), сексти (з розподілом 
голосів). 

2. Арпеджіо короткі, довгі, ламані, чотиризвучні акорди. 
3. Хроматичні гами м. з та в. з – з розподілом голосів. 
4.Один-два етюди на різні види техніки. 
Художня підготовка: 
1. Один поліфонічний твір (Прелюдії та фуги з ДТК, частини партит, сонат Й.С. 

Баха, прелюдії та фуги Д. Шостаковича, поліфонічні твори сучасних українських та 
зарубіжних композиторів). 

2. Один твір складної форми (окремі частини сонат віденських класиків, циклічні 
сучасні оригінальні твори). 

3. Твір кантиленного характеру. 
4. Віртуозний твір на основі обробки народного мелосу, транскрипцій класичних 

віртуозних творів, тощо. 
5. Читання з листа нескладних творів для баяна, акордеона з учбового репертуару І- 

ІІ курсу музичного училища. 
БАНДУРА 

Технічна підготовка: 
1. Мажорні та мінорні гами до чотирьох знаків у ритмічній організації: 1-1, 1-2, 1- 

3, 1-4, 1-5, 1-6. Тризвуки головних ступенів та їх обернення. Арпеджіо довгі – по три ноти 
на бас, короткі та ламані – по чотири. 

2. Два-три етюди на різні види техніки. 
Художня підготовка: 
1. Поліфонічний твір або поліфонічні варіації (частини партит, сонат Й.С. Баха, Г. 

Генделя, поліфонічні твори сучасних композиторів). 
2. Один твір складної форми (класичні варіації,окремі частини сонат або сонатний 

цикл). 
3. Оригінальний твір або переклад творів сучасних композиторів. 
4. Два вокальні твори, різні за характером. 

 

БАЛАЛАЙКА 
Технічна підготовка: 
1. Гами мажорні та мінорні трьох видів до 4-х знаків ритмічними групами до 8-и 

нот на метричну одиницю. Арпеджіо головних тризвуків (довгі, короткі, ламані). 
2. Один - два етюди на різні види техніки. 
Художня підготовка: 
1. Твір складної форми (частини класичних сонат,сюїт, оригінальні концерти для 

балалайки та ін.). 
2. Твір кантиленного характеру (ноктюрн, серенада, вальс тощо).



3. Оригінальний віртуозний твір або переклад з елементами віртуозності. 
4. Читання нот з аркуша нескладних балалаєчних творів. 

 
ДОМРА 

Технічна підготовка: 
1. Гами (мажорні та мінорні) до 5-и знаків в 3 октави ритмічними групами від 2-х 

до 8-и нот на метричну одиницю, різними штрихами. Репетиції від 2-х до 8-и нот 
включно; арпеджіо 3-х видів. 

2. Два-три етюди на різні види техніки. 
Художня підготовка: 
1. Поліфонічний твір або твір з елементами поліфонії (частини скрипкових сонат, 

партит Й.С. Баха, поліфонічні варіації Г. Генделя та ін.). 
2. Твір складної форми (концерти А. Вівальді, Н. Паганіні, сонати А. Кореллі, 

твори сучасних композиторів). 
3. Твір кантиленного характеру. 
4. Оригінальний твір українських чи зарубіжних авторів, бажано з елементами 

віртуозності. 
5. Читання нот з аркуша (можливо оркестрових партій). 

 

ГІТАРА 
Технічна підготовка: 
1. Мажорні та мінорні (трьох видів) гами в межах 2-х октав до 4-х знаків різними 

ритмічними малюнками (дуолі, тріолі, квартолі, квінтолі, секстолі). 
2. Два-три етюди на різні види фактури, бажано віртуозного характеру. 
Художня підготовка: 
1. Поліфонічний твір (дві-три частини з сюїт Й.С. Баха Р. де Візе, І. Ронкаллі, Х. 

Пурсел). 
2. Твір складної форми ( рондо,фантазії,сонати, Ф. Каруллі, М. Каркассі, Ф. Моліно 

та ін.). 
3. Твір кантиленного характеру (бажано українського автора). 
4. Віртуозний оригінальний твір. 

 

ЦИМБАЛИ 
Технічна підготовка: 
1. Гами мажорні та мінорні (трьох видів) до 5-и знаків; одноголосні – ритмічними 

групами від 2-х до 6-и нот на метричну опору, двоголосні – терціями, секстами, октавами; 
послідовність головних тризвуків у вигляді трьох видів арпеджіо. 

2. Один-два етюди на різні види техніки. 
Художня підготовка: 
1. Один твір складної форми(частини скрипкових концертів,сонат,твори складних 

форм сучасних композиторів). 
2. Твір кантиленного характеру або обробка народної пісні. 
3. Оригінальний віртуозний твір. 
4. Читання нот з аркуша. 

 
 
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; складення 
уявлення про обізнаність абітурієнта в галузі народно-інструментального мистецтва, а 
також суміжних видів мистецтв.



Колоквіум передбачає виявлення рівня креативності абітурієнта, його активності, 
переконливості у вірності обраного фаху в сучасних умовах. 

Абітурієнт має досить вільно орієнтуватись у різноманітності стилістичних 
напрямків, жанрів та форм, оперувати фаховою термінологічно-понятійною системою, 
знати методичну літературу, орієнтуватись у виконавсько-технологічних проблемах. 

Абітурієнт повинен проаналізувати музичний твір з власної вступної програми з 
урахуванням стилістичних, метроритмічних, структурних, ладових особливостей. 

Абітурієнт повинен мати уявлення про державні національні творчі колективи – 
театри, оркестри, хори, ансамблі, тощо. 
 

Рекомендована література 
1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс// Асафьев Б.В. Избр. труды. - Т.  

5. - М., 1957. 
2. Асафьев Б.В. Композитор и действительность// Асафьев Б.В. Избр. труды. - Т. 5. 

- М., 1957. 
3. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной 

литературы. - М., 1965. 
4. Барембойм Л. Путь к музицированию. - Л., 1979. 
5. Браудо И. Артикуляция. - Л., 1973. 
6. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе.-М.; Л., 

1965. 
7. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності 

баяніста(акордеоніста). - К., 2004. 
8. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах (українська 

академічна школа). - К., 2010. 
9. Давидов М. Проблеми збереження і розвитку академічного народно- 

інструментального мистецтва України. - К., 2008. 
10. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. - М., 1967. 
11. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1987. 
12. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. - 

М., 1991. 
13. Коган Г. У врат мастерства.- М., 1958. 
14. Липс Ф. Искусство игры на баяне. - М., 1985. 
15. Семешко А. Методичні основи формування виконавської майстерності 

баяніста. - К., 2003. 
 
 

 
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: 
1. Проспівати з листа одноголосний приклад, що містить різноманітні інтонаційні 

труднощі – хроматизми, стрибки, в тому числі на нестійкі ступені, особливі ритмічні групи 
/тріолі та ін./. Орієнтовна складність – «Сольфеджіо» Островського, Соловйова, Шокіна 
/перший розділ/. 

2. Виконати на фортепіано гармонізацію заданого першого речення (мелодії або 
басу), далі створити друге речення з модуляцією у названу тональність і завершенням 
побудови повною каденцією. 

Обсяг знань з гармонії включає всі розділи діатоніки та модуляційної хроматики: 
абітурієнту необхідно виявити вміння оперувати всіма тризвуками та їх оберненнями, 
септакордами всіх ступенів (перевага надається септакордам V, VII і ІІ ступенів), D9, 
акордами DD, відхиленнями та модуляціями в тональності І ступеня спорідненості. 

3. Виконати на фортепіано секвенцію (діатонічну, хроматичну чи транспонуючу) 
на заданий мотив /3-4 ланки/. В останній ланці секвенції зробити кадансове закріплення. 

4. Визначити на слух гармонію в художньому прикладі (модуляційні періоді 
інструментального типу). Орієнтовна складність – перший період другої частини будь- 
якої з сонат для фортепіано Людвіга ван Бетховена. 

Примітка: оцінюючи 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 «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ» 
(«Бакалавр») 

 
Загальні критерії оцінювання виступу/відповіді 

абітурієнта 
Рівні 

навчальних 
досягнень 

Бали 

Етап 1: Абітурієнт виконує музичні твори що за складністю 
відповідають або перевершують програмні вимоги; абітурієнт 
демонструє артистизм, музичну особистість 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, 190-199  



емоційно розкутий; має високий рівень творчого 
самовираження, демонструє високий технічний рівень, 
оперування стильовими ознаками 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 
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, навички формоутворення, оперує 
засобами 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, всі відповіді 
дає в швидкому темпі, але 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 певні навички та уміння, але не 
має достатнього професійного та виконавського комплексу. 
Музична та ритмічна пам'ять абітурієнта на достатньо високому 
рівні. 
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. 
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. 
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). 

160-169 

Етап 1: Абітурієнт виконує програму згідно програмних вимог, 
стабільно демонструє певні навички та уміння, але в наявності 
обмежені виконавські можливості, погрішності володіння 
стильовими ознаками твору, недоліки розвитку музичного 
мислення.  
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 досить впевнено,  демонструє 
певні навички та уміння, але форма виступу нестабільна. 
Абітурієнт має слабко сформований апарат. Абітурієнт 
демонструє середній рівень розвитку музичної та ритмічної 
пам'яті. 
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, 
помітними є погрішності виконання творів. Допускаються 

130-139 
 



помилки при інтонуванні.   
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) 
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. 
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 
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). 

100- 
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