


 
    ОПС  «ФАХОВИЙ  МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» 

(денна форма навчання) 
Спеціалізація «ТЕОРІЯ МУЗИКИ» 

 
ЕТАП 1: Сольфеджіо (диктант та усно). 

Творчий конкурс оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання. 
 
1. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в обсязі 

8 тактів в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі - стрибки в мелодії, рух по 
акордам, хроматизми, відхилення. Ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті, прості види 
синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 разів на протязі 30 хвилин. 

2.  Інтонаційні вправи (спів): 
а) гами мажорні (3-х видів), мінорні (3-х видів) та старовинні діатонічні лади до 5 

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

натурального мажору та мінору (вгору та вниз); 
в) інтервали - збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4; зб.2 та 

зм.7) в гармонічному мажорі та мінорі; тритони у натуральному та гармонічному ладах; 
г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали - від звука з 

розв'язанням; 
д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення, 

зменшений та збільшений тризвук з розв'язанням, домінантсептакорд (Д7) та його 
обернення, вводні септакорди, септакорд II ступеня (ІІ7) – всі з розв'язанням – вгору та 
вниз; 

е) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; 
зменшений та збільшений тризвуки; Д7 та його обернення, вводні септакорди (малий та 
зменшений) вгору та вниз, малий мінорний та малий зменшений (як ІІ7) – всі з 
розв’язанням – вгору та вниз. 

3. Слуховий аналіз  (з 2-х програвань): 
а) інтервалів у послідовності (4-6); 
б) акордів в послідовності (4); 
в) ладів у звукоряді або мелодії. 
4. Спів за нотами з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональних 

мелодій з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. спорідненості, що містять 
ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, заліговані ноти, синкопи, тріолі, шістнадцяті у 
різних групах. 

5. Творчі вправи: 
а) створення мелодій із включенням окремих елементів інтервалів, акордів, 

ритмічних груп та спів їх з назвою нот; 
б) створення 2-го речення до даного 1-го та спів його з назвою нот; 
в) підбір акомпанементу або ІІ-го голосу до даної мелодії.  

 
1. Письмова робота з музичної грамоти включає: 
а) приклад на групування тривалостей; 
б) приклад на транспозицію 2 або 3-голосся); 
в) побудова від даного звуку інтервалів та акордів; 
г) визначення та побудова інтервалів та акордів в тональності; 
д) знання побудови хроматичної гами.  
Робота пишеться 45 хвилин. 
2. На усному екзамені абітурієнт повинен показати знання: 
а) фортепіанної клавіатури, назви октав, літерного позначення звуків, тривалостей, 



пауз, нот в скрипковому та басовому ключах; 
б) основних видів метру та розміру; темпів та їх позначення; 
в) мажорних та мінорних ладів 3-х видів (натурального, гармонічного та 

мелодичного), старовинних діатонічних ладів; 
г) мажорних та мінорних тональностей до 6 зн. включно, квінтове коло 

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

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

є) акордів – від звука та в тональності (вгору та вниз), тризвуки 4-х видів, 
обернення мажорних і мінорних тризвуків, домінантсептакорд (Д7) з оберненнями, ввідні 
септакорди,  септакорд ІІ ступеня – всі з розв’язанням;  

ж) побудови хроматичних мажорних та мінорних гам. 
 
На усному іспиті передбачається перевірка набутих практичних навичок щодо 

вищеозначеного теоретичного матеріалу, а саме: визначення або побудова та 
розв'язання інтервалів, акордів;  гра гам, ладів; перелік тональностей, інтервалів, акордів 
та ін. (на фортепіано або усно). 
 
ЕТАП 2: Музична література, фортепіано 

Творчий конкурс оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання.  
  
Абітурієнт повинен: 

• виявити знання: предмету музичної літератури у обсязі програми ДМШ всіх років 
вивчення (життєвий і творчий шлях композитора, аналіз музичних творів, визначення 
фрагментів музичних творів (10-15) на слух); 

• виявити вміння аналізувати музичний твір, визначити образний зміст головного 
тематизму; 

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

• виявити знання музикознавчих термінів; 
• виявити знання народнопісенної творчості (заспівати відомі народні пісні соло або у 

власному супроводі); 
• виявити навички володіння музичним інструментом і голосом (зіграти чи заспівати 

головні теми творів, що аналізуються); 
• виявити загальний рівень культури, знання найважливіших явищ історії суспільства, 

літератури, живопису; 
• виявити навички володіння музичним інструментом (зіграти на інструменті, будь-якої 

складності: 1 поліфонічний твір, І-у частини сонати, п’єсу за власним вибором та 
етюд). 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ   

ДО ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ З МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Спеціалізація «Теорія музики» 

1. Й.С. Бах. Життєвий і творчий шлях. Інвенції («фа мажор», «до мажор»); «ДТК», 
прелюдії та фуги (№ 1, № 2). 

2. Й. Гайдн. Життєвий і творчий шлях. Соната «ре мажор»;  «Симфонія № 103». 
3. В. А. Моцарт. Життєвий і творчий шлях. Соната «ля мажор»; Опера «Весілля 

Фігаро» (фрагменти); «Симфонія № 40». 
4. Л. Бетховен. Життєвий і творчий шлях. «Соната № 8»; «Симфонія № 5». 



5. Ф. Шуберт. Життєвий і творчий шлях. Пісні «Форель», «Серенада»; Балада 
«Лісовий цар»; «Прекрасна мірошниця» (№ 1, 2); «Зимовий шлях» (№ 24); 
Симфонія незакінчена. 

6. Ф. Шопен. Життєвий і творчий шлях. Мазурки («сі бемоль мажор»,                                         
«ля мінор», «до мажор»); Полонез («ля мажор»); Етюди («мі мажор», «до мінор»); 
Вальс («до діез мінор»); Прелюдії («мі мінор», «ля мажор», «до мінор»). 

7. М. Глинка. Життєвий і творчий шлях. Опера «Іван Сусанін»; Симфонічні твори 
«Камаринська»; Вальс-фантазія; Романси: «Я пам'ятаю мить чудову»; 
«Жайворонок». 

8. О. Даргомижський. Життєвий і творчий шлях. Романси «Мені сумно», «16 років», 
«Титулярний радник». 

9. М. Мусоргський. Життєвий і творчий шлях. Романси «Калістрат», «Колискова 
Яремоньки»; Опера «Борис Годунов»; Цикл «Картинки з виставки». 

10.  О. Бородін. Життєвий і творчий шлях. Романси «Спляча князівна», «Пісня темного 
лісу»; Опера «Князь Ігор»; «Симфонія № 2». 

11.  М. Римський-Корсаков. Життєвий і творчий шлях. Опера «Снігуронька»; 
«Шахерезада».  

12.  П.Чайковський. Життєвий і творчий шлях. Романс «Серед гомінкого балу»; 
Опера «Євгеній Онєгін»; «Симфонія № 1». 

13.  С. Прокоф'єв. Життєвий і творчий шлях. Кантата «Олександр Невський»; Балет 
«Попелюшка»; «Симфонія № 7». 

14.  Д. Шостакович. Життєвий і творчий шлях. 24 прелюдії та фуги  («ре мажор», «фа 
діез мінор»); «Симфонія № 7», ч.1. 

15.  А. Хачатурян. Життєвий і творчий шлях. Концерт для скрипки з оркестром. 
16.  С. Гулак-Артемовський. Життєвий і творчий шлях. Опера «Запорожець за 

Дунаєм». 
17.  М. Колачевський. Життєвий і творчий шлях. «Українська симфонія». 
18.  М. Лисенко. Життєвий і творчий шлях. Опера «Тарас Бульба»; «Вічний 

революціонер», «Садок вишневий», «Думка-Шумка»; Кантата «Радуйся, ниво  
неполитая». 

19.  М. Леонтович. Життєвий і творчий шлях. «Щедрик», «Дударик», «Женчичок-
бренчичок», «Пряля». 

20.  С. Людкевич. Життєвий і творчий шлях. Кантата-симфонія «Заповіт». 
21.  М. Ревуцький. Життєвий і творчий шлях. Цикл «Сонечко»; «Симфонія № 2»; 

Кантата «Хустина». 
22.  Б. Лятошинський. Життєвий і творчий шлях. «Симфонія № 3»; «Гражина». 
23.  К. Стеценко. Життєвий і творчий шлях. «Вечірня пісня», «Плавай, плавай, 

лебедоньку». 
24.  Я. Степовий. Життєвий і творчий шлях. «Утоптала стежечку». «Три шляхи», 

«Степ». 
25.  Симфонія невідомого автора ХІХ століття. 

 
 
 
 
 
 
 

    Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнта 
за творчим конкурсом: 

Етап 1: «Сольфеджіо (диктант та усно)» 



Етап 2: «Музична література, фортепіано» 
для спеціалізації «Теорія музики» 

(ОПС «Фаховий молодший бакалавр») 
  

 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів Рівні 

навчальних 
досягнень 

Бали 

Етап 1: Відповідь абітурієнта демонструє яскраві здібності, 
бездоганні професійні навички у будь-яких формах роботи, вільне 
володіння набутими знаннями та навичками; письмові роботи 
виконані без помилок та недоліків.  
Етап 2: Абітурієнт при усній відповіді  виявляє глибоке і повне 
розуміння матеріалу, всебічну музичну ерудицію, ілюструє відповідь 
співом та грою основного тематизму, вільно висловлює власні 
судження, орієнтується у спеціальній музичній  термінології, володіє 
високим рівнем творчого застосування музичних знань, вмінь та 
навичок. У вікторині вірно вказані 100% номерів з повною 
паспортизацією(композитор, назва твору, основна тональність, 
частина/розділ, тема). 
Фортепіано: Абітурієнт виконує музичні твори, які відповідають 
програмним вимогам. Артистичний, добре слухає себе, добре інтонує; 
виконання стабільне.  

Високий  
 
 
 
 
 

200 

Етап 1: Абітурієнт демонструє яскраві здібності та розвинуті 
професійні навички з усіх форм роботи; письмові роботи виконані без 
помилок. 
Етап 2: Абітурієнт при усній відповіді демонструє знання матеріалу у 
повному обсязі, робить логічні та аргументовані висновки з 
викладеного матеріалу, вміло застосовує свої знання на практиці, 
вільно орієнтується у музичній  термінології і володіє достатнім 
рівнем творчого застосування музичних знань, вмінь та навичок. У 
вікторині вірно вказані 95% номерів з повною 
паспортизацією(композитор, назва твору, основна тональність, 
частина/розділ, тема).  
Фортепіано: Абітурієнт артистично емоційно виконує музичні твори. 
Демонструє добрий технічний рівень, хороші музичні дані. Виконання 
програми якісне. 

 
 
 
 
 
 

190-199  

Етап 1:Рівень засвоєння музично-теоретичного матеріалу досить 
високий; відповідь абітурієнта впевнена, виразна, грамотна, можливі 
одна-дві незначні неточності. Письмові роботи містять не більше 
однієї помилки. 
Етап 2: Абітурієнт при усній відповіді демонструє достатній рівень  
знань у обсязі навчальної програми, робить логічні висновки з 
викладеного матеріалу, вільно орієнтується у музичній термінології і 
володіє базовим комплексом застосування музичних знань, вмінь та 
навичок (знання біографій, творчого доробку, аналіз творів тощо). У 
вікторині вірно вказані 90% номерів з повною паспортизацією 
(композитор, назва твору, основна тональність, частина/розділ, тема 
).  
Фортепіано: Абітурієнт виконує твори, які відповідають за 
складністю вступним вимогам. Демонструє набуті уміння. Добре 
інтонує. Добра артикуляція, музична пам'ять на високому рівні. Але 
недостатньо емоційно розкутий. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

180-189  

Етап 1: Абітурієнт виявляє глибоке засвоєння матеріалу, але допускає 
несуттєві неточності у відповідях, які потребують корегування. 
Письмові роботи виконані добре, з незначними помилками (не більше 
двох). 
Етап 2: Усна відповідь абітурієнта виявляє достатній рівень  знань у 

Достатній  
 
 
 
 



обсязі навчальної програми, орієнтування у музичній  термінології, 
достатній рівень володіння комплексом музичних знань, вмінь та 
навичок .У вікторині вірно вказані 85% номерів з повною 
паспортизацією (композитор та його ініціали, назва твору, основна 
тональність, частина/розділ, тема).  
Фортепіано: Виконує програму згідно вимог. Стабільно. Демонструє 
певні навички та уміння, але не має достатнього професійного та 
виконавського комплексу. 

 
170-179  

Етап 1:Абітурієнт виявив добре сформовані уміння та навички; на 
належному рівні виконує усі завдання, але припускає окремі 
неточності. Повністю відтворені письмові роботи, що містить не 
більше трьох незначних помилок. 
Етап 2: Усній відповіді абітурієнта бракує творчого ставлення і 
вільного рівня володіння базовими вміннями та навичками при 
достатньому обсязі освоєння навчальної програми.  У вікторині вірно 
вказані 80% номерів з повною паспортизацією (композитор та його 
ініціали, назва твору, основна тональність, частина/розділ, тема).  
Фортепіано: Виконує програму згідно вимог. Стабільно. Але бракує 
артистизму, творчої свободи. Музичні та ритмічні дані на достатньо 
високому рівні. 

 
 
 
 
 

160-169 

Етап 1:Абітурієнт демонструє стійкі навички та вміння в усіх 
формах роботи, але має окремі недоліки в інтонуванні гам або 
інтервалів та акордів, допускає деякі неточності у співі по нотам. У 
письмових роботах зробив не більше чотирьох незначних помилок або 
не більше трьох суттєвих. Темп відповіді дещо повільний. 
Етап 2: При відповіді допускаються незначні помилки у викладенні 
біографій композиторів, аналізу їх творчого доробку, музичних творів 
тощо. У вікторині вірно вказані 70% номерів з неповною 
паспортизацією (композитор та його ініціали, назва твору), не названі 
основна тональність, частина/розділ, тема. 
Фортепіано: Виконує програму згідно програмних вимог. Стабільно. 
Має певні навички, але виконавські можливості обмежені, не 
розкриває стильових ознак твору. Є недоліки в музичному мисленні. 

 
 
 
 
 

150-159  

Етап 1:Абітурієнт володіє певними навичками та вміннями. Виконує 
запропоновані завдання на посередньому рівні: демонструє неповні 
знання, неточні інтонування та слуховий аналіз елементів, читання по 
нотам – невпевнене, із зупинками та поправками. Письмові роботи 
виконані з помилками або неповністю (близько шістдесят відсотків) 
але є вдалі фрагменти, які свідчать про потенційні можливості учня. 
Етап 2: Абітурієнт демонструє середній рівень володіння знаннями 
предмету,  вміннями аналізувати музичний твір. У вікторині вірно 
вказані 60% номерів з неповною паспортизацією (композитор та його 
ініціали, назва твору), не названі основна тональність, частина/розділ, 
тема.  
Фортепіано: Програма відповідає вимогам. Виконання досить 
впевнене. Але є проблеми в піанізмі. Рівень музичного розвитку 
середній. 

Середній  
 
 
 
 
 

140-149 

Етап 1:Абітурієнт виявив недосконало сформовані уміння та навички, 
виконує завдання з частими помилками або неточностями, опрацьовує  
лише окремі форми роботи на достатньому рівні; неповністю 
(близько п'ятдесят відсотків) або з 5 помилками відтворив  письмові 
роботи. 
Етап 2: Відповідь за базовим рівнем володінням відповідає вимогам, 
але помітними є погрішності при визначенні етапів біографії, 
творчого доробку. У вікторині вірно вказані 50% номерів (композитор 
та його ініціали, назва твору), не названі основна тональність, 
частина/розділ, тема.  
 
Фортепіано: Програма відповідає вимогам. Але виконання невпевнене, 
є помітні погрішності виконання. Інтонує неясно. 

 
 
 
 

130-139 

Етап 1:Абітурієнт виявив недосконало сформовані уміння та навички; 
може виконувати основні форми роботи на середньому рівні якості: 

 
 



нечисте інтонування, відсутність точних знань про побудову гам, 
інтервалів та акордів, неточне сприйняття музичних елементів на 
слух. Спів по нотам містить інтонаційні та ритмічні помилки, 
невпевнене тактування. Письмові роботи виконані або неповністю (на 
30 %) або зі значною кількістю помилок (6-7). 
Етап 2: При усному викладенні теми помітними є  недоліки у 
розкритті питань білету. Абітурієнт емоційно скутий, відповідає на 
питання з великою кількістю помилок. У вікторині вірно вказані 40% 
номерів (композитор та його ініціали, назва твору), не названі основна 
тональність, частина/розділ, тема. Фортепіано: Абітурієнт 
демонструє певні професійні навички, програма відповідає вимогам. Є 
недоліки у звуковидобуванні, педалізації, емоційно скутий. 

 
 
 
 

120-129 

Етап 1:Абітурієнт володіє незначною частиною тематичного 
матеріалу, виявляє дуже малу кількість знань, вмінь та навичок, 
внаслідок чого завдання виконуються частково і на низькому рівні. 
Письмові роботи зроблені неповністю (на 20 %) з великою кількістю 
помилок, що свідчать про слабко розвинений ладовий та ритмічний 
слух і про незадовільне засвоєння матеріалу. 
Етап 2: Абітурієнт не демонструє необхідних навичок для розкриття 
теми білету, допускає суттєві помилки при відповіді на питання. При 
усній відповіді репродуктивно відтворює основні факти. У вікторині 
вірно вказані 30% номерів – зазначені лише композитор та його 
ініціали, назва твору; не названі основна тональність, частина/розділ, 
тема.  
Фортепіано: Абітурієнт не демонструє належної форми виконання 
програми та необхідних виконавських навичок. Виступ незадовільний. 

 
Початковий 

 
 
 
 
 
 

110-119 

Етап 1:Абітурієнт не має сформованих навичок слухового аналізу та 
правильного інтонування, співу по нотам із тактуванням. Слабко 
володіє необхідними теоретичними знаннями, відтворив письмові 
роботи частково (на 10%). 
Етап 2: Абітурієнт має обмежені творчі здібності, відсутні 
елементарні навички аналізу творів. При усній відповіді не розкриває 
тему, допускає помилки. Аналітичне мислення не розвинуте, відсутні 
навички аналізу творів. У вікторині вірно вказані 20% номерів.  
Фортепіано: Абітурієнт має обмежені музичні та виконавські 
здібності. Відсутні технічні навички. Виступ незадовільний. 

 
 
 
 

         100-109 

Етап 1:Абітурієнт не має сформованих навичок слухового аналізу та 
правильного інтонування, не володіє необхідними теоретичними 
знаннями, не відтворив письмові роботи.  
Етап 2: Абітурієнт неспроможний розкрити тему білету, не здатний 
проаналізувати музичний твір. У вікторині вірно вказані 10% номерів  
Фортепіано: Абітурієнт неспроможний виконати програму 
напам'ять. Порушує інтонацію. Відсутня музична та ритмічна 
пам'ять. 

 
 
 

100 

 
Загальне оцінювання підготовки з сольфеджіо (диктант та усно) передбачає передусім суму оцінок з 
основних форм завдань усної відповіді: 

• інтонування гам, інтервалів та акордів у тональності угору та вниз; 
• інтонування інтервалів та акордів від даного звука угору та вниз; 
• слуховий аналіз інтервалів, акордів (відповідно вимог до певних фахів) з 
   двох програвань; 
• читання по нотах з тактуванням; 
• знання теоретичного матеріалу в обсязі, необхідному для практичних 
  видів вправ (побудова, розв`язання, тощо) з сольфеджіо; 
• музичний диктант. 

 
При оцінюванні усних відповідей обов`язково враховується реакція абітурієнта, темп відповіді. 
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