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Пояснювальна записка 

 

Програма атестаційного екзамену зі спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво» для здобувачів четвертого року навчання Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв, які претендують на здобуття ступеня 

вищої освіти бакалавр. Програма містить пояснювальну записку, програми 

навчальних дисциплін, які виносяться на екзамен, критерії оцінювання знань, 

список рекомендованої  літератури. 

Під час атестаційного екзамену відбувається перевірка якості знань з 

дисциплін професійної підготовки «Гармонія та аналіз музичних творів», 

«Робота з вокальним ансамблем», «Музична педагогіка». Також до 

атестаційного екзамену входить анотація до кваліфікаційної сольної програми. 

Програма іспиту охоплює основні теоретико-методологічні проблеми та 

емпіричний матеріал зазначених навчальних дисциплін. Відповіді на питання 

дадуть змогу перевірити здатність здобувачів розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері музичного мистецтва, 

що передбачає застосування певних теорій та методів концертно-виконавської 

діяльності у сфері музичного мистецтва і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Здобувачі першого освітнього рівня вищої освіти, окрім демонстрації 

засвоєння нормативних дисциплін, повинні вміти аналізувати музичні твори з 

виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту, мають продемонструвати базові 

знання з теорії та практики організаційної та творчої роботи з ансамблевим 

колективом, повинні продемонструвати вміння здійснювати педагогічну 

діяльність та використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання вокалу, мають узагальнити теоретичні та практичні знання в 

анотації до виконання сольної програми. 
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ПРОГРАМИ 

навчальних дисциплін, які виносяться на атестаційний екзамен 

 

Гармонія та аналіз музичних творів 

 

Поняття гармонії в музиці. Роль гармонії як  засобу виразності у створенні 

художнього образу в музичному творі. Зв’язок гармонії з іншими засобами музичної 

виразності.  

Поняття акорду. Типи терцієвих акордів та їх інтервальна структура. 

Переміщення акорду. Поняття неакордового звуку. Мелодична, ритмічна та 

гармонічна фігурація. 

Поняття ладової функції. Функціональність як основа ладової організації. 

Тонічний, субдомінантовий та домінантовий тризвуки як головні виразники 

ладогармонічних функцій. Поняття гармонічного звороту. Плагальний, 

автентичний та повний гармонічні звороти. Головні та побічні тризвуки ладу. 

Функціональна логіка гармонічного розвитку в послідовності акордів. Загальні 

положення логіки функціонального руху. Поняття повної діатонічної 

функціональної системи. Головні та побічні тризвуки функціональних груп. 

Властивості побічних тризвуків. Логіка послідовності акордів. Перерваний 

каданс. 

Чотириголосний склад як основний і найпридатніший для вивчення 

гармонії. Норми і правила навчального чотириголосся. Мелодичне положення 

акорду. Тісне та широке розташування тризвуків. Види узгодженого ведення. 

Співвідношення акордів. Способи поєднання тризвуків. Вибір виду 

розташування акордів з урахуванням особливостей побудови мелодії. Поняття 

гармонізації мелодії. 

Період як найменша завершена (або відносно завершена) одиниця 

викладу тематичного матеріалу в гомофонній музиці. Класифікація періодів. 

Гармонічні особливості структурних складових періоду. Поняття каденції. 

Види каденції. Каденції у структурі періоду. Кадансовий квартсекстакорд: 

виразове значення, метричні умови використання та функціональні 

особливості. Засоби розширення періоду. Перерваний каданс. 

Особливості функціонального наповнення септакордів та нонакордів як 

співзвуч з різним ступенем дисонування. Природня акустична 

біфункціональність септакордів та нонакордів. Домінантсептакорд та 

домінантнонакорд як найяскравіші виразники домінантової функції ладу. 

Ввідні септакорди та їх обернення. Септакорд ІІ ступеня як яскравий 

представника побічних акордів субдомінантової функції в ладі. Септакорд VІІ 
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ступеня в натуральному мінорі. Колористичні та функціональні особливості 

використання септакордів та нонакордів в естрадній та джазовій гармонії. 

Загальне поняття і визначення мелодії. Висотна й часова складові мелодії. 

Жанрові властивості мелодії. Форми мелодичного руху. Фраза, мотив, інтонація. 

Мелізми в музиці.  

Поняття «період», «речення», Найбільш типові структури періоду. Поняття 

«каденція», «цезура». Види каденцій. Виразове значення, метричні умови 

використання та функціональні особливості кадансового квартсекстакорду в 

гармонії. 

Проста та розвинута одночастинна форма. Період. Вільна форма. Проста 

двочастинна та проста тричастинна форми та їх структурні різновиди. Типи 

реприз у простій тричастинній формі. Вступ як тематична та фактурна 

підготовка основної теми. Кода та її роль в драматургії твору. Передумови 

виникнення, основні етапи виникнення простих форм та типові випадки їх 

використання. 

 Складна тричастинна та складна двочастинна форма: структурні 

різновиди, передумови виникнення та особливості використання. Старосонатна 

форма як окремий варіант складної двочастинної форми. 

 Класифікація вокальних форм. Часова метроритмічна організація тексту, 

його структура. Принципи художнього співвідношення поетичного та музичного 

текстів.  

 Поняття та характерні особливості  варіаційної форми. Тема у варіаційній 

формі, її типові властивості. Засоби варіювання. Класифікація та історичні типи 

варіаційних форм. Методи поєднання варіацій у цілісний цикл. 

 Рондо як жанр та як музична форма. Структура та назви частин форми. 

Тональні закономірності форми. Основні історичні типи форми. Рондо у 

творчості французьких композиторів-клавесиністів. Особливості рондо у 

творчості віденських класиків. Посткласичне рондо. Рондо в музиці ХХ століття. 

Рондоподібні форми. Рондо у вокальній музиці.  

Місце сонатної форми серед інших форм. Основа сонатної драматургії, 

діалектичний характер форми. Розмежування понять «соната», «сонатне allegro», 

«сонатна форма». Термін «партія». Характеристика загального ходу розвитку в 

сонатній формі. Вступ. Експозиція та її будова. Розробка. Реприза. Кода. 

Історичний розвиток сонатної форми. Різновиди сонатної форми та їх структурні 

особливості. Рондо-соната. 

Поняття циклічної форми. Типи інструментальних та вокально-

інструментальних циклів. Тематичний зв’язок частин. Лейтмотив. Роль музики в 

різноманітних синтетичних жанрах мистецтва. Опера, її жанрові особливості. 



 6 

Загальні закономірності драматургії опери. Складові оперного спектаклю. 

Оперета. Мюзикл. Рок-опера. Балет. Традиційні форми класичного балету.  

 

Робота з вокальним ансамблем 

 

Визначення поняття «ансамбль» в художньому та музичному аспектах. 

Історичні передумови та національні традиції розвитку ансамблевого співу. 

Вокальне багатоголосся в духовному церковному співі, стройових військових 

піснях. 

Класифікація вокальних ансамблів – навчальний, професійний, 

аматорський. Спільні та відмінні риси цих колективів, особливості роботи з 

ними, їх функції та призначення. Формування репертуару для навчальних, 

професійних та аматорських вокальних колективів. Кількісний склад вокальних 

гуртів та вокально-ансамблеві форми: дует (2), тріо або терцет (3), квартет (4), 

квінтет (5), секстет (6), септет (7), октет (8), нонет (9), децимет (10).  

Типи і види вокальних ансамблів. Однорідні (дитячі, жіночі, чоловічі). 

Мішані ансамблі. Одноголосні та багатоголосні ансамблі. Партії, що складають 

вокальний колектив. Значення терміну «партія» як окремої співацької групи 

голосів (тембр, діапазон, теситурні особливості). Співацькі голоси — дитячі, 

жіночі, чоловічі, їх темброва характеристика та діапазон. Виконавський склад 

жіночого вокального ансамблю та його можливості. Чоловічий вокальний 

ансамбль, його виконавські можливості. Характеристика вокальних ансамблів 

мішаного типу (склад і виконавські можливості партій). Дитячі вокальні 

ансамблі різного віку та їх виконавські можливості. Особливості співу 

a cappella та з супроводом. Види акомпанементу для вокального ансамблю: 

інструментальний, фонограма «мінус 1» та інші. 

Основні вокально-ансамблеві навички та методи їх формування. 

Вокально-темброва культура ансамблю. Узгодженість динаміки звучання 

голосу, тембрової злитості і ритмічної чіткості, чистоти інтонації по вертикалі і 

горизонталі. Поняття «стрій» як чистота інтонування в співі, під час гри на 

струнних і духових інструментах, як чистота настроювання музичного 

інструменту. Ансамблевий стрій – в партії та між партіями. Мелодичний або 

горизонтальний стрій. Методи роботи над мелодичним строєм: засвоєння 

правил інтонування інтервалів, мажорних і мінорних ладів, ладів народної 

музики, спів a cappella. Гармонічний або вертикальний стрій. Правила 

інтонування гармонічних інтервалів, акордів. Консонантність та дисонантність 

співзвуччя. Загальний стрій.  

Принципи навчально-виховної роботи у вокальному ансамблі. Основні 

правила елементарної хорової техніки. Частковий ансамбль як вміння 
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врівноважувати силу звучання і тембр свого голосу з іншими голосами своєї 

партії. Загальний ансамбль – врівноваженість всіх партій. Вправи на 

формування співацького дихання, специфіка ланцюгового дихання. Вправи на 

розвиток вокальної техніки. 

Вокальна музика як синтез музики і слова. Основні методи роботи над 

артикуляцією і дикцією у вокальному ансамблі (навести приклади вправ). 

Дикція як чітка вимова слів, складів, окремих звуків. Виразна артикуляція 

голосних. Вправи на розвиток дикції та артикуляції.   

Методичні принципи організаційно-творчої роботи у вокальному 

ансамблі. Основні правила організації вокального ансамблю. Прослуховування 

учасників колективу, визначення типу співацького голосу, робочого діапазону, 

тембру, сили звучання. Формування складу окремих партій. Графік 

репетиційного процесу. Підготовка матеріально-технічної бази (приміщення, 

інструмент, комплект звукопідсилювальної апаратури, навчально-методичної та 

нотної літератури, проектування і пошиття сценічних костюмів. та ін.). Збори та 

обрання активу ансамблю: староста, бібліотекар, костюмер та ін. Формування 

навчальної та концертної програми колективу. Робота керівника з 

ансамблевими партитурами (аналіз партитури та адаптація її для даного 

складу). Етапи розучування творів (слухання твору, сольфеджування партій, 

спів з літературним текстом). Основні періоди вивчення твору: технічний, 

художній, заключний. Розспівка та її види. Робота з окремими ансамблевими 

партіями (чистота інтонації, мелодичний стрій, дикція та артикуляція, динаміка, 

агогіка тощо). Збалансованість звучання партій, гармонічний стрій, агогіка, 

якість співацького звуку, художній образ. Концертний виступ, психологічна 

установка.  

Підготовка керівника до занять з вокальним колективом: аматорським, 

навчальним, професійним. Вивчення нотного матеріалу. Гра партитури на 

фортепіано. Виявлення виконавських труднощів та методи їх подолання. 

Теситурні умови вокальних партії. Особливості співацького дихання, дикції 

артикуляції. Систематизація партитур за рівнем складності. Художньо-

педагогічний та музично-теоретичний аналіз партитур. Виконавський аналіз 

партитури.  

Дитячі вокальні колективи та особливості роботи з ними. Колективний 

спів та специфіка роботи над ним. Формування вокальних навиків у дітей 

різного віку. Вокальні можливості дитячого голосу. Робота по підбору дитячого 

пісенного репертуару з врахуванням вікових особливостей та рівня музичної 

підготовки виконавців. Аналіз творів, виявлення виконавських труднощів та 

способів їх подолання. Вивчення та планування етапів роботи над твором. 



 8 

Стилістичні ознаки сучасного вокального мистецтва. Історія вокальних 

стилів. Вокальні групи в естрадних вокально-інструментальних ансамблях. Бек-

вокаліст та специфіка його роботи під час концертного виступу та в студії 

звукозапису. 

 

Музична педагогіка 

 

Теоретичні основи музичної педагогіки. Предмет та основні поняття 

музичної педагогіки. Джерела вивчення предмета музичної педагогіки. Основні 

категорії музичної педагогіки. Принципи музичної освіти в Україні. Методи 

музично-педагогічних досліджень. 

Найвідоміші системи музичного виховання у ХХ ст. у Західній Європі: 

система національного розвитку Золтана Кодая, Карла Орфа «Шульверк»; 

релятивна система Бориса Трічкова «Столбиця». 

Національні системи музичного виховання в Україні у ХХ ст. Методичні 

концепції музичного виховання Болеслава Яворського, Станіслава і Валентини 

Шацьких. Виховна система Дмитра Кабалевського.  

Теорія музичного навчання. Поняття музичної дидактики та її основні 

категорії. Зміст музичного навчання та його складові: музичні знання, музичні 

уміння й навички, музичні здібності дітей та їхній розвиток. Дидактичні 

принципи цілісного музично-педагогічного процесу. Сучасні вимоги музичного 

навчання.  

Поняття методу в загальній педагогіці. Методи музичного навчання та їх 

класифікація.  

Форми організації музичного навчання. Урок музики як основна форма 

організації музично-педагогічного процесу. Типи уроків музики. Форми 

організації музичних занять в системі спеціалізованої позашкільної освіти. 

Професійні якості вчителя. Принципи керівництва вчителя учнем. 

 

Анотація кваліфікаційної сольної програми 

 

Метою анотації кваліфікаційної сольної програми є закріплення навичок 

комплексного аналізу вокальних творів. Анотація є письмовою роботою і 

складається з таких розділів: вступ, основна частина (комплексний аналіз 6 

творів, що виконуються у кваліфікаційній сольній програмі), висновки, список 

використаних джерел, додатки (при необхідності). Обсяг анотації складає 1,3–

1,5 авторських аркуша (або 30–35 сторінок). 

У вступі автор зазначає актуальність теми і характеризує проблемні зони, 

що виникли у процесі підготовки сольної програми та при її описі. Основна 



 9 

частина складається з шести анотацій до виконуваних у кваліфікаційній сольній 

програмі творів. Аналіз включає такі компоненти: 1) рік написання твору, 

відомості його про авторів та коротка характеристика творчого доробку 

композитора; 2) відомості про попередні дослідження композиції; 3) жанр 

вокального твору, його форма; 4) загальна характеристика змісту та аналіз 

поетичного тексту; 5) аналіз засобів музичної виразності (авторські вказівки, 

ладотональний план, мелодія, темп, ритм, динаміка тощо); 6) характеристика 

музичної драматургії твору (інтонація, фразування, кульмінація); 7) особливості 

взаємодії вокальної та інструментальної партій; 8) аналіз вокально-технічних 

труднощів; 9) аналіз засобів сценічної виразності (міміка, жест, мізансцена 

тощо); 10) значення твору для розвитку світової або української музичної 

культури. У висновках коротко резюмуються результати музичного аналізу. 

Список використаних джерел повинен мати не менше 40-50 позицій, з яких не 

менше 40% – наукова література (книги, статті, дисертації тощо). У додатках 

розміщуються тексти пісень (оригінали і переклади), ілюстративний матеріал та 

інша інформація, яка доповнює основний текст. В основному тексті обов’язково 

мають бути посилання на додатки. Текст анотації не повинен містити плагіату. 

 

Критерії оцінки екзаменаційного випробування 

 

Знання здобувачів, виявлених на атестаційному екзамені, оцінюються за 

100-бальною шкалою. Екзаменаційною комісією встановлюється оцінка за 

такими критеріями: 

100-90 – «відмінно» отримують здобувачі, які демонструють передбачені 

навчальними програмами відповідних дисциплін ґрунтовні, систематизовані 

теоретико-методологічні знання, навички аналізу складного навчального 

матеріалу та формулювання узагальнень, здатність до творчого мислення. 

89-74 – «добре» передбачає достатнє знання фактичного матеріалу, 

належне розуміння теоретико-методологічних основ навчальних дисциплін та 

методики підготовки творчого проєкту або кваліфікаційної роботи, водночас – 

допускає окремі незначні помилки у висвітленні неосновних аспектів 

відповідних навчальних дисциплін. 

73-60 – «задовільно» отримує здобувач, якщо його відповідь висвітлює 

основний фактичний матеріал, але не демонструє належного теоретико-

методологічного рівня його осмислення, містить певні помилки (неточності) у 

висвітленні змісту навчальних дисциплін, які виносяться на атестаційний 

екзамен. 
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59-0 – «незадовільно» ставиться при відсутності систематичних знань та 

теоретичних уявлень за основними змістовними аспектами навчальних 

дисциплін, які виносяться на атестаційний екзамен. 

 

Основна рекомендована література: 

 

1. Анікіна Т. О., Борисова С. В. Музична педагогіка: історія та теорія. 

Луганськ, 2008. 116 с. 

2. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва. Київ: НМАУ, 1997. 320 с. 

3. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. Москва: Музыка, 2007. 

368 с. 

4. Олексюк О. М. Музична педагогика: навчальний посібник. Київ: 

КНУКіМ, 2006. 188 с. 

5. Пігров К. Керування хором. Видання 2-ге виправлене і доповнене. 

Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури 

УРСР, 1962. 202 с. 

6. Сємикін В. Г. Естрадне хвилювання (причини виникнення, способи 

адаптації): навч. посіб. Донецьк: Вебер, 2009. 105 с. 

7. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором: учеб. 

пособие. Москва: ВЛАДОС, 2002. 176 с. 

8. Теория современной композиции: учеб. пособие / отв. ред. В. С. 

Ценова. Москва: Музыка, 2007. 624 с. 

9. Холопова В. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие. Санкт-

Петербург: Лань, 2001. 496 с. 

10. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии 

творчества. Москва: Сов. композитор, 1988. 384 с. 

11. Шип С. Музична форма від звуку до стилю: навчальний посібник за 

ред. А.Кравченко. Київ: Заповіт, 1998. 368 с. 

12. Шульгіна В. Д. Українська музична педагогіка: підручник. Київ: 

НАКККіМ, 2016. 264 с. 

 

Додаткова література: 

 

13. Азарова Л. Методичні принципи формування співучого голосу 

видатного педагога Ламперті // Вісник Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). № 11(246). Ч. І. 2012. С. 102-109. 
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14. Антонюк В. Г. Становлення вокально-професійної освіти в Україні: 

проблема поліетнічності. Київський національний ун-т культури і мистецтв. 

Київ: Українська ідея, 1999. 28 с. 

15. Байда Л. А. Вокально-хорова робота у системі підготовки 

майбутнього вчителя музики. Київ: УДПУ, 1997. 68 с. 

16. Бєлявіна Н. Д. Методологія та методика викладання фахових 

мистецьких дисциплін: підручник. Київ: НАКККіМ, 2019. 280 с. 

17. Иванов А. П. Об искусстве пения. Москва: Профиздат, 1963. 104 с. 

18. Лобанова М. Н. Музыкальный стиль и жанр: история и 

современность. Москва: Сов. композитор, 1990. 312 с. 

19. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Ленинград: Наука, 1967. 204 с. 

20. Пляченко Т. М. Методика викладання вокалу: навчально-методичний 

посібник для студентів мистецького факультету. Кіровоград: КДПУ, 2005. 80 с. 

21. Соколов В. Г. Работа с хором: учеб. пособие. Москва: Музыка, 1983. 

191 с. 
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