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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Творчий конкурс для абітурієнтів спеціальності «Середня освіта (музичне 

мистецтво)» проводять після прийому документів, у терміни відповідно до 

Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 

2022 р. 

Сучасне викладання дисциплін музичного мистецтва у середніх школах,  

закладах культури та позашкільних закладах мистецької освіти вимагає 

висококваліфікованих фахівців не лише з глибоким знанням теорії й методики 

музичної освіти національної та світової науки, умінням вести культурно-

просвітницьку діяльність, володіти мистецтвом керування художніми 

колективами, а й вести науково-пошукову роботу, орієнтуватися у сучасному 

бурхливому потоці нової інформації.  

Фахове вступне випробування покликане виявити компетентності 

вступника, який здобув  освітній  ступінь  (рівень)  бакалавра, проводиться 

відповідно до розкладу вступних іспитів, укладеного та затвердженого 

Приймальною комісією Університету. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

Конкурс за предметною спеціальністю проводиться в один етап і 

передбачає дві частини. 

Частина 1. Продемонструвати  рівень музичної підготовки за вибором:  

диригування, або вокал, або музичний інструмент. 

 Диригуваня хорового твору великої форми під інструментальний супровід; 

 вокал: виконання трьох творів: пісні, романсу та арії; 

 музичний інструмент: виконання творів великої та середньої форми на 

одному із інструментів на вибір (фортепіано, гітара, баян, акордеон, 



скрипка, бандура, сопілка, флейта та ін.). 

Частина 2. Співбесіда на тему взаємозв’язків музичного мистецтва та 

педагогіки: 

 особливості музичного мистецтва як складової частини духовної культури 

суспільства;  

 теоретичні основи методики викладання музичного мистецтва в 

загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних освітніх закладах;  

 вокал, диригування, музичний інструмент та їх пізнавальні та виховні 

можливості; 

 педагогічна практика та музичний менеджмент. 

 

ШКАЛА І ПАРАМЕТРИ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

Кожен абітурієнт за участь у конкурсі може набрати максимальну кількість 

балів - 50. Нарахування проводять у діапазоні від 0 до 50 балів. 

За результатами складання творчого конкурсу Приймальна комісія 

встановлює рівень успішного тестування та надає допуск до участі у конкурсі. 

Виступ абітурієнта оцінюють за такими параметрами: 

Елемент 1. 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання знань вступників 

0-5 Відповідність авторському та музичному стилю та цілісність виконання 

музичних творів 

0-10 Технічність та емоційність виконання 

0-10 Вміння яскраво відтворювати жанрово-стильові особливості музичних творів 

0-5 Артистичні якості вступника при створенні музичного образу 

 

Елемент 2. 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання знань вступників 

0-7 Вступник виявляє поверхове розуміння сутності питань за змістом обраної 

спеціальності, а також невміння пов’язувати теоретичні положення музичної 

освіти з розв'язання проблем педагогічної практики. 

8 -13 Вступник виявляє правильне розуміння суті питань, пов’язаних із  особливістю 



музичного мистецтва як важливого елементу формування духовної культури 

суспільства, проте допускає деякі неточності у формулюванні теоретичних засад 

методики викладання предмету музичне мистецтва. 

14 -20 Вступник виявляє глибоке розуміння суті питань, пов’язаних із  особливості 

музичного мистецтва як складової частини духовної культури суспільства та 

усвідомлює його значення у процесі освіти та виховання. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ 

Голова Приймальної комісії Університету затверджує склад комісії з 

проведення творчого конкурсу. Кожен член комісії заповнює індивідуальні 

картки за прийнятою шкалою і параметрами оцінювання творчого конкурсу. 



Результати сумують та ділять на кількість членів комісії. У такий спосіб виводять 

середнє арифметичне число балів (заокруглюють до десятих часток бала) і 

вносять до екзаменаційної відомості, яку підписують голова та члени комісії. 

Результати творчого конкурсу оголошують не пізніше 12.00 години наступного 

дня. 

Програму творчого конкурсу для абітурієнтів спеціальності 014 «Середня 

освіта (музичне мистецтво)» затверджено на засіданні Вченої ради факультету 

культури і мистецтв (протокол № __ від __  ________ 2022 року). 

 

 

В.о.декана факультету культури і мистецтв                         проф. М. В. Гарбузюк 
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