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Спеціальність 025 Музичне мистецтво 

 
Фахове вступне випробування проводиться з метою виявлення вступників, які бажають 

продовжити навчання в ХДАК за ступенем «Магістр» з метою удосконалення професійної 
майстерності для подальшої творчо-виконавської, педагогічної та наукової діяльності в галузі 
музичного мистецтва, а також роботи в професійних концертних та музично-театральних 
закладах. 

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної майстерності, володіти знаннями, 
уміннями та навичками з основних спеціальних дисциплін («Спеціальний інструмент», «Історія 
виконавства на духових інструментах», «Історія світової та української музики»); виявляти 
обізнаність у галузі теорії та історії музичного мистецтва, оперувати професійною термінологією, 
комплексом музично-теоретичних дисциплін, а також подати реферат з історії та теорії музичного 
мистецтва. 

Під час випробування вступник повинен виявити 
Знання: 

 технології виконання музичних творів на інструменті; 
 основних етапів еволюції інструментального виконавства;  
 теорії та практики інструментального виконавства;  
 музичної форми та специфіки виконуваних абітурієнтом під час випробування 

творів; 
 специфіки основних етапів еволюції музичного мистецтва; 
 творчого спадку видатних композиторів, виконавців та диригентів української, 

російської і світової музичної культури; 
 української або російської мови (для іноземних громадян). 

Уміння: 
 грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою 

музичні твори; 
 обґрунтовано висловлювати особисту думку з питань теорії та історії вітчизняної і 

світової музичної культури; 
 виявляти специфічні особливості музичної форми виконуваних абітурієнтом під 

час випробування творів. 
Наявність навичок: 

- психо-моторної орієнтації; 
- темпо-метро-ритмічного контролю; 
- штрихової техніки; 
- динамічної процесуальності;  
- володіння власними емоціями;  
- володіння технічними прийомами гри на музичному інструменті; 
- читання нот з листа. 

Фахове вступне випробування передбачає перевірку виконавської майстерності, знань в 
галузі теорії та історії музичного мистецтв.. 

Перевірка рівня виконавської майстерності передбачає виконання вступником на музичному 
інструменті трьох різних за стилем та формою творів (один з них крупної форми); читання з листа 
запропонованого екзаменаційною комісією музичного твору або його уривку. 

Під час фахового випробування вступник має продемонструвати високий рівень змістовного 
інтонаційно-художнього інтерпретування виконуваних творів у відповідності до їхнього стильового 
спрямування та вільне професійне володіння комплексом прийомів і виконавсько-технічних навичок гри 
на музичному інструменті. 

Під час проведення фахових вступних випробуваннь застосовується 12-бальна система 
оцінювання. Вступники, які отримали на випробуванні незадовільну оцінку (нижче 4-х балів), до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну чи заочну форми навчання не допускаються. 
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