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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

 ОПП «Народне інструментальне мистецтво» 

 ( народні інструменти) 

 Варіант – 1 
1. Що означає слово ”диригування” ? а) мистецтво керувати музичним 

        колективом; 

  б) показ вступів; 
  в) тактування різними схемами; 

  г) показ динаміки; 

2. За допомогою чого диригент об’єднує а) диригентської палички; 

 виконавців в єдиний ансамбль ? б) спеціальної системи жестів; 

  в) теоретичними поясненнями; 
  г) голови; 

3. Що є найважливішою і найрухомішою а) плече; 

 частиною в диригуванні ? б) передпліччя; 
  в) кисть; 

  г) корпус; 

4. Скільки видів амплітуди жестів а) три; 

 використовується в диригуванні ? б) п’ять; 

  в) чотири; 

  г) два; 

5. Скільки видів фермат використовується а) два; 

 в диригуванні за технікою виконання? б) чотири; 

  в) шість; 
  г) три; 

6. Скільки є диригентських позицій ? а) п’ять; 

  б) дві; 
  в) три; 

  г) шість; 

7. Який найнижчий звук можна виконати а) ля – малої октави; 

 на сопілці тенор ? б) до – першої октави; 

  в) фа – першої октави; 

  г) мі – першої октави; 

 

8. Вкажіть, кого слід вважати засновником  а) А. О. Вересая;  
першого оркестру українських 

народних інструментів: 

б) Б. Л. Любімова;  
в) В. В. Комаренка; 

г) Г. Г. Хоткевича; 

 

9. Назвіть інструмент, який має струни  
соль-ре-ля-мі ? 

 

а) скрипка;  
б) контрабас; 

в) кобза альт;  
г) віолончель; 

 

10. Назвіть транспонуючий інструмент ?      а)гітара; 
б) баян;  
в) віолончель; 

г) бандура; 



11. На який інтервал транспонує сопілка а) квінта; 

 альт ? б) сексту; 
  в) октаву; 

  г) деціну; 

12. Вкажіть, хто є керівником а) А. Я. Орлов 

 Національного оркестру б) Б. Л. Гайдамака 

 народних інструментів в) В. А. Бобир 
  г) В. Г. Гуцал 

13. Яка форма роботи з народним а) індивідуальна; 

 інструментальним ансамблем б) загально-ансамблева; 
 найбільш ефективна ? в) групова; 

  г) індивідуально-групова; 

14. Найважливіший етап у підготовці а) підбір репертуару; 

 керівника до репетиції ? б) самостійна робота над 

  партитурою; 
  в) проведення репетицій; 

  г) написання інструментальних 
  партій; 

15. Які репетиції найбільш ефективні в а) робочі; 

 процесі роботи над музичним твором ? б) генеральні; 
  в) коректурні; 
  г) передконцертні; 

16. Який елемент диригентського жесту а) замах; 

 співпадає з появою звуку ? б) точка удару; 
  в) змах; 

  г) ауфтакт; 

17. Що означає слово ”штрих” в а) темп; 

 інструментальній музиці ? б) динаміка; 

  в) спосіб звукодобування; 
  г) агогіку; 

18. Показ початку звучання твору а) рук; 

 диригент здійснює за допомогою ? б) корпусу; 
  в) диригентської палички; 

  г) голови; 

19. Що означає ”генеральна пауза” ? а) загальна довготривала перерва 

  звучання; 

  б) коротка пауза; 
  в) коротка пауза не визначена в нотах; 

  г) зупинка звучання; 

20. Розмір твору 6/8. Темп рухливий. Яку а) 3/4; 

 схему ви використовуєте для б) 6/8; 
 диригування ? в) 2/4; 

  г) 6/4; 



21. До якої групи музичних інструментів а) струнно-щипкових; 

 відноситься лютня ? б) ударних; 
  в) язичкових; 

  г) струнно-ударних; 

22. Назвіть інструмент, який має струни а) гітара; 

 ля-ре-соль-до ? б) віолончель; 

  в) скрипка; 
  г) бандура; 

23. Назвіть інструмент, який має струни а) мандоліна; 

 мі-ля-ре-соль ? б) контрабас; 
  в) гітара; 

  г) басоля; 

 

24. Назвіть діапазон українських цимбал:   а) ля – малої, мі – третьої октави 

б) фа – малої, ре – третьої октави 

в) до– першої, ре– третьої октави 

г) соль – малої, мі– другої октави 

 

25. Назвіть діапазон сопілки пріми по а)до–першої, соль–третьої октави 

 запису ? б) ля – малої, до – третьої октави 

  в) мі– першої, до– третьої октави 

  г) ре – першої, фа– другої октави 

26. Назвіть стрій сопілки тенор: а) сі – мажор; 

  б) фа – мажор; 

  в) ре – мінор; 

  г) соль – мажор; 

27. Що означає слово ”рітенуто” ? а) штрих; 

  б) динаміку; 

  в) темп; 

  г) мелізми; 

28. Назвіть ”простий” розмір: а) 2/4; 

  б) 4/4; 

  в) 7/4; 

  г) 12/8; 

29. Що означає слово ”тутті” ? а) виконання музики однією групою; 

  б) виконання музики двома групами; 

  в) виконання музики солістом; 

  г) виконання музики повним складом 

  оркестру; 

30. Які якості має мати диригент ? а) організаторські, педагогічні, музичні; 

  б) однобічні; 

  в) всебічні; 

  г) фізичні; 

31. До якої долі застосовуємо повний а) повної; 

 замах ? б) неповної; 

  в) до затакту; 

  г) довільної; 



32. Транскрипція – це: а) зміна тональності; 

  б) вид перекладу музичного твору; 

  в) спосіб виконання твору; 

  г) оригінальний твір для скрипки; 

33. Що означає амплітуда жесту ? а) крайні точки величини жесту; 

  б) точка відбиття; 
  в) точка удару; 

  г) сила звуку; 

34. Скільки є типів жесту ? а) два; 

  б) чотири; 

  в) три; 
  г) один; 

35. Скільки є характерів жесту ? а) п’ять; 

  б) три; 
  в) один; 

  г) два; 

36. Що означає слово ”поліметрія” ? а) темп; 

  б) динаміка; 

  в) одночасне поєднання двох або 

  декілька метрів; 

  г) агогіку; 

37. Що означає слово ”фактура” ? а) система музичних знаків; 

  б) багатоголосся; 

  в) музична фраза; 

  г) спосіб викладу музики; 

38. Що означає слово ”дирекціон” ? а) скорочений запис партитури; 

  б)різновидність музичного твору 

  в) незначні відхилення від темпу; 

  г) коротка зупинка в музиці; 

39. Основним принципом комплектування а) темброва однорідність; 

 оркестру українських народних б) голосне звучання; 

 інструментів є: в) «Троїста музика»; 

  г) форма інструментів; 

40. Що означає слово ”аколада” ? а) темп; 

  б) динаміка; 
  в) дужка, яка з’єднує два або 

  більше нотоносців; 
  г) прийом звукодобування; 

41. Назвіть інструмент, який має струни а) лютня; 

 соль-ре-ля-мі ? б) скрипка; 
  в) домра; 

  г) козобас; 



42. Інша назва язичкових інструментів ?а) губні;  
  б) лабіальні; 

  в) амбушурні; 

  г) лінгвальні; 

43. В якому ключі записуємо ноти для а) басовому; 

 литавр ? б) ключі ”соль”; 
  в) сопрановому; 

  г) теноровому; 

44. До якої групи інструментів а) амбушурних; 

 відноситься трикутник ? б) лінгвальних; 

  в) з невизначеною висотою; 
  г) губних; 

45. До якої групи інструментів а) струнно-щипкових; 

 відноситься скрипка ? б) струнно-ударних; 
  в) лабіальних; 

  г) фрикційних; 

46. Як звуться розміри, які мають дві а) складними; 

 ритмічні вартості ? б) мішаними; 

  в) дводольними; 

  г) мішано-складними; 

47. Що означає слово ”люфтпауза” ? а) довга пауза; 

  б) коротка пауза; 

  в) одночасна пауза на один такт; 
  г) пауза на два такти; 

48. Інша назва дримби: а) дуда; 

  б) варган; 
  в) бербениця; 

  г) зубівка; 

49. Що означає темпове позначення а) помірно; 

 ”ленто” ? б) швидко; 

  в) спокійно; 

  г) повільно; 

50. Що означає темпове позначення а) дуже; 

 ”мольто” ? б) трохи; 

  в) дуже мало; 

  г) не так.  


