
 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

з спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» 

І - варіант 

№ 

п/п 

З а п и т а н н я Варіанти відповіді 

1. Хор – це а)  група співаків 

б)  ансамбль унісонів 

в)  художньо-виконавський колектив,  

     спроможний художньо-виразними і  

     технічними засобами передати  

      художній образ твору 

г)   група співаків з високими і низькими   

      голосами 

2. Який найменший склад хорової 

партії: 

а) п’ять співаків 

б) три співаки 

в) два співаки 

г) один співак 

3. З яких хорових партій складається 

мішаний хор: 

а) С1, С2, А1, А 

б) С, А, Т, Б 

в) Т1, Т2, Б1, Б2 

г) С, А, Т 

4. Стрій хору – це: а)  узгоджене звучання хорових               

     партій щодо їх теситурних умов 

б)  точне інтонування інтервалів, акордів                 

     у мелодичному та гармонічному викладі                                   

в)  повне злиття голосів за висотою, 

     тембрами, динамікою 

г)  правильна вимова слів 

5. Що таке унісон хору: а) інтонування одного звуку всіма 

    партіями хору 

б) чисте інтонування акорду 

в) різновид природного ансамблю 

г) кожний співак своїм тембровим 

    забарвленням 

6. Що таке фактура: а) спосіб звуковидобування 

б) склад хорового письма 

в) швидкість, з якою треба виконувати твір 

г) запис нот в одному ключі 

 

7. З яких голосів складається дитячий 

хор? 

а)  С, А, Т, В 

б) С, А, Д 

в) Д1, Д2, А1, А2 

г) А, Т, В 



8. Жанр хорової музики: а) соната 

б) кантата 

в) варіація 

г) ораторія 

9. Чим визначається тип хору? а) кількісним складом голосів хору 

б) наявністю самостійних хорових партій 

в) конкретним складом хорових партій 

г) перевагою чоловічих голосів 

10. Диригування – це: а) простий показ диригентських схем 

б) ритмічна організація звуків  

в) своєрідний переклад мови музики на 

мову жестів та міміки з метою розкриття 

художнього образу твору 

г) це тактування схеми 

11. Яка найбільш виразна частина 

диригентської руки? 

а) передпліччя 

б) кисть 

в) плече 

г) передпліччя і плече 

12. Фермата – це: а) утримання звуку 

б) сила звуку 

в) швидкість звуку 

г) затихання раптово голосно 

13. Гармонічний ансамбль – це: а) система звуковисотних відношень 

б) ансамбль однієї партії 

в) ансамбль всього хору 

г) ансамбль високих голосів 

14. Частковий ансамбль – це: а) ансамбль однієї партії 

б) ансамбль двох партій 

в) чисте інтонування однієї партії 

г) ансамбль трьох партій 

15. Мелодичний стрій – це: а) стрій усього хору 

б) стрій однієї партії 

в) тембральна урівноваженість     

хорової партії 

16. Які композитори писали у жанрі 

духовного концерту: 

 

а) Д.Бортнянський, М.Березовський, 

В.Ведель 

б) Я.Степовий, С.Гулак –   Артемовський, 

П.Ніщинський 

в) Б.Лятошинський, Г.Верьовка,  

Л.Ревуцький 

г) О.Білаш, П.Майборода 



17. „Ларго”, ленто”, „ граве ” - це: а) швидкі темпи 

б) повільні темпи 

в) характер співочого дихання 

г) прискорення темпу 

18. „Алегро”, „престо”, „віво” – це: а) диригентські штрихи 

б) швидкі темпи 

в) повільні темпи 

г) темпи для прискорення виконання 

19. Які Ви знаєте диригентські штрихи? а) „легато”, „нон легато”, „ стокато” 

б) „вібратор”, „ гліссандо” 

в) „ арпеджіато” 

г) „ діміноендо” 

20. Дискант – це: а) дитячий голос 

б) високий чоловічий голос 

в) високий дитячий голос 

г) двохголосний спів 

21. Середній жіночий голос: а) меццо-сопрано 

б) контральто 

в) альтіно 

г) медіум 

22. 

 

 

Теситура – це:  

 

 

а) частина діапазону хорової партитури 

б) висотне положення людського голосу 

в) положення мелодії по відношенні до 

діапазону голосу 

г) своєрідність характеру звучання голосу 

23. Яку схему використовуємо для 

тактування  розміру 6/4: 

а) дводольну 

б) тридольну 

в) чотиридольну 

г) п’ятидольну 

24. Регістр співочого голосу – це: а) мелодія написана для співака 

б) послідовний ряд однорідних звуків 

в) певна манера виконання 

г) зручне висотне положення 

25. 

           

 

 

Комбінований спосіб перекладання 

мішаного хору на однорідний: 

 

 

а) примінення першого способу 

б) примінення третього способу 

в) примінення від двох до чотирьох  

    способів перекладання 

г) зміна тональності 

26. Яку схему використовуємо в розмірі 

9/4: 

а) дводольну 

б) тридольну 

в) чотиридольну 

г) шестидольну 



27. Автор музики кантати – симфонії 

„Кавказ”: 

а) О.Нижанківський 

б) К.Стеценко 

в) С.Людкевич 

г) М.Леонтович 

28. Як тактуємо розмір 9/4 у швидкому 

темпі: 

а) на раз 

б) на два 

в) на три 

г) на чотири 

29. Термін „ акапелла” означає: а) виконання твору на ланцюговому             

диханні 

б) група співаків з однаковим  

тембровим забарвленням 

в) виконання без інструментального           

супроводу 

г) виконання в академічній манері співу 

30. Яка форма обробок народних пісень 

композитора М.Леонтовича: 

а) лише куплетна 

б) тричастинна 

в) куплетна і куплетно - варіаційна 

г) рондо 

31. Яку схему використовуємо в розмірі 

12/4: 

а) чотиридольну 

б) шестидольну 

в) семидольну 

г) тридольну 

  

32. Загальний ансамбль хору: а) ансамбль однорідних голосів  

б) стрій двох партій 

в) узгодження усіх партій між собою 

г) гармонічний стрій між голосами 

33. Яка доля схеми служить замахом до 

вступу: 

 

а) перша 

б) друга 

в) попередня 

г) неповна 

34. Методика подачі замаху на неповну 

долю у повільному темпі: 

 

а) методом дроблення 

б) методом прискорення 

в) методом скорочення 

г) методом „ривка” 

35. Методика подачі замаху на неповну 

долю у швидкому темпі: 

а) методом дроблення 

б) методом прискорення 

в) методом скорочення 

г) методом сповільнення 



36. Цезура – це: а) прийом для виконання хорової партії 

б) закінчення музичного твору 

в) логічна зупинка між музичними 

частинами, фразами, мотивами 

г) повтор частини музичного твору 

37. Яка доля  схеми служить 

підготовчим жестом для зняття 

звучання: 

 

а) перша 

б) попередня 

в) друга 

г) остання 

38. Фальцет – це: а) високий дитячий голос 

б) спосіб відтворення звуків при 

частковому змиканні голосових 

зв’язок 

в) мелодія декламаційного характеру 

г) підголосок, який підспівує 

основному голосу 

39. Назвати найвищий жіночий та 

чоловічий голос: 

 

а)  ліричне сопрано, ліричний тенор 

б) драматичний тенор, драматичне  

сопрано 

в) баритон, меццо-сопрано 

г) колоратурне сопрано, тенор, альтіно 

40. Тактування  6/8 розміру в швидкому 

темпі: 

а) „на раз” 

б) „ на два” 

в) „ на три” 

г) „ на чотири” 

41. Будова диригентського апарату – це: 

 

а) руки, корпус, обличчя 

б) корпус, обличчя, руки, ноги 

в) корпус, ноги, руки, обличчя ( міміка), 

голова 

г) ноги, корпус, руки, обличчя 

42. Назвіть, яка амплітуда жесті 

використовується при диригуванні 

нюансу f ? 

а) низька 

б) мішана 

в) велика 

г) вузька 

43. Рухома динаміка – це: а) p, pp 

б) crescendo, diminuendo 

в) mf, mp 

г) f,ff 

44. До якого складу належить хор, якщо 

його кількісний склад  24-30 

чоловік? 

а) малий склад хору 

б) неповний мішаний хор 

в) великий склад хору 

г) середній склад хору 



45. Виконання вокально – технічних 

вправ на початку репетиції 

називається: 

а) прогоном 

б) розспівуванням 

в) інтерпретацією 

г) артикуляцією 

46. Запис всіх голосів музичного твору, 

призначеного для виконання хором, 

ансамблем, оркестром називається: 

а) клавіатурою 

б) аколадою 

в) партитурою 

г) камертоном 

47. Незначні відхилення від темпу                 

( уповільнення або  прискорення) 

називаються: 

а) кульмунацією 

б) агогікою 

в) голосоведенням 

г) фактурою 

48. Кого з українських композиторів по 

праву називають засновником 

української класичної  музики, що 

створив всі основні жанри 

професійної музики на основі 

народнопісенної спадщини? 

а) М.Леонтович 

б) С.Людкевич 

в) П.Ніщинський 

г) М.В.Лисенко 

49. Назвіть автора унікального 

підручника з теорії  музики та 

композиції, методики музичних 

дисциплін та диригуваня 17 ст.                   

« Мусикійська граматика»: 

а) А.Ведель 

б) М.П.Дилецький 

в) М.Березовський 

г) Д.Бортнянський 

50. Зміщення акценту із сильної долі на 

слабку долю такта  - це: 

а) тембр 

б) темп 

в) триоль 

г) синкопа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


