
КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

з навчальної дисципліни «Історія виконавства» 

для студентів 3 курсу, групи 93-н 

І. Тестові завдання 

1. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох запропонованих.  

Кого з відомих музикантів-гітаристів називають «батьком» сучасної класичної гітари?  

А) М. Джуліані 

Б) Ф. Таррега-Ейксеа 

В) Ф. Корбетта 

Ваша відповідь_________ 

2. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох запропонованих. 

Школа гри на гітарі, у якій вперше в історії було обґрунтовано нігтьовий спосіб 

звукоутворення: 

А) Гітарна школа Ф. Сора 

Б) «Новий метод» Д. Агуадо 

В) «Керівництво по грі на іспанській гітарі» Г. Санза 

Ваша відповідь_________ 

3. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох запропонованих. 

Формування яких національних гітарних шкіл відбувалося на початку ХІХ ст. у Європі? 

А) Іспанська 

Б) Німецька 

В) Австрійська   

Ваша відповідь_________ 

4. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб 

правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами 

та буквами (утворити логічні пари): 

Композитор Твір 

1. Ф. Таррега  А) «Арагонська хота» 

2. Н. Кост Б) «Пряля» 

3. М. Висотський  В) «Спогади про Росію» 

4. Б. Асаф’єв  Г) «Меланхолія» 

5. Ф. Сор Д) Концерт для гітари і камерного оркестру 

Ваша відповідь: 

1 =____, 2 =____, 3 =____, 4 =____, 5 =____. 

5. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох запропонованих.  

Неперевершений скрипаль Н. Паганіні, який був також і чудовим гітаристом, відомий тим, 

що: 

А) Став найкращим в історії гітаристом-віртуозом 



Б) Вніс багато скрипкових прийомів у гітарну техніку і навпаки 

В) Заклав основи сучасної музичної літератури для гітари 

Ваша відповідь_________ 

6. Завдання відкритої форми – передбачає вільну відповідь студента на визначене 

запитання. 

Надайте порівняльну характеристику іспанської та італійської гітарних шкіл 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох запропонованих. 

Учнями Тарреги були: 

А) Е. Пухоль 

Б) А. Сеговія 

В) М. Льобет 

Ваша відповідь_________ 

8. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох запропонованих 

Видатні представники італійської гітарної школи: 

А) М. Джуліані 

Б) Ф. Корбетта 

В) Ф. Каруллі 

Ваша відповідь_________ 

9. Завдання відкритої форми – передбачає вільну відповідь студента на визначене 

запитання. 

Які гітаристи зробили найбільш вагомий внесок у розвиток гітарної техніки? У чому 

полягає основна цінність їх внеску?  ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Вибрати правильні із декількох запропонованих варіантів. 

Композитори (не гітаристи), творчість яких сприяла відродженню інтересу до гітари як 

академічного інструменту: 

А) Ф. Мендельсон 

Б) І. Альбеніс 

В) Л. Шпор 

Г) М. де Фалья 



Д) Г. Берліоз  

Ваша відповідь________________ 

11. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох запропонованих. 

Яка, на вашу думку, основна причина того, що гітарне мистецтво багато разів занепадало і 

переходило в галузь самодіяльної музики? 

А) Недоліки конструкції, слабкий звук, що не дозволяли гітарі конкурувати з такими інструментами, 

як скрипка або фортепіано 

Б) Відсутність якісної музичної літератури для цього інструменту 

В) Брак виконавських засобів виразності, гітарних прийомів, що робило гітару непривабливою в 

очах публіки 

Ваша відповідь_________ 

12. Завдання з множинним вибором: вибрати одну  правильну відповідь із кількох запропонованих. 

Мистецтво фламенко являє собою: 

А) Регіональний вид романтизму 

Б) Сплав багатьох музичних культур, основу якого складають іспанська (португальська), 

африканська та індіанська музичні культури 

В) Поширений на півдні Іспанії вид народного мистецтва, що поєднує різноманітні музичні 

інтонації та ритми живучих в Іспанії народів, зокрема – циган 

Ваша відповідь_________ 

13. Завдання з множинним вибором: вибрати одну  правильну відповідь із кількох запропонованих. 

Композиторському стилю Ф. Сора притамінні: 

А) Поліфонічність мислення, контрапунктична майстерність, технічна винахідливість 

Б) Пластична мелодичність у поєднанні з блискучою віртуозністю 

В) Різноманіття нових технічних прийомів, орієнтація на чисто зовнішній ефект 

Ваша відповідь_________ 

14. Завдання з множинним вибором: вибрати одну  правильну відповідь із кількох запропонованих. 

Іспанський композитор, професор Мадридської консерваторії, автор «Фантазії для 

джентельмена»: 

А) Ф. Таррега 

Б) Х. Родріго 

В) Е. Вілла-Лобос 

Ваша відповідь_________ 

15. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб 

правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами 

та буквами (утворити логічні пари): 

Національна гітарна школа Відомі представники 

1. Іспанська А) Ф. Каруллі, Л. Леньяні, М. Каркассі 

2. Італійська Б) Ф. Корбетта, Н. Кост, І. Престі 



3. Французька В) Ф. Сор, Д. Агуадо, Ф. Таррега, А. Сеговія 

Ваша відповідь: 

1 =____, 2 =____, 3 =____. 

16. Вибрати правильні із декількох запропонованих варіантів. 

Російські гітаристи, автори відомих шкіл гри на гітарі: 

А) І. Гельд 

Б) І. Хандошкін 

В) А. Сіхра 

Г) П. Агафошин 

Д) О. Іванов-Крамськой 

Ваша відповідь_________________ 

17. Вибрати правильні із декількох запропонованих варіантів. 

Відомі гітаристи, виконавці на семиструнній гітарі: 

А) М. Макаров 

Б) М. Висотський 

В) В. Свинцов 

Г) В. Яшнєв 

Д) А. Сіхра 

Ваша відповідь__________________ 

18. Завдання відкритої форми – передбачає вільну відповідь студента на визначене 

запитання.  

Внесок відомого російського гітариста М. П. Макарова у розвиток гітарного 

мистецтва: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Завдання з множинним вибором: вибрати одну  правильну відповідь із кількох запропонованих. 

Автор Концерту «Аранхуес» для гітари з оркестром:  

А) Ф. Моррено-Торроба 

Б) Х. Родріго 

В) М. Кастельнуово-Тедеско 

Г) Е. Вілла-Лобос 

Ваша відповідь_________ 

20. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох запропонованих.  

Засновник сучасної української гітарної школи: 

А) М. Вербицький 

Б) П. Агафошин 

В) М. Геліс 

Ваша відповідь_________ 

 



21. Вибрати правильні із декількох запропонованих варіантів.  

Відомі гітаристи-фламенкісти: 

А) Рамон Монтойя Саласар 

Б) Джуліан Брім 

В) Пако де Лусія 

Г) Джиммі Хендрікс 

Д) Пако Пенья 

Ваша відповідь_______________ 

22. Завдання відкритої форми – передбачає вільну відповідь студента на визначене 

запитання. 

Творчий спадок М. Висотського: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

23. Вибрати правильні із декількох запропонованих варіантів.  

Відомі гітарні школи України: 

А) Львівська 

Б) Київська 

В) Житомирська  

Г) Харківська 

Д) Одеська  

Ваша відповідь_________________ 

ІІ. Музична вікторина  

Проводиться з метою перевірки знань, умінь та здібностей студентів, а саме:  

- знання музичної літератури для гітари,  

- здатності розрізняти особливості композиторського і виконавського стилю відомих гітаристів,  

- швидкості мислення та міцності запам’ятовування пройденого музичного матеріалу.  

На вікторину виносяться 7 музичних творів з числа пройденого музичного матеріалу 

(інформаційні ресурси тем 16-18).  

Студент має вірно визначити на слух музичний твір, що звучить, при цьому обов’язково зазначити: 

автора, назву твору, виконавця. 

До проведення вікторини можна залучати родичів, знайомих. 

 

ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ: 

Рівні навчальних 

досягнень 
Нарахування балів 

Високий (5 б.) Дано вірних відповідей від 100 до 91% 

Достатній (4 б.) Дано вірних відповідей від 71 до 90% 

Середній (3 б.) Дано вірних відповідей від 51 до 70% 

Початковий (2 б.) Дано вірних відповідей від 0 до 50% 

 


