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(оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти) 
Форма проведення Дистанційна, Google Meet. Усні відповіді на 

питання. 

Тривалість проведення 1 година 

Орієнтовний перелік питань 1. Розповісти на які групи та сімейства поділяються 

духові інструменти та дати характеристику кожній 

з них. 

2. Прадавні духові музичні інструменти. Історія 

виникнення та характеристика. 

3. Музична культура Стародавнього Єгипту. 

4. Музична культура Месопотамії. 

5. Музична культура Стародавнього Вавілону. 

6. Музична культура Стародавнього Китаю. 

7. Музична культура Стародавньої Індії. 

8. Музична культура Стародавнього Риму. 

9. Музична культура Стародавньої Греції. 

10. Музична культура Середньовічної Європи. 

11. Середньовічний інструментарій. 

12. Музична культура епохи Відродження. 

13. Найвідоміші композитори-музиканти епохи 

Відродження. Характеристика творчості. 

14. Жанри та форми інструментального 

виконавства періоду Ренесансу. 

15. Музична культура Європи епохи Бароко. 

16. Найвідоміші духові композитори-музиканти 

епохи Бароко. Характеристика творчості. 

17. Бароковий духовий інструментарій. 

18. Інструментальний концерт. Історія виникнення, 

характеристика форми. 

19. Музична культура Європи епохи Класицизму. 

20. Найвідоміші духові композитори-музиканти 

епохи Класицизму. 

21. Симфонічний оркестр епохи Класицизму. 

22. Твори В.А. Моцарта. Характеристика, 

специфіка виконання. 

23. Музична культура Європи епохи Романтизму. 



24. Сольне духове концертне виконавство епохи 

Романтизму. 

25. Композитори-романтики. Опис творчості, 

особливості виконання. 

26. Національні виконавські школи епохи 

Романтизму. 

27. Музична культура ХХ ст. 

28. Напрями та течії музичного мистецтва ХХ ст. 

29. Найвідоміші композитори ХХ ст. 

Характеристика творчості, особливості. 

30. Симфонічні оркестри Дебюссі, Малера, Ріхарда 

Штрауса, Скрябіна. 

31. Музична культура України. Відомі українські 

композитори, музиканти-виконавці на духових 

інструментах. Характеристика української 

виконавської школи на духових інструментах. 

Максимальна кількість балів 40 

Критерії оцінювання 35 – 40 балів – Студент володіє теоретичними 

знаннями з курсу на високому рівні. Свою відповідь 

логічно обґрунтовує та демонструє знання 

матеріалу дисципліни у повному обсязі. Уміє 

аналізувати і критично осмислювати навчальний 

матеріал. 

30 – 34 балів – Студент володіє навчальним 

матеріалом дисципліни на достатньо високому 

рівні. Загалом відповідь логічно викладена, 

обґрунтована. Допущені дрібні помилки суттєво не 

знижують загальний рівень викладу засвоєного 

матеріалу. 

25 – 29 балів.  Рівень відповіді студента добрий. 

Студент в основному володіє матеріалом 

дисципліни, показує розуміння її предмету, 

структури. У відповіді  виявляє основні положення 

навчального матеріалу,  проте допускає деякі 

неточності та недостатню обґрунтованість. 

20 – 24 балів – Посередній рівень знань студента. 

Відповідь характеризується репродуктивним 

відтворенням теоретичного матеріалу зі значною 

кількістю недоліків, з помилками і неточностями, 

які проявляються у визначенні основних понять. 

15 – 19 балів – Рівень відповіді студента 

задовільний. Відповідь студента характеризується 

неосмисленим відтворенням матеріалу дисципліни 

та задовольняє мінімальні вимоги до формування 

необхідного рівня компетентності. Матеріал 

засвоєний посередньо, визначення поверхові, не 

систематизовані. 

10 – 14 балів – Студент виявив низький рівень 

знань, не уміє відтворити пройдений матеріал. 



Відповідь фрагментарна, із значною кількістю 

помилок. 

1 – 9 балів. Виявлений незадовільний рівень знань 

з навчальної дисципліни. Студент не володіє 

базовими поняттями програмного матеріалу, 

неспроможний розкрити зміст питання, виявив 

незацікавленість предметною проблематикою 

курсу.   
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