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Форма проведення Дистанційна, Google Meet. Усні відповіді на 

питання. 

Тривалість проведення 1 година 

Орієнтовний перелік питань 1. Назвіть інструменти-попередники скрипки та 

країни, де вони зароджувалися. 

2. Дайте характеристику процесу поширення віол та 

скрипок у різних шарах суспільства. 

3. Опишіть період формування сучасного вигляду 

скрипки та особливості її будови. 

4. Охарактеризуйте основні школи італійських 

скрипкових майстрів XVI – XVII ст. та назвіть 

найвидатніших їх представників. 

5. Поясніть процес еволюції скрипкового смичка та 

роль у цьому Фр. Турта. 

6. Поясніть, чому саме Італія XVII ст. стала центром 

найбільш раннього розвитку скрипки як сольного 

та ансамблевого інструменту та які жанри 

скрипкової літератури тут сформувалися. 

7. Охарактеризуйте значення творчості А. Кореллі, 

А. Вівальді, Дж. Тартіні. 

8. Охарактеризуйте творчість видатного скрипаля і 

композитора Н. Паганіні. 

9. Поясніть процес становлення та розвитку 

скрипкового мистецтва Франції у XVIIІ – XІX ст. та 

назвіть найвидатніших його представників. Школа 

паризької консерваторії. 

10. Охарактеризуйте розвиток скрипки у творчості 

віденських класиків – Й. Гайдн, В.А. Моцарт, 

Л.в. Бетховен. 

11. Опишіть розвиток чеського скрипкового 

мистецтва XVIII – XIX ст. 

12. Дайте характеристику розвитку польського 

скрипкового виконавства. XVIII – XIX ст. 

13. Опишіть творчість Г. Венявського – останнього 

скрипаля-романтика. 



14. Охарактеризуйте становлення та розвиток 

російської скрипкової школи XVIII – XIX ст. 

Видатний скрипаль Іван Хандошко (Хандошкін). 

15. Дайте визначення ролі Л. Ауера у становленні 

російської скрипкової школи. 

16. Проаналізуйте російську скрипкову літературу 

кінця XIX початку ХХ століття. 

17. Дайте характеристику творчості видатного 

австрійського скрипаля і композитора 

Ф.  Крейслера. 

18. Перерахуйте найбільш визначних скрипалів та 

альтистів ХХ ст. Зарубіжна скрипкова і альтова 

література цього періоду. 

19. Проаналізуйте розвиток жанру скрипкового 

концерту у творчості С. Прокоф’єва, 

М. М’ясковського, А. Хачатуряна, 

Дм. Шостаковича. 

20. Дайте характеристику розвитку українських 

скрипкових шкіл та перерахуйте основних їх 

представників. 

21. Проаналізуйте літературу для скрипки 

українських композиторів. 

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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