
Тестові форми контролю знань з дисципліни «Аналіз музичних творів» 

Змістовий модуль ІІІ «Музичні форми західноєвропейського бароко. Фуга. Варіації» 

для студентів НМАУ імені П. І. Чайковського (ІІ курс, Народні інструменти)  
Студент(ка) ____________________________________ Дата___________ Підпис______ 

 

1. Який з різновидів старовинних інструментальних простих форм є найбільш стійким у бароковій 

музиці (вірну відповідь підкреслити): 

а) одночастинна наскрізна форма типу розгортання;    в)  старовинна тричастинна репризна форма; 

б) старовинна двочастинна форма типу розгортання;   г) старовинна проста багаточастинна форма. 

2. Визначити форму, яка характеризується наступним формулюванням Т. Кюрегян «… – форма, у 

якій організований за методом розгортання матеріал відокремлений лише одним заключним 

кадансом» (вірну відповідь підкреслити): 

а) одночастинна наскрізна форма типу розгортання;    в)  старовинна тричастинна репризна форма; 

б) старовинна двочастинна форма типу розгортання;   г) старовинна проста багаточастинна форма. 

3. Визначити форму, яка характеризується наступним формулюванням Т. Кюрегян «… – форма, у 

якій перша частина, що заснована на принципі розгортання, закінчується домінантою, а 

аналогічна друга веде у зворотному напряму» (вірну відповідь підкреслити): 

а) одночастинна наскрізна форма типу розгортання;    в)  старовинна тричастинна репризна форма; 

б) старовинна двочастинна форма типу розгортання;   г) старовинна проста багаточастинна форма. 

4. Яка з старовинних барокових форм характеризується наступною структурною схемою R а R b R 

(вірну відповідь підкреслити): 

а) проста двочастинна форма з ритурнелем;             в) проста багаточастинна форма з ритурнелем; 

б) проста тричастинна форма з ритурнелем;             г) форма бар. 

5. Який з різновидів імітацій базується на зворотному русі мелодичного звороту: 

а) імітація у ритмічному звеличенні;                         в) імітація у ракоходному русі; 

б) пряма імітація;                                                         г) імітація в інверсійному русі. 

6. Як називається поліфонічна форма, яка заснована на безперервному проведенні імітації, у разі 

чого основна мелодія контрапунктує сама з собою (вірну відповідь підкреслити): 

а) канон; б) фуга; в) мотет; г) інвенція; д) ричеркар. 

7. В якому випадку утворюється нескінченний канон (вірну відповідь підкреслити):  

а) якщо голоси повертаються до свого початку на тій самій висоті;  

б) якщо голоси повертаються до свого початку на іншій висоті.  

8. Як називається вища імітаційно-поліфонічна форма (вірну відповідь підкреслити):  

а) канон; б) фуга; в) мотет; г) інвенція; д) ричеркар.  

9. В якій формі зазвичай написана поліфонічна тема (вірну відповідь підкреслити): 

а) період квадратної будови; б) проста двочастинна форма; в) побудова зі структурою ядро та його 

розгортання.  

10. Яке з двох явищ має більш широке коло дії:      а) варіаційна форма;        б) варіаційний метод. 

11. Форма «Crucifixus» з Меси h-moll  Й. С. Баха є зразком варіацій: а) на basso ostinato; б) на 

витриману мелодію; в) фігураційних; г) характеристичних. 

12. Форма «Болеро» М. Равеля є зразком варіацій : а) на basso ostinato; б) на витриману мелодію; 

в) фігураційних; г) характеристичних. 

13. Визначити тип варіацій, у який змінюється жанрова основа теми: а) фігураційні; б) характерні. 

14. Здійснити композиційний аналіз фуги с-moll Й. С.Баха з І тому ДТК у вигляді схеми: 

Й.С. Бах. Фуга с-moll, І том ДТК  

Експозиція                                                                                      схему можна додати окремо: фото                                               

                          

                      

 

с-moll               g-moll                                      с-moll                            c –--------- f -------- -- B ----------Es   

      

  Розробка                                                                        Реприза 
 

 

 

Es-dur               Es-------f--------c---------g--------------------c-moll------f------B------- Es--- c-moll 



Тема   Рондо. Рондоподібні форми. 

 

Теоретичні питання 

 

Визначення рондо як жанру і рондо як форми. Загальний принцип 

побудови форми. Функція рефрену та епізоду у формі. Принципи контрасту 

та тотожності. Тонально-гармонічний план форми. Структурна побудова 

рефрену, структурна побудова епізодів. Роль зв’язуючих розділів в формі. 

Історичні типи форми рондо. Рондо французьських клавесиністів. 

Структурні особливості. Проблема контрасту. Особливості тонального 

плану. Методи розвитку теми рефрену в епізодах. Рондо Ф.Е.Баха. 

Історичне місце. Проблема масштабного співвідношення рефрену та 

епізодів. Особливості тонального та тематичного розвитку. Класичне 

рондо. Область використання рондо в творчості віденських класиків. 

Жанрові пріоритети. Композиційні особливості. Способи об’єднання 

складної будови. Структура рефрену. Роль зв’язуючих розділів. Тонально-

гармонічний план епізодів. Функція коди. Рондо в творчості романтиків. 

Розширення жанрового спектру. Індивідуально-стильові різновиди. Рондо-

сюїта. Рондо з приспівом. Неконтрастне рондо. Рондо в музиці ХХ 

століття: індивідуальні прояви жанру та форми. Рондоподібні форми. 

Подвійна тричастинна. Трип’ятичастинна форма. 

Ключові слова і поняття:  рондо жанр, рондо форма, рефрен, епізод, рондо 

французьких клавесиністів, рондо Ф.Е.Баха, класичне рондо, рондо в 

творчості романтиків, рондоподібні форми, подвійна тричастинна форма, 

трип’ятичастинна форма. 
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Аналітичні завдання 

Прослухати та здійснити композиційний аналіз музичних творів; визначити 

різновиди форми рондо.  

 



 

 

 



 



 



 





 



 



 

 

 

 

 

В. А. Моцарт. Маленька нічна серенада. 2 частина – Романс 



 



 



 



 


