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Тема IІ. Старовинна двочастинна та сонатна форми. 
Класифікація старовинних форм. Старовинна одночастинна наскрізна 

форма. Старовинна двочастинна форма. Старовинна сонатна форма. 

Визначення, загальні принципи. Особливості побудови окремих частин. Етапи 

еволюції старовинної сонатної форми. 

Ключові слова і поняття: старовинна одночастинна наскрізна форма, 

старовинна двочастинна форма, старовинна сонатна форма. 
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Тема IІІ. Циклічні форми. 
Характерні ознаки циклічної форми, що заснована на контрастному 

співставленні самостійних, відносно замкнених по формі частин, які об’єднані 

загальним задумом. Тематичний контраст частин циклу. Роль темпових 

контрастів частин. Класифікація циклічних форм. Риси сюїтного циклу. 

Особливості становлення та проблеми цілісності форми. Сонатно-симфонічний 

цикл. Умови становлення. Перевага єдності над відокремленістю частин при 

збереженні їх контрастності та достатньої автономії. Структурні особливості та 

семантичне навантаження частин сонатно-симфонічного циклу. Засоби 

досягнення контрасту: жанрові, темпові, тональні, структурні тощо. Засоби 

циклічного об’єднання: тематичні та тональні арки тощо. Різновиди сонатно-

симфонічного циклу. Еволюція розвитку сонатно-симфонічного циклу. Цикли у 

вокальній музиці: об’єднуюча роль тексту, сюжету та різних композиційних 

прийомів. Синтетичні циклічні форми. 
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Ключові слова і поняття: циклічні форми сюїтного циклу, сонатно-

симфонічний цикл, цикли у вокальній музиці, синтетичні циклічні форми. 
Рекомендована література: 
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Завдання за темою «Старовинна двочастинна та сонатна форма» 

надсилати на електронну пошту викладачів: 

 

До 05.05.2020 

1. Відповісти (письмово) на такі запитання: 

- Визначити загальні принципи побудови старовинної двочастинної 

форми та охарактеризувати особливості кожної з частин. 

- Дати характеристику старовинної сонатної форми, визначити етапи її 

еволюції. 

 

2. Проаналізувати (письмово): 

Й. Бах. Алеманда з Французької сюїти   c-moll.  

Д. Скарлатті. Сонати D-dur (L. 463; K. 430)⃰ ; d-moll (L. 413; K. 9) або 2 

інші за власним вибором. 
⃰ L. - Лонг; K. - Кіркпатрік  

 

Завдання за темою «Циклічні форми» надсилати на електронну пошту 

викладачів: 

До 11.05.2020 

1. Відповісти (письмово) на такі запитання: 
 

- У чому полягає сутність сюїтного принципу розвитку? 

Охарактеризувати особливості сюїти як циклу. 

- Назвати історико-стильові різновиди сюїти. 

- Дати характеристику сонатно-симфонічного циклу та його різновидів. 

 

2. Проаналізувати (письмово): 

Й. Бах. Французька сюїта  c-moll.  

 



 


