


 Розкажіть про особливості жанру сонати. 
Що вам запам'яталося з історії розвитку 
цього жанру в музичному мистецтві? 

 

 Пригадайте схему сонатної форми 
 

 Які композитори працювали в жанрі 
сонати? 

 

 Сонати яких композиторів-класиків ви 
слухали? 



 Квартет №2 
для двох 

скрипок, альта 
і віолончелі  
тв. 4, 4. Allegro molto 

Б. Лятошинський 



 Розкажіть про особливості звучання 
квартету. Опишіть характер музики. 

 

 У виконанні яких музичних інструментів 
прозвучав твір? 

 

 Назвіть тип квартету як ансамблю 
виконавців. 

 

 Які засоби виразності твору вам вдалося 
розпізнати? 

 

 Розкажіть про свої враження від твору. 



Пригадаймо, як залежить назва виконавців будь-якого  музичного твору 
відповідно до кількості  музикантів - виконавців 

ансамбль із двох виконавців дует 

ансамбль із трьох виконавців 

ансамбль із чотирьох виконавців 

ансамбль із п’яти виконавців 

ансамбль із шести виконавців 

ансамбль із семи виконавців 

ансамбль із восьми виконавців 

тріо 

квартет 

квінтет 

секстет 

септет 

октет 



Серед жанрів камерних ансамблів переважає струнний   
квартет, що   у другій половині XVIII ст. замінив пануючу 

тоді тріо-сонату. Видатні твори цього жанру написали 
віденські класики — Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. їхні квартети створені у формі сонатного циклу, 
яка згодом стала традиційною. У романтичну  епоху   слід   

особливо   відзначити   квартети Ф. Шуберта. 

В українській музиці найвідоміші твори цього жанру 
належать Б. Лятошинському (піять квартетів),  

В. Сильвесгрову («квартет-пікколо»), Ю. Іщенку. 

Жанр фортепіанного квартету був 
найпопулярнішим у класичну епоху (В.А. 

Моцарт), пізніше композитори 
зверталися до цього жанру рідко. 



Борис Миколайович 
Лятошинський  

Український композитор, диригент 
і педагог, один із основоположників 
модерного напрямку в українській 

музиці. Неодноразовий   член   журі 
міжнародних конкурсів та активний 

учасник керівних органів Спілки 
композиторів України і Київської 
консерваторії. Автор опер, творів 
для хору з оркестром, творів для 
симфонічного оркестру, п'єс для 
духового оркестру, фортепіано з 

оркестром тощо. 1894-1968 



Музичний словничок 

Квартет — 
музичний твір для 

чотирьох 
інструментів   або   

вокальних   голосів, 
зазвичай 

написаний у 
сонатній формі.  



Й. Штраус 
 Полька «Грім і блискавка» 



 Опишіть характер прослуханої музики. 
 

 У виконанні яких музичних інструментів 
прозвучав твір? 

 

 Порівняйте твір Й. Штрауса із твором Б. 
Лятошинського. Поміркуйте, у чому 
полягає різниця між жанром квартету і 
виконанням будь-якого твору 
інструментальним квартетом. 



Слухання та спів 

• https://www.youtube.com/watch?v=4vBe6YO
TI-E 

• https://www.youtube.com/watch?v=fizH8nBu
NpY 

• https://www.youtube.com/watch?v=gsf1MBU
5kTs 
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