
 

Дисципліна «Історія світової музики» 

 (І курс, ІI семестр). 

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 

Спеціалізація: «Академічний спів». 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» 

Викладач – кандидат мистецтвознавтства, в.о. доцента Різаєва Г.Є. 

 

Питання для самостійного вивчення 

 

Тема: Й. Гайдн – головний представник віденської школи другої 

половини XVIII ст. 

 Історичне значення художніх відкриттів композитора в процесі 

становлення художньо-естетичної системи класицизму в 

західноєвропейському музичному мистецтві та формуванні нових 

жанрових моделей (симфонії, сонати, квартету); 

 Проблеми сучасного усвідомлення творчої спадщини композитора 

та причини її необ’єктивного висвітлення в загальновживаній 

музикознавчій літературі;   

 Сутність художніх пошуків композитора як провідного 

представника віденської музичної школи др. пол. XVIII ст.: шляхи 

відтворення класицистичних ідей Порядку та Гармонії в музичних 

творах композитора (жанри, форми, принципи музичної мови); 

 Жанрова система творчості Й. Гайдна; 

 Періодизація симфонічної спадщини Й. Гайдна. «Лондонські 

симфонії» як  зразок нормативної моделі жанру у класицистичному 

мистецтві. Симфонії №№101, 103: принципи організації 

симфонічного циклу відповідно до вимог класицистичної естетики. 

 

Тема: Людвіг ван Бетховен та його епоха.   

 Три основних тенденції сучасного вивчення творчості Л. ван 

Бетховена; 

 Особливості втілення традицій німецької та австрійської культур у 

музиці композитора; 

 Новітні уявлення Бетховена про мету та завдання мистецтва. Нове 

розуміння композитором сутності музики та її місця в суспільстві; 

 Бетховен і Французька революция 1789 року: факти та застарілі 

ідеологічні міфи;  

 Бетховен і Гайдн: основні аспекти творчого та людського 

спілкування; 

 Бетховен і Кант: філософські паралелі; 

 Бетховен і «Метаморфоз рослин» Гете: філософські паралелі; 

 Бетховен та віденські салони (особливості музичного життя Відня 

к.XIX-першої чверті XVIII ст. та аспекти музичної діяльності 

Бетховена); 



 «Гейлігенштадтський заповіт» як відображення внутрішнього світу 

композитора та його роль у сучасних підходах до періодизації 

творчості Бетховена; 

 Жанрова система творчості композитора; 

 Сутність нового методу музичного мислення Бетховена 

(«симфонізму» за термінологією радянського музикознавства). 

11. Симфонія №3 «Героїчна» як найбільш репрезентативна та 

кардинальна трансформація жанру симфонії в музичній культурі початку 

ХІХ ст. Сутність розуміння «героїки» композитором та відтворення цього 

розуміння в організації симфонічного циклу та кожної частини. Специфіка 

музичного мислення Бетховена.  

12. Симфонія №9: унікальність жанрового рішення в системі музичного 

класицизму. Принципи об’єднання циклу. Особливості втілення методу 

музичного мислення Бетховена («симфонізму») у творі. 
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