Контрольна робота по темі
«Людвіг ван Бетховен та його епоха».
Дисципліна «Історія світової музики» (І курс, ІІ семестр)
Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво».
Спеціалізація: «Хорове диригування», «Оперно-симфонічне диригування».
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр».
Укладач вимог – доктор мистецтвознавства, професор Жаркова В. Б.

Для перевірки знання цієї теми необхідно надати стислі письмові
відповіді на запитання:
1. Як виявляються традиції німецької та австрійської культур у музиці
композитора?
2. В чому полягає сутність нових уявлень Бетховена про мету
існування мистецтва та місця музики в суспільстві?
3. Які особливості
розуміння композитором «героїки»
можна
визначити в організації Третьої симфонії?
Відповіді на кожне питання повинні бути сформульовані як стислі
тези і мати нумерацію:
1. Як виявляються традиції німецької та австрійської культур у
музиці композитора?
а….
б….
в…
і т.і.
2. В чому полягає сутність нових уявлень Бетховена про мету
існування мистецтва та місця музики в суспільстві?
а….
б….
в…
і т.і.
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Контрольну роботу слід надіслати окремим файлом, який містить у
назві файлу ПРІЗВИЩЕ студента із зазначенням ФАКУЛЬТЕТУ і КУРСУ
на адресу zharkova_valeriya@ukr.net
Термін виконання: до 18 квітня.

УВАГА: Роботи, які невірно оформлені, перевірятися не будуть.

