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Програмні результати навчання: 

Знання видів інтерпретації, визначення особливостей кожного з них, 

визначення ролі контексту при створенні інтерпретаційних версій та його 

вплив на сприйняття твору; розуміння музично-інтонаційних моделей твору 

під час музичного аналізу та ролі артикуляції; уміння бачити твір як систему 

взаємодіючих видів інтерпретації (композиторської, редакторської, 

виконавської, слухацької). Набуття навичок драматургічного аналізу твору, 

визначення ролі його жанрових ознак, музичних цитат, ремінісценцій тощо. 

Володіння аналізом оперного твору, його сучасних постановок; визначення 

особливостей режисерської інтерпретації. Уміння працювати з 

музикознавчою та критичною літературою, визначати суб’єктивне та 

об’єктивне у позиції авторів музикознавчих текстів та критичних статей. 

 

Розділи та теми навчальної дисципліни: 

Тема 1. Герменевтика та інтерпретація. Текст і контекст. Прихований текст. 

Музичне мислення.  

Тема 2. Герменевтика та інтерпретація. Види інтерпретації.  

Тема 3. Музичний твір та його розуміння. Ремарки та їх функції. 

Тема 4. Інтерпретація інструментальних та симфонічних творів. 

Тема 5. Оперна вистава як об’єкт інтерпретаційного аналізу. 

 

Вид семестрового контролю: залік 
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