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Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Другий (магістр) 

вибіркова 

 

Рік підготовки: 

1 й 1 й 

         Семестр      

Загальна кількість 

годин - 150 

  

2 й 2 й 

     Лекції 

  

Практичні, семінарські 

46 год. 10 год. 

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

100 год. 138 год. 

Консультації:                                

4 год.  2 год. 

Вид контролю: залік 
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1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Виконавська інтерпретація» займає вагоме місце 

у номенклатурі вибіркових предметів освітньої програми підготовки 

магістрів музичного мистецтва. Метою зазначеної дисципліни є теоретико-

практична підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності як 

артистів-виконавців та керівників музичних колективів, озброєння їх 

здатністю до ефективного здійснення музичної інтерпретаційної діяльності. 

Засвоєння програмного матеріалу дисципліни «Виконавська 

інтерпретація» забезпечує оволодіння інтегральною компетенцією, а також 

загальними та фаховими компетенціями відповідно до освітньо-професійної 

програми «Музичне мистецтво»: 3К 3 – здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології; 3К 4 – здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; ЗК 5 – здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 3К 6 – здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК 7 – здатність до міжособистісної взаємодії; ФК 1 – здатність створювати, 

реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції; ФК 4 – 

здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / 

диригентській / композиторській / педагогічній діяльності; ФК 5 – здатність 

збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її 

для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації; ФК 7 – здатність 

аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати 

порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з 

використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету; ФК 8 – здатність 

взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і 

впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час 

публічного виступу; ФК 9 – здатність застосовувати традиційні і 

альтернативні інноваційні технології виконавської діяльності. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Виконавська інтерпретація» ґрунтується на 

здобутих на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти знаннях з історії 

музики, історії виконавського мистецтва, аналізу музичних форм, 

практичних уміннях виконавської інтерпретації музичних творів на заняттях 

з фаху.  

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Результатом навчання за дисципліною «Виконавська інтерпретація» є: 

володіння базовими знаннями, практичними навичками творчо-

інтерпретаційної роботи з різними музичними колективами та окремими 

виконавцями; володіння сукупністю специфічних знань галузі музичного 
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мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом; здатність 

демонструвати сценічно-виконавську культуру та художньо-технічну 

майстерність під час звукової реалізації музичних творів; здатність 

аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, 

стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художньо-образного 

змісту; уміння продукувати особистісну художньо-цінну інтерпретаційну 

версію музичного твору; володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських та музикознавчих інтерпретацій музичних 

зразків; здатність збалансованої, виваженої взаємодії у виробленні спільної 

інтерпретаційної концепції музично-ансамблевих творів. 

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» передбачає такі 

програмні результати вивчення дисципліни «Виконавська інтерпретація»: 
Знання: особливостей формування виконавської 

техніки та критеріїв виконавської культури. 

Уміння: демонструвати артистизм та художньо-

технічну майстерність володіння голосом у сфері 

музичного виконавства. 

ПРН 1 

Володіти професійними навичками 

виконавської (диригентської), творчої 

та педагогічної діяльності. 

Знання: особливостей стилів, жанрів певної доби, до 

якої належать музичні твори; методів здійснення 

різних видів аналізу музичних творів.  

Уміння: здійснювати виконавський аналіз вокальних 

творів, ураховуючи їх контекстуальні зв’язки. 

ПРН 6 

Володіти музично-аналітичними 

навичками жанрово-стильової та 

образно-емоційної атрибуції музичного 

твору при створенні виконавських, 

музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

Знання: специфічної термінології та основних понять 

і категорій музичного мистецтва. 

Уміння: розкривати зміст понять і категорій 

музичного мистецтва в контексті здійснення 

виконавської інтерпретаційної діяльності. 

ПРН 7 

Володіти термінологією музичного 

мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

Знання: сутності музичного мистецтва; мистецьких 

цінностей, естетичних ідеалів та концептів 

національної свідомості.  

Уміння: зберігати та примножувати засобами 

вокального мистецтва естетичні цінності та ідеали, 

гуманістичну мораль та національну свідомість.  

Комунікація: сценічна взаємодія зі слухачами та 

співвиконавцями-артистами. 

ПРН 12 

 

Здатність розвивати у суспільстві 

засобами музичного мистецтва 

загальнолюдські та мистецькі цінності, 

демократичні та естетичні ідеали, 

гуманістичну мораль та національну 

свідомість. 

4. Критерії оцінювання результатів навчання  

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 – 100 
Зміст курсу повністю засвоєно. Студент виявляє спроможність 

якісно здійснювати виконавський аналіз музичних творів, 

ураховуючи їх контекстуальні зв’язки (жанрові, стильові, 
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соціально-культурні) та дотримуючись параметрів об’єктивності 

інтерпретування; уміння вербалізувати зміст музичних зразків; 

здатність доцільного добору засобів виконавської виразності, 

спроможність до досконалого високомайстерного матеріально-

звукового втілення власної оригінальної виконавської концепції 

музичного твору. Якісно здійснює порівняльні операції різних 

трактовок музичного твору. Демонструє повноту і дієвість 

мистецько-професійного тезаурусу. Виявляє активність на 

заняттях. 

82 – 89 

Зміст курсу засвоєно. Студент опанував основні положення теорії 

виконавської інтерпретації. Виявляє спроможність здійснювати 

виконавський аналіз музичних творів, не достатньо повно 

ураховуючи їх контекстуальні зв’язки (жанрові, стильові, 

соціально-культурні). Вербальне повідомлення не достатньо 

виразне й емоційне. Виявляє спроможність до впевненого, але не 

досить емоційного і артистичного матеріально-звукового втілення 

власної виконавської концепції музичного зразка. Здійснює 

порівняльні операції різних трактовок музичного твору. Є досить 

активним на заняттях. 

74 – 81 

Зміст курсу здебільшого засвоєно. Студент володіє понятійним 

апаратом теорії виконавської інтерпретації. Виявляє спроможність 

здійснювати виконавський аналіз музичних творів по шаблону, 

частково ураховуючи їх контекстуальні зв’язки (жанрові, 

стильові, соціально-культурні) і параметри об’єктивності 

інтерпретування. Вербальне повідомлення формальне і не 

достатньо аргументоване. Демонструє часткову здатність добору 

доцільних засобів виконавської виразності, не завжди впевнене 

матеріально-звукове втілення власної виконавської концепції 

музичного зразка. Не зовсім якісно здійснює порівняльні операції 

різних трактовок музичного твору. Не завжди є активним на 

заняттях.  

64 – 73 

Зміст курсу засвоєно частково. Студент має утруднення у 

переведенні засобів відбиття музичного змісту у засоби його 

втілення; спостерігається часткова його спроможність урахування 

контекстуальних зв’язків музичного зразка, суб’єктивізм 

інтерпретування, посередність продукування вербального 

повідомлення, утруднення у доборі доцільних засобів 

виконавської виразності та здійсненні порівняльних операцій 

різних трактовок музичного твору, формальне виконавське 

продукування музичного твору, фрагментарність спеціального 

фонду знань; здебільшого пасивний на заняттях. 

60 – 63 
Зміст курсу засвоєно фрагментарно. Спостерігається слабке 

володіння здатністю здійснювати виконавський аналіз музичних 
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творів та порівнянь різних трактовок музичного твору, 

фрагментарність і недоцільність знайденої інформації; вербальні 

вміння слабо розвинені, похибки у виконавському продукуванні 

музичного зразка, обмеженість мистецько-професійного 

тезаурусу. Виявляє пасивність і безініціативність на заняттях. 

35 – 59 

Зміст курсу не засвоєно. Студент виявляє неспроможність 

здійснювати виконавський аналіз музичних творів та порівняльні 

операції різних трактовок музичного твору, нездатність 

вербалізувати їх зміст; має суттєві труднощі у виконавському 

продукуванні музичного зразка, демонструє обмеженість і 

фрагментарність знань професійної термінології.  

1 – 34 
Студент не відвідував заняття, зовсім не опанував навчальний 

матеріал.  

 

Розподіл балів 

Поточний контроль  

Разом 

 

Залік 

 

Сума 

 РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 

Т 

1.1 

Т 

1.2 

Т 

1.3 

Т 

1.4 

Т 

1.5 

Т  

1.6 

Т 

2.1 

Т 

2.2 

Т 

2.3 

Т 

2.4 

Т 

2.5 

Поточний контроль 61 
25 

 
100 4 4 4 4 4 4 5 8 8 8 8 

Контроль самостійної роботи 14 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2   

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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5. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання з навчальної дисципліни «Виконавська інтерпретація» є: тести, 

реферати, письмова анотація музичного твору, вербалізація змісту музичного 

зразка, музично-виконавський показ, презентація на мультимедійному 

обладнанні; залік. 

6. Програма навчальної дисципліни 

1. Розділ 1. Виконавська інтерпретація музики як наукова категорія. 

2. Розділ 2. Стильова інтерпретація різножанрових музичних творів. 

 

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Виконавська інтерпретація музики як наукова категорія.  

Інтерпретація як загальнонаукова категорія. Типи музичної 

інтерпретації. Виконавська інтерпретація як особливий вид музичної 

інтерпретації. Особливості процесу виконавської інтерпретації у сольному 

музикуванні. Онтологічний статус музичного твору, його форми. Об’єктивне 

та суб’єктивне як дві сторони інтерпретаційного процесу у музичному 

виконавському мистецтві. Сталі та динамічні засоби виконавської виразності. 

Тенденції інтерпретування музичних творів. Особливості інтерпретації 

ансамблевих музичних зразків. Рівні і функції музичної інтонації. 

Тема 1.1. Типи музичної інтерпретації. Особливості виконавської 

інтерпретації у сольному музикуванні.  

Спектр типів музичної інтерпретації. Особливості наукової, буденної, 

художньої, формальної, редакторської, музикознавчої, композиторської, 

інтерпретацій. Поняття «виконавська інтерпретація». Процесуальний 

характер інтерпретаційної діяльності у сольному музикуванні. Механізми та 

етапи здійснення інтерпретації сольних музичних творів. 

Тема 1.2. Музичний твір як об’єкт виконавської інтерпретації, 

параметри об’єктивності інтерпретування. 
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Онтологічний статус музичного твору як єдність трьох форм його 

існування (потенційної, актуальної та віртуальної). Сутність понять: 

«музичний твір», «автор», «текст», «нотний текст», «авторський текст», 

«контекст», «виконавець-інтерпретатор». Варіативний потенціал музичного 

твору. Параметри об’єктивності інтерпретування музичних творів: 

незмінність точних координат авторського тексту, відповідність загальній 

образній концепції музичного твору, стильова адекватність, жанрова 

адекватність, композиційна адекватність. 

Тема 1.3. Сталі та динамічні засоби виконавської виразності.  

Диференціація засобів виконавської виразності на сталі та динамічні. 

Набуття здатності добору доцільних засобів виконавської виразності, 

відповідних авторському задуму, текстовим координатам, культурно-

історичному контексту, жанрово-стильовим вимогам, композиційно-

драматургічній програмі.  

Тема 1.4. Тенденції інтерпретування (актуалізація та ретроспекція). 

Сутність понять: «ретроспективна інтерпретація», «актуалізована 

інтерпретація». Набуття здатності розпізнавання та здійснення різних типів 

інтерпретації, які базуються на принципі ретроспекції, актуалізації чи 

синтезу названих тенденцій.  

Тема 1.5. Особливості виконавської інтерпретації у колективному 

(ансамблевому) музикуванні. 

Процесуальний характер інтерпретаційної діяльності у колективному 

(ансамблевому) музикуванні. Три етапи її здійснення: осягнення художньо-

образного змісту ансамблевого твору та створення власної виконавської 

концепції, узгодження власної виконавської концепції зі співвиконавцем 

(співвиконавцями), ансамблево-майстерне виконавське її втілення. Набуття 

здатності добору специфічних засобів ансамблево-виконавського 

узгодження: метроритмічної, агогічної, артикуляційної, динамічної 

узгодженості, інтонаційної єдності, динамічного балансу. 

Тема 1.6. Музична інтонація, її рівні і функції. 
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Музично-технологічний та смисловий рівні музичної інтонації. 

Музична інтонація як синтез сукупності засобів музичної виразності 

(метроритм, звуковисотність, гармонія, лад, тембр, діапазон, динаміка, 

артикуляція, голосоведення та ін). Характеристична, емоційна, логічно-

смислова, синтаксична та жанрово-ситуативна функції музичної інтонації. 

Розділ 2. Стильова інтерпретація різножанрових музичних творів.  

Загальна характеристика напрямів мистецтва: бароко, класицизму, 

романтизму. Стислий огляд культурно-історичного контексту XX- XXI ст. 

Знайомство з основними напрямками музичного мистецтва в історичній 

ретроспективі. Ознайомлення з принципами здійснення стильової 

інтерпретації музичних творів різних мистецьких напрямків: бароко, 

класицизму, романтизму, імпресіонізму, експресіонізму, неокласицизму, 

модернізму, постмодернізму, неоімпресіонізму та ін. 

Тема 2.1. Виконавська інтерпретація музичних творів епохи 

бароко. 

Загальна характеристика епохи бароко. Епоха бароко в музиці: 

образно-смислова система, типові інтонаційні формули, жанрова система, 

особливості засобів фіксації музичного змісту. Стильові норми 

виконавського втілення вокальної музики епохи бароко. Набуття здатності 

здійснення різноманітних порівняльних операцій: порівняння текстів 

вокальних музичних творів композиторів епохи бароко, спрямоване на 

виокремлення спільних ознак; порівняння музичних текстів, зорієнтоване на 

дослідження процесу індивідуалізації їх елементів у творах різних 

композиторів даного напрямку; порівняння різних виконавських 

інтерпретаційних версій одного і того ж барокового музичного твору (кращі, 

високохудожні варіанти їх матеріально-звукового втілення); співставлення 

критичних відгуків про музичний твір досліджуваного художнього напрямку; 

порівняння власного оцінного судження про музичний твір з авторитетною 

думкою. 
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Тема 2.2. Виконавська інтерпретація музичних творів епохи 

класицизму. 

Загальна характеристика епохи класицизму. Епоха класицизму в 

музиці: образно-смислова система, типові інтонаційні формули, жанрова 

система, особливості засобів фіксації музичного змісту. Стильові норми 

виконавського втілення вокальної музики епохи класицизму. Набуття 

здатності здійснення різноманітних порівняльних операцій: порівняння 

текстів вокальних музичних творів композиторів епохи класицизму, 

спрямоване на виокремлення спільних ознак; порівняння музичних текстів, 

зорієнтоване на дослідження процесу індивідуалізації їх елементів у творах 

різних композиторів даного напрямку; порівняння різних виконавських 

інтерпретаційних версій одного і того ж музичного твору епохи класицизму 

(кращі, високохудожні варіанти їх матеріально-звукового втілення); 

співставлення критичних відгуків про музичний твір досліджуваного 

художнього напрямку; порівняння власного оцінного судження про 

музичний твір з авторитетною думкою. 

Тема 2.3. Виконавська інтерпретація музичних творів епохи 

романтизму.  

Загальна характеристика епохи романтизму. Музичний романтизм: 

образно-смислова система, типові інтонаційні формули, жанрова система, 

особливості засобів фіксації музичного змісту. Стильові норми 

виконавського втілення вокальної музики епохи романтизму. Набуття 

здатності здійснення різноманітних порівняльних операцій: порівняння 

текстів вокальних музичних творів композиторів епохи романтизму, 

спрямоване на виокремлення спільних ознак; порівняння музичних текстів, 

зорієнтоване на дослідження процесу індивідуалізації їх елементів у творах 

різних композиторів даного напрямку; порівняння різних виконавських 

інтерпретаційних версій одного і того ж музичного твору епохи романтизму 

(кращі, високохудожні варіанти їх матеріально-звукового втілення); 

співставлення критичних відгуків про музичний твір досліджуваного 
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художнього напрямку; порівняння власного оцінного судження про 

музичний твір з авторитетною думкою. 

Тема 2.4. Виконавська інтерпретація музики XX ст.  

Основні стильові напрямки музики XX ст.: імпресіонізм, експресіонізм, 

неокласицизм, джаз, популярна музика та ін. Образно-смислова система, 

типові інтонаційні формули, жанрова система, особливості засобів фіксації 

музичного змісту, стильові норми виконавського втілення вокальної музики 

зазначених напрямків. Набуття здатності здійснення різноманітних 

порівняльних операцій: порівняння текстів вокальних музичних творів 

композиторів кожного із зазначених напрямків, спрямоване на виокремлення 

спільних ознак; порівняння музичних текстів, зорієнтоване на дослідження 

процесу індивідуалізації їх елементів у творах різних композиторів даних 

напрямків; порівняння різних виконавських інтерпретаційних версій одного і 

того ж музичного твору (кращі, високохудожні варіанти їх матеріально-

звукового втілення); співставлення критичних відгуків про музичний твір 

досліджуваних напрямків; порівняння власного оцінного судження про 

музичний твір з авторитетною думкою.  

Тема 2.5. Виконавська інтерпретація музичних творів XXI ст.  

Деякі стильові напрямки музики XXI ст.: рок, популярна музика, хіп-

хоп, сучасна класична українська музика, українська авторська пісня та ін.). 

Образно-смислова система, типові інтонаційні формули, жанрова система, 

особливості виконавського втілення музики зазначених напрямків. Набуття 

здатності здійснення різноманітних порівняльних операцій: порівняння 

музичних творів різних мистецьких напрямків XXI ст., знаходження 

спільного і відмінного; порівняння різних виконавських інтерпретаційних 

версій одного і того ж музичного твору досліджуваних напрямків (кращі, 

високохудожні варіанти їх матеріально-звукового втілення); співставлення 

критичних відгуків про музичний твір досліджуваних напрямків; порівняння 

власного оцінного судження про музичний твір з авторитетною думкою. 
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7.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 

 

Назви  

розділів                 і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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г
о

 

у тому числі 

У
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г
о

 

у тому числі 
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ій
н

а
 

р
о
б
о
т
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РОЗДІЛ 1. Виконавська інтерпретація музики як наукова категорія 

Тема 1.1. Типи музичної 

інтерпретації. Особливості 

виконавської інтерпретації у 

сольному музикуванні 

4  2   2 8     8 

Тема 1.2. Музичний твір як 

об’єкт виконавської 

інтерпретації, параметри 

об’єктивності інтерпретування 

6  2   4 10  2   8 

Тема 1.3. Сталі та динамічні 

засоби виконавської виразності 
6  2   4 10  2   8 

Тема 1.4. Тенденції  

інтерпретування (актуалізація 

та ретроспекція) 

8  2   6 10  2   8 

Тема 1.5. Особливості 

виконавської інтерпретації у 

колективному (ансамблевому) 

музикуванні 

6  2   4 10  2   8 

Тема 1.6. Музична інтонація, її 

рівні і функції 
8  2   6 10  2   8 

РОЗДІЛ 2.  

Стильова інтерпретація різножанрових музичних творів 

Тема 2.1. Виконавська 

інтерпретація музичних творів 

епохи бароко                

18  6   12 18     18 

Тема 2.2. Виконавська 

інтерпретація музичних творів 

епохи класицизму             

20  6   14 18     18 

Тема 2.3. Виконавська 

інтерпретація музичних творів 

епохи романтизму             

22  6   16 16     16 

Тема 2.4. Виконавська 

інтерпретація музики XX ст. 

(основні стильові напрямки 

музики зазначеного періоду: 

імпресіонізм, експресіонізм, 

неокласицизм, джаз та ін.) 

24  8   16 18     18 
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Тема 2.5. Виконавська 

інтерпретація музичних творів 

XXI ст (сучасна класична 

українська музика, рок, 

популярна музика, хіп-хоп та 

ін.) 

24  8   16 20     20 

Консультації     4  2    2  

Всього 150  46  4 100 150  10  2 138 

 

 

Теми практичних (семінарських) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.1 Типи музичної інтерпретації. Основні етапи 

виконавської інтерпретації у сольному музикуванні 
2  

1.2 Музичний твір як об’єкт виконавської 

інтерпретації, параметри об’єктивності 

інтерпретування 

2 2 

1.3 Добір відповідних виконавському задуму доцільних 

засобів виконавської виразності 
2 2 

1.4 Особливості здійснення актуалізованої та 

ретроспективної інтерпретації 
2 2 

1.5 Основні етапи виконавської інтерпретації у 

колективному (ансамблевому) музикуванні, добір 

специфічних засобів ансамблево-виконавського 

узгодження 

2 2 

1.6 Музична інтонація як синтез сукупності засобів 

музичної виразності, її функції. 
2 2 

2.1.1 Стильова інтерпретація музичних творів епохи 

бароко 
2  

2.1.2 Стильові норми виконавського втілення вокальної 

музики епохи бароко 
2  

2.1.3 Набуття здатності здійснення різноманітних 

порівняльних операцій музичних творів епохи 

бароко 

2  

2.2.1 Стильова інтерпретація музичних творів епохи 

класицизму 
2  

2.2.2 Стильові норми виконавського втілення вокальної 

музики епохи класицизму 
2  

2.2.3 Набуття здатності здійснення різноманітних 

порівняльних операцій музичних творів епохи 

класицизму 

2  

2.3.1 Стильова інтерпретація музичних творів епохи 

романтизму 
2  

2.3.2 Стильові норми виконавського втілення вокальної 

музики епохи романтизму 
2  
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2.3.3 Набуття здатності здійснення різноманітних 

порівняльних операцій музичних творів епохи 

романтизму 

2  

2.4.1 Стильова інтерпретація музичних творів XX ст. 2  

2.4.2 Стильові напрямки музичних творів XX ст.: 

імпресіонізм, експресіонізм. Особливості їх 

інтерпретування 

2  

2.4.3 Стильові напрямки музичних творів XX ст.: 

неокласицизм, джаз. Особливості їх 

інтерпретування 

2  

2.4.4 Особливості інтерпретування популярної музики 

XX ст. 
2  

2.5.1 Стильова інтерпретація музичних творів XXI ст. 2  

2.5.2 Стильові напрямки музичних творів XXI ст.: рок, 

популярна музика. Особливості їх інтерпретування  
2  

2.5.3 Стильові напрямки музичних творів XXI ст.: хіп-

хоп, сучасна класична українська музика. 

Особливості їх інтерпретування 

2  

2.5.4 Набуття здатності здійснення різноманітних 

порівняльних операцій: порівняння музичних творів 

різних мистецьких напрямків XXI ст. 

2  

Разом  46 10 

 

Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.1 Типи музичної інтерпретації. Основні етапи 

виконавської інтерпретації у сольному музикуванні 
2 8 

1.2 Музичний твір як об’єкт виконавської 

інтерпретації, параметри об’єктивності 

інтерпретування 

4 8 

1.3 Добір відповідних виконавському задуму доцільних 

засобів виконавської виразності 
4 8 

1.4 Особливості здійснення актуалізованої та 

ретроспективної інтерпретації 
6 8 

1.5 Особливості виконавської інтерпретації у 

колективному (ансамблевому) музикуванні, добір 

специфічних засобів ансамблево-виконавського 

узгодження 

4 8 

1.6 Музична інтонація як синтез сукупності засобів 

музичної виразності, її функції 
6 8 

2.1 Стильова інтерпретація музичних творів епохи 

бароко 
12 18 

2.2 Стильова інтерпретація музичних творів епохи 

класицизму 
14 18 
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2.3 Стильова інтерпретація музичних творів епохи 

романтизму 
16 16 

2.4 Стильова інтерпретація музичних творів XX ст. 16 18 
2.5 Стильова інтерпретація музичних творів XXI ст. 16 20 

Разом  100 138 

 

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

Основні 

1. Бондар С. В. Інтерпретація як реконструкція смислового змісту 

тексту (філософсько-естетичний аналіз): дис.. ... кандидата філос. наук : 09.00.08 

К., 2003. 171 с. 

2. Береза А. В. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя 

музики: навчально-методичний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2010. 184 с. 

3. Бурська О. Методичні основи розвитку музично-виконавського 

мислення студентів у процесі фортепіанної підготовки : дис... канд. пед. наук : 
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