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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Теорія і практика музичної інтерпретації 

Викладач (-і) Князєв Владислав Федорович 

Контактний телефон викладача 050 980 43 42 

E-mail викладача vlad.kniazev@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Групові заняття, очна та заочна форми 

 

Обсяг дисципліни 3 кредити, 90 годин 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

- 

Консультації Консультації проводяться згідно графіку, у т.ч. 

онлайн  

2. Анотація до курсу 

Зміст дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів з теоретичними та 

практичними засадами інтерпретації музики різних епох та стилів, вмінні аналізувати 

інтерпретації різних виконавців, створювати власні переконливі інтерпретації 

різноманітних музичних творів. Даний курс є важливим для розвитку професійного 

мислення музикантів, він вдосконалює знання про особливості інтерпретації музики 

різних напрямків, розвиває навички порівняльного аналізу відтворення одного і того ж 

твору різними виконавцями, виробляє самостійні практичні навики творчої інтерпретації.    

 

3. Мета та цілі курсу  

Мета курсу передбачає: набуття та вдосконалення навичок самостійної 

виконавської інтерпретації творів різних епох та стильових напрямків. 

Завдання навчальної дисципліни «Теорія і практика музичної інтерпретації»: 

 ‒ вміння орієнтуватися в різних стилях виконавського мистецтва; 

 ‒ здійснювати аналітичний аналіз музичного виконання та виявляти його 

належність до певного стилістичного напрямку; 

‒ розширення фахових навичок у сфері музичного виконавства; 

‒ розкриття поняття «інтерпретація» та визначення її специфічних особливостей; 

‒ набуття вмінь корегувати власне виконання із врахуванням набутого практичного 

та аналітичного досвіду вивчення творчості видатних концертуючих музикантів; 

‒ накопичення музично-слухових вражень завдяки ознайомленню з аудіо та 

відеозаписами виконань провідних митців минулих років та сучасності;    

‒ ознайомлення здобувачів з розвитком виконавського мистецтва в поєднанні 

діяльності композиторів, виконавців та педагогів. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Вивчення дисципліни «Теорія і практика музичної інтерпретації» сприяє 

формуванню у здобувача таких компетентностей: 

Загальні компетентності ‒ 

 ЗК2 здатність до пошуку, обробки та аналізу наукової теоретичної та фахової 

емпіричної інформації з різних джерел для узагальнення результатів; 

 ЗК4 здатність проводити власні оригінальні наукові дослідження, які містять 

наукову новизну, мають важливе теоретичне і практичне значення в сучасному 

українському та світовому музикознавстві; 

Фахова компетентність ‒  

 ФК8 здатність аналізувати й оцінювати  матеріальну та духовну цінність 

музичного об’єкта в різних хронологічних межах та географічних ареалах, 

певному соціокультурному середовищі. 

Програмні результати навчання –  



 ПРН1: орієнтація в актуальній проблематиці сучасного музикознавства, її 

використання в різних сферах власної дослідницької й аналітичної діяльності; 

 ПРН8: уміння працювати з різними видами джерел та документів, у т. ч. нотних, 

текстологічних, аудіовізуальних, застосовуючи при цьому дослідницькі навички у 

процесі виконання власного наукового дослідження;  

 ПРН10: вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, теоретичні та прикладні проблеми музичного мистецтва 

державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати 

досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях;  

 ПРН11: володіти різними жанрами написання наукових текстів, вміти їх 

рецензувати, коментувати, анотувати, редагувати, репрезентувати в медіапросторі; 

 ПРН14: вміти самостійно вдосконалюватись та розвиватись, використовувати 

прийоми розвитку образної уяви й асоціативного мислення в різних видах творчої 

музичної, музично-педагогічної й музикознавчої діяльності. 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу ‒ один семестр  

Вид заняття ‒ групові Загальна кількість годин 

‒ 90 

лекції 20 

семінарські заняття  10 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр  ІІІ Курс (рік навчання) ІІ Вибірковий (за самостійним 

вибором здобувача) 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема 1. 

Вступ. Мета та 

завдання курсу. 

 

 

Лекція 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

 1 тиждень 

Тема 2. 

Музичне 

виконавство як 

історико-

культурне явище  

Лекція 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття 

 2 тиждень 



Тема 3. 

Різноманітні 

аспекти вивчення 

виконавської 

інтерпретації 

 

Семінарське 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

10 балів 3 тиждень 

Тема 4. 

Особливості та 

структура 

музичного тексту 

Лекція 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

 4 тиждень 

Тема 5. 

Виконавські 

засоби музичної 

виразності 

Лекція 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

 5 тиждень 

Тема 6. 

Музична 

практика епохи 

бароко. 

 

Семінарське 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

10 балів 6 тиждень 

Тема 7. 

Порівняння 

різних 

інтерпретацій 

творів 

А. Вівальді, 

Г. Ф. Генделя, 

Й.С.Баха.   

 
 

Лекція 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

 7 тиждень 

Тема 8. 

Музична 

практика 

класицизму. 
 

Лекція 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

 8 тиждень 

Тема 9. 

Порівняння 

різних 

інтерпретацій 

творів Й. Гайдна, 

В. А. Моцарта, 

Л. В. Бетховена.  

Семінарське 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

10 балів 9 тиждень 

Тема 10. 

Музична 

практика 

романтизму. 

  

Лекція 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

 

 10 тиждень 



Тема 11. 

Порівняння 

різних 

інтерпретацій 

творів 

композиторів-

романтиків. 

Лекція 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

 11 тиждень 

Тема 12. 

Виконавська 

практика музики 

авангарду та пост 

авангарду 

Семінарське 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

10 балів 12 тиждень 

Тема 13. 

Порівняння 

різних 

інтерпретацій 

творів 

композиторів-

авангардистів та 

поставангардистів 

Семінарське 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

10 балів 13 тиждень 

Тема  14. 

Загальні тенденції 

виконавської 

інтерпретації 

початку ХХІ ст. 

Семінарське 1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття. 

 14 тиждень 

Тема 15.  

Театралізація як 

один із різновидів 

виконавської 

інтерпретації  

Семінарське  1‒29 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

групові, 4 

год. сам. 

заняття 

 15 тиждень 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Максимальна кількість отриманих балів – 100, з яких 50 

балів – це максимальний результат за екзамен, а інші 50 

балів розподіляються за проміжне оцінювання (де 10 – 

максимальний бал) наступним чином:  

«відмінно» ‒ відповідь із теоретичного матеріалу повна, 

логічно збудована, заснована на правильному тлумаченні 

понятійного апарату; грамотно використана професійна 

термінологія; теоретичний зміст курсу засвоєний 

повністю, без прогалин, необхідні практичні навики 

роботи із матеріалом сформовані, всі передбачені 

програмою завдання виконані; 

«добре» ‒ відповідь із теоретичного матеріалу недостатньо 

повна, але переконливо збудована і добре викладена, є 

окремі неточності в понятійному апараті; теоретичний 

зміст курсу засвоєний повністю, без прогалин, необхідні 

практичні навики роботи із засвоєним матеріалом, в 

основному, сформовані, всі передбачені програмою 

завдання виконані;  

«задовільно» ‒ теоретичний зміст курсу засвоєний 

частково, але прогалини не мають суттєвого характеру, 

необхідні практичні навики роботи із засвоєним 

матеріалом, в основному, сформовані, більшість 

передбачених програмою завдань виконані;  



«незадовільно» ‒ теоретичний зміст курсу не засвоєний, 

необхідні практичні навики роботи не сформовані, всі 

виконані завдання містять грубі помилки. 

Форма контролю ‒ екзамен 

Семінарські заняття є 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Опрацювання матеріалу курсу. Усні відповіді на 

практичних заняттях. Індивідуальні творчі письмові 

завдання. 

7. Політика курсу 
         Політика курсу спрямована на те, щоб забезпечити здобувачам відповідні знання, уміння та 

навички, які дозволять їм якісно та фахово проводити творчу та наукову діяльність. Особлива 

увага звертається на розвиток професійних якостей, самовдосконалення, розвитку аналітичного 

мислення.  
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