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ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 
 

Тема: Фактура 

(18-19 03.2020 року) 

План 

Два підходи до музичної фактури: музикознавчий та виконавський. 
Необхідність координації цих підходів. Акцент на виконавському розумінні 
явища.  
Визначення поняття «музична фактура». Жанрові та формотворчі 
особливості музичної фактури. Роль індивідуального композиторського та 
виконавського стилів в утворенні та інтонуванні фактури.  
Засоби виконавської інтерпретації фактури музичного твору. 
Ключові слова та поняття: фактура, склад. 
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Тема: Музична драматургія  

(25-26 03.2020 року) 

План 

Тема 11. Музична драматургія 
Визначення поняття «музична драматургія».  Взаємодоповнюваність 
чинників музичної архітектоніки та драматургії. Різновиди музичної 
драматургії. Функція кульмінації та її різновиди.  
Драматургія як засіб виконавської інтерпретації. «Твір композитора» як 
можливість побудови різних виконавських планів драматургії. Роль 
індивідуального стилю музиканта-виконавця в інтерпретації драматургічного 
плану «твору композитора». 



Ключові слова та поняття: музична драматургія, музична архітектоніка; 
конфліктна, хвильова, епічна, медитативна драматургія. 

  

 

 
Рекомендована література 
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Тема: Про виконавську концепцію музичного твору  

(1-2 04.2020 року) 

 
Синтез повного музикантського досвіду (слухового виконавського, 
композиторського, наукового-теоретичного, педагогічного) як передумова 
власної, творчо самостійної виконавської концепції музичного твору. 
Ясна та оригінальна постановка творчого над-завдання як основа вдалого 
вибору інтонаційної моделі, темпоритмічних, драматургічних, 
архітектонічних,  фактурних параметрів виконання. 
Ключові слова та поняття: виконавська концепція музичного твору. 
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