КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА

Інтерпретація музичного твору
Освітній ступінь
Спеціальність
Освітньо-професійна програма
Спеціалізація

Третій освітньо-творчий
(І етап)
025 Музичне мистецтво
Культура і мистецтво
Згідно фаху

Статус

Дисципліна, яка
забезпечує здобуття
поглиблих знань зі
спеціальності

Семестровий контроль

Іспит

Курс
Семестр

1
1-2

ECTS
Годин
Лекції
Семінари/індивід.
Самостійна робота

4
120
20
35
65

Інформація про викладача
ПІБ

Москаленко Віктор Григорович
доктор мистецтвознавства, професор

Профіль викладача

----

e-mail

mosktext@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни
_______________________________
Предмет «Інтерпретація музичного твору» є підсумковою ланкою у циклі навчальних
музично-теоретичних дисциплін. Він розроблений для асистентів-стажистів. Програму курсу
укладено відповідно до завдань, які висуваються сучасним етапом розвитку вищої мистецької
освіти в Україні.
М е т а курсу – озброєння інтерпретатора ефективними засобами розуміння музичного
твору, розкриття та оновлення його виразового потенціалу, оволодіння методикою
інтерпретування музичного твору, використовуючи широкий комплекс практичних прийомів.
Основні з а в д а н н я курсу «Інтерпретація музичного твору»:
Знати історію формування феномену музичного твору.
Володіти практичними навичками використання різноманітних концепцій музичного
твору, як підстави для його інтерпретації.
Вміти узагальнювати слухові та інтелектуальні потоки інформації, дотичні до конкретного
музичного твору.
Знати класифікацію різновидів музичної інтерпретації як основу для творчої роботи з
музичним твором.

вміти оперувати такими параметрами художньої цілісності музичного твору як
композиційно-драматургічна організація, музична архітектоніка, музичний темпоритм, тематична
організація, фактура тощо.
Вміти використовувати феномени музичного задуму та музично-інтонаційної ідеї твору.
Вміти використовувати у власній роботі творчий досвід музично-аналітичних та музичновиконавських версій того самого музичного твору.
Продемонструвати практичні навички інтерпретації у курсовій роботі.
Відповідно до навчального плану, предмет «Інтерпретація музичного твору» вивчається
асистентами-стажистами протягом другого курсу навчання.
У підготовці програми було використано:
- Концепцію музичної інтерпретації доктора мистецтвознавства, професора
В. Г. Москаленка.
- Відповідну фахову літературу;
- Інформацію з прослуханих асистентами НМАУ ім. П.І. Чайковського курсів «Музичновиконавські стилі» та «Основи музичної інтерпретації».
Програмою передбачено 120 академічних годин, завершується курс іспитом.
Курсу «Інтерпретація музичного твору» має практичну спрямованість, Отримані
асистентами теоретичні та практичні знання з дисципліни «Інтерпретація музичного твору»
використовуються у розумінні та формуванні власної інтерпретаційної версії музичного твору, у
практичній роботі виконавця над музичним твором, у процесі осмислення музичного матеріалу в
роботі над кандидатською дисертацією.
Основні форми роботи:
1. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується показом аудіо- та відео-ілюстрацій з
історії та методики інтерпретації музичного твору. Особлива увага приділяється демонстрації
інтерпретацій музичного твору видатними музикантами-виконавцями, виконавськими
колективами, диригентами та режисерами. Використовується демонстрація виконання музичного
твору або його фрагментів асистентами-стажистами.
2. Крім лекційних занять проводяться семінари з метою обговорення відповідної теми .та
опанування методикою інтерпретації.
3. Написання курсової роботи з інтерпретації музичного твору, враховуючи досвід його
розуміння іншими інтерпретаторами: виконавцями, музикознавцями, диригентами, музичними
режисерами тощо.
У результаті освоєння програми навчальної дисципліни слухачі п о в и н н і з н а т и
теоретичні питання інтерпретації музичного твору та в м і т и в и к о р и с т о в у в а т и ці знання
у практиці розуміння та професійного опанування виразовою сферою музичного твору.
Перелік тем
_______________________________
Тема 1. Про специфіку музичної інтерпретації
Тема 2. Про інтонаційну природу музики
Тема 3. Музичне мислення
Тема 4. Текст музичного твору та його різновиди
Тема 5. Музичний твір як об'єкт інтерпретування
Тема 6. Механізми розуміння музичного твору
Тема 7. Задум та музична ідея твору
Тема 8. Музична подія
Тема 9. Жанрові засади музичної творчості
Тема 10. Стильові засади музичної творчості
Форми та технології навчання
_______________________________
Теоретичне лекційне навчання, семінарські і практичні заняття та самостійна робота.
Навчальні ресурси
_______________________________

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються у
відповідну групу Viber, Messenger.
Система оцінювання
_______________________________
№ з/п
1.
2.
3.
4.

Контрольний захід оцінювання
Участь у обговореннях та доповнення на
семінарах
Конспект першоджерел, що допомагають
глибше зрозуміти тему / есе на тему
Презентація досліджень за обраною
тематикою
Відвідування лекцій

Всього
%
15
15
15
5

Підсумкова контрольна робота
5.

Іспит

50

Всього

100

Інклюзивне навчання
_______________________________
Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми
потребами.
Неформальна освіта.
_______________________________
У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь студентів у міжнародних та
вітчизняних конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах, відвідування культурномистецьких заходів.
_______________________________
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