НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво»
Назва дисципліни

Музична інтерпретація

Рівень вищої
освіти
Спеціальність
Тип і назва
освітньої програми
Статус дисципліни
Мова викладання
Кількість ЄКТС
кредитів
Структура
дисципліни
(розподіл
за видами
та годинами
навчання)
Форма
підсумкового
контролю
Графік (терміни)
вивчення
дисципліни

Третій (освітньо-науковий)

Програмні
компетентності

025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво»
Вибіркова
Українська
3
Лекції – 12 год.
Семінарські – 12 год.
Модульний контроль – 6 год.
Самостійна робота – 60 год.
Залік
ІІ курс, 4 семестр
ЗK 2. Здатність здійснювати комплексні дослідження на основі
системного наукового світогляду із застосуванням сучасних
інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗK 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних наукових джерел.
ЗK 6. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько
свідомо.
ЗK 7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також
правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та
науково-педагогічній діяльності.
СK 2. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати
методологію наукових досліджень на теоретичному і
практичному рівнях з урахуванням специфіки музикологічної
сфери.
СK 5. Здатність аналізувати сучасний стан і тенденції розвитку

Програмні
результати
навчання

Анотація (зміст)
дисципліни

світового та українського музичного мистецтва.
СK 8. Здатність до практичного впровадження результатів
власних досліджень у царинах, дотичних до музичної
діяльності та суміжних сфер.
ПРН 5. Вільно орієнтуватися в сучасних музично-інтонаційних
практиках, надавати їм фахову оцінку.
ПРН 9. Дотримуватися норм академічної доброчесності у
процесі здійснення наукової діяльності та проведення власного
дослідження, застосовувати норми регулювання правовідносин
у сфері інтелектуальної власності.
ПРН 10. Глибоко розуміти загальні принципи й методи
гуманітарних та мистецтвознавчих наук, а також методологію
наукових досліджень, застосувати їх у власних наукових
роботах, у викладацькій практиці та реалізації наукових та/або
інноваційних проєктів.
Дисципліна передбачає вивчення особливостей музичної
інтерпретації із залученням музикознавчої та культурологічної
методології,
сучасних
наукових
праць
з
означеної
проблематики.
Об’єктами вивчення є музичне мистецтво, українська та
зарубіжна музикологія, теорія та історія культури.
Мета дисципліни – ознайомлення з науковими дослідженнями
в галузі академічної музики та аналіз наукових досліджень
українського та зарубіжного музикознавства і культурології.
Завдання дисципліни – оволодіння теорією, історією та
методикою вивчення музичного мистецтва з акцентом на
музичній інтерпретації; екстраполяція здобутих знань в
науково-дослідницьку діяльність.
Для здобувачів вищої освіти необхідні: знання історії
світового та українського музичного мистецтва та
проблематики музичної інтерпретації; вміння аналізувати й
оцінювати музичні явища, використовуючи отримані
теоретичні знання з історії зарубіжної та української культури
і музичного мистецтва, аналізу музичних творів з
використанням музикознавчих методів; володіння навичками
розв’язувати складні задачі з проблем музичної інтерпретації.
Структура навчального курсу складається з трьох змістовних
модулів, кожен з яких включає лекції, семінарські заняття,
самостійну роботу здобувачів, що завершуються контролем
рівня засвоєння якості програмного матеріалу курсу.
Змістовний модуль № 1. «Теоретичні питання музичної
інтерпретації»
1.1. Методологічні засади музичної інтерпретації. Музичне
інтонування як основа музичної інтерпретації (4 год.).
1.2. Драматургічний потенціал музичного твору. Жанр як
фактор музичної інтерпретації (4 год.).
Змістовний модуль № 2. «Музична інтерпретація: суб’єктнооб’єктні виміри»

2.1. Об’єкт і суб’єкт інтерпретації. Слухацьке сприйняття
музичного твору як фактор інтерпретації (4 год.).
2.2. Види музичної інтерпретації (4 год.).
Змістовний модуль № 3. «Композиторська та виконавська
інтерпретація в музичній творчості»
3.1. Виконавська інтерпретація в музичному мистецтві
(4 год.).
3.2. Інтерпретація в композиторській творчості (4 год.).
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 42 бали
(від 0 до 7 балів за кожен семінар).
2. Самостійна робота – 42 бали (від 0 до 7 балів за кожну тему).
3. Модульний контроль – 6 балів (від 0 до 2 балів за кожен
Система
модуль).
оцінювання
4. Залік – 10 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
Якість
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
освітнього процесу
запобігання та виявлення академічного плагіату.
Сторінка курсу
на платформі
https://classroom.google.com/c/NTU4Mzg2MzM5NDI2
Google-classroom
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