
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ»  

(художньо-виконавська майстерність інстурментального колективу)  
Мета 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 (виконавська майстерність). 
Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими спеціалізованими 
предметами як фах, студійний практикум, вокальний ансамбль, музичний інструмент, історія 
та теорія вокального мистецтва, теорія музики, сольфеджіо, гармонія та основи поліфонії.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей:  
здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності у колективній 
грі на музичних інструментах; здатність створювати та реалізовувати власні художні 
концепції у виконавській діяльності; здатність використовувати професійні знання та навички 
в процесі творчої діяльності; здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 
образу; здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології 
музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності; 
здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 
виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці.  
Програмні результати навчання (ПРН): 
знати: особливостей формування виконавської майстерності гри на музичних інструментах та 
критеріїв виконавської культури; особливостей стилів, жанрів певної доби, до якої належать 
музичні твори; методів здійснення різних видів аналізу музичних творів; специфічної 
термінології та основних понять і категорій музичного мистецтва; сутності музичного 
мистецтва; мистецьких цінностей, естетичних ідеалів та концептів національної свідомості. 
уміти: демонструвати артистизм та художньо-технічну майстерність володіння музичним 
інструментом у сфері музичного виконавства; здійснювати виконавський аналіз 
інструментальних творів, ураховуючи їх контекстуальні зв’язки; розкривати зміст понять і 
категорій музичного мистецтва в контексті здійснення виконавської інтерпретаційної 
діяльності; зберігати та примножувати засобами інструментального мистецтва естетичні 
цінності та ідеали, гуманістичну мораль та національну свідомість. 
володіти: сценічною взаємодією зі слухачами та співвиконавцями-артистами; професійними 
навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної діяльності; музично-
аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору 
при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій; термінологією 
музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом; здатністю розвивати у 
суспільстві засобами музичного мистецтва загальнолюдські та мистецькі цінності, 
демократичні та естетичні ідеали, гуманістичну мораль та національну свідомість. 

Зміст навчальної дисципліни 
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. 
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 інструментальної музики епохи бароко. Набуття здатності здійснення 
різноманітних порівняльних операцій: порівняння нотних текстів інструментальних 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. 
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 інструментальної 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. 
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 інструментальної музики епохи романтизму. Набуття здатності 
здійснення різноманітних порівняльних операцій: порівняння текстів інструментальних 
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 12 художнього напрямку; порівняння власного оцінного 
судження про музичний твір з авторитетною думкою. 
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 інструментальної музики 
зазначених напрямків. Набуття здатності здійснення різноманітних порівняльних операцій: 
порівняння текстів інструментальних 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. 
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. 



Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 3,5 кредити ЄКТС (105 годин), у тому числі 
36 годин – це аудиторні навчальні заняття і 69 годин – це самостійна та індивідуальна робота 
студента. 
Форма семестрового контролю: залік – 7 семестр 
 


