
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ»  

(художньо-виконавська майстерність артиста-вокаліста)  
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.. 
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; 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 техніки 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 голосом у 
сфері музичного виконавства; здійснювати виконавський аналіз вокальних творів, 
ураховуючи їх контекстуальні зв’язки; розкривати зміст понять і категорій музичного 
мистецтва в контексті здійснення виконавської інтерпретаційної діяльності; зберігати та 
примножувати засобами вокального 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 
Виконавська майстерність в музиці як наукова категорія. Інтерпретація як 
загальнонаукова категорія. Типи музичної інтерпретації. Виконавська майстерність як 
особливий вид музичної інтерпретації. Особливості процесу виконавської майстерності у 
сольному музикуванні. Онтологічний статус музичного твору, його форми. Об’єктивне та 
суб’єктивне як дві сторони інтерпретаційного процесу у музичному виконавському 
мистецтві. Сталі та динамічні засоби виконавської виразності. Тенденції інтерпретування 
музичних творів. Особливості інтерпретації ансамблевих музичних зразків. Рівні і функції 
музичної інтонації.  
Типи виконавської майстерності. Особливості виконавської майстерності у сольному 
музикуванні. Спектр типів виконавської майстерності. Особливості наукової, буденної, 
художньої, формальної, редакторської, музикознавчої, композиторської інтерпретації. 
Поняття «виконавська майстерність». Процесуальний характер діяльності виконавської 



майстерності у сольному музикуванні. Механізми та етапи здійснення інтерпретації 
сольних музичних творів. 
Музичний твір як об’єкт виконавської інтерпретації, параметри об’єктивності 
інтерпретування. Онтологічний статус музичного твору як єдність трьох форм його 
існування (потенційної, актуальної та віртуальної). Сутність понять: «музичний твір», 
«автор», «текст», «нотний текст», «авторський текст», «контекст», «виконавець-
інтерпретатор». Варіативний потенціал музичного твору. Параметри об’єктивності 
інтерпретування музичних творів: незмінність точних координат авторського тексту, 
відповідність загальній образній концепції музичного твору, стильова адекватність, 
жанрова адекватність, композиційна адекватність. 
Сталі та динамічні засоби виконавської виразності. Диференціація засобів 
виконавської виразності на сталі та динамічні. Набуття здатності добору доцільних 
засобів виконавської виразності, відповідних авторському задуму, текстовим 
координатам, культурно-історичному контексту, жанрово-стильовим вимогам, 
композиційно-драматургічній програмі.  
Тенденції інтерпретування (актуалізація та ретроспекція). Сутність понять: 
«ретроспективна інтерпретація», «актуалізована інтерпретація». Набуття здатності 
розпізнавання та здійснення різних типів інтерпретації, які базуються на принципі 
ретроспекції, актуалізації чи синтезу названих тенденцій. 
Особливості виконавської майстерності у колективному (ансамблевому) 
музикуванні. Процесуальний характер інтерпретаційної діяльності у колективному 
(ансамблевому) музикуванні. Три етапи її здійснення: осягнення художньо-образного 
змісту ансамблевого твору та створення власної виконавської майстерності, узгодження 
власної виконавської концепції зі співвиконавцем (співвиконавцями), ансамблево-
майстерне виконавське її втілення. Набуття здатності добору специфічних засобів 
ансамблево-виконавського узгодження: метроритмічної, агогічної, артикуляційної, 
динамічної узгодженості, інтонаційної єдності, динамічного балансу. 
Музична інтонація, її рівні і функції. Музично-технологічний та смисловий рівні 
музичної інтонації. Музична інтонація як синтез сукупності засобів музичної виразності 
(метроритм, звуковисотність, гармонія, лад, тембр, діапазон, динаміка, артикуляція, 
голосоведення та ін). Характеристична, емоційна, логічносмислова, синтаксична та 
жанрово-ситуативна функції музичної інтонації. 
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 
 
 


