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Цілі дисципліни
Метою навчального курсу є розкриття теоретичних засад та визначення
практичних форм музично-виконавської інтерпретації,. Предметні результати:
розкриття змісту явища інтерпретації та її музичних різновидів. Розкриття
герменевтичної основи теорії інтерпретації, визначення історичних етапів
розвитку вчення про інтерпретацію. Визначення провідних рис художньої
інтерпретації та своєрідності музичної. Вивчення принципів технологічної та
образно-смислової організації музично-виконавської інтерпретації, оволодіння
різними жанровими та стильовими формами музично-виконавської
інтерпретації. Виявлення значення особистості музиканта в процесі
інтерпертації.
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Компетентності

- Здатність реалізувати свої права і обов'язки як творчої особистості,
усвідомлювати цінності людського суспільства та необхідність його
культурно-мистецького розвитку.
- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії
мистецтва та людської свідомості, закономірностей соціального розвитку
людини.
- Здатність до творчого мислення, образного відтворення дійсності на
основі музичного мовлення.
- Здатність застосовувати знання у музично-творчому процесі.
- Здатність до музично-інтерпретативної діяльності на високому
професійному рівні.
- Здатність до засвоєння традиційного художньо-пізнавального досвіду та
його особистісно-творчого оновлення.
- Здатність розширювати коло естетичного та художнього розуміння,
семантизації засобів музичного мовлення.
- Здатність до дослідження музично-інтерпретативних засобів, форм на
відповідному професійному рівні.
- Здатність генерувати нові інтерпретативно-стильвоі музичні ідеї.

Здатності

- Здатність до визначення тенденцій розвитку музичної інтерпретації у
контексті сучасної художньої культури.
- Здатність до системного підходу до явища музичної інтерпретації, до
способів вдосконалення виконавської інтерпретації в музиці.
- Здатність до розширення предметно-асоціативного кола музичновиконавської інтерпретації, до нового усвідомлення її цілей та форм, націленість
на творчу комунікацію з реципієнтами.
- Здатність до визначення психологічних засад, пізнавальної сутності
інтерпретативного процесу, до розвитку поняттєвої системи стосовно явища
інтерпретації.
- Здатність до критичного, вибіркового музично-творчого мислення
стосовно предмету, матеріалу, методу та стилю інтерпретації.

Резуль
Знання
тати
навчан ня

своїх прав і обов'язків як члена суспільства, цінностей громадянського
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні;
- теорій, методів і функцій музичної інтерпертації, сучасних концепцій
музично-творчого процесу;
- системних методів й категоріальних інструментів музичного аналізу та
синтезу, зв’язків культурної семантики та образного змісту музики;
- міжвидових чинників музичної семантики, жанрових та стильових
форм музичного мистецтва;
- актуальних способів презентації музично-виконавського процесу,
організації музично-творчих проектів, майстер-класів, концертних
програм.

Вміння

- Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати
досягнення суспільства, використовувати різні види та форми науководослідної роботи.
- Демонструвати навички музичної інтерпретації та роль виконавської
інтерпретації у формуванні гуманітарної культури, у розвитку особистості,
в естетизації суспільної та індивідуальної свідомості.
- Пошук, вивчення (пізнання) різноманітного музичного матеріалу,
оволодіння широким репертуаром та формами його пропагування,
використання вербалізованих способів залучення до процесу музичного
сприйняття.
-

-
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- Знаходженняя дієвих методичних підходів до змісту музичного твору.
- Аналіз процесу художньої комунікації у різних сферах музичного мистецтва.
- Виявлення природи музичного образу та музично-мовних засобів,
обгрунтування їх семантичних функцій.
- Надання семантичних характеристик та концептуалізації стосовно змісту
музичного твору, музично-творчого процесу.
- Вміння самостійної роботи, гнучкого мислення, наукової рефлексії та
критичності, самокритичності.
- Індивідуальність, оригінальність, авторська самостійність творчого
мислення та побудови музичної концепції, зокрема евристичність естетичних
оцінок.
Вимоги до підготовки
слухачів
(міждисциплінарні
зв'язки, що передують
вивченню дисципліни)
Зміст дисципліни
(перелік тем)

У
структурно-логічній
схемі
дисципліна «Виконавська
інтерпретація» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня доктор філософії і є дисципліною, що використовує
досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, основних
дисциплін попереднього циклу професійної та практичної підготовки. Це
забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної
орієнтації майбутніх докторів філософії.
1. Джерела і призначення явища інтерпретації. Інтерпретація та розуміння.
2. Герменевтика «у діалозі» з теорією інтерпретації. Теоретичні основи й
практичні обумовленості вчення про інтерпретацію.
3. Про широке та вузьке значення інтерпретації. Інтерпретація як соціальне
явище та особистісна властивість.
4. Інтерпретація в різних сферах людської діяльності. Види й типи
інтерпретації.
5. Повсякденна (спонтанно-повсякденна) і спеціальна інтерпретації. Час як
фактор інтерпретації.
6. Передумови типології наукової й художньої інтерпретацій. Когнітивні
(творчо-пізнавальні розумові) умови наукової й художньої інтерпретацій
7. Різновиди музичної інтерпретації.
8. Феномен виконавства та історичне становлення музичного мистецтва
9. Метод (форма, предмет, умови, матеріал) і покликання музичновиконавської інтерпретації.
10. Жанрові підстави, принципи, способи, оцінки музично-виконавської
інтерпретації.
11. Стильовий підхід до виконавської інтерпретації. Про можливості
типології стилю інтерпретації.
12. Стиль інтерпретації та образ виконавця. Музично-виконавська
інтерпретація як когнітивно-психологічний феномен.
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Дидактичні методи

На індивідуальних заняттях
на індивідуальних
∙ бесіду, обговорення, дискурсивне моделювання;
заняттях передбачають ∙ аналіз літературного та музичного матеріалу, компаративні оцінки досвіду
інтерпретації;
∙ планування музично-творчої дії, розробку музично-інтерпретативних
проектів;
∙ семантичне кодування та декодування музичного звучання;
∙ вибудовування інтерпретативних моделей музичного часу;
∙ проведення дискусії за питаннями різновидів (множинності) музичновиконавської інтерпретації;
∙ розробку історичного підходу до явища музично-виконавської
інтерпретації;
∙ обговорення структурно-функціональної відмінності між
внутрішньомузичними видами виконавської інтерпретації;
∙ визначення специфіки оперної вокальної інтерпретації, розкриття змісту
явища «психологічного театру»;
∙ розкриття природи музично-виконавської моторики у різних видах
музичної творчості;
∙ проведення психологічного тестування за соціонічною шкалою та
стильовими ознаками інтерпретативного мислення.
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таблицею:
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A
B
C
D
E
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зараховано

задовільно

6
35-59

FX

0-34

F

Незадовільно, з
Не зараховано з можливістю
можливістю повторного
повторного складання
складання
Незадовільно, з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

Політика курсу
Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності ОНМА ім. А. В.
Нежданової»
Додатково: Політика науково-творчого співробітництва
Співпраця аспірантів у розв'язанні проблемних завдань дозволена, але
відповіді/реферативні роботи кожний аспірант захищає самостійно. Взаємодія
аспірантів під час іспиту / захисту рефератів категорично забороняється і будьяка така діяльність буде вважатися порушенням академічної доброчесності
згідно принципів академії.
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