
           
 

 

 

 



 



                                        1. Опис навчальної дисципліни 

ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (СКРИПКА) 

Найменування показників Характеристика навчальної 

дисципліни 

        денна форма навчання 

Вид дисципліни                обов’язкова 

Мова викладання, навчання, 

оцінювання 

               українська 

Загальний обсяг кредитів/годин                         2/60 

Курс                           2 

Семестр        3                    4 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 

              

                          2 

Обсяг кредитів         1                  1 

Обсяг годин, в тому числі         30                 30 

Аудиторні         30                 30 

Модульний контроль           - - 

Семестровий контроль           - - 

Самостійна робота           - - 

Форма семестрового контролю     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: підготовка майбутнього фахівця в галузі музичного мистецтва, 

який володіє необхідними навичками гри з урахуванням професійної спрямованості, 

здатного здійснювати музично-педагогічну діяльність з високим рівнем теоретичного 

і методичного осмислення суті педагогічної взаємодії.  

Завдання курсу:  

- формування навичок успішної особистості, ціннісних орієнтацій, емоційного 

інтелекту, когнітивної гнучкості;  

- потреби в творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; 

- формування та розвиток скрипкових  навичок;    

- опанування студентами різних форм і методів індивідуальної та самостійної 

роботи; 

- засвоєння теоретичного  матеріалу,  потрібного  для  володіння  інструментом; 

- накопичення музичного репертуару для проведення різних форм музичної  

діяльності  в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти. 

- створення у студентів позитивної мотивації до вивчення курсу і майбутньої 

професійної діяльності. 

- розвиток творчих здібностей студентів; 

- формування у студентів художнього смаку і виконавської  культури, почуття 

стилю, ознайомлення з кращими зразками класичної вітчизняної та зарубіжної 

музики, народної музичної творчості; 

- виховання професійних якостей студента, опанування виконавськими 

компетенціями, які забезпечать успішність майбутньої  професійної  діяльності. 

Дисципліна «Основний музичний інструмент»  як обов’язкова  компонента 

освітньої програми, забезпечує оволодіння  студентами загальними та фаховими 

компетентностями і досягнення ними програмних результатів навчання за 

відповідною освітньо-професійною програмою: 

 



Номер в 

освітній 

програм

і 

 

Зміст компетентності 

 

 

Номер теми, що 

розкриває зміст 

компетентності 

Загальні компетентності спеціальності 

ЗК3 Збереження національних духовних традицій; розуміння 

значущості історичного досвіду людства; наявність ціннісно-

орієнтаційної позиції. 

1-7(мод.1), 

1-7(мод.2) 

ЗК4 Спроможність самостійно проводити пізнавальну діяльність, 

здатність до самоорганізації  та саморозвитку. 
2,6 (мод.1), 

 6 (мод.2) 
ЗК5 Здатність до спілкування українською та іноземною мовами у 

професійному середовищі, дотримання етики ділового 

спілкування; виявлення загальнокультурної ерудиції. 

1-7(мод.1), 

1-6(мод.2) 

ЗК6 Спроможність співпрацювати у колективі; здатність до 

особистісно-професійного лідерства та досягнення успіху. 
1-7(мод.1), 

1-7(мод.2) 
Фахові компетентності спеціальності 

ФК5 Здатність застосовувати інструментально-виконавські вміння у 

навчальній, педагогічній та концертно-виконавській діяльності. 

Володіння методами роботи над творами різного жанру та 

стилю. Здатність до ансамблевої гри, спроможність поєднувати 

акомпаніаторські навички зі співом та елементами 

диригентської техніки. 

2,6(мод.1), 

2,3,4,7 (мод.2) 

ФК 8 Здатність поширювати знання з історії української та світової 

культури, літератури, народознавства; формувати повагу до 

національної мови. 

1-7(мод.1), 

1-7(мод.2) 

ФК 9 Спроможність проводити різноманітні культурно-мистецькі 

заходи, спрямовані на відродження української духовності. 
1-7(мод.1), 

1-7(мод.2) 

ФК10 Спроможність  формувати високі морально-етичні якості 

особистості, розвивати художньо-естетичний смак, збагачувати 

інтелектуальний, творчий, культурний потенціал. 

1-5(мод.1), 

2-7(мод.2) 

Предметні компетентності 

 Готовність до високохудожнього виконання музичних творів, 

володіння мистецтвом  інструментального  виконавства. 
1,5,7(мод.1), 

2,3,4,7(мод.2) 
 Здатність виконувати програму, гра в ансамблі відповідно до 

конкретних завдань професійної музично-педагогічної 

діяльності. 

3,6,7(мод.1) 

1,3,4,7(мод.2) 

 Спроможність застосування  законів  ансамблевих 

співвідношень, відчуття єдності і взаємодії між  партіями. 
3(мод.1), 

2,7(мод.2) 

 Здатність застосовувати навички читання з листа, підбору на 

слух, імпровізації в професійній діяльності. 
4,5,7(мод.1), 

1,3,4(мод.2) 

 Спроможність акомпанувати власному співу, володіючи 

співвідношенням голосу та супроводу. 
2,6(мод.2) 

 Готовність до концертно-виконавської діяльності 7(мод.2) 
 

 

 



3. Результати навчання за дисципліною 

 
Вивчення навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент» передбачає 

досягнення наступних результатів: 

- вміти творчо вирішувати нестандартні завдання в професійній діяльності (ОПП, 

ПРН3); 

- інтегрувати складні професійні уміння гри на музичних інструментах, співу, 

диригування, музичного сприймання, запам’ятовування та інтерпретації музичних 

творів, артистизм, виконавську надійність (самооцінку, самоконтроль, 

саморегуляцію) (ОПП,ПРН12); 

- аналізувати результати навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного та 

шкільного віку в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.(ОПП, ПРН15); 

- виявляти здатність до професійного лідерства, розкриття особистісного творчого 

потенціалу та самореалізації в професійній діяльності (ОПП, ПРН17); 

- популяризувати музичне мистецтво в процесі різноманітної художньо-

просвітницької діяльності (ОПП, ПРН18); 

- демонструвати усвідомлене володіння аплікатурними навичками, здатність до 

оптимального вибору аплікатури; 

- володіти скрипковими засобами виразного інтонування; 

- володіти прийомами виконання  кантилени,  тембральністю звуку у відтворенні 

музичних образів кантиленного змісту; 

- вміти  відтворювати  фразування мелодії, відчувати кульмінаційний розвиток, 

мислити великими побудовами; 

- володіти навичками поліфонічного мислення; 

- вміти аналізувати будову поліфонічних творів (визначати тему, протискладення,); 

- здійснювати  музично- теоретичний аналіз музичних творів, вміння застосовувати 

його для пошуку рішень в інтерпретації музики; 

- вміти відтворювати різні емоційні стани в контрастних темах творів великої 

форми; 

-  бути спроможним до цілісного емоційно-образного осягнення твору великої форми;  

- бути готовим до професійного  психофізіологічного володіння собою під час 

сольних концертних виступів та виступів у складі ансамблю; 

-  знати жанрові-стильові особливості музики;  

-  бути спроможним до яскравого та образного відтворення музичного репертуару; 

- аналізувати музичний репертуар, самостійно добирати   педагогічний  репертуар  

різного спрямування. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план предмету ІI курс 

 

№ Назви  змістових модулів і тем Загальний 

обсяг 

Практичні Підсумков

ий 

контроль 

Самостій

на 

робота 

 Модуль 3. 

 Основні компоненти базової 

скрипічної підготовки 

    

1 Процес звукоутворення на музичному 

інструменті (скрипка) 

4 4 - - 

2 Узагальнення аплікатурних формул. 4 4   

3 Інтонаційна, динамічна, 

тембральна, ритмічна функція 

артикуляції 

6 6 - - 

4 Оволодіння навичками, 

необхідними для виконання 

поліфонічних творів. 

4 4 - - 

5 Формування основ технічної 

майстерності скрипаля. 

4 4 - - 

6 Розвиток поліфонічного слуху. 4 4   

 

7 

Створення художнього образу 

скрипічного твору та відтворення 

його емоційного змісту. 

4 4   

 За семестр 30 30 - - 

 Модуль 4. 

Формування скрипічних навичок  

та якості звуку 

    

1 Формування скрипкових навичок 

звуковедення. 

4 4 - - 

2 Подолання технічних труднощів у 

творах індивідуальної програми. 

4 4  - - 

3 Розвиток професійно-музичних 

умінь у виконанні великої форми 

4 4   

4 Оволодіння навичками, 

необхідними для виконання творів 

великої форми. 

6 6  - - 

5 Вдосконалення виконавських 

навичок в процесі вивчення 

дитячого репертуару.   

4 4   

6 Закріплення художньо-виконавських 

навичок та реалізація педагогічних 

завдань на прикладі творів з 

педагогічного репертуару. 

4 4 - 

 

- 

7 Подолання технічних труднощів у 

творах індивідуальної програми. 

4          4   

                                                                    

За семестр 

30 30 - - 

                                                             

Всього за рік 

60 60 - - 



                                5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 3.  

Основні компоненти базової скрипкової підготовки. 

Тема 1. Процес звукоутворення на музичному інструменті (скрипка) 

 Оволодіння вміннями якісного звуковидобування, різними прийомами гри на 

скрипці. Формування навичок різних прийомів звуковидобування при відтворенні  

різних динамічних відтінків. 

Додаткова література: [1],[2] 

Тема 2. Узагальнення аплікатурних формул  

Опанування технічною досконалістю музичної програми шляхом роботи над 

окремими видами техніки, які потребують систематичної репетиційної роботи. Аналіз 

аплікатури та виявлення закономірностей.  

Основна література: [2]. 

Тема 3. Інтонаційна, динамічна, тембральна, ритмічна функція артикуляції  

Робота над  звуковидобуванням, звуковеденням, формування різноманітних прийомів  

у виконанні творів індивідуальної програми. 

Аналіз виконавських задач у творах педагогічного репертуару, визначення 

необхідних вимог до інтонування (артикуляція, фразування, динамічний розвиток, 

тембральне забарвлення звуку тощо), подолання ритмічних труднощів.  

Основна література: [2]. 

Додаткова література: [2], [3]. 

Тема 4. Оволодіння навичками, необхідними для виконання поліфонічних 

творів. 

Аналіз поліфонічної  багатоплановості  як властивості скрипічної фактури. 

Формування навичок володіння кантиленою, оволодіння різноманітними навичками 

артикуляції при проведенні кількох рівноправних голосів. Робота над гнучкістю та 

природністю інтонації. 

Додаткова література: [1], [3]. 

 



Тема 5. Формування основ технічної майстерності скрипаля. 

Оволодіння різними технічними навичками гри на скрипці. Опанування технічною 

досконалістю музичних програм шляхом роботи над етюдом, гамами. Аналіз 

аплікатури та закономірність аплікатурних форм. 

Основна література: [1], [5]. 

Тема 6.  Розвиток поліфонічного слуху.  

 Розвиток поліфонічного мислення, його взаємодії з виконавськими прийомами. 

Удосконалення вмінь опановувати драматургію розвитку музичного образу у творах. 

Пошук декількох варіантів інтерпретації та винайдення власного інтерпретаторського 

рішення в процесі розучування творів з індивідуальної програми.  

Додаткова література: [1]. 

Тема 7. Створення художнього образу скрипічного твору та відтворення його 

емоційного змісту.  

Формування  уявлень про специфіку музично-образного відтворення світу, 

використання власного емоційно-естетичного досвіду для створення художнього 

образу скрипкового твору. Вміння створювати певний емоційний настрій для 

кращого відтворення змісту музичного твору.  

Додаткова література: [2], [3]. 

 

Змістовий модуль 4.  

Формування скрипкових навичок та якості звуку під час гри на музичному 

інструменті скрипка.  

 Тема 1. Формування скрипкових навичок звуковедення. 

Розвиток різних видів техніки. Виховання у студентів уважного ставлення до тексту, 

вміння підбирати необхідну аплікатуру. Здобуття необхідних навичок гри на 

інструменті, яка залежить від стилю і характеру твору. 

Додаткова література: [5]. 

 Тема 2. Подолання технічних труднощів у творах індивідуальної програми 

Пошук оптимальних шляхів набуття технічної свободи. Опрацювання технічно 

важких елементів, зокрема, пасажів, акордів, октав різними скрипічними прийомами 



та способами. Вирішення завдань розширення динамічних можливостей звучання 

інструменту, винайдення необхідної звукової палітри. Опанування логіки слідування 

фраз, аплікатурна визначеність.  

Основна література: [3]. 

Тема 3.  Розвиток професійно-музичних умінь у виконанні великої форми 

Здобувати вміння,  використовувати арсенал прийомів та різні види техніки, вміння 

розібрати та осмислити твір, працюючи над нотним текстом і його відтворенням на 

інструменті (скрипка). Визначення структури твору, аналіз технічних та 

артикуляційних труднощів. 

Основна література: [2]. 

Тема 4. Оволодіння навичками, необхідними для виконання творів великої 

форми. 

Аналіз стилістичних особливостей творів віденських класиків, їх попередників та 

послідовників. Работа над штрихами, аплікатурою, артикуляцією. Розвиток 

внутрішнього слуху, вміння знаходити баланс між мелодією та акомпониментом. 

Развиток  оркестрових уявлень  під час гри на скрипці. Вибудовування цілісної 

форми. 

Додаткова література: [6], 

Тема 5. Вдосконалення виконавських навичок в процесі вивчення дитячого 

репертуару.   

Удосконалення роботи над технічним розвитком студентів, розвиток  різних видів 

техніки. Опанування сучасних ритмів на основі вивчення та осмислення 

різноманітних ритмічних схем та формул дитячої музики. 

Основна література: [3]. 

Тема 6. Закріплення художньо-виконавських навичок та реалізація педагогічних 

завдань на прикладі творів з педагогічного репертуару. 

Робота над технічно досконалим і художньо-виразним виконанням музичних творів з 

педагогічного репертуару. Створення декількох виконавсько-інтерпретаторських 

рішень відповідно до специфіки музичного сприйняття школярів різного віку. 



Розвиток навичок поєднання музично-виконавського й вербального компонентів 

музично-педагогічної діяльності.  

Основна література: [1]. 

Тема 7. Подолання технічних труднощів у творах індивідуальної програми. 

Пошук оптимальних шляхів набуття технічної свободи. Опрацювання технічно 

важких елементів, зокрема, пасажів, акордів, октав різними скрипічними прийомами 

та способами. Вирішення завдань розширення динамічних можливостей звучання 

інструменту, винайдення необхідної звукової палітри. Опанування логіки слідування 

фраз, аплікатурна визначеність.  

Основна література: [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    6. Контроль навчальних досягнень 

6.1.Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

Поточний  контроль   здійснює оцінювання роботи студента на практичному 

занятті. Оцінювання  відображає  наступні  характеристики:   

- попереднє оцінювання (діагностика рівнів музично-естетичного та фахового 

розвитку, з’ясування індивідуальних особливостей та здібностей студента); 

 - оцінювання систематичності в підготовці до занять; 

- оцінювання активності й результативності роботи студента протягом аудиторного  

заняття; 

- оцінювання процесу та результату опанування студентом проблемних завдань; 

- оцінка самостійної підготовки студента до заняття; 

- ініціативність у навчальній діяльності; 

- поточне оцінювання готовності студента до контрольних заходів з урахуванням 

здатності до самоаналізу, самооцінки та самоконтролю. 
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1. 
Робота на практичному  

занятті 
10 15 150 15 150 

3. 
Виконання завдань для 

самостійної роботи 
_ _ _ _ _ 

4. 
Відвідування практичних 

занять 
1 15 15 15 15 

                                             Разом _ 165 _ 165 

 Максимальна кількість балів: 330 



7. Навчально-методична  карта  дисципліни  «Основний музичний інструмент» 

ІI курс      Всього - 60год., практичні заняття – 60год., підсумковий контроль – 0год. 

 

 

        ІII семестр 
Модулі                              Змістовий модуль 3 

Назва модуля Основні компоненти базової скрипкової підготовки 

К-ть годин        4 4 5 5 4 4 4 

Теми занять Процес 

звукоутвор

ення на 

музичному 

інструмент

і (скрипка) 

Узагальн

ення 

аплікатур

них 

формул 

Інтонаційна, 

динамічна, 

тембральна, 

ритмічна 

функція 

артикуляції 

Оволодіння 

навичками, 

необхідним

и для 

виконання 

поліфонічн

их творів. 

Формува

ння 

основ 

технічної 

майстерн

ості 

скрипаля 

Розвиток 

поліфоні

чного 

слуху. 

Створення 

художньог

о образу 

скрипічног

о твору та 

відтворенн

я його 

емоційног

о змісту. 

Самостійна 

робота 

- - - - - - - 

Види поточного 

контролю 

- - - - - - - 

Підсумковий 

контроль 

                                                            - 

 

 

                                                  

                                                            ІV семестр 

 
Модулі                                     Змістовий модуль 4 

Назва 

модуля 

Формування скрипкових навичок та якості звуку 

К-ть годин       4        4 4 6            4            4 4          

Теми 

занять 

      

Формування 

скрипкових 

навичок 

звуковеденн

я. 

Подолання 

технічних 

труднощів у 

творах 

індивідуальн

ої програми. 

Розвиток 

професійн

о-

музичних 

умінь у 

виконанні 

великої 

форми 

Оволодіння 

навичками, 

необхідним

и для 

виконання 

творів 

великої 

форми. 

Вдосконален

ня 

виконавських 

навичок в 

процесі 

вивчення 

дитячого 

репертуару 

Закріплення 

художньо-

виконавськи

х навичок та 

реалізація 

педагогічни

х завдань на 

прикладі 

творів з 

педагогічног

о 

репертуару. 

Подолання 

технічних 

труднощів у 

творах 

індивідуальн

ої програми. 

Самостійна 

робота 

  - - - - - - - 

Види 

поточного 

контролю 

 

 - 

 

- 

 

- 

          

- 

             

- 

 

- 

 

- 

Підсумкови

й контроль 

                                                              - 



 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР 

Вправи для розвитку техніки гри на інструменті: 

1. К. Черні. Школа вправності; 

2. Г. Шрадік. Вправи для скрипки. 

3. Трьох октавні гами 

4.Двох октавні гами подвійними нотами 

Етюди на різні види техніки: 

1. В. Мазас. Етюди для скрипки; 

2. Е. Донт. Етюди для скрипки; 

3. Ф. Крейцер. Етюди для скрипки. 

Твори великої форми: 

1. Р. Крейцер Концкрт №19 d-moll; 

2. А. Вівальді. Концерт G-dur; 

3. Ш. Данкля Концертне соло №1; 

4. Д. Кабалевський концерт; 

5. Дж. Віталі Концерт №24, №22; 

6. Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром е-moll. 

7. Л. Шпор Концерт №7, 8, 9; 

8. Й. С. Бах Концерт e- moll, D- dur; 

9. А. Кореллі Соната g-moll, d-moll; 

10. Г. Гендель Соната D-dur, E-dur, F-dur. 

Інструментальні п’єси: 

1. Б. Лятошинський „Мелодія”; 

2.  Т. Хренніков. „Революційний марш”; 

3. Ф. Крейслер. „Андантіно”; 

4. С. Рахманінов. „Вокаліз”; 

5. Й. С. Бах. „Сициліана”; 

6. Н, Богославський. „Сумна розповідь”; 

7.  А. Гедіке „Танец”; 

8.  Л. Боккеріні „Менует”; 

9. Ю. Щуровський „Романс”; 

10. Й. Бенд „Граве”; 

11. Г. Свиридов. „Романс”; 

12.  К. Сен-Санс. „Лебідь”; 

13.  М. Скорик. „Мелодія”; 

14.  П. Чайковський. „Мелодія”; 

15. Р. Глієр „Романс”; 

16.  М. Лисенко „Скерцо”; 

17. В. Косенко “Мрії”. 

18. П. Чайковський збірка пєс для скрипки “Мелодії”.                                  

Поліфонічні твори 
1. Й. С. Бах “Сонати і партіти для скрипки”. 

2. Г. Телеман “Фантазії для скрипки соло”. 

3. Збірник “Поліфонічні твори для скрипки”. 



8. Рекомендовані джерела 

Основна література 

1. Гаркуша Л.І., Економова О.С. Формування професійних навичок і вмінь студентів 

на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано) : навчально-методичний 

посібник / Л.І.Гаркуша, О.С.Економова. – К.: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2018. – 100 с. 

2. Завалко, Катерина Володимирівна. Самовдосконалення вчителя музики: теорія та 

технологія [Текст] : [монографія] / К. В. Завалко. - Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. 

Богдана Хмельницького, 2019. - 274 с. - Бібліогр.: с. 251-272.  

3. Михайлюк А.М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики 

засобами українського фортепіанного мистецтва: навчально-методичний посібник / А. 

М. Михалюк.-К. : Видавництво Ліра-К, 2017.-220с. 

4. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник / О.М.Олексюк. –  К.: 

Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2018. – 188 с. 

5. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: навч. посіб. /Володимир 

Черкасов. – К. : ВЦ «Академія», 2016. – 240 с. – ( Серія «Альма-матер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 



                                    Додаткова література  

 

1.Завалко, Катерина Володимирівна. Формування готовності майбутнього вчителя 

музики до інноваційної діяльності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / 

Завалко Катерина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2020. – 

39 

 

2. Завалко, Катерина Володимирівна. Методичні засади самовдосконалення 

майбутнього вчителя музики в процесі навчання гри на скрипці [Текст] : дис... канд. 

пед. наук: 13.00.02 / Завалко Катерина Володимирівна ; Національний педагогічний 

ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2018. – 266 с. 

 

3. Пляченко, Тетяна Миколаївна (2016) Виховання школярів засобами колективно-

інструментального музикування Вісник Черкаського університету (21). С. 89-95. 

 

      4.  Пaдaлкa Г.М. Педaгoгікa мистецтвa: Теoрія Завалко, Катерина Володимирівна.       

Методичні засади самовдосконалення майбутнього вчителя музики в процесі                    

навчання гри на скрипці [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Завалко Катерина 

Володимирівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2006. - 

266 арк. - арк. 212-231і метoдикa виклaдaння мистецьких дисциплін / Г.М. Пaдaлкa. – 

К.: Oсвітa Укрaїни, 2017. - 274с. 

    

 5. Черкасов В.Ф. Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть 

(1991–    2010 рр.): Навч. посібник / В.Ф.Черкасов.  – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 

2018. – 380 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


