
Опис окремої одиниці освітньої програми 
(навчальної дисципліни) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
1.11. Профіль: скрипка. 
Тип дисципліни:  
обов’язкова. 
Семестр:  
Перший, другий, третій. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 330 (кредитів ЄКТС – 11), аудиторні години: практичні - 80. 
Лектор:  
Доцент Чорний Ю.Т. 
Результати навчання:  

- стилістично грамотно та індивідуально-творчо інтерпретувати твори різних форм та 

жанрів; 
- усвідомлення національних та стильових ознак музичних творів шляхом порівняльних 

підходів; 
- виконавське тлумачення музичних образів на національно-стильовій основі; 
- сприймати і розуміти нотний текст, як усвідомлену комунікативну систему; 
- на основі аналізу, порівняння, узагальнення засобів музичної виразності, розкрити суть і 

зміни пов’язані з розвитком художнього образу; 
- пов’язувати звуковий результат уявного прочитання музичного твору з ігровими 

прийомами необхідними для його втілення на інструменті. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– музично-теоретичні; 
– історія музики; 
– основний музичний інструмент. 

Зміст навчальної дисципліни:  
- Підготовка студента-магістранта до майбутньої педагогічної діяльності: 
а) розвинути свої здібності музично-виконавські до рівня вільного володіння  

інструментом при виконанні накопиченого художнього матеріалу, читання з аркуша, 

акомпануванні, транспозиції та підборі на слух творів шкільного репертуару; 
б) музично-аналітичні – до рівня осмисленого оперування репертуаром 

загальноосвітньої школи; 
в) вербальні – до рівня вільного, грамотного мовлення (пояснення, розповідь, бесіда, 

лекція), яким необхідно супроводжувати інструментальне виконавство у загальноосвітній 

школі та ВНЗ освіти. 
Рекомендована література:  

1. Л. Ауер Моя школа гри на скрипці. Інтерпретація творів скрипкової класики. – М.: Музика, 1965. 
2. Б.Гутніков.  Об искусстве скрипичной игры  , - Л.: Музыка, 1988                                             
3. І.Лесман.  Очерки по методике обучения игры на скрипке, - М. : Музыка 1964                    
4.   В.Рабей Сонати і партіти Й.-С. Баха для скрипки соло, - М,: 1970 
5. В.Стеценко. Закономірності інтонування. – К,: Муз. Україна, 1977. 
6. В.Стеценко.  Методика навчання гри на скрипці. – Ч.1.- К. : Муз. Україна, 1974 
7. В.Стеценко.  Методика навчання гри на скрипці. – Ч.2.- К.: Муз. Україна, 1982   

Форми та методи навчання:  
індивідуальні заняття, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: академконцерт. 
– підсумковий контроль: залік у першому семестрі і другому семестрі, екзамен – у третьому. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
Народних музичних інструментів та вокалу. 
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