
Опис окремої одиниці освітньої програми 
(навчальної дисципліни) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 
1.5.Методика викладання  музичних дисциплін у ВНЗ (за профілем) скрипка 
Тип дисципліни:  
обов’язкова. 
Семестр:  
Перший, другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8,0), аудиторні години – 72: лекційні -  28, 
практичні – 44, самостійна робота – 168. 
Лектор:  
Доцент Чорний Ю.Т. 
Результати навчання:  

- застосувати основні принципи музичної педагогіки до методики гри на   
  скрипці; 
- знайти правильні способи педагогічного впливу на учня, допомогти   
  йому в пошуках власних творчих можливостей та механізмів  
  саморозвитку;   
- об’єктивно визначити здібності учня; 
- виявити почуття ритму; 
- виявити музичну пам’ять й емоційну чутливість до музики; 
- виявити позитивні й негативні особливості фізичних даних. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

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

Зміст навчальної дисципліни:  
Підготовка студента-магістранта до майбутньої педагогічної діяльності: визначення 

музично-виконавських здібностей учнів, підготовка до занять; творчий характер початкового 

періоду навчання, зміст і форми роботи з початкуючими; особливості початкового періоду 

навчання гри на скрипці, репертуар для учнів; робота над музичним твором як процес 

практичного використання засобів (метр, ритм, темп, динаміка, тембр, інтонаційна виразність 

виконання, фразування); форми ансамблевого музикування учнів (музикування в учнівському 

ансамблі, з концертмейстером); методика відбору педагогічного репертуару. 
Рекомендована література:  

1. Агарков О. Вибрато в игре на скрипке. – М.: Музгаз, 1959 
2. Ауер Л. Моя школа гри на скрипці. Інтерпретація творів скрипкової класики.   

М.; Музика, 1965 
3. Гарбузов И. Внутризонный интонациональный слух и метод его развития.  

– М.-Л.:1951    
4. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. – М., 1957 
5. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. – Л.: Музыка, 1988 
6. Камілларов Е. О технике левой руки скрипача. – Л.: Музыка, 1961 
7. Лесман И. Очерки по методике игры на скрипке. – М.: Музыка, 1964 
8. Мострас К. Динамика в скрипичном искусстве. – М.: Музгиз, 1956 
9. Мострас К. Интонация на скрипке. – М.: Музыка, 1962  
10. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. – М.–Л.: 1948 
11. Стеценко В. Закономірності інтонування. – К., Муз. Україна, 1977 
12. Стеценко В Методика навчання гри на скрипці. – Ч.1. – К.: Муз. Україна, 1974 
13. Стеценко В Методика навчання гри на скрипці. – Ч.2. – К.: Муз. Україна, 1982 



14. Струве Б. Вибрация, как исполнительский навык игры на смычковых инструментах. – 
М.Л., 1933   

15. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 1964 
16. Флеш К. Искусство скрипичной игры. – М., 1964 
17. Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. – М., Музыка, 1977 
18. Яньшинов А. Техника смычка. – М., Музгиз, 1933 

Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль, групові самостійні роботи. 
– підсумковий контроль: залік у першому семестрі і другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
Народних музичних інструментів та вокалу. 
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