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АНОТАЦІЯ 

Буханєвич Вікторія Василівна –  Методичні засади інтенсифікації 

навчання гри на скрипці учнів-початківців. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. –

 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Суми, 

2021. 

 

Зміст анотації 

Дисертація є комплексним дослідженням, у якому здійснено теоретико-

методологічне узагальнення й запропоновано нове вирішення проблеми 

початкового навчання гри на скрипці учнів-початківців на основі 

інтенсифікації. У змісті дисертації диференційовано поняття «інтенсифікація 

навчання», «оптимізація навчання» та «активізація навчання», уточнено 

термін «інтенсифікація навчання», визначено поняття «інтенсифікація 

музичного навчання. На підставі аналізу літератури визначено, що 

інтенсифікація навчання  раціональна організація освітнього процесу, що 

стимулює активність його перебігу, сприяючи досягненню високих 

результатів при зменшенні тривалості навчання. Інтенсифікацію музичного 

навчання визначено як удосконалення змісту й методів навчання, 

спрямованих на його високу ефективність за умов зменшення тривалості 

навчального періоду. 

У дослідженні розроблено компонентну структуру музично-

виконавських умінь гри на скрипці учнів-початківців 6-7 років, яка полягає у 

взаємозвʼязку мотиваційно-потребового, когнітивно-пізнавального, 

оцінювально-емоційного, творчо-виконавського, та комунікативно-

демонстраційного компонентів, що системно охоплюють його зміст. 

Мотиваційно-потребовий компонент спрямовано на регулювання 
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пізнавально-творчої активності дитини й виявляється в наявності 

зацікавленого ставлення скрипаля-початківця до музики та до навчання в 

скрипковому класі, інтересу до музичних знань, бажання самостійно грати на 

скрипці. Когнітивно-пізнавальний компонент свідчить про наявність 

початкових навичок слухового аналізу; здатності активного передслухання 

найпростіших мелодій; внутрішнього відтворення елементарного музичного 

матеріалу та показує розвиненість музичного слуху, ритму, памʼяті на 

елементарному рівні, означає набуття вміння читання елементарного нотного 

тексту. Оцінювально-емоційний компонент виражає здатність учня розрізняти 

правильність або неправильність своїх початкових виконавських рухів; 

початкові вміння оцінювати якість власного виконання музичних творів; 

здатність до гедоністичного сприйняття музичної діяльності; наявність 

зачатків вольових якостей; наявність початкових навичок самоорганізації. 

Творчо-виконавський компонент означає сформованість елементарних 

виконавських умінь гри на скрипці; здатність до елементарного вміння 

планування власних музично-виконавських дій у процесі освоєння 

скрипкових творів; володіння навичками роботи виконавського апарату в 

межах поступеневого руху по мажорному тетрахорду від усіх відкритих 

струн; наявність елементарних творчих проявів у процесі музикування та 

відтворення художнього образу. Комунікативно-демонстраційний 

компонент розкриває наявність початкових проявів уміння співпрацювати з 

учасниками дитячого музичного колективу, наявність початкових проявів 

артистизму. 

Представлено організаційно-методичну модель інтенсивного навчання 

гри на скрипці скрипалів-початківців 6-7 років, у якій представлені цільовий, 

методологічний, методичний та результативний блоки. 

Методологічними основами стали наукові підходи: діяльнісний 

(забезпечує навчання через практичну дію та використання природних для 

цього віку ігрових методів і форм освітнього процесу), особистісний 

(дозволяє будувати освітній процес з урахуванням індивідуальних 
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особливостей кожної дитини: здібностей, темпераменту, характеру тощо та 

забезпечити максимально можливий для відповідного учня якісний і 

стрімкий музичний розвиток) та аксіологічний (дозволяє формувати як 

духовно-естетичні цінності, так і етично-вольові еталони учня через 

ціннісний зміст музичних творів і поліваріантні способи подачі художньо-

образного змісту музичного матеріалу для активізації особистісно-ціннісного 

смислу спілкування з мистецтвом). 

Зʼясовано, що методичні засади включають у себе теоретичні основи, 

принципові положення, умови та методи навчання певного предмета. 

Відповідно до окреслених підходів визначено, що інтенсифікація навчання 

гри на скрипці учнів-початківців 6-7 років ґрунтується на актуалізації 

особистісно-розвивальних його чинників; комплексно-варіативному 

застосуванні методів, прийомів, форм і засобів навчання; підпорядкуванні 

розвитку пластики скрипкових умінь учнів завданням втілення художнього 

образу музичного твору. 

Виокремлено основні принципи інтенсифікації початкового навчання 

гри на скрипці учнів 6-7 років: оптимізації навчання (управління, що 

організується на засадах всебічного обліку закономірностей, принципів, 

сучасних форм і методів навчання з метою досягнення найбільш ефективного 

функціонування процесу з точки зору заданих критеріїв); активізації 

навчання (спонукання до енергійного, цілеспрямованого учіння, подолання 

пасивної, стереотипної діяльності та зниження продуктивності, застійних 

явищ у розумовій роботі); акмеологічної спрямованості навчання (орієнтація 

учня на найкращі взірці скрипкового виконавства; засвоєння ігрових дій, які 

не потребують принципової корекції в майбутньому навчанні та 

виконавській діяльності); цілісності музичного навчання (єдність 

інтелектуального та почуттєвого, технічного й художнього; цілісна й 

послідовна система освоєння учнями музичного досвіду та елементарних 

умінь гри на скрипці); гедоністичної спрямованості навчання (формування в 

дітей відчуття задоволення від скрипкового навчання, що досягається 
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успішністю навчальних дій, активізацією потреби в освоєнні скрипки, 

створенням умов для соціального схвалення його результатів). 

Основу методики склали педагогічні умови та методи. Педагогічними 

умовами інтенсивного навчання гри на скрипці учнів 6–7 років є: 

забезпечення відповідності освітнього процесу інтелектуальному, 

психічному, анатомо-фізіологічному та музичному розвитку дітей; 

актуалізація інформативності та художньо-творчої наповненості навчального 

матеріалу; активізація творчих проявів учнів. 

Блоки методів інтенсифікації навчання гри на скрипці учнів-

початківців 6–7 років запроваджувалися поетапно. Перший блок «Методи та 

прийоми формування мотивації до навчання» спрямований на стимулювання 

інтересу й позитивне ставлення дітей до навчання гри на інструменті 

застосовувався переважно на мотиваційно-адапційному етапі, який був 

спрямований на формування в учнів позитивного ставлення до занять, 

надання елементарних знань про музичну діяльність, організацію взаємодії 

закладу освіти та сімейного оточення з виробленням єдиного комплексу 

вимог.  

Другий блок має на меті забезпечення високої пізнавально-емоційної 

насиченості занять, спрямований на активізацію механізмів пізнання та 

створення й підтримання позитивного психологічного стану в процесі 

навчання учнів і застосовувався на творчо-розвивальному етапі, 

спрямованому на активізацію пізнавально-емоційної діяльності учнів, 

оволодіння музично-теоретичними знаннями, початковими навичками гри на 

скрипці, активізацію емоційного відгуку учнів на музику, здатності до 

елементарного відтворення емоцій у музичній діяльності, що передбачало 

безпосередній розвиток виконавських умінь скрипалів-початківців у процесі 

навчання. 

Третій блок «Стимулювання творчо-діяльнісних проявів учнів» 

спрямований на формування елементів самоорганізації та самосвідомості, 

стимулювання, художньо-образної уяви та формування елементарного 
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вміння виражати творчі прояви в музичній діяльності застосовувався на 

комунікативно-демонстраційному етапі й забезпечував активізацію 

самостійності музично-виконавської діяльності учнів, спрямуванням на 

закріплення набутих знань, умінь і навичок, а також умінь демонструвати їх в 

умовах сценічного виконання та колективного музикування. 

Ефективність розробленої методики перевірялась експериментально. У 

дослідженні здійснено констатувальний і формувальний експерименти. 

Констатувальний експеримент мав за мету визначити рівень сформованості 

музично-виконавських умінь гри на скрипці учнів-початківців 6–7 років. Для 

цього розроблено й обґрунтовано критерії та показники оцінювання 

досліджуваного феномена. Мотиваційно-пізнавальний критерій визначає міру 

сформованості мотивації та здатності до пізнання. Проявляється в наявності 

в учня прагнення до оволодіння музичними знаннями, скрипковими 

вміннями й навичками; здатності до елементарного аналізу характеру та 

технічних завдань музичного твору. Технологічно-виконавський критерій 

визначає міру розвиненості виконавських навичок. Проявляється в здатності 

до елементарного диференціювання мʼязових відчуттів, у володінні 

елементарними виконавсько-технічними навичками гри на скрипці. 

Оцінювально-емоційний критерій визначає міру здатності до самооцінки 

виконавської діяльності та емоційного ставлення до музикування. 

Проявляється в здатності до відчуття художньо-образного змісту музики; 

здатності до елементарного осмислення причинно-наслідкових зв’язків дій 

ігрового апарату та звукового результату. Художньо-творчий критерій 

визначає міру готовності до творчості в процесі музикування. Проявляється в 

здатності до виразного відтворення образного змісту виконуваного твору, 

здатності учня до елементарних творчих проявів у процесі музикування й 

відтворення художнього образу. Комунікативно-артистичний критерій 

визначає міру розвиненості навичок сценічного виконання. Проявляється у 

сформованості початкових навичок сценічної витримки; наявності 
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початкових проявів артистизму під час виконання; здатність до колективної 

творчої діяльності. 

Початкові вміння гри на скрипці ми розглядаємо як цілісне утворення, 

в якому умовно виділені структурні компоненти, тому вважаємо недоцільним 

поєднання їх із розробленими критеріями оцінювання сформованості 

початкових музично-виконавських скрипкових умінь. 

На їх основі та завдяки спеціально розробленим методам встановлено 

високий, середній та низький рівні сформованості початкових музично-

виконавських скрипкових умінь учнів 6–7 років. Порівняльний аналіз 

результатів констатувального та формувального експериментів показав, що в 

розвитку музично-виконавських умінь скрипалів-початківців молодшого 

шкільного віку ЕГ відбулися більш істотні зрушення, ніж у КГ: найкраще 

виявлено розвиненість виконавських умінь в ЕГ – 35,56 %, тоді як у КГ – 

13,33 %; середній рівень в ЕГ виявлено в – 57,78 % респондентів, а в КГ – 

72,23 %; низький рівень розвиненості виконавських умінь в ЕГ виявлено у 

6,67 %, а в КГ – 14,44 %. Позитивна динаміка розвитку виконавських умінь 

скрипалів-початківців підтверджено та статистично (застосовано критерій 

Пірсона «хі-квадрат»). Сукупність цих методів забезпечувала обʼєктивність і 

достовірність отриманих результатів дослідження. 

Ключові слова: методичні засади, учні-початківці, початкові музично-

виконавські уміння гри на скрипці, інтенсифікація музичного навчання. 
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The contents of the abstract 

The thesis is a comprehensive study in which the theoretical and 

methodological generalization is carried out and the new solution for a problem of 

initial teaching pupils-beginners to play the violin on the basis of intensification is 

offered. The content of the thesis differentiates the concepts of ―learning 
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intensification‖, ―learning optimization‖ and ―learning activation‖, defines the 

concept of ―music learning intensification‖. Based on the analysis of the literature, 

it is determined that intensification of learning is a rational organization of the 

educational process, which stimulates the activity of its course, contributing to high 

results while reducing the duration of learning. Intensification of music learning is 

defined as improvement of the content and methods of teaching aimed at its high 

efficiency in terms of reducing the duration of the educational period. 

The study presents a component structure of musical-performing skills of 

playing the violin of pupils-beginners aged 6-7 years old, which lies in the 

relationship of motivational-needs, cognitive, evaluative-emotional, creative-

performing, and communicative-demonstration components that systematically 

cover its content. The motivational-needs component is aimed at regulating 

cognitive and creative activity of the child and is manifested in an interested 

attitude of a violinist-beginner to music and to study in the violin class, interest in 

musical knowledge, desire to play the violin. The cognitive component indicates 

availability of basic skills of auditory analysis; ability to actively listen to the 

simplest melodies; internal reproduction of elementary musical material and shows 

development of musical hearing, rhythm, memory at the elementary level, means 

acquisition of the ability to read elementary musical text. The evaluative-emotional 

component expresses the pupil’s ability to distinguish the correctness or 

incorrectness of his initial performance movements; initial ability to assess the 

quality of their own performance of musical works; ability to hedonistic perception 

of musical activity; the presence of the rudiments of volitional qualities; 

availability of initial skills of self-organization. The creative-performing 

component means formation of elementary performing skills of playing the violin; 

the basic ability to plan one’s own musical-performing actions in the process of 

mastering violin works; possession of skills of work of the performing apparatus 

within the limits of gradual movement on a major tetrachord from all open strings; 

presence of elementary creative manifestations in the process of making music and 

reproducing the artistic image. The communicative-demonstration component 
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reveals presence of the initial manifestations of the ability to cooperate with the 

members of the children’s musical group, presence of the initial manifestations of 

artistry. 

The organizational and methodological model of intensive violin training for 

violinists-beginners aged 6-7 years old is presented, in which the target, 

methodological, methodical and resultative blocks are presented. 

The methodological bases have become scientific approaches: activity 

(provides training through practical action and the use of natural for this age game 

methods and forms of educational process), personality (allows to build the 

educational process taking into account the individual characteristics of each child: 

abilities, temperament, character, etc. and provide maximum possible for the 

respective pupil qualitative and rapid musical development) and axiological (allows 

to form both spiritual-aesthetic values and ethical-volitional standards of the pupil 

through the value content of musical works and multivariate ways of presenting 

artistic-figurative content of musical material to enhance personal-value sense of 

communication with art). 

It is found that the methodological foundations include the theoretical 

foundations, principles and conditions of teaching a particular subject. In accordance 

with the outlined approaches, it is determined that intensification of learning to play 

the violin for beginners of 6-7 years old is based on the actualization of his 

personal-developmental factors; complex and variable application of methods, 

techniques, forms and means of teaching; subordinating development of plastic 

violin skills of pupils to the task of embodying the artistic image of a musical work. 

The main principles of intensification of initial violin teaching to play the 

violin for 6-7 year olds are identified: learning optimization (management organized 

on the basis of comprehensive accounting of laws, principles, modern forms and 

methods of teaching in order to achieve the most effective functioning of the process 

in terms of criteria); learning activation (encouragement to energetic, purposeful 

learning, overcoming passive, stereotyped activities and reduced productivity, 

stagnation in mental work); acmeological orientation of learning (orientation of the 



12 

 

pupil on the best examples of violin performance; mastering of game actions which 

do not demand fundamental correction in the future training and performance 

activity); integrity of music education (unity of intellectual and sensual, technical 

and artistic; integral and consistent system of mastering by pupils of musical 

experience and elementary skills of playing the violin); hedonistic orientation of 

learning (formation of children’s sense of satisfaction with learning to play the 

violin, which is achieved by the success of educational activities, activation of the 

need to learn to play the violin, creating conditions for social approval of its results). 

The basis of the methodology is formed by pedagogical conditions and 

methods. Pedagogical conditions for intensive learning to play the violin of pupils 

aged 6-7 years old are: ensuring the conformity of the educational process to the 

intellectual, mental, anatomical-physiological and musical development of children; 

actualization of informativeness and artistic-creative content of educational material; 

activation of creative manifestations of pupils. 

Blocks of methods of intensification of learning to play the violin for 

beginners aged 6-7 years old were introduced in stages. The first block ―Methods 

and techniques of forming motivation to learn‖ is aimed at stimulating interest and 

positive attitude of children to learning to play the instrument was used mainly at the 

motivational-adaptive stage, which was aimed at forming pupils’ positive attitude to 

classes, providing basic knowledge about music activity, organization of interaction 

between the education institution and the family environment with the development 

of a single set of requirements. 

The second block aims to ensure high cognitive and emotional saturation of 

classes, directed at activating the mechanisms of cognition, creating and maintaining 

a positive psychological state in the process of pupils’ learning and was used at the 

creative-developmental stage aimed at activating cognitive and emotional activity of 

pupils’ knowledge, basic skills of playing the violin, activation of pupils’ emotional 

response to music, the ability to elementary reproduction of emotions in musical 

activities, which involved the direct development of performance skills of violinists-

beginners in the learning process. 
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The third block ―Stimulation of pupils’ creative activity‖, aimed at forming 

the elements of self-organization and self-awareness, stimulation, artistic-figurative 

imagination and formation of elementary ability to express creative manifestations 

in musical activity, was used at the communicative stage and provided activation of 

independence of pupils’ musical performance activity aimed at consolidating the 

acquired knowledge, skills and abilities, as well as the ability to demonstrate them in 

terms of stage performance and collective music making. 

The effectiveness of the developed methodology was tested experimentally. 

The study carried out ascertaining and molding experiments. The ascertaining 

experiment aimed to determine the level of formation of musical-performing skills of 

playing the violin of beginners aged 6-7 years old. For this purpose, criteria and 

indicators for evaluating the studied phenomenon have been developed and 

substantiated. Motivational-cognitive criterion determines the degree of formation of 

motivation and ability to learn. It is manifested in pupil’s desire to master musical 

knowledge, violin skills and abilities; ability to elementary analysis of the nature and 

technical tasks of a musical work. Technological-performance criterion determines 

the degree of performing skills development. It is manifested in the ability to 

elementary differentiation of muscular sensations, in the possession of basic 

performing and technical skills of playing the violin. The evaluation-emotional 

criterion determines the degree of ability to self-assess performance and emotional 

attitude to making music. It is manifested in the ability to feel the artistic and 

figurative content of music; ability to elementary comprehension of causal relations of 

actions of the playing apparatus and sound result. Artistic-creative criterion 

determines the degree of readiness for creativity in the process of making music. It is 

manifested in the ability to expressive reproduction of the figurative content of the 

work, the pupil’s ability to elementary creative manifestations in the process of 

making music and reproduction of the artistic image. The communicative-artistic 

criterion determines the degree of stage performance skills development. It is 

manifested in the formation of initial skills of stage endurance; presence of initial 
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manifestations of artistry during the performance; ability to collective creative 

activity. 

We consider the initial skills of playing the violin as a holistic unity, in which 

the structural components are conditionally selected, so we consider it inexpedient to 

combine them with the developed criteria for assessing the formation of the initial 

musical-performing violin skills. 

Based on theses skills and due to specially developed methods, high, medium 

and low levels of formation of initial musical-performing violin skills of pupils aged 

6-7 years old have been established. A comparative analysis of the results of 

ascertaining and molding experiments has shown that in the development of musical-

performing skills of violinists-beginners of primary school age of the EG there were 

more significant changes than in the CG: the best development of performing skills 

was detected in the EG – 35,56 %, while in the CG – 13,33 %; the medium level in 

the EG was found in 57,78 % of respondents, and in the CG – 72,23 %; the low level 

of the performing skills development in the EG was found in 6,67 % of respondents, 

and in the CG – 14,14 %. The positive dynamics of the performance skills 

development in violinists-beginners is also confirmed statistically (Pearson’s criterion 

―chi-square‖ has been applied). The combination of these methods ensured the 

objectivity and reliability of the results of the study. 

Key words: methodological foundations, pupils-beginners, initial musical-

performing skills of playing the violin, intensification of musical learning. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Поступове входження України до 

Європейського простору зумовлює перебудову фундаментальних складових 

життя суспільства, в тому числі й освітньої галузі, що зумовило прийняття 

нових законів «Про повну середню освіту» (2020), «Про освіту» (2017), «Про 

вищу освіту» (2014), Концепцію Нової української школи (2016). 

Необхідність збагачення духовної складової підростаючого покоління 

висвітлено в державних документах: «Концепція естетичного виховання 

учнівської молоді в умовах відродження української національної культури» 

(2004), «Концепція загальної мистецької освіти» (2005). Традиційне навчання 

гри на скрипці, особливо початковий його період, не відповідає швидкому 

темпові та інформаційній насиченості сучасного суспільного життя, отже, 

потребує створення такої організаційно-методичної моделі, реалізація якої 

дозволяла би пройти початок скрипкового навчання зі збереженням інтересу 

до подальшого освоєння інструменту та високим рівнем засвоєних 

початкових музично-виконавських умінь. У зв’язку з цим постає 

необхідність інтенсифікації початкового періоду освоєння скрипки.  

Питаннями інтенсифікації навчання займалися вітчизняні й зарубіжні 

науковці та педагоги Ю. Бабанський, Л. Колток, Б. Бадмаєв, М. Бородуліна, 

С. Безбородова, Л. Петрик, І. Морозова, О. Околєлов, І. Мельник, 

Г. Китайгородська та ін. Різні аспекти інтенсифікації навчальної діяльності за 

допомогою сугестивних методів розкривали Г. Лозанов, С. Пальчевський, 

В. Петрусинський та ін. Методологічні основи педагогіки мистецтва 

викладають у своїх працях О. Єременко, А. Козир, О. Лобова, Г. Падалка, 

О. Реброва, О. Рудницька, О. Устименко-Косоріч, В. Федоришин, 

О. Щолокова та ін. Проблемам початкового етапу навчання гри на скрипці 

присвячені праці таких дослідників: М. Берлянчик, В. Григор’єв, К. Завалко, 

К. Мострас, Г. Турчанінова, В. Стеценко, Ю. Янкелевич та ін.  
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Аналіз наукових джерел з досліджуваної теми, а також вивчення 

практичного досвіду початкового етапу навчання гри на скрипці в закладах 

спеціалізованої мистецької освіти дозволяє зробити висновок, що поза 

увагою залишається проблема теорії та практики інтенсифікації підготовки 

скрипаля-початківця.  

Актуальність дослідження обраної проблеми зумовлюють необхідність 

розв’язання суперечностей між: науково обґрунтованою дефініцією 

інтенсифікації навчання та відсутністю визначеної феноменології 

інтенсифікації музичного навчання, яка забезпечує інтенсивне формування 

початкових музично-виконавських умінь гри на скрипці учнів-початківців 6-7 

років; нагальною потребою в підвищенні інтенсифікації освітнього процесу 

скрипалів-початківців спеціалізованих закладів мистецької освіти та 

відсутністю методики інтенсивного формування початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці учнів-початківців 6-7 років; необхідністю 

інтенсивного формування початкових музично-виконавських умінь гри на 

скрипці учнів-початківців 6-7 років та відсутністю визначених критеріїв їх 

оцінювання. 

Актуальність проблеми та її недостатня розробленість, наявність 

визначених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Методичні засади інтенсифікації навчання гри на скрипці учнів-

початківців».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснено в межах науково-дослідницького 

проєкту «Інтегральна система мистецької освіти як етнокультурний 

феномен» Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова за державним замовленням Міністерства освіти і науки 

України (реєстраційний номер 0119U002584). Тема дисертаційного 

дослідження затверджена вченою радою Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 8 від 28 лютого 2008 
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року) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки та психології в Україні (протокол № 5 від 27.05.2008 року). 

Мета дослідження полягає в теоретичній розробці та 

експериментальній перевірці методичних засад інтенсифікації навчання гри 

на скрипці учнів-початківців 6-7 років. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження: 

1. Виявити сучасний стан розробки проблеми початкового навчання 

гри на скрипці в науково-методичній літературі, з’ясувати теоретичні основи 

інтенсифікації початкового етапу навчання гри на скрипці учнів 6-7 років.  

2. Розкрити сутність та структуру сформованості початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці учнів 6-7 років у закладах спеціалізованої 

мистецької освіти. 

3. Обґрунтувати методичні засади інтенсифікації навчання та 

розробити на їх основі організаційно-методичну модель формування 

початкових музично-виконавських умінь гри на скрипці учнів 6-7 років у 

закладах спеціалізованої мистецької освіти. 

4. Розробити критерії та показники початкових музично-виконавських 

умінь гри на скрипці учнів 6-7 років у закладах спеціалізованої мистецької 

освіти, визначити рівні їх сформованості. 

5. Експериментально перевірити ефективність запропонованої 

організаційно-методичної моделі формування початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці учнів 6-7 років у закладах спеціалізованої 

мистецької освіти. 

Об’єкт дослідження  процес навчання гри на скрипці учнів у 

закладах спеціалізованої мистецької освіти.  

Предмет дослідження  методичні засади інтенсифікації навчання 

скрипалів-початківців 6-7 років у закладах спеціалізованої мистецької освіти. 

Методологічну основу дослідження становлять: базові принципи теорії 

пізнання (об’єктивність, науковість, діалектичність, цілісність, взаємозв’язок і 

взаємозумовленість явищ та процесів дійсності); пoлoження пpo poль миcтецтва 
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в poзвитку ocoбиcтocтi; концептуальні положення теорії інтенсивного навчання, 

кoнцепцiї сутності дiяльнocтi та твopчoї активнocтi особистості; положення 

мистецької педагогіки в галузі інструментального навчання дітей. 

Теоретичну основу дослідження складають загальнодидактичні та 

методологічні положення інтенсифікації навчання (Ю. Бабанський, П. Бегун, 

Л. Колток, І. Мельник, Л. Петрик, Н. Половніков, О. Околєлов, 

Г. Китайгородська, В. Шаталов та ін.); різні аспекти інтенсифікації навчальної 

діяльності в галузі дослідження сугестивних психологічних факторів 

(Г. Лозанов, С. Пальчевський, В. Петрусинський та ін.); аспекти діяльнісного 

підходу (Л. Виготський, П. Гальперін, Н. Голуб, Н. Гузій, В. Давидов, 

О. Леонтьєв, Т. Молгар, В. Юдін та ін.); сутнісні характеристики й технологічні 

аспекти особистісно орієнтованого навчання (К. Абульханова-Славська, І. Бех, 

Н. Голуб, В. Давидов, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); проблеми ціннісної 

проблематики освітньому процесі (М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, О. Савченко 

та ін.); питання аксіологічної проблематики в мистецькій педагогіці різних 

рівнів освіти (С. Вітвицька, Т. Жигінас, А. Козир, О. Кузнецова, О. Листопад, 

Г. Падалка, В. Федоришин та ін.); рiзнoманiтнi дocлiдження в галузi мистецької 

педагогіки (Л. Аpчажникoа, А. Козир, О. Кузнецова, Г. Падалка, О. Рудницька, 

О. Устименко-Косоріч, В. Федоришин, О. Щoлoкoва та iн.); дослідження 

природи вмінь і навичок, їх формування (В. Блажевич, Л. Виготський, 

П. Гальперін, О. Палаженко, О. Соколюк, О. Шульпяков та ін.); дослідження 

загальних проблем мотивації (Б. Братусь, І. Васильєв, Л. Виготський, С. Занюк, 

О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, С. Рубінштейн, П. Симонов, Д. Узнадзе, А. Бандура, 

А. Маслоу, Е. Фромм та ін.), питаннь мотивації навчання (Ю. Бабанський, 

О. Барна, Т. Війчук, А Маркова та ін.), проблем формування мотивації 

інструментального навчання (А. Береза, Е. Волювач, Л. Гаврильчик, К. Завалко, 

Д. Кінарська, В. Ражніков, І. Пуріц та ін.), тенденцій навчання дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку гри на скрипці (М. Берлянчик, Т. Єзерська, 

К. Завалко, І. Сташевська, В. Стеценко, А. Ямпольський та ін.), гедоністичних 

аспектів навчання (Д. Колесов, І. Малашевська, Т. Строгаль та ін.).  
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Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, 

використані загальнонаукові методи: теоретичні: аналіз – для вивчення 

філософських, психолого-педагогічних, методичних, мистецтвознавчих 

досліджень і реального досвіду викладання педагогів у закладах 

спеціалізованої мистецької освіти з метою встановлення рівня теоретичного 

та практичного розв’язання проблеми; систематизації та узагальнення – для 

визначення наукового апарату дослідження, формулювання його 

концептуальних положень і висновків; системно-структурний – для 

виявлення компонентної структури сформованості початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці учнів 6-7 років; теоретичного 

моделювання – для дослідження процесів шляхом конструювання 

організаційно-методичної моделі інтенсифікації навчання, що відображає 

взаємозв’язки між елементами досліджуваного феномену; емпіричні: 

опитувально-діагностичні – спостереження, обговорення, інтерв’ювання, 

опитування – для виявлення рівнів сформованості початкових скрипкових 

умінь учнів; оцінювання – для систематичного дослідження характеристик 

елементів інструментальної підготовки та художньо-образного мислення 

учнів; педагогічний експеримент – для визначення реального стану, 

відстеження динаміки, перевірки ефективності інтенсивного навчання 

скрипалів-початківців; методів математичної статистики: емпіричне 

значення критерію Пірсона – для доведення достовірності й ефективності 

результатів педагогічного експерименту. 

Наукoва нoвизна отриманих результатів дocлiдження полягає в 

тому, що вперше: теоретично розроблено та експериментально перевірено 

методичні засади інтенсифікації навчання гри на скрипці учнів-початківців 6-

7 років; визначено структуру початкових музично-виконавських умінь гри на 

скрипці, що включає мотиваційно-потребовий (зацікавлене ставлення учня 

до гри на скрипці та до навчання в інструментальному класі, стійкого 

бажання до освоєння інструменту та набуття досвіду музичної діяльності, 

інтересу до музичних знань); когнітивно-пізнавальний (наявність початкових 
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навичок слухового аналізу та внутрішнього відтворення елементарного 

музичного матеріалу), оцінювально-емоційний (здатність учня розрізняти 

правильність (неправильність) своїх початкових виконавських рухів і 

сформованість елементарних виконавських умінь гри на скрипці), творчо-

виконавський (готовність до оцінювання якості власного виконання 

музичних творів) та комунікативно-демонстраційний компоненти (наявність 

початкових проявів уміння співпрацювати з учасниками дитячого музичного 

колективу, наявність елементів вольових якостей, здатності учня до 

елементарних творчих проявів у процесі музикування та відтворення 

художнього образу), які в єдності та взаємодії виражають здатність учнів 6-

7 років до виразного, художньо-образного виконання музичних творів; 

виявлено методичні засади інтенсифікації початкового навчання гри на 

скрипці, що визначаються як стійкі й суттєві зв’язки між його складовими 

(методологічними орієнтирами, принципами, педагогічними умовами, 

методами і формами), забезпечують ефективність інтенсифікації і 

передбачають: орієнтацію освітнього процесу на актуалізацію особистісно-

розвивальних його чинників; комплексно-варіативне застосування методів, 

прийомів, форм і засобів навчання; підпорядкування механізму освоєння 

пластики елементарних ігрових рухів скрипалями-початківцями завданням 

втілення художнього образу музичного твору; визначено принципові 

положення (оптимізація навчання, активізації навчання, акмеологічної 

спрямованості навчання, цілісності музичного навчання; гедоністичної 

спрямованості навчання) та педагогічні умови (забезпечення відповідності 

освітнього процесу інтелектуальному, емоційному, психічному, анатомо-

фізіологічному та музичному розвитку дітей; актуалізація інформативності та 

художньо-творчої наповненості навчального матеріалу; активізація творчих 

проявів учнів); розроблено критерії сформованості початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці: мотиваційно-пізнавальний, технологічно-

виконавський, оцінювально-емоційний, художньо-творчий, комунікативно-

артистичний. 
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Уточнено поняття «інтенсифікація музичного навчання», сутність 

якого інтерпретовано як удосконалення змісту й методів, спрямованих на 

досягнення ефективності музичного розвитку учнів за умови зменшення 

тривалості освітнього періоду.  

Подальшого розвитку набула методика навчання учнів-початківців гри 

на скрипці в закладах спеціалізованої мистецької освіти. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

створенні методики інтенсифікації початкового навчання гри на скрипці 

учнів 6–7 років, використання якої дозволяє підвищити мотивацію, 

організувати позитивний вплив соціального середовища, забезпечити 

високий темп когнітивних та технологічних процесів розвитку скрипаля-

початківця. Визначені та практично апробовані шляхи інтенсифікації 

навчання скрипалів-початківців мoжуть бути викopиcтанi під час напиcання 

метoдичних poзpoбoк із питань початкового етапу навчання гри на скрипці; 

для професійної підготовки cтудентiв музичнo-педагoгiчних факультетiв 

закладів вищої освіти; для cкладання комплексу навчальних матеріалів із 

пpедмета «Скрипка» в школах мистецтв; для пpактичнoгo заcтocування в 

куpcі «Метoдика викладання дисципліни кваліфікації» в музично-

педагoгiчних факультетах закладів вищoї ocвiти.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Окремі 

теоретичні та методичні положення дисертації пройшли апробацію на 

міжнародних науково-практичних конференціях: ХVІ Міжнародні 

педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької 

«Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії» (Київ, 2018); 

«Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до 

практики» (Харків, 2018); «Актуальні питання педагогіки та психології: 

наукові дискусії» (Харків, 2018); «Key Issues of  Education and Sciences: 

Development Prospects for Ukrain and Poland» (Stalova Wola, Repablic of 

Poland, 2018);  «Problems of the development of mofern science: theory and 

practice Collection of scientific articles» (Madrid, España, 2018); на 
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Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Акмеологічні підходи в 

методиці викладання основного музичного інструменту» (Київ, 2018); 

«Новаторські ідеї в галузі струнно-смичкової педагогіки» (Київ, 2018, 2019); 

засіданнях кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і 

диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка 

№ 3173/1 від 29 вересня 2020 року), КПНЗ Чабанівська ДШМ (довідка № 37 

від 08.10.2020 р.), Криворізької ДШМ № 5 (довідка № 133 від 26.10.2020 р.), 

Вишгородської ДМШ (довідка № 75 від 10.09.2020 р.), Київської ДШМ № 24 

(довідка № 24 від 27.12.2019 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення й результати дослідження 

відображено у 12 одноосібних публікаціях автора, з них 4 – у провідних 

фахових виданнях України, 2 – у міжнародних виданнях, 6 праць 

апробаційного характеру. 

Структура і обсяг дисертації. Дослідження складається з анотацій, 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 

переліку використаних джерел (284 найменування, з них 8 – іноземними 

мовами) та додатків. Загальний обсяг тексту дисертації – 259 сторінок, з них 

180 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ 

НАВЧАННЯ ГРИ НА СКРИПЦІ УЧНІВ 6-7 РОКІВ У ЗАКЛАДАХ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Психолого-педагогічні аспекти проблеми інтенсифікації 

навчання. 

 

Життя людини в сучасному світі, головною особливістю якого стали 

динамізм розвитку суспільства й перенасичення інформацією, ставить 

систему освіти перед необхідністю виховання особистості, здатної успішно 

орієнтуватися в цих реаліях, відповідати викликам мінливого інформаційного 

простору. У звʼязку з цим актуальною є проблема інтенсифікації навчання, як 

фактор формування особистості, здатної швидко сприйняти сучасні інновації 

та використовувати їх у своїй діяльності. Для ефективного засвоєння нових 

знань, умінь і навичок у реаліях інтенсифікованого навчання потрібно 

виявити відповідні психолого-педагогічні умови. Крім того, в науково-

методичній літературі існує деяка невизначеність у змісті понять 

«інтенсифікація навчання» та споріднених термінів «оптимізація навчання» й 

«активізація навчання», які, на нашу думку, необхідно диференціювати. 

Питаннями інтенсифікації навчання займалися вітчизняні й зарубіжні 

науковці і педагоги Ю. Бабанський (Бабанский, 1977), П. Бегун (Бегун, 

Шукейло, 1990), Г. Китайгородська (Китайгородская, 1986), Л. Колток (Колток, 

2011), І. Мельник (Мельник, 1984), О. Околєлов (Околелов, 1994), Л. Петрик 

(Петрик, 1988), Н. Половнікова (Половникова, 1975), В. Шаталов (Шаталов, 

1979) та ін. Теоретичні та експериментальні дослідження з удосконалення 

освіти засобами програмованого навчання проведені В. Беспалько (Беспалько, 

1977), Г. Масловою (Маслова, 1998); розробці методичних засад проблемного 

навчання присвячені праці А. Брушлинського (Брушлинский, 1979), 

В. Кудрявцева (Кудрявцев, 1991) та ін. Різні аспекти інтенсифікації навчальної 
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діяльності в галузі дослідження сугестивних психологічних факторів проводили 

Г. Лозанов (Лозанов, 1970), С. Пальчевський (Пальчевський, 2005), 

В. Петрусинський (Петрусинский, 1987) та ін. 

Інтенсифікація навчання є, на нашу думку, одним із бажаних наслідків 

упровадження сучасної інноваційної педагогіки, що намагається сформувати 

умови для виховання довершеної особистості, тому усвідомлення можливих 

шляхів досягнення означеного феномену, описаних у науковій педагогічній 

літературі, є актуальним і доцільним у реаліях сучасності.  

У науково-педагогічній літературі поняття «інтенсифікація навчання» 

наближено до термінів «оптимізація навчання» та «активізація навчання», 

іноді ці поняття підміняють одне одне, оскільки кожне з цих явищ зрештою 

призводить до підвищення результативності навчальної праці, що є однією з 

ознак інтенсифікації навчання. Отже, коротко розглянемо зміст понять 

«оптимізація» та «активізація». 

М. Фіцула зазначає, що «сутність оптимізації полягає у створенні 

найсприятливіших умов для отримання очікуваних результатів без зайвих 

витрат часу й фізичних зусиль» (Фіцула, 2006). Е. Грішин та М. Рудакевич 

(Грішин, Рудакевич, 1995), С. Гончаренко (Гончаренко, 1997) визначають 

оптимізацію навчання, як «вид управління навчальним процесом, що 

забезпечує оптимальне (найкраще, найдоцільніше за даних умов) 

функціонування навчально-виховної системи, вибір оптимального варіанту 

навчання в конкретній педагогічній ситуації». 

Ю. Бабанський трактує оптимізацію навчання як таке управління, що 

організується на засадах всебічного обліку закономірностей, принципів, 

сучасних форм і методів навчання, а також особливостей даної системи, її 

внутрішніх і зовнішніх умов із метою досягнення найбільш ефективного (на 

межі – оптимального) функціонування процесу з точки зору заданих 

критеріїв (Бабанский, 1977, с. 57). Основними критеріями оптимізації 

дослідник називає результативність (результати успішності учнів, їх 

розвиненість і вихованість) та якість вирішення навчально-виховних завдань 
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(ступінь відповідності результатів навчання вимогам загальних цілей і задач 

навчання, відповідність максимальним можливостям кожного конкретного 

учня); найменші витрати часу й зусиль педагогів та учнів, які затрачені на їх 

досягнення (тобто без перевищення годин за навчальним планом та 

гігієнічними вимогами щодо праці й відпочинку). З таким визначенням 

критеріїв оптимізації погоджується О. Околєлов (Околелов, 1994, с. 96–97). 

Активізація процесу навчання – «удосконалення методів і 

організаційних форм навчально-пізнавальної роботи учнів, яке забезпечує 

активну й самостійну теоретичну та практичну діяльність школярів у всіх 

ланках навчального процесу» (Гончаренко, 1997, с. 21). 

В. Наумчик, М. Паздников, О. Ступакевич зазначають, що активізація 

пізнавальної діяльності – процес спонукання до енергійного, 

цілеспрямованого учіння, подолання пасивної та стереотипної діяльності, 

зниження продуктивності та застійних явищ у розумовій роботі (Наумчик, 

Паздников, Ступакевич, 2006). Активізації пізнавальної діяльності сприяє 

різноманітність форм, методів, засобів навчання, вибір таких сполучень цих 

компонентів, які стимулюють активність і самостійність учнів. 

У науковій педагогічній літературі, як уже було зазначено, існує певна 

неуточненість між вживанням термінів «інтенсифікація», «оптимізація» та 

«активізація». Оптимізація навчання розуміється нами, як створення 

найсприятливіших умов для отримання очікуваних результатів без зайвих 

витрат часу й фізичних зусиль, а поняття «інтенсифікація навчання» 

визначається, як досягнення високих показників навчання при мінімальних 

витратах зусиль і часу (Наумчик, Паздников, Ступакевич, 2006). Як ми бачимо 

різниця у визначенні полягає лише в аспекті результативності: «очікувані 

результати навчання» або «високі результати навчання». Виникає питання: а 

якщо очікувані результати мають бути високими, то в чому, власне, полягає 

відмінність? 

На нашу думку, ключовою відмінністю інтенсифікації навчання від 

оптимізації та активізації цього процесу є саме момент прискорення (тобто 
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зменшення часових витрат). Якщо оптимізація навчання потребує уникнення 

зайвих затрат для засвоєння певного обсягу знань, умінь і навичок (за 

Ю. Бабанським оптимальним обсягом роботи вчителя є 18 годин класних 

занять та 18 годин підготовки до них і дотримання цих норм уже є 

показником оптимальної витрати часу за гарних показниках успішності), 

активізація не піднімає питання часу взагалі та є, скоріше, моментом 

створення сприятливого психологічного поля для напруженого навчання, то 

інтенсифікація ставить перед нами завдання або зменшення терміну навчання 

при незмінній кількості та якості засвоєння знань, або збільшення інформації, 

що засвоюється за той самий період часу, що є взаємодоповнюючими 

моментами одного явища. 

Розглянемо поняття «інтенсифікація» докладніше: тлумачний словник 

інтерпретує цей термін, як посилення (від лат. іntensіo – напруга, посилення), 

збільшення напруженості, продуктивності, підсилення чогось.  

Ю. Бабанський вважає інтенсифікацію за один із найважливіших 

принципів наукової організації педагогічної праці, трактує термін 

«інтенсифікація навчання» як підвищення продуктивності (співвідношення 

результату та затрат) навчальної праці вчителя й учня в кожну одиницю часу 

(Бабанский, 1977, с. 5–6).  

Л. Колток під інтенсифікацією навчання розуміє підвищення 

навчальної праці вчителя й учня в кожну одиницю часу (Колток, 2011, с. 88). 

Л. Петрик зазначає, що під інтенсифікацією навчання слід розуміти 

збільшення надання знань за одиницю часу з використанням передових 

активних методів навчання, компʼютеризації (Петрик, 1988). 

П. Бегун та А. Шукейло наголошують на необхідності розвитку 

індивідуального творчого мислення для передачі необхідних знань та їх 

засвоєння за певний проміжок часу (Бегун, Шукейло, 1990). 

Н. Половнікова вважає, що інтенсифікація навчання дозволить 

залишити той самий термін опанування знаннями та за умовами збільшення 

інформаційного обсягу наукових даних у звʼязку з новими досягненнями 
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науки та техніки, якщо будуть знайдені засоби, що забезпечать підсилення 

психічних і фізичних сил учасників освітнього процесу (Половникова, 1975). 

О. Околєлов розглядає процес інтенсифікації навчання як складний 

системний обʼєкт дидактики, головне функціональне призначення якого – 

прискорення процесу оволодіння учнями системою наукових знань та 

пізнавальних умінь і навичок (Околелов, 1994). 

І. Мельник виділяє «інтенсивне навчання» як окреме поняття й 

визначає його як систему, специфіка якої складається з високої 

сконцентрованості процесу навчання; високого психічного напруження 

учнів, яке потрібно враховувати й регулювати; пошуку та використання 

найбільш ефективних методичних засобів навчання з урахуванням високої 

психологічної напруженості й концентрації матеріалу (Мельник, 1984). 

В. Петрусинський визначає інтенсифікацію навчання як методологічне, 

технологічне та психологічне вдосконалення навчання, що дозволяє задіяти 

резервні можливості особистості людини для підвищення інформативності й 

ефективності навчально-пізнавального процесу (Петрусинский, 1987). 

На нашу думку, інтенсифікацію навчання можна визначити як 

методологічне, технологічне та психологічне вдосконалення навчання, що 

підвищує інформативність, ефективність і прискорює навчально-

пізнавальний процес. 

Ми вважаємо, що оптимізація та активізація є необхідними умовами 

інтенсифікації навчання, оскільки прискорення навчання, яке є основною 

ознакою інтенсифікації навчання, неможливе без створення 

найсприятливіших умов для отримання очікуваних результатів без зайвих 

витрат часу (оптимізації) та спонукання до енергійного, цілеспрямованого 

учіння (активізації) навчання. 

Питання інтенсифікації музичного навчання в науково-педагогічній 

літературі розглянуто недостатньо та, відповідно, ми не знайшли визначення 

цієї дефініції. Інтенсифікацію музичного навчання ми розуміємо як 
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удосконалення змісту й методів навчання, спрямованих на його високу 

ефективність за умов зменшення тривалості навчального періоду. 

Інтенсифікація навчання гри на скрипці не можлива без формування 

позитивної мотивації навчання. Загальні питання мотивації висвітлювали у 

своїх працях Б. Братусь (Братусь, 1977), І. Васильєв (Васильев, 2008), 

Л. Виготський (Выготский, 2001), С. Занюк (Занюк, 2001), О. Леонтьєв 

(Леонтьев, 1971), Д. Леонтьєв (Современная психология мотивации, 2002), 

С. Рубінштейн (Рубинштейн, 2002), П. Симонов (Симонов, 1981), Д. Узнадзе 

(Узнадзе, 1966) та ін. Низка зарубіжних учених (А. Маслоу (Маслоу, 1999), 

Е. Фромм (Фромм, 1992), А. Бандура (Бандура, 2008) та ін.) також досліджували 

загальні підходи щодо мотивації та її формування. Питання мотивації навчання 

розглядали у своїх працях Ю. Бабанський (Бабанский, 1987), О. Барна (Барна, 

2009), Т. Війчук (Війчук, Роман, 2012), А. Маркова, Т. Матіс та А. Орлов 

(Маркова, Матис, Орлов, 1990) та ін. Формування мотивації інструментального 

навчання розглядали А. Береза (Береза, 2010), Е. Волювач (Волювач, 2005), 

Л. Гаврильчик (Гаврильчик, 2010), К. Завалко (Завалко, 2016), Д. Кінарська, 

К. Тарасова, Н. Кіященко та Г. Ципіна (Кирнарская, Тарасова, Киященко, 

Цыпина, 2003), І. Пуріц (Пуриц, 2007), В. Ражніков (Ражников, 1993) та ін. 

Поняття «мотивація» (від лат. «movere» – «рухати») в сучасній 

психології не має єдиного визначення. Його трактують як: «систему факторів 

або сукупність причин, які спрямовують людину до виконання певних дій; 

усвідомлене використання цілої системи збудників, які сприяють активізації 

діяльності; процес розгортання системи збудників, який безпосередньо 

розгортається в структурі відповідної діяльності» (Докучина, 2011, с. 32). 

С. Занюк трактує поняття «мотивація» як «сукупність спонукаючих 

чинників, що визначають активність особистості, до яких належать потреби, 

стимули, ситуативні фактори, які детермінують поведінку людини» (Занюк, 

2001, с. 4). Дослідник вважає, що актуальна мотивація залежить від 

інтенсивності ситуативних факторів і сили мотиву. Відповідно, «мотив» 

розуміється як відносно стійкий атрибут особистості.  
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На думку Є. Ільїна, мотивація – «динамічний процес формування 

мотиву (як основи вчинку)» (Ильин, 2002, с. 67).   

О. Рудницька розглядає мотивацію як «систему мотивів, що спонукають 

людину до конкретних форм діяльності й визначають спрямованість її 

активності» (Рудницька, 2005, с. 98). На думку Т. Війчук, мотивація – 

«внутрішній стан особистості, що спонукає її до активності чи руху та скеровує 

поведінку в напрямі досягнення цілей» (Війчук, Роман, 2012, с. 91).  

За визначенням Є. Патяєвої, мотивація – «процес спонукання до дії», 

Дослідниця виділяє дві основні парадигми розуміння мотивації: парадигму 

свободи волі (самовизначення) та причинну (детерміністську) (Патяева, 2002, 

с. 290). 

Поняття «мотивація» ми розглядаємо як динамічний процес 

формування мотиву як основи вчинку (за Є. Ільїним).  

До визначення поняття «мотив» також існують різні підходи. Мотив 

може розглядатись «як спонукання, як потреба, як намір, як ціль, як стан, як 

оцінювання, як емоції, як стійкі властивості особистості, як першопричина 

активності» (Докучина, 2011, с. 33).   

На думку О. Леонтьєва, мотив діяльності – «предмет потреби – 

матеріальний чи ідеальний, який чуттєво сприймається або даний тільки в 

уявленні, в уявному плані» (Леонтьев, 1971, с. 9).  

На думку О.Рудницької, мотив – «спонукальна причина дій і вчинків, 

основою яких є різноманітні потреби людини» (Рудницька, 2005, с. 98).   

Мотивація навчальної діяльності розглядається як «процес формування 

та закріплення у школярів позитивних мотивів навчальної діяльності» 

(Війчук, Роман, 2012, с. 91). Для інтенсифікації навчання потрібно 

вибудувати таку організацію освітнього процесу, яка би стимулювала 

розвиток самомотивації дитини, розкривала внутрішній мотиваційний 

потенціал особистості учня.  

Т. Війчук та Л. Роман виділяють три етапи формування мотивації учнів 

на уроці: на початку уроку відбувається пробудження мотивації, (формується 
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орієнтація на майбутню діяльність, згадуються попередні досягнення, 

використовується відносна незадоволеність наявним станом знань, умінь 

тощо); другий етап – підкріплення й підсилення мотивації 

(використовуються пізнавальні та соціальні мотиви); останній етап – 

рефлексивно-оціночний (відбувається формування позитивної установки на 

подальший освітній процес).  

На думку О. Барної мотивація навчання – «сукупність спонукань 

(інтересів, цінностей, орієнтацій, уявлень, ідеалів), що визначають активність 

дитини під час опанування навчальною дисципліною, як систему факторів, 

детермінуючих поведінку (потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення тощо), а 

також як процес формування мотивів, який являє собою пошук відповіді на 

запитання чому?, навіщо?, заради чого?, з якою метою?, який сенс?, що це 

дасть мені особисто?, що це означатиме для моєї родини?» (Барна, 2009, с. 7).  

На думку М. Алексєєвої, «мотивація навчання – сукупність причин, що 

визначають різні прояви активності учнів» (Алексєєва, 1974). А. Маркова 

трактує мотивацію навчання як «сферу поведінки, яка містить у собі мотиви, 

цілі, емоції та вміння вчитися» (Маркова, Матис, Орлов, 1990).  

Як зазначає К. Вілюнас, мотивація навчання є суто людським явищем, 

яке виникає завдяки дії соціального середовища: «вона може виникнути 

лише після ціленаправленого її формування» та «для того, щоб вплив 

педагога став значущим, його потрібно поєднувати з певною емоцією, 

викликаною тією чи іншою ситуацією» (Ильин, 2001, с. 128–129). На думку 

дослідника, мотивації які мають відношення до тваринних потреб організму 

виникають автоматично (особливо в дитинстві) через конкретні ситуації. Це 

викликано тим, що шкідливе для тілесного здоровʼя людини 

супроводжується стражданням, а корисне – задоволенням. Автор зауважує, 

що спонтанний емоційний відгук (виникає, якщо зачіпаються певні цінності 

учня) завжди має більшу інтенсивність для створення певної мотивації, ніж 

штучний, який намагається викликати вчитель за допомогою образів.  
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Учитель має формувати мотивацію навчання всіма доступними 

методами, зазначає Т. Бланк. Для цього необхідно враховувати інтереси й 

нахили учнів, вивчати мотиваційну сферу кожного, спонукати дітей до 

цілепокладання, створювати умови для успішного навчання й 

використовувати здорове суперництво (Докучина, 2011, с. 36). 

На думку Є. Ільїна, для формування стійкої позитивної мотивації до 

навчальної діяльності потрібно використовувати такі фактори: «організація 

навчальної діяльності, зміст навчального матеріалу, колективні форми 

навчальної діяльності, стиль педагогічної діяльності вчителя, оцінка 

навчальної діяльності» (Ильин, 2002, с. 262). 

На думку Е. Волювач, мотивація – «дієвий спосіб управління 

особистістю, впливу на її потреби й бажання». Дослідниця зазначає, 

«усвідомлення мотивів навчання відбувається не автоматично, а в результаті 

активної освітньої діяльності, через набуття особистісних смислів, які 

безпосередньо залежать від соціальної значущості мотивації у формуванні 

гармонійної особистості учнів» (Волювач, 2005). Дослідниця вважає, що в 

музичній освіті рівень розвитку мотиваційної сфери виступає особливим 

показником навчання дітей та інтегрує в собі такі складові: креативність, 

музикальність, творча уява, художньо-образне мислення, здатність до 

глибокого переживання естетичних почуттів, смак та інтерес до музичної та 

творчої діяльності, ціннісні орієнтири.  

Першим поштовхом до інтенсивного навчання гри на скрипці є 

пробудження інтересу до музикування. «Якщо в дитини виникає інтерес до 

скрипки, вона робить великі успіхи за короткий проміжок часу, іноді 

перевершуючи будь-які очікування вчителя», відмічає Ш. Сузукі (Сузуки, 

2017). Отже, це є головним завданням педагога й батьків.  

Сама музика на початку музичних занять є найбільш дієвим засобом 

мотивації, на думку А. Берези. Цьому сприяють методи та прийоми, які 

активно включають початківця в навчальну діяльність, сприяють створенню 

нових мотиваційних утворень. Це, зокрема, стимулювання власних 
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виконавських і творчих дій учня; використання різних видів музичної 

діяльності для розвитку музично-сенсорних здібностей; «освоєння музичної 

мови учнем у процесі музично-інструментального навчання; вирощування 

художньої свідомості учня (уяви, натхнення, інтуїції, емоційної культури, 

художнього смаку) як взаємоповʼязаних і передуючих компонентів і 

підґрунтя для його виконавського розвитку; використання музично-

педагогічного артистизму в роботі педагога з учнем» (Береза, 2010, с. 81-82).  

І. Пуріц виділяє три головні методичні принципи навчання гри на 

інструменті: зацікавлення, захоплення й задоволення. Для зацікавлення 

потрібно викликати емоційну реакцію на звукову інформацію, інтерес до 

інструмента та спілкування з педагогом. Захоплення потрібно викликати в 

процесі розвитку музичних здібностей учня, «втягування» дитини в щоденні 

вправляння в доступній і цікавій формі, активізації її навчальної діяльності. 

Задоволення початківець отримує за наявності задоволення своїми 

результатами, усвідомлення своєї значущості, позитивного ставлення до 

занять (Пуриц, 2007). 

Мотивація до навчання підвищується у процесі використання сугестії 

для навіювання впевненості у власних силах. Наприклад, П. Столярський 

упевнено повідомляв маленькому учневі та батькам: «Це звичайна геніальна 

дитина!», запевняючи їх у виключній талановитості дитини, наявності 

здібностей до майбутньої професійної діяльності на світовому рівні (Завалко, 

2011). Схожий прийом використовував С. Рахманінов: «Три речі необхідні 

артистові: похвала, похвала й ще раз похвала». Схожу думку знаходимо в 

Г. Гінзбурга: «Заохочення – найкращий засіб навчання… Шукайте гарне, 

зачепившись за нього, будуйте свою роботу з учнем, допомагаючи, якщо 

можна непомітно, позбавлятися своїх недоліків» (Гинзбург, 1984, с. 116).  

Л. Гаврильчик розглядає мотивацію як «континуум, що складається з 

внутрішньої (особисті смаки, уподобання, переконання, бажання тощо, які 

названі базисом) та зовнішньої мотивації (створення стимулів під конкретний 

випадок – заохочення, похвала, «правильна» критика), підкреслюючи 
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важливість самовдосконалення педагога» (Гаврильчик, 2010, с. 17–18). 

Дослідниця підкреслює важливість міжособистісного спілкування викладача 

й учня, як психолого-педагогічної основи мотивації, наголошуючи на 

вирішальність впливом факторів другорядного плану: «7 % інформації, що 

стосується почуттів і ставлень сприймається людиною через слова, 38 % – 

через інтонацію, 55 % – через мову тіла» (Гаврильчик, 2010, с. 16). За 

спостереженнями Л. Гаврильчик, тільки педагог, який сам удосконалюється 

та може бути прикладом у своїй професії, спроможний вмотивувати до 

активного навчання. В іншому випадку його слова будуть суперечити 

вчинкам, що проявиться в інтонаціях голосу, жестах та ін. Учні інтуїтивно 

відчувають це протиріччя між вербальним і невербальним змістом у 

поведінці викладача та, відповідно, не надають словам належної уваги. 

Зовнішні стимули в цьому випадку майже не діють і вплив на внутрішні 

уподобання є мінімальним. Виховання такого настрою, коли «мотивом і 

метою діяльності є сама ця діяльність, рух, процес творення чи виконання 

твору», коли музика є «джерелом чистого задоволення і щастя» є одним із 

основних завдань педагога, зазначає автор (Гаврильчик, 2010, с. 17–18). 

На думку науковців, емоційний стан учня, впливаючи на регулятивні 

дії організму, може або прискорювати сприйняття та засвоєння навчального 

матеріалу, або гальмувати ці процеси (Васильев, 2008; Ильин, 2001; 

Майленова, 2010; Симонов, 1981; Тихомиров, Клочко, 1980; Чебыкин, 1989; 

Чебикін, 2016; Чебыкин, 1992 та ін.). Ця думка знаходить підтвердження у 

висловленні І. Васильєва: «Саме емоції репрезентують психіці (а потім і 

свідомості) людини такі психологічні властивості предметів та явищ 

зовнішнього світу як значення, сенс і цінність» (Васильев, 2008, с. 115). 

Розкриття можливостей емоцій у регуляції пізнавальної діяльності 

висвітлюються в працях О. Чебикіна (Чебикін, 1989; 1992; 2016), 

П. Симонова (Симонов, 1981), О. Тихомирова (Тихомиров, Клочко, 1980), 

І. Васильєва (Васильев, 2008; Васильев, Магомед-Эминов, 1991), Є. Ільїна 

(Ильин, 2001) та ін. Великий арсенал спеціальних методів впливу на 
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емоційну сферу людини накопичено в ораторському та театральному 

мистецтві (X. Леммерман (Леммерман, 1999), І. Козляшова (Сценическая 

речь, 2002), І. Промптова (Сценическая речь, 2002) та ін.). Також ця 

проблема грунтовно висвітлена у працях фахівців, які вивчають різні аспекти 

педагогічної майстерності вчителів (І. Зязюн (Зязюн, 1997; Зязюн, 2008), 

Л. Рожина (Рожина, 2015) та ін.). 

Емоції (від лат. еmovere – хвилювати, збуджувати)  «особливий клас 

психічних процесів і станів людини, повʼязаних з інстинктами, потребами, 

мотивами, що відображають значимість діючих на індивіда явищ і ситуацій у 

вигляді безпосереднього переживання (задоволення, радості, страху тощо). 

Супроводжуючи практично будь-які прояви активності субʼєкта, емоції 

служать одним із головних механізмів внутрішньої регуляції психічної 

діяльності й поведінки, спрямованих на задоволення актуальних потреб» 

(Большой психологический словарь, 2003, с. 622). 

Завдяки емоціям людина має можливість передбачити розгортання 

подій у певному напрямі, оскільки спроможна прогнозувати приємні чи 

неприємні для себе ситуації, що стимулює її до певних дій. На думку 

Р. Павелків, «емоції виконують функцію компенсаторного механізму, 

заповнюють дефіцит інформації, необхідної для досягнення мети, тобто для 

задоволення потреби». Певний подразник сприймається людиною як сигнал 

благополуччя або неблагополуччя, а почуття цього моменту стають 

підкріпленням створених ситуацією умовних рефлексів. З таких переживань 

складається особистий досвід людини. Р. Павелків виділяє оцінну, 

спонукальну та сигнальну функції емоцій (Павелків, 2009). 

На думку П. Сімонова, емоційний стан «визначається інтенсивністю 

актуальної потреби індивіда та оцінкою ймовірністі її задоволення. Якщо ця 

ймовірність велика – виникають позитивні емоції та навпаки. Є емоції, які не 

вписуються в цю схему, наприклад емоція здивування» (Загальна психологія, 

2002, с. 228). Дослідник виділяє чотири основних функції емоцій: 

відбитково-оцінювальну, перемикаючу, підкріплюючу та компенсаторну. 
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Відбитково-оцінювальна проявляється у відображенні мозком будь-якої 

актуальної потреби та ймовірності її задоволення. Перемикаюча функція 

дозволяє змінити поведінку, оскільки «з фізіологічної точки зору емоція є 

активний стан системи та спеціалізованих мозкових структур, що спонукає в 

напрямі мінімізації або максимізації цього стану, оскільки позитивна емоція 

свідчить про наближення задоволення потреби, а негативна емоція – про 

видалення від нього, субʼєкт прагне максимізувати (посилити, продовжити, 

повторити) перший стан і мінімізувати (послабити, перервати, запобігти) 

другий)» (Симонов, 1981, с. 10–55). Підкріплююча функція проявляється під 

час вироблення умовних завʼязків, де емоціям належить вирішальна роль. 

Компенсаторна функція зумовлює переход до форм поведінки, принципів 

оцінки зовнішніх сигналів і реагування на них, відмінних від стану спокою. 

Наприклад, позитивні емоції компенсують нестачу незадоволених потреб. 

О. Чебикін зауважує, що в сучасній психології налічується більше 

двадцяти функцій емоцій. На початковому аналітичному етапі навчальної 

діяльності емоції найповніше виконують такі функції: спонукальну, 

активуючу, підкріплюючу; для етапу синтезу більш характерні відбиткова, 

вибіркова, констатуюча; для заключного (аналітико-синтетичного) –

координуюча, санкціонуюча та ін. (Чебыкин, 1992). 

О. Тихомиров зазначає, що емоції – «необхідний компонент формування 

й функціонування психічних утворень (потреб, мотивів, цілей, установок, 

гіпотез, планів та ін.)». Дослідник вважає, що регуляція розумової діяльності є 

основною функцією емоцій і погоджується з П. Анохіним, що «вирішальною 

рисою емоційного стану, є його інтегративність, його винятковість по 

відношенню до інших станів та інших реакцій» (Тихомиров, Клочко, 1980, с. 

27). Емоції забезпечують активацію діяльності завдяки «емоційному тонусу», 

який сприяє підтримці життєвих процесів на певному оптимальному рівні, 

забезпечує гнучкість розумової діяльності, її перебудову та корекцію, відхід від 

стереотипу, зміну актуальних установок. П. Анохін звертав увагу на 

закріплюючу функцію емоцій, яка сприяє стабілізації раціональної поведінки. 
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Після досягнення мети виникають позитивні емоції, що запамʼятовуються, та в 

подальшому людина, пригадуючи відповідний емоційний стан, намагається 

повторити це переживання позитивного результату. Відповідно, уникання 

повторення помилок забезпечують негативні емоції.   

У дитячому віці емоції мають вагомий вплив на пізнавальні процеси: 

вони є тією рушійною силою, яка спонукає дитину ухвалювати рішення про 

виконання або невиконання певної діяльності. Р. Павелків вважає, що тільки 

емоційно прийняті (такі, що перейшли в категорію власних потреб) впливи й 

вимоги стануть спонуканням до поведінки (Павелків, 2009). 

Інтелектуальна емоція (специфічні переживання, що виникають у людини 

у процесі розумової діяльності) може бути співвіднесена з певною фазою 

мисленнєвого процесу (одна емоція ведуча, інші – допоміжні) (Ильин, 2001, с. 

191). Є. Ільїн називає інтелектуальними емоціями подив, інтерес, почуття 

гумору, здогадку, впевненість (невпевненість), зауважуючи, що подив більше 

належить до перцептивних (сприймання) емоцій (Ильин, 2001, с. 201). 

І. Васильєв вважає, що до інтелектуальних можна віднести емоції, які 

зумовлюють успіх або невдачу інтелектуальної діяльності. Дослідник 

співвідносить окремі емоції та певні стадії мислення: «перша стадія (постановка 

проблеми) – подив (протиріччя між новим і старим знанням); друга стадія 

(вирішення проблеми) – здогадка (сигналізує про появу нового змістового 

утворення та правильність чи невірність протікання вирішення проблеми); 

остання стадія (оцінка результату) – позитивні  або негативні емоції радості, 

задоволення, розчарування тощог, зауважуючи, що саме ця стадія має найвище 

емоційне забарвлення» (Рожина, 2015, с. 22). Механізм емоціонального 

підкріплення сприяє вирішенню окремих завдань і успіху в пізнавальній 

діяльності взагалі. 

На думку О. Чебикіна, «емоції утворюють певну надбудову над 

процесами пізнання, не тільки супроводжують їх, забарвлюють і оцінюють 

субʼєктивне значення цих процесів, але й виступають істотними регуляторами 

ефективності» (Чебыкин, 1989, с. 43). Дослідник стверджує: якщо «у процесі 
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не відбувається зустрічі афекту з інтелектом, то не виникають і відповідні 

функціональні новоутворення, не уреальнюється спонукальна сила 

свідомості» (Чебикін, 2016, с. 77). О. Чебикін розробив комплекс психолого-

педагогічних прийомів емоційної регуляції пізнавальної діяльності для 

підвищення її ефективності. В цьому комплексі для цілеспрямованого 

формування навчальної діяльності школярів використовуються звукові, 

колірні, експресивні й соціально-психологічні дії. Дослідник пропонує 

використовувати ситуації перемикання уваги, несподіваності, яскравості й 

контрастності для створення ефекту новизни, використовуючи при цьому 

прийоми: експресивну виразність, перемикання уваги, психомоторні вправи, 

композиційне моделювання, колірну дію, використання яскравих цитат і 

парадоксальних випадків. Використання ситуацій драматизації та 

проблемності сприяє виникненню ефекта співпереживання. Для цього 

застосовуються прийоми моделювання спільної діяльності, імпровізованого 

сюжетно-рольового коментування, мультиплікації та музичної дії, соціально-

педагогічного тренінгу. Ситуації змагальності (суперництва) та конфліктності 

створюють ефект захоплення Автор пропонує застосовувати прийоми 

швидкісного експонування, інформаційної недостатності, помилкової 

поінформованості та обмеженості в часі. 

Як важливий фактор інтенсифікації навчання емоційний стан 

розглядається в роботах сугестопедичного напряму. Г. Лозанов навіювання 

розглядав як форму режисерської роботи та найвищого ступеня педагогічної 

майстерності вчителя. Дослідник вважав, що інтенсивне навчання потребує 

моделювання в учня стану «концертної псевдопасивності». В. Петрусинський 

(Петрусинский, 1987) підтвердив, що стан «акме» дозволяює значно 

інтенсифікувати навчання. Фактично, описані стани є спорідненими й 

досягаються за допомогою незвичної подачі матеріалу на високому 

емоційному рівні в розважальній формі зі спеціально відібраним музичним 

супроводом та з використанням спеціальних методик керування станом. 

Таким чином, досягається психоемоційне розвантаження, запобігається 
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перевантаження інтелекту й виснаження організму при інтенсивному 

навчанні. Також дослідники відзначають, що ігрові форми актуалізації 

підсвідомої інформації створюють невимушену емоційну атмосферу та є 

ефективними для засвоєння матеріалу. 

Г. Лозанов зазначав, що потяги (нахили) та афекти (емоції) хоч і не 

«повʼязані з активністю сприйняття, але теж є проявом несвідомої психічної 

активності» (Лозанов, 1970, с. 20). Емоції, як і інтуїція та «субсенсорні 

подразники, є одним зі шляхів несвідомого потоку, що надає змогу контролю 

та зворотнього звʼязку на різних функціональних рівнях» (Лозанов, 1970, 

с. 9). Створення й підтримка відповідного емоційного стану дозволяє 

уникнути зайвих часових та енергетичних затрат на перекодування 

свідомості, яке обовʼязково виникає під час логічного переконання, хоча 

авторитет логіки теж має велику сугестивну силу. Автор зауважує, що така 

подача матеріалу підвищує вірогідність його запамʼятовування, а значить 

сприяє інтенсифікації навчання. 

Узагальнення результатів наукових досліджень і досвіду творчих 

педагогів-новаторів дає підстави виділити такі основні психолого-педагогічні 

умови інтенсифікації навчання: 

1) оптимізація навчання. Створення умов для максимально ефективного 

навчання, що дозволяє оптимально використовувати навчальний час 

передбачає використання відповідних конкретній навчальній ситуації 

передових форм і методів навчання, прискорення темпу навчальних дій для 

уникання зайвих часових витрат та інформаційної концентрації (наприклад, 

В. Шаталов пропонував системний, стислий, доступний, з використанням 

наочності виклад інформації в прискореному темпі, потім обовʼязковий 

повтор основних моментів тих самих фактів і узагальнень спочатку з опорою 

на наочність); систематичний і послідовний розвиток навичок навчальної 

праці. Також інтенсифікація навчання передбачає найбільшу узгодженість 

окремих дій (Шаталов, 1979);  
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2) активізація навчання. Інтенсифікація освітнього процесу передбачає 

створення умов для формування своєрідного напруженого психологічного 

поля (за Околєловим О. П., включає в себе повноту реалізації умов, що 

забезпечують його стійкість, низьку міру розсіяння інтелектуального 

потенціалу, рівня розвитку мотиваційної складової та ін.), стимулювання 

активності й самостійності учнів і студентів, використання відповідних 

методів і форм навчання (Околелов, 1994). На практиці дана складова 

інтенсифікації формується застосуванням методів, засобів і прийомів 

проблемного навчання (розроблялись у працях А. Брушлинського 

(Брушлинский, 1979), В. Кудрявцева (Кудрявцев, 1991) та ін.); 

3) підвищення цілеспрямованості й посилення мотивації навчання. 

Жодна діяльність людини не буде успішною без свідомої чи підсвідомої 

мотивації. Інтенсифікація навчання, за думкою має ставити цілі навчання, що 

володіють такими ознаками: напруженість (орієнтація на максимум 

можливостей учнів і тим самим мають визивати високу активність); 

досяжність (нереальні, завищені цілі призводять до «самовідключення» від 

рішення поставлених завдань); усвідомленість (інакше ціль не є поштовхом 

до дії); перспективність (конкретність, що враховує реальні навчальні 

можливості); пластичність (цілі змінюються зі зміненням умов і можливостей 

для їх досягнення) (Бабанский, 1977); 

4) висока інформативність навчального матеріалу. Для інтенсифікації 

навчання доречний «глобальний» підхід (Г. Лозанов) до викладення 

інформації: рух від цілісного через використання нероздільних блоків до 

виділення й усвідомлення структури (Лозанов, 1970). Даний підхід до 

надання знань дозволяє з одного боку охопити певну складову інформації як 

частину закінченого цілого, а за іншого, інформація засвоюється на 

підсвідомому рівні, що полегшує роботу з наступними її ланками. На 

практиці висока інформативність навчання має проявлятись у поданні 

інформації великими масивами за системної та логічної побудови матеріалу 

(прискорює інтеріоризацію знань, полегшує розуміння) та емоційно 
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наповненому викладенні, що забезпечує досить високий рівень 

запамʼятовування інформації (Петрусинский, 1987), що в підсумку 

призводить до інтенсифікації навчання; 

5) використання засобів мультимедіа. Засоби мультимедіа ‒ «спеціальні 

інтерактивні технології, які за допомогою технічних і програмних засобів 

забезпечують роботу з компʼютерною графікою, текстом, мовленнєвим 

супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео» 

(Пінчук, Титар). Цінність даної технології полягає у впливі майже на всі 

органи чуття учня, що дозволяє урізноманітнити форми подання інформації 

та навчальних завдань; забезпечити зворотній звʼязок, надає широкі 

можливості діалогізації та індивідуалізації навчання, розширює поле 

самостійності; дозволяє широко застосовувати ігрові прийоми навчання й 

активізувати роботу учнів, посилює мотивацію навчання. Всі ці дидактичні 

можливості сприяють інтенсифікації навчання; 

6) творчий підхід до навчання. Перед кожним педагогом освітньої 

системи в практичній роботі постає питання необхідності пластичного 

використання й удосконалення різноманітних форм і методів навчання, 

враховуючи безліч факторів, що впливають на кожний конкретний момент, бо 

викладач є з одного боку дослідником, що виходить у своїй роботі з визначення 

індивідуально-психічних особливостей вихованців, рівня здібностей до 

засвоєння матеріалу, наявного стану наявності певного рівня знань, їхніх 

нахилів, життєвих настанов, а з іншого – активно створює умови для 

підвищення інтелектуального й духовного рівня своїх підопічних. Це потребує 

від педагога творчого підходу до організації та змістового наповнення кожного 

конкретного уроку, імпровізації, всебічного розвитку гуманного мислення, 

постійного самовдосконалення й оптимізму. Підтвердженням даної позиції є 

праця широко відомих яскравих представників педагогічної професії в усіх 

ланках освіти (В. Шаталов, Ш. Амонашвілі та ін.). Творчий підхід є з одного 

боку гедоністичним фактором для обох сторін освітнього процесу, а з іншого 

боку – однією з необхідних умов інтенсифікації навчання; 
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7) організоване використання факторів навіювання та інших 

неусвідомлюваних механізмів діяльності мозку. Сугестивні явища 

полегшують використання функціональних резервів мозку й доводять 

значний потенціал неусвідомленої психологічної активності, що дозволяє 

значно інтенсифікувати навчання. До засобів навіювання належать складні: 

авторитет (надає віру в достовірність інформації, має велике значення для 

переконання; покращує функцію памʼяті, сприяє полегшенню сприйняття 

інформації та більш високому ступеню її використання) та інфантилізація 

(завжди існує поряд з авторитетом, сприяє встановленню довіри, більш 

якісного сприйняття інформації, спокою; не знижує інтелектуальні 

можливості, а вивільняє пластичні якості). Елементарні засоби навіювання 

включають в себе двоплановість (неусвідомлені сигнали другого плану, 

тобто: міміка, мова, декорації та ін.); інтонація (має значення для створення 

авторитету та сугестивного звʼязку, має бути скупою, багатозначущою, 

створювати атмосферу очікування); ритм (інтервал між фрагментами 

запамʼятовування відбивається на обʼємі памʼяті та при насиченій 

сугестивній атмосфері скорочується; концертна псевдопасивність 

(налагодження спокійного відношення й довіри, пасивна поведінка без 

інтелектуальних зусиль, вільне інтуїтивне сприйняття) (Лозанов, 1970, с. 31); 

8) навички оволодіння регулюванням психологічного стану. При 

інтенсивному навчанні організм людини мимоволі відчуває психологічне 

перевантаження, що ставить питання пошуку засобів довготривалого зберігання 

максимальної ефективності й витривалості учасників освітнього процесу без 

шкоди для здоровʼя. Окрім організаційних моментів, що обовʼязково мають 

включати відповідний відпочинок, зміну діяльності тощо, бажаною складовою 

інтенсивного навчання є елементи аутотренінгу та інших форм психологічного 

контролю, оскільки ефективність засвоєння знань і вмінь прямо залежить від 

психологічного стану тих, хто навчається (Пальчевський, 2005); 

9) використання ігрової діяльності. Ігрова діяльність викликає інтерес 

(виконує спонукальну функцію); сприяє засвоєнню елементів культури 
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спілкування (комунікабельна функція); дозволяє кожному учаснику реалізувати 

власні можливості (функція самореалізації); розвиває увагу, волю та інші 

психічні якості (розвивальна функція); дозволяє учасникам отримати 

задоволення (розважальна); сприяє виявленню відхилень у знаннях, уміннях і 

навичках, поведінці (діагностична); дозволяє вносити позитивні зміни до 

структури особистості (корекційну). Використання ігрової діяльності є 

важливою умовою інтенсифікації навчання, що зумовлюється особливостями 

даної форми навчання: на передньому плані основним завданням учасників гри є 

виконання певних її умов, а непрямою ціллю колективної діяльності навчальної 

групи є підсвідоме практичне засвоєння матеріалу. Дана форма навчання 

засобами «другого плану» стимулює мотиваційну сферу учня, підтримує гарний 

психологічний клімат у групі. Багатоплановість ігрових методів, кожен із яких 

різними шляхами сприяє виробленню певної навички, дозволяє виокремити 

рольові й ділові навчальні ігри, ігрові дискусії, ігри-вправи, ігрові ситуації тощо; 

10) посилений і пластичний контроль засвоєння матеріалу. Для 

інтенсифікації навчання особливого значення набуває якісна складова 

засвоєння знань, як опора для наступного блоку інформації. Діагностування 

та швидка корекція прогалин у знаннях вимагає прискіпливої уваги до 

засвоєння кожної частини навчального контенту. Відповідно, необхідна 

велика кількість контрольних заходів, що можуть проводитись у будь-якій 

(навіть ігровій) формі, але мають охоплювати весь матеріал. На нашу думку, 

гарним засобом стимулювання учнівської діяльності й посилення прагнення 

до самовдосконалення є можливість підвищити оцінку своєї роботи 

(пластичність контролю). Даний метод з успіхом використовував 

В. Шаталов. Особливістю використання цього методу видатним педагогом 

була не просто гласність оцінки, але й наочне її відображення порівняно з 

іншими учасниками групи (Шаталов, 1979). 

Таким чином, ураховуючи вищезгадане, інтенсифікацію навчання 

можна визначити як методологічне та психологічне вдосконалення 

освітнього процесу, що підвищує його інформативність і прискорює 
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навчально-пізнавальний процес. Психолого-педагогічними умовами 

інтенсифікації навчання є: оптимізація навчання; активізація навчання; 

підвищення цілеспрямованості й посилення мотивації; висока 

інформативність навчального матеріалу; використання засобів мультимедіа; 

творчий підхід до навчання; організоване використання факторів навіювання 

та неусвідомлюваних механізмів діяльності мозку; навички оволодіння 

регулюванням психологічного стану; використання ігрової діяльності; 

посилений і пластичний контроль засвоєння матеріалу. 

 

1.2 Сутність, зміст та структура музично-виконавських 

скрипкових умінь початкового етапу навчання учнів 6-7 років 

 

Дослідженням природи вмінь і навичок їх формуванням займалися 

В. Блажевич (Блажевич, 2017), Л. Виготський (Выготский, 1965), П. Гальперін 

(Гальперин, 2007; Гальперин, 1966), О. Палаженко (Палаженко, 2017), 

С. Рубінштейн (Рубинштейн, 2002), О. Соколюк (Соколюк, 2013), Б. Теплов 

(Теплов, 1947) та ін. Багатий професійний досвід щодо проблеми формування 

скрипкової виконавської техніки висвітлюється у працях Л. Ауера (Ауэр, 1965), 

М. Берлянчика (Берлянчик, 2006; 2000), В. Григорʼєва (Григорьев, 1986; 1998; 

2006), М. Лібермана (Либерман, Берлянчих, 1985), Г. Міщенка (Мищенко, 

2009), К. Мостраса (Мострас, 1956; 1951), Т. Погожевої (Погожева, 1966), 

Г. Турчанінової (Турчанинова, 2006; 2014), В. Стеценка (Стеценко, 1974; 1982; 

1980), К. Флеша (Флеш, 2004), О. Шульпякова (Шульпяков, 1986; 1973; 2006; 

1973) А. Ямпольського (Ямпольский, 2006; 1977; 2006), Ю. Янкелевича 

(Янкелевич, 2009а; 2009б) та ін. 

Уміння – «оволодіння способами (прийомами, діями) застосування 

засвоєних знань на практиці» (Успенский, Чернявская, 2003, с. 75). Навичка – 

«дії, доведені до автономного виконання шляхом багаторазових вправ 

(повторення)» (Успенский, Чернявская, 2003, с. 72). 
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С. Гончаренко визначає уміння, як «здатність належно виконувати 

певні дії, що заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і 

навичок» (Гончаренко, 1997, с. 338). 

О. Соколюк розуміє уміння, «як елементи діяльності, що дозволяють 

що-небудь робити з високою якістю, та містять у собі автоматично 

виконувані частини, що називаються навичками… уміння, на відміну від 

навичок, завжди спираються на активну інтелектуальну діяльність і 

обовʼязково містять у собі процеси мислення» (Соколюк, 2013, с. 67–68). 

Формування вмінь залежить від умов навчання, організації процесу 

вправляння, від індивідуальних особливостей: типу нервової системи, 

попереднього досвіду, теоретичних знань, нахилів і здібностей, усвідомлення 

мети завдання, розуміння його змісту та способів виконання. Відповідно, 

навичка – це «спосіб виконання дій, що став у результаті вправ 

автоматизованим… лише користування навичками є свідомим довільним 

актом: кожна навичка у випадку потреби регулюється свідомо; далі ж вона, 

прийнявши необхідні для цілей субʼєкта темп і силу, функціонує адекватно 

обʼєктивній ситуації як уже готова доцільна дія, не потребуючи допомоги 

мислення й волі» (Соколюк, 2013, с. 68). 

В. Кутішенко рекомендує таку послідовність формування рухової 

навички:  

• на першому етапі учень ознайомлюється з прийомами виконання дії, 

осмислює їх. Учень має ясно розуміти мету дії, а способи її досягнення ще 

нечіткі; 

• на другому етапі учень опановує окремі елементи дії, аналізує та 

розуміє способи їх виконання, однак це виконання ще невміле й нестійке; 

• на третьому етапі відбувається співвідношення елементарних рухів і 

обʼєднання їх в одну дію. Елементи дії поступово автоматизуються, рухи 

вдосконалюються, усуваються зайві, поступово розумовий контроль над дією 

замінюється мускульним; 
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• на останньому етапі зʼявляється можливість довільного регулювання 

характеру дії, пластичного пристосування до ситуації, гнучкості й 

доцільності виконання дії (Кутішенко, 2010). 

Ця послідовність відповідає послідовності формування виконавської 

рухової навички. 

На думку С. Рубінштейна, навички розрізняються залежно від залучення 

першої або другої сигнальної системи на первинні (рухи, які сформувалися на 

основі умовних рефлексів) і вторинні усвідомлені (виробляються в результаті 

усвідомленого докладання зусиль із освоєння потрібної дії) (Рубинштейн, 2002). 

О. Шульпяков зазначав, що «автоматизація рухів відбувається двома шляхами, 

а самі автоматизовані дії поділяються на види – первинні та вторинні. Якщо для 

первинних дій характерним є виконання рухів, що підлягають автоматизації, 

несвідомо, інтуїтивно, то для вторинних – обовʼязковим є свідоме виконання 

рухів» (Шульпяков, 1973, с. 64–67). У процесі навчання гри на скрипці учень 

переважно засвоює саме вторинні навички, для інтенсивного освоєння яких 

особливого значення набуває вміння викладача донести до свідомості учня 

способи досягнення потрібного результату в доступній і цікавій формі. Для 

якісного засвоєння ігрової навички потрібна копітка робота. М. Михайленко 

зауважував, що «автоматизація навичок вивільняє увагу виконавця від 

спостереження за дрібними деталями фізичних рухів, а виконавський апарат – 

для комплексного вирішення художньо-технічних завдань» (Михайленко, 2011, 

с. 58), а якісні ігрові скрипкові рухи «виконуються не тільки автоматично, але й 

доцільно, що веде до напрацювання стійкого рухового стереотипу – навички. 

Звідси й технічний ідеал – повна підпорядкованість техніки рук 

випереджуючим слуховим уявленням на основі керованої автоматизації рухів».  

Виконавські вміння є «властивістю особистості володіти системою 

усвідомлених, цілеспрямованих, взаємоповʼязаних розумових і практичних дій, 

що формуються на основі застосування систематизованих знань і дозволяють 

успішно виконувати музичні твори. Їхня сутність полягає в залученні учнів до 

пошуку доцільних рухів на сенсорно-перцептивному рівні та прогнозуванні 
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бажаних результатів їхнього відтворення; створення дій, які б відповідали 

художньо-образним ознакам музичних творів шляхом уявлення та мисленнєвого 

обʼєднання окремих рухів; постійного вдосконалення сформованих навичок 

шляхом їхньої автоматизації та кореляції» (Палаженко, 2017, с. 206). 

Уміння, як і навички, також формуються шляхом виконання вправ і 

різноманітних завдань, але, як ми вище зазначали, спираються на 

інтелектуальну діяльність, що уможливлює виконання дії і в змінних умовах, 

коли виникають нестандартні ситуації, що вимагають оперативного 

ухвалення рішень. Ознаками умінь є: «здатність функціонувати в різних 

умовах; збереження точності й темпу їх відтворення; міцність засвоєння. 

Уміння, на відміну від навичок, не втрачаються» (Блажевич, 2017, с. 200). 

Формування вмінь залежить як від умов та організації навчання, так і 

індивідуальних особливостей учня: типу нервової системи, попереднього 

досвіду та знань, здібностей, здатності усвідомлення мети завдань, розуміння 

їх змісту та способів виконання. 

Сутність феномену «ігрові вміння» на початковому етапі навчання гри 

на скрипці учнів 6–7 років  це позитивне ставлення до музикування на 

скрипці, наявність елементарних музичних знань, ігрових рухових навичок, 

емоційного відгуку на музику; елементарний контроль і оцінка своїх ігрових 

дій; елементарні навички ансамблевої гри та сценічного втілення музичних 

творів доступного технічного рівня й художнього змісту. Вивчення вправ, 

етюдів і творів художнього репертуару від осмислення їх змісту та способів 

виконання до емоційного, по можливості, публічного втілення є основою 

формування ігрових умінь скрипаля-початківця. 

Відповідно, структура вмінь скипаля-початківця складається з 

мотиваційно-потребового, когнітивно-пізнавального, оцінювально-емоційного, 

творчо-виконавського й комунікативно-демонстраційного компонентів. 

Мотиваційно-вольовий компонент регулює пізнавально-творчу 

активність дитини й виявляється в наявності зацікавленого ставлення 
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скрипаля-початківця до музики та до навчання в інструментальному класі, 

інтересу до музичних знань бажання самостійного музикування на скрипці. 

Когнітивно-аналітичний компонент проявляється в наявності початкових 

навичок слухового аналізу та внутрішнього відтворення елементарного 

музичного матеріалу; показує розвиненість музичного слуху, ритму, памʼяті на 

елементарному рівні, здатності активного передслухання найпростіших 

мелодій; означає набуття вміння читання елементарного нотного тексту. 

Оцінювально-емоційний компонент свідчить про здатність учня 

розрізняти правильність або неправильність своїх початкових виконавських 

рухів; початкові вміння оцінювати якість власного виконання музичних творів; 

здатність до гедоністичного сприйняття музичної діяльності; наявність зачатків 

вольових якостей; наявність початкових навичок самоорганізації. 

Творчо-виконавський компонент означає сформованість елементарних 

виконавських умінь гри на скрипці; здатність до елементарного вміння 

планування власних музично-виконавських дій у процесі освоєння 

скрипкових творів; володіння навичками роботи виконавського апарату в 

межах поступеневого руху по мажорному тетрахорду від усіх відкритих 

струн; наявність елементарних творчих проявів у процесі музикування та 

відтворення художнього образу. 

Комунікативно-демонстраційний свідчить про наявність початкових 

проявів уміння співпрацювати з учасниками дитячого музичного колективу, 

наявність початкових проявів артистизму. 

Специфіка інструменту не дозволяє швидко отримати задовільний 

звуковий результат, що повʼязано з обʼєктивними складностями 

пристосування до інструменту: асиметричними діями рук, відсутністю 

візуальних орієнтирів для позначення висоти звуку, що викликає складності 

у формуванні потрібних слухових уявлень. 

Інтенсифікація процесу початкового навчання, на нашу думку, є 

визначальною для вирішення цих проблем оскільки переважна більшість 

учнів музичних шкіл не мають видатних музичних здібностей, які дозволили 
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би швидко інтуїтивно подолати вказані труднощі. Методична недосконалість 

організації навчання цього періоду, яка робить його нецікавим, затягує 

початковий етап пристосування до інструменту є основною причиною досить 

високого відсотку учнів, які не закінчують музичні школи. 

Проблемам початкового етапу навчання гри на скрипці присвячені 

праці таких дослідників, як М. Берлянчик (Берлянчик, 2000; 2006), 

В. Григорьєв (Григорьев, 1998; 2006), К. Завалко (Завалко, 2009; 2011; 2012; 

2016), С. Євдокимов (Євдокимов, 2007), Т. Єзерська (Єзерська, 1999), 

С. Мільтонян (Мильтонян, 2003), К. Мострас (Мострас, 1951; 1956), 

Г. Турчанінова (Турчанинова, 2006; 2014), І. Сташевська (Сташевская, 2003; 

2006; 2014), В. Стеценко (Стеценко, 1974; 1980; 1982), А. Ямпольський 

(Ямпольский, 2006а; 2006б), Ю. Янкелевич (Янкелевич, Ю. (2009а) та ін. Не 

дивлячись на досить ґрунтовне висвітлення досліджуваного питання, в 

практичній роботі багатьох учителів музичних шкіл зберігається протиріччя 

між прагненням дитини до музикування, яке сприймається нею, як головна 

мета навчання та прагненням педагога-інструменталіста передати власний 

виконавський досвід, як набір прийомів гри, роботи над твором та ін. 

Вирішення цієї проблеми ми бачимо в уточненні основних положень 

початкового навчання гри на інструменті дітей 6–7 років. 

Стимулювання природного потягу дитини до музикування є 

найголовнішим завданням початкового етапу навчання музиці, важливість 

якого важко переоцінити, адже він є фундаментом подальшого музичного 

розвитку. На важливість даного положення указують у своїх працях 

практично всі відомі вітчизняні й закордонні педагоги та науковці, зокрема, 

Г. Турчанінова, К. Завалко, Г. Зілвей та інші. 

У сучасній практиці початкового навчання існує надлишкова 

академічність та «перебільшена зосередженість» на освоєнні прийомів гри на 

інструменті. Безперечно, постановка ігрового апарату початківця, освоєння 

музичної грамоти є важливими елементами даного періоду, але дитина 

приходить учитись, насамперед, щоби задовольнити свій природний потяг до 
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музикування. Всі інші ланки початкового навчання мають бути органічно 

вплетені в цей доступний для дитини і цікавий за змістом процес. 

Також сучасні дослідження доводять доцільність синтезу музики та 

гри, тенденцію до їх зближення, встановлення звʼязків між ними. Наприклад, 

Н. Марʼєвич зауважує, що «процес творення музики сучасні дослідники 

порівнюють із грою, у якій беруть участь композитор і слухач. Процес 

сприймання музики, діяльність слухача в системі сучасної музичної 

комунікації трактується як особливий вид ігрових відносин, ігрового 

партнерства», тобто «гра визначається як якісна жанрова ознака музичного 

твору та … застосування ігрових методів у процесі музичного виховання є 

найбільш прийнятними». Автор вказує, що «в процесі ігрової діяльності 

дитина цілісно сприймає музичне мистецтво, не відділяючи спів, рух, 

поетичне слово. Будь-яке творче завдання в музичному мистецтві дитина 

сприймає як гру» (Малашевська, 2014, с. 35–36). 

Якісне засвоєння рухової (постановка, засвоєння основних рухів) та 

інформативної (слухові уявлення, музична грамота) складової основ 

виконавської діяльності є наступною важливою проблемою початкового 

етапу навчання гри на скрипці. В цей період закладаються основи рухової 

культури майбутнього музиканта, що потребує від учителя вміння «бачити 

перспективу» під час формування будь-яких виконавських навичок, 

майстерність у «наповненні оформленої постановки рухом» (Стеценко, 1974, 

с. 62), володіння методикою подолання природної схильності до скутості 

мʼязів, що дозволить поступово засвоїти правильні ігрові рухи й відчуття. Не 

менш важливим є розвиток внутрішнього слуху, оволодіння музичної 

грамотністю, що за словами З. Кодая означає «... чути те, що ви бачите в 

нотах, і бачити те, що ви чуєте» (Кодай, 1982). 

Дуже важливим завданням початкового етапу навчання музиканта є 

формування основ художнього мислення, виховання артистизму. Недостатня 

увага до розуміння змісту та мелодійної виразності виконуваної музики 

«призводить у подальшому до невміння передати образно-емоційний світ 
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твору, байдужості до ладо-ритмічної будови музики, відсутності відчуття 

форми» (Берлянчик, 2000, с. 34).  

Успішне подолання труднощів навчання гри на інструменті важко 

уявити без виховання моральних і комунікативних якостей особистості, 

головними з яких на початковому етапі є розвиток уміння мобілізувати увагу 

під час занять та поступове виховання вміння розподіляти час і завдання під 

час самостійної роботи.  

У музичній педагогіці питання формування навичок самостійної роботи є 

особливо гострим через необхідність щоденного закріплення фізичних навичок 

гри на інструменті, адже постійна присутність педагога в цьому процесі 

неможлива. У звʼязку з цим нам невідомі методичні праці, присвячені 

початковому навчанню гри на скрипці, які би не піднімали це питання. 

Завдання педагога – виховувати навички самостійної творчої роботи, постійно 

направляти й контролюючи організацію та якість домашніх занять учня. 

Ґрунтовні праці, присвячені організації самостійної роботи скрипаля належать 

К. Завалко (Завалко, 2017), К. Мострасу (Мострас, 1956). Самостійна робота 

скрипаля-початківця – пізнавально-творча діяльність, яка включає виконання 

певних навчальних і творчих завдань без безпосередньої участі вчителя. 

Формування навичок організації самостійної роботи в навчанні – процес 

педагогічної взаємодії вчителя й учня, направлений на розвиток особистісних 

якостей, які забезпечують ефективну самостійну навчальну діяльність.  

І. Лесман писав: «Музиканта не можна примушувати – його можна 

захоплювати творчим горінням і високими суспільними ідеалами, любовʼю 

до мистецтва й до педагогічної роботи, переконувати художньо виправданим 

трактуванням творів і розумністю методів розвитку виконавської 

майстерності, залучати чуйністю підходу до індивідуальних особливостей 

обдарування та складу характеру, підкорювати високою принциповістю та 

справжньої гуманністю» (Лесман, 1964, с. 15). 

Саме в класі педагог застосовує ті способи роботи над творами, які 

стають згодом способами самостійної роботи учня; а саме: робота лівої та 
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правої руки, їх координація; спосіб роботи без інструменту й робота у 

сповільнених темпах; способи повторення й відтворення; робота над 

кантиленою та всіма основними засобами вираження виконавського мистецтва. 

На думку К. Мостраса, самостійна робота скрипаля включає: конкретно 

поставлені завдання; визначення характеру технічного й художнього матеріалу; 

знаходження в процесі творчої роботи способів оволодіння технічними 

сторонами музичного виконавства; можливість застосування різних способів 

занять залежно від вікових особливостей, етапів роботи й рівня підготовленості. 

Дослідник наголошував на необхідності виконання таких умов, які виробляють 

стереотипи в роботі та, як наслідок, забезпечує плідність самостійних домашніх 

занять: один постійний час, постійна послідовність розділів, планомірність у 

вивченні тих чи інших ігрових прийомів (Мострас, 1956). 

Самостійна робота, особливо на початковому етапі навчання потребує 

використання заданої програми дій, вимагає врахування психологічних 

особливостей дитини, її особистих потреб та інтересів. 

Особливістю самостійної роботи початківця є відсутність 

безпосереднього контролю за її виконанням, самостійний пошук засобів 

розвʼязання поставлених завдань. 

Структуру навчання у процесі самостійної роботи з навчальним 

матеріалом запропоновано Ю. Бабанським (Бабанский, 1977; 1987): 

планування й конкретизація завдань; планування методів, засобів, форм 

навчальної діяльності; самоорганізація навчальної діяльності; 

саморегулювання навчання; самоаналіз результатів навчальної діяльності. 

Самостійна робота буде ефективною, якщо забезпечено: формування 

мотивації; послідовність у проходженні матеріалу; систематичність 

виконання; грамотне планування й раціональне використання часу; 

усвідомлене вживання в процесі роботи відповідних методів, способів і 

прийомів; наявність педагогічного управління.  

Прийомами навчальної самостійної роботи є: прийоми культури 

читання й культури слухання; прийоми зосередження уваги, що спираються 
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на використовування учнями різних видів самоконтролю; поетапна перевірка 

своєї роботи; загальні прийоми пошуку додаткової інформації; прийоми 

підготовки до публічного виконання; прийоми раціональної організації часу; 

обліку витрат часу; чергування праці й відпочинку; загальні правила праці 

(режим прогулянки, порядок на робочому місці).  

Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів включає такі 

етапи:  

І. Стимулюючо-мотиваційний етап. На цьому етапі вчитель формує в 

учнів мотиви навчання та стійкий пізнавальний інтерес до навчання, розвиває 

відповідальність, сприяє змагальності учнів, стимулює їх бажання поліпшити 

свої результати. З цією метою бажано подати завдання до самостійної роботи 

учнів у дещо незвичній оригінальній формі.  

ІІ. Навчаючий етап. Цей етап передбачає використання ефективних 

методів і засобів навчання, які сприяють формуванню самостійності й 

пізнавальної активності учнів. Навчаючи, вчитель повинен ураховувати 

індивідуальні особливості учнів, формувати в них позитивну мотивацію 

навчання, попереджати виникнення негативних психічних станів.  

ІІІ. Діагностико-коригуючий етап. Даний етап допомагає зʼясувати 

причини труднощів, які виникають в учня під час навчання, виявити 

прогалини у знаннях і вміннях та скоректувати його діяльність, спрямовану 

на усунення недоліків.  

VI. Контролюючо-оцінний етап. Цей етап дає можливість учневі 

зʼясувати рівень знань, навичок і вмінь із даної теми, а вчителеві також і 

оцінити їх. На цьому етапі значну увагу слід приділити виробленню в учнів 

навичок самоконтролю. Таким чином, у процесі управління самостійною 

пізнавальною діяльністю не останнє місце належить учителю, оскільки він 

бере пряму (потім непряму) участь в організації педагогічного процесу. 

Процес організації самостійної роботи можна умовно поділити на три 

основні етапи: підготовчий, тренувальний і творчий, на кожному з яких 

превалюють ті чи інші типи й види самостійної роботи. 
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Ритмічність навчальної праці учня значною мірою залежить від 

нормування його самостійної роботи за обсягом, змістом, терміном 

виконання, засобами та прийомами оцінювання. Трудомісткість самостійної 

роботи учнів має визначатися на основі перебігу етапів організації 

самостійної роботи, рівня складності й індивідуалізації розвʼязуваних 

завдань, індивідуальних особливостей. 

На нашу думку, резерви в підвищенні ефективності самостійної роботи 

скрипаля-початківця варто шукати в підвищенні мотивації навчання, 

виховання свідомого ставлення до занять і активній співпраці з найближчим 

соціальним оточенням.  

Отже, сутність феномену «ігрові вміння» на початковому етапі 

навчання гри на скрипці учнів 6–7 років складають: позитивне ставлення до 

музикування на скрипці, наявність елементарних музичних знань, ігрових 

рухових навичок, емоційного відгуку на музику; елементарний контроль і 

оцінка своїх ігрових дій; елементарні навички ансамблевої гри та сценічного 

втілення музичних творів доступного технічного рівня й художнього змісту. 

Вивчення вправ, етюдів і творів художнього репертуару від осмислення їх 

змісту та способів виконання до емоційного, по можливості, публічного 

втілення є основою формування ігрових умінь скрипаля-початківця. 

Відповідно, структура умінь скипаля-початківця складається з 

мотиваційно-потребового, когнітивно-пізнавального, оцінювально-емоційного, 

творчо-виконавського та комунікативно-демонстраційного компонентів. 

 

1.3. Психологічні особливості навчання та музичної діяльності 

дітей віком 6–7 років 

 

Розумовий розвиток дитини підпорядкований обʼєктивним 

фізіологічним і психологічним особливостям формування організму. Відомо, 

що психічні процеси є функцією роботи людського мозку, а учіння – 

«складна пізнавальна діяльність, що здійснюється через взаємодію різних 
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структур мозку людини» (Самочорнова, 2010, с. 4). Відповідність змісту та 

форм навчання розвитку функціональних систем організму учня є запорукою 

успішності навчання. Отже, наразі актуальною є висвітлення особливостей 

навчання та музичної діяльності у звʼязку з психологічним розвитком дітей 

досліджуваного віку. 

Принципові положення науки про психологічну структуру особистості, 

різні схеми періодизації формування особистості містяться в працях 

Б. Ананьєва (Ананьев, 1980а; 1980б), Л. Виготського (Выготский, 2005), 

П. Гальперіна (Гальперин, 1966), В. Давидова (Давыдов, 1995), А. Леонтьєва 

(Леонтьев, 2005), Ж. Піаже (Пиаже, 1969), С. Рубінштейна (Рубинштейн, 

2002), Д. Ельконіна (Эльконин, 2007), Е. Еріксона (Элкинд, 1996) та ін. 

Питання про використання нейропсихологічних і психофізіологічних знань у 

педагогіці висвітлювала А. Сиротюк (Сиротюк, 2003; 2004) та ін. 

Особливості музичної діяльності учнів дошкільного та молодшого 

шкільного віку визначено в роботах К. Завалко (Завалко, 2009; 2011; 2012; 

2016), І. Малашевської (Малашевська, 2014), І. Сташевської (Сташевская, 

2003; 2006; 2014) та ін. 

Вікові періодизації розвитку дитини описані в дослідженнях різних 

авторів. Періодизація Д. Ельконіна є інтеграцією концепцій Л. Виготського 

та О. Леонтьєва є найбільш загальноприйнятою у віковій психології країн 

пострадянського простору, виділяє такі періоди: раннє дитинство – немовля 

(0–1 рік), ранній вік (1–3 роки); дитинство – дошкільний вік (3–7 років), 

молодший шкільний вік (7–11/12 років); отроцтво – підлітковий вік (11/12–

15 років), юність (від 15 років) (Эльконин, 2007). 

Кожна з фаз психосоціального розвитку дитини за періодизацією 

Е. Еріксона, як і фази в психосексуальному розвитку людини за Фрейдом, має 

свої завдання та може як позитивно, так і негативно вплинути на розвиток 

індивіда: немовля (від народження до 1 року), раннє дитинство (1–3 роки), 

ігровий вік – дошкільний (4–6 років) та шкільний вік (7–12 років), юність (13–19 

років). Як очевидно, періодизація не має суттєвих відмінностей (Элкинд, 1996). 



59 

 

Процес психічного розвитку молодшого школяра повинен спиратися на 

гармонійну відповідність між психофізіологічними можливостями дитини та 

вимогами, що висуваються соціальним оточенням. Відомо, що основи знань 

закладаються в молодшому шкільному віці, згаяне в цьому віці важко буде 

заповнити згодом. У звʼязку з цим зростає актуальність прогнозування та 

корекції розумового розвитку молодших школярів. 

Мозок п’ятирічної дитини досягає приблизно 90 % ваги мозку дорослого 

(Педагогическая энциклопедия, 1964). У цей період формується структура 

звʼязку між нейронами, яка стає або стійкою або крихкою основою подальшого 

навчання, психічного здоровʼя та поведінки. Як що протягом вищевказаного 

періоду бурно формуються звʼязки між нейронами, то в подальшому цей процес 

замінюється їх визріванням (видаленням зайвих звʼязків між синапсами, щоб 

шляхи сигналу від одного нейрону до іншого ставали більш ефективними та 

мієлінізація аксонів, яка попереджує витік електричного сигналу та дозволяє 

пришвидшити передачу електронних імпульсів у декілька разів) (Анатомія та 

фізіологія з патологією, 2001). Так, кількість синапсів на одиниці площі в 

теменній корі після народження швидко зростає тільки до 1 року, потім трохи 

знижується до 4 років і різко знижується після 10 років життя дитини, що може 

служити одним із пояснень, чому маленькі діти, на відміну від дорослих, так 

легко вивчають нову мову. В 6 років області префронтальної кори головного 

мозку відповідальні за логічне й абстрактне мислення та емоційну зрілість, ще 

не розвинені. Недостатня їх зрілість ‒ одна з причин, чому маленьким дітям 

складно сприймати велику кількість інформації. Біля восьми років починають 

формуватися логічні здібності, потроху визрівають ділянки, відповідальні за 

дрібну моторику. Якщо загальна моторика добре розвинена вже до 5 років, то 

розвиток дрібної моторики відбувається згодом, найактивніше – між 8–9 

роками. Близько 9 років починають дозрівати тімʼяні долі головного мозку. Їх 

розвиток дозволяє дітям опановувати навичками математики й геометрії. З 11 

років лобна доля починає повніше та швидше взаємодіяти з іншими зонами 

мозку. Префронтальна кора дозріває однією з останніх серед областей 
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головного мозку, в підлітковому віці кількість нервових зʼєднань продовжує 

зменшуватися. Мало використовувані звʼязки відмирають, більш активні – 

розвиваються. В результаті, мозок дитини стає більш спеціалізованим, 

ефективним і продуктивним. Визрівання префронтальної кори головного мозку 

(13–14 років) відкриває нові шляхи в навчанні, саме з цього віку людина може 

вирішувати задачі зовсім іншого рівня, і процес цей протікає набагато швидше 

(Gogtay, Giedd, Lusk at all, 2004). 

Отже, першими формуються області мозку, повʼязані з базовими 

функціями, сенсорні зони, необхідні для орієнтації та руху в просторі. Потім 

розвиваються зони мовних навичок і когнітивних функцій. 

Останні дослідження з використанням сучасної діагностичної техніки 

підтверджують, що мозок дитини віком від 4 до 10 років набагато 

активніший від мозку дорослої людини: на функціонування мозку доросла 

людина витрачає біля 20 % споживаного кисню, тоді як дитина – до 50 %.  

Нейробіологічні дослідження певною мірою підтверджують теорію 

розумового розвитку Ж. Піаже. Дослідник стверджував, що дітям від 2-х до 

7 років властиве доопераційне мислення (від 4 до 7 років знаходиться в стадії 

інтуїтивного (наочного) мислення). Діти віком від 7–8 до 11–12 років 

знаходяться на стадії конкретних операцій, у 13–14 років розвивається 

формальне (абстрактне) мислення (Пиаже, 1969).  

Доопераційне мислення  «стадія розвитку інтелекту дитини від двох до 

семи років, що характеризується формуванням символічної функції, яка 

забезпечує розрізнення означуваного й означення та є основою розвитку 

уявлень» (Столяренко Л., Столяренко В., 2019, с. 32). Розвиток інтелекту 

дитини віком від 4 до 7 років знаходиться в стадії інтуїтивного (наочного) 

мислення, прогресивні зчленування якого підводять до операцій. У цей період 

розвитку дитина орієнтується на перцептивні співвідношення, її мисленню 

властивий егоцентризм. Інтуїція виступає і «як образне мислення, залишається 

феноменалістичною (бо імітує контури реальності, не коригуючи їх), і 

егоцентричною (бо постійно центрована відповідно до актуальної дії). Їй не 
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вистачає рівноваги між асиміляцією обʼєктів у схеми мислення й акомодацією 

цих схем до реальної дійсності» (Пиаже, 1969, с. 192). 

Стадія конкретних операцій  «форма мислення, що здійснюється на 

основі логічних операцій, у яких використовуються зовнішні наочні дані» 

(приблизно 7–12 років) (Столяренко Л., Столяренко В., 2019, с. 32–33). На 

цій стадії дитина опановує прості операції класифікації; в неї формується 

понятійне відображення середовища: поняття числа, часу, руху тощо. В цей 

період операції мислення ще не цілком розвинені, в різних предметних 

галузях розвиваються нерівномірно, не обʼєднані в цілісну систему. 

Мислення не формалізоване, залежне від конкретного змісту. 

Ж. Піаже звертає увагу, що різні операційні угруповання, що 

утворюються у віці 7–8 років (як логіко-математичні, так і просторово-часові), 

ще далекі від того, щоб утворилася формальна логіка, яка прикладається до 

будь-яких понять і висновків. Дослідник відзначає, що «діти, зазвичай, стають 

нездатними виконати логіко-математичні операції, як тільки припиняють 

маніпулювати обʼєктами й виявляються вимушеними будувати міркування за 

допомогою одних лише вербальних пропозицій. Отже, операції в цьому віці є 

«конкретними», ще неформальними: завжди повʼязані з дією, вони логічно 

структурують цю дію разом із супроводжуючими її словами, але вони 

абсолютно не містять у собі можливості будувати логічну мову незалежно від 

дії» (Пиаже, 1969, с. 201–202). 

Розумовий розвиток  це «просування» дитини від простих до більш 

складних систем логічних операцій, це процес, що здійснюється за допомогою 

інтеріоризації дії та трансформації її в думку. Логічні операції неможливо 

здійснювати без створення системи понять. Зауважимо, що не слід занадто 

захоплюватися науковими теоретичними руладами, які тільки заважають 

усвідомленню дитиною основного змісту певних понять. Словесні 

формулювання можуть бути абсолютно правильними з наукової точки зору, але 

дуже важкими для розуміння дітьми, оскільки їхній мозок ще фізично не 

розвинувся для осягнення всієї глибини думок дорослих науковців. Матеріал 
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має подавати сутність поняття в стислій формі, викладеній максимально 

прозоро. Теоретичний матеріал для дітей 6–7 років, на нашу думку, має бути 

більше повʼязаний із предметністю та практичне освоєння має передувати 

теоретичному, що особливо стосується абстрактних узагальнень. У музикантів 

це яскраво проявляється в навчанні системі запису ритму. До певного віку діти 

просто повторюють практично засвоєні навички його відтворення або запису. 

Лише згодом вони починають розуміти співвідношення тривалостей як дріб, а 

ритм і метр – як систему, засновану на співвідношенні цілого й частного. 

Сприймання дошкільників і молодших школярів характеризуються 

гостротою, яскравою уявою, рухливістю та допитливістю. За твердженням 

Л. Виготського, емоційна сфера в дошкільному й початковому шкільному 

віці відіграє провідну роль у становленні особистості дитини (Выготский, 

2005). У дослідженнях О. Ростовського зазначається перевага сенсо-

моторного характеру музичного сприймання. Перше місце серед уподобань 

дітей посідає мажорна швидка музика. Друге місце  маршова музика, а 

третю сходинку займає лірична та наспівна музика (Малашевська, 2014). 

Для поведінки дітей дошкільного віку характерна імпульсивність, їм 

властива швидка зміна переживань, але у віці 6–7 років відбувається 

перебудова процесів центральної нервової системи: процеси гальмування 

підсилюються, що повʼязано з розвитком великих півкуль кори головного 

мозку – це ознака готовності дитини до навчання в школі.  

Діти 6-річного віку надзвичайно моторні  вони швидко рухаються, 

голосно реагують на події, полюбляють гуляти на свіжому повітрі та займатися 

фізичними вправами. Процеси гальмування ще не достатньо розвинені – дитині 

важко стримати себе, вона проявляє певну квапливість у поведінці, швидко 

втомлюється. В цьому віці зберігається змагальне начало, але зʼявляється 

бажання допомогти іншому. Дитина намагається дотримуватися встановлених 

правил, але часто виходить за їхні межі й демонструє болісну реакцію на 

зауваження. І. Малашевська наголошує, що «вразливість дітей окресленого віку 

потребує від педагогів і батьків якомога більше використовувати заохочення та 
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похвалу у складних ситуаціях, а зловживання критикою та порівняння з іншими 

дітьми може призвести до складних наслідків, як у навчанні, так і в 

особистісному розвитку» (Малашевська, 2014, с. 89). 

У віці 6–7 років зʼявляється позаситуативне спілкування з однолітками: 

діти надають оцінки вчинкам і якостям товаришів, розповідають один 

одному про свої враження – зʼявляється вміння співпереживати іншим, 

захопленння діями однолітків. Діти починають вибірково симпатизувати 

один одному, дружити. 

Для емоційного розвитку дітей 6-го року життя характерна орієнтація у 

прояві людиною основних емоцій, їх назвах і специфіці. Діти сприйнятливі до 

власних переживань і станів, до впливів зовнішнього середовища, але здатні 

керувати своїми емоціями та поведінкою, зростає значення референтної групи. 

В цей період наявна емоційна реакція на результат своєї діяльності, виникають 

повʼязані з уявленням емоції (механізм емоційного передбачення). 

На думку І. Малашевської, в цей період не бажано застосовувати в 

музично-педагогічній діяльності момент суперництва. В даному віці діти 

демонструють інтерес до навчальної діяльності, але отримують більше 

задоволення від процесу, ніж від результату; їм властиве прагнення до 

самостійності, але має місце переоцінка власних сил. Відповідно, важливим є 

забезпечення отримання задоволення від зробленого для підтримки бажання 

творити (співати, грати на музичному інструменті та ін.). Для цього доцільно 

використання ігрових форм навчання, адже в досліджуваному віці гра ще 

посідає важливе місце. В означений період відбувається «криза 7 років», 

коли відбувається зміна самосвідомості дитини, її інтересів і бажань: 

зʼявляються комплекси, втрачається безпосередність у поведінці. 

Особливості навчання дітей 6–7 років зумовлюються особливостями 

розвитку організму. Безперервне формування структури мозку, у процесі 

розвитку якого генетично закладений певний порядок росту та визрівання 

окремих ділянок, робить діяльність дитячого мозку відмінною від діяльності 

мозку дорослої людини. Функціональні особливості та філогенетичне 
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походження окремих областей кори головного мозку зумовлюють їх 

нерівномірний розвиток.  

На думку А. Сиротюк, раннє навчання дітей суттєво загострює проблеми 

школярів у засвоєнні знань. Особливо це стосується хлопчиків, у яких темпи 

дозрівання мозку повільніші, ніж у дівчаток. Встановлено, що близько 16 % 

першокласників не готові до шкільного навчання, у 30–50 % дітей виявляється 

функціональна незрілість без ознак розумової відсталості (Сиротюк, 2004). 

Шкільна ж програма розрахована на певний рівень розвитку функціональних 

можливостей організму, і дитина не може почати засвоювати знання до тих пір, 

поки її організм і, насамперед, центральна нервова система не будуть готові до 

цього процесу. Клінічні спостереження та нейропсихологічні дослідження 

показують, що за умови недорозвинення лобових часток мозку незмінно 

відзначається порушення особистісних компонентів. 

Дослідниця зауважує, що «успішність навчання та сформованість 

навчальних навичок залежать також від гендерних особливостей молодших 

школярів: «найбільш успішними є лівопівкульні дівчата, найбільш 

неуспішними – правопівкульні хлопчики» Автор вказує, що гендерна 

диференціація передбачає обовʼязкову відповідність методів і прийомів 

викладання статевим особливостям учнів. Необхідно враховувати, що рівень 

розвитку вищих психічних функцій у дівчаток початкових класів у цілому 

вище, ніж у хлопчиків, що може бути обумовлено різною віковою динамікою 

розвитку психічної сфери й пізнавальних здібностей хлопчиків і дівчаток і, у 

свою чергу, може визначати різний вік початку навчання в школі» (Сиротюк, 

2004, с. 45). 

Представники Вальдорфської педагогіки (В. Вюнш (Вюнш, 1997), 

Е. Прахт, Р. Штайнер (Малашевська, 2014) та ін.) порівнюють особливості 

музичного розвитку дитини з розвитком музичного мистецтва: від 

народження до 6-ти років – період Античності, 7–8-ми років – Ренесансу, 8–

9-ти років – Бароко, 10-ти років – Класицизму. 
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Музиці античності властива пентатоніка (найдовше протрималася в Індії 

та Китаї). Виходячи з цього, пропонується у відповідному віці розпочинати 

навчання музиці з пентатонічного звукоряду. Цей період отримав назву 

«настрій квінти». Період Ренесансу – «настрій кварти», коли зʼявляється 

багатоголосся. Більш старший вік порівнюється з Бароко (зʼявляється відчуття 

мажору й мінору, мелодія врівноважується басом) – «настрій терції».  

Яскравим прикладом використання вальдорфської філософії музичного 

розвитку є педагогіка С. Мільтоняна, який під час навчання дітей гри на скрипці 

проводив учня через описувані стадії розвитку, поступово підводячи її від 

власної імпровізаційної творчості, що відображає дитячий рівень мислення, до 

осягнення світосприйняття видатних музикантів, закладених у їхній творчості. 

При інтенсивному навчанні гри на інструменті, імпровізацію, як метод 

навчання, бажано використовувати як додатковий метод навчання, який 

дозволяє активніше використовувати природні для цього віку ігрові форми 

пізнання світу. Також, на початковому етапі навчання гри на скрипці немає 

потреби вимагати в дитини швидкого системного розуміння абстрактних 

музичних категорій. Подавати їх потрібно в графічно систематизованому 

доступному викладі, але доцільно більше спиратися не на теоретичне їх 

засвоєння (враховуючи незрілість мозку), а на оволодіння матеріалом через 

практичну діяльність. Обсяг інформації має відповідати віковим та 

індивідуальним особливостям дитини. Емпірично кожен педагог знаходить 

відповідну міру інформації для кожної дитини. Слід зауважити, що за умови 

доступного викладу цей об’єм може бути досить великим, якщо задіяти в 

практичній діяльності більшу частину наданої інформації.  

Дослідження Федеріка Уллена (піаніст-віртуоз, викладач 

Стокгольмського Інституту мозку), проведені у 2005 році, були присвячені 

особливостям діяльності мозку професійних піаністів із використанням нової 

технології візуалізації мозку – диффузіонно-тензорної магниторезонансної 

томографії (ДТ-МРТ), що дозволила побачити стан мієліну головного мозку. 

Дослідник виявив, що професійні піаністи мають більш розвинені певні 
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області білої речовини. Це зони кори головного мозку, які необхідні для 

координованих рухів пальців з іншими когнітивними областями, зайнятими у 

виконанні музики. Також ним встановлено, що чим більше годин у день 

музикант витрачає на вправи, тим щільнішим стає сигнал ДТ-МРТ, тобто 

мієлінова «упаковка» стає щільнішою (Филдс, 2008, с. 41). До того ж 

виявилося, що у професійних піаністів, які почали регулярно навчатися 

музиці до 11 років біла речовина є сильніше розвиненою, що дозволило 

говорити про наявність критичних періодів для можливостей отримання 

навичок високого рівня (Філдс, 2008, с. 44).  

На необхідність раннього (до 12 років) освоєння основних прийомів 

віртуозної гри для закладення ґрунтовного фундаменту майбутньої 

виконавської майстерності вказує у своїх працях і Г. Турчанінова. Такий 

висновок зроблений нею з опорою на її власний багаторічний досвід роботи з 

учнями та через спостереження за світовими тенденціями навчання 

скрипалів-професіоналів (Турчанинова, 2006). 

З вищесказаного випливає, що до підліткового віку виконання певних 

розумових операцій для мозку дитини є молодоступним через об’єктивні 

причини, але до цього часу мають бути закладені основні технічні навички 

володіння інструментом, що є, в принципі, можливим, якщо дивитися на 

динаміку розвитку людського мозку. До вказаного віку дитині властиві дії 

наслідування, дії за певним алгоритмом, що за певної кількості повторів стають 

автоматизованими. Ці повторення мають відповідати законам засвоєння 

інформації, інакше кажучи – памʼяті. На наш погляд, проблема якісного 

інтенсивного навчання, полягає в створенні такого навчального та соціального 

середовища, в якому ця регулярна та тривала робота проходила би зі 

збереженням внутрішньої мотивації дитини та її оточення й використовувала би 

методи, що відповідають віковим можливостям дитячого мозку. 

Життєвою необхідністю, як у дошкільників, так і у молодших 

школярів, є рухи та гра, оскільки переважає мимовільна памʼять ‒ 
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запамʼятовується те, що захоплює, а їхня увага нестійка та продуктивність 

навчальної праці недовготривала ‒ лише 10–20 хвилин (Малашевська, 2016). 

Таким чином, інтенсивне навчання дітей 6–7 років має враховувати 

ступінь психофізичного розвитку дитячого організму й відповідати його 

індивідуальним психологічним особливостям. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі диференційовано поняття «інтенсифікація навчання», 

«оптимізація навчання» та «активізація навчання», уточнено термін 

«інтенсифікація навчання», визначено поняття «інтенсифікація музичного 

навчання», визначено ключові завдання початкового етапу навчання учнів 

гри на скрипці, висвітлено психолого-фізіологічні особливості музичного 

навчання дітей віком 6-7 років. 

На підставі аналізу літератури визначено, що інтенсифікація 

навчання  раціональна організація освітнього процесу, що стимулює 

активність його перебігу, сприяючи досягненню високих результатів за 

умови зменшення тривалості навчання. Встановлено, що поняття 

«інтенсифікація навчання» за змістом наближаються до термінів 

«оптимізація навчання» та «активізація навчання». Оптимізацію навчання 

науковці (Ю. Бабанський, Е. Грішин, С. Гончаренко, О. Околєлов) 

розглядають, як таке управління освітнім процесом, яке організовано на 

засадах всебічного обліку закономірностей, принципів, сучасних форм і 

методів навчання, а також особливостей даної системи, її внутрішніх і 

зовнішніх умов із метою досягнення найбільш ефективного (на межі – 

оптимального) функціонування процесу з точки зору заданих критеріїв. 

Активізація навчання – удосконалення методів і організаційних форм 

навчально-пізнавальної роботи учнів, яке забезпечує активну, самостійну 

теоретичну та практичну діяльність школярів у всіх ланках освітнього 

процесу (В. Наумчик, О. Ступакевич). 



68 

 

Визначено, що ключовою відмінністю інтенсифікації навчання від 

оптимізації та активізації цього процесу є саме момент прискорення (тобто 

зменшення часових витрат через використання спеціального комплексу 

методів навчання). З’ясовано, що питання інтенсифікації музичного навчання 

в науково-педагогічній літературі розглянуто недостатньо і, відповідно, ми 

не знайшли визначення цієї дефініції. Інтенсифікацію музичного навчання ми 

розуміємо як удосконалення змісту й методів навчання, спрямованих на його 

високу ефективність за умов зменшення тривалості навчального періоду. 

У результаті аналізу літератури (В. Григор’єв, К. Завалко, 

С. Євдокимов, Г. Міщенко, М. Ліберман, К. Мострас, В. Стеценко, 

Г. Турчанінова, Ю. Янкелевич та ін.) з’ясовано, що головними завданнями 

початкового етапу навчання гри на скрипці є: зацікавлення дитини музичним 

мистецтвом; забезпечення задоволення природного потягу дитини до 

музикування, в яке органічно вплетене освоєння інструменту та розвиток 

учня; якісне засвоєння елементарних основ рухової та інформативної 

складової гри на скрипці; розвиток здатності до розуміння образного змісту 

та мелодійної виразності виконуваної музики; виховання артистизму; 

виховання моральних та комунікативних якостей особистості дитини. 

Визначено, що вміння гри на скрипці є властивістю особистості володіти 

системою усвідомлених, цілеспрямованих та взаємопов’язаних, розумових і 

практичних дій, що формуються на основі застосування систематизованих 

знань і дозволяють успішно виконувати музичні твори. 

Використання системно-структурного методу надало можливість 

розробити компонентну структуру музично-виконавських умінь гри на 

скрипці учнів-початківців 6-7 років, яка полягає у взаємозв’язку 

мотиваційно-потребового, когнітивно-пізнавального, оцінювально-

емоційного, творчо-виконавського, та комунікативно-демонстраційного 

компонентів, що системно охоплюють його зміст. Мотиваційно-потребовий 

компонент спрямовано на регулювання пізнавально-творчої активності 

дитини й виявляється в наявності зацікавленого ставлення скрипаля-
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початківця до музики та до навчання в скрипковому класі, інтересу до 

музичних знань, бажання самостійно грати на скрипці. Когнітивно-

пізнавальний компонент свідчить про наявність початкових навичок 

слухового аналізу; здатності активного передслухання найпростіших 

мелодій; внутрішнього відтворення елементарного музичного матеріалу та 

показує розвиненість музичного слуху, ритму, пам’яті на елементарному 

рівні, означає набуття вміння читання елементарного нотного тексту. 

Оцінювально-емоційний компонент виражає здатність учня розрізняти 

правильність або неправильність своїх початкових виконавських рухів; 

початкові вміння оцінювати якість власного виконання музичних творів; 

здатність до гедоністичного сприйняття музичної діяльності; наявність 

зачатків вольових якостей; наявність початкових навичок самоорганізації. 

Творчо-виконавський компонент означає сформованість елементарних 

виконавських умінь гри на скрипці; здатність до елементарного вміння 

планування власних музично-виконавських дій у процесі освоєння 

скрипкових творів; володіння навичками роботи виконавського апарату в 

межах поступеневого руху по мажорному тетрахорду від усіх відкритих 

струн; наявність елементарних творчих проявів у процесі музикування та 

відтворення художнього образу. Комунікативно-демонстраційний компонент 

розкриває наявність початкових проявів уміння співпрацювати з учасниками 

дитячого музичного колективу, наявність початкових проявів артистизму. 

Отже, у розділі виявлено сучасний стан розробки досліджуваної 

проблеми в науково-методичній літературі, з’ясовано теоретичні основи 

інтенсифікації початкового етапу навчання гри на скрипці та розкрито 

сутність і структуру сформованості початкових музично-виконавських умінь 

гри на скрипці учнів 6–7 років у закладах спеціалізованої мистецької освіти. 
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РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

ГРИ НА СКРИПЦІ УЧНІВ-ПОЧАТКІВЦІВ. 

 

2.1. Методологічні основи та принципові положення інтенсивного 

навчання гри на скрипці учнів-початківців 6-7 років 

 

Під методичними засадами ми розуміємо теоретичні основи, 

принципові положення, умови та методи навчання певного предмета. Чинний 

Державний стандарт початкової освіти (2019) ґрунтується на засадах 

діяльнісного (в 1–2 класах на інтегративній основі з переважанням ігрових 

методів навчання) й компетентнісного підходів» (Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої освіти). 

Л. Ракитянська розуміє «підхід» як «визначену позицію, що обумовлює 

дослідження, проєктування, організацію будь-якого явища, процесу (у 

нашому випадку – освіти)» (Ракитянська, 2018, с. 125).  

Н. Голуб трактує підхід до навчання як «загальну концептуальну 

позицію, що визначає системну організацію й самоорганізацію освітнього 

процесу, домінувальну ознаку, роль, статус та особливості взаємодії всіх 

його компонентів відповідно до конкретних навчальних і виховних 

цілей» (Голуб). 

Освіта дітей 6–7 років вимагає особливої уваги до їх психологічних 

вікових особливостей, зокрема, необхідність навчання через практичну дію 

та необхідність використання природніх для цього віку ігрових методів і 

форм освітнього процесу, як зазначено в Державному стандарті початкової 

освіти, що зумовлює використання діяльнісного підходу до інтенсифікації 

навчання гри на скрипці учнів-початківців 6–7 років. 

Аспекти діяльнісного підходу висвітлювали у своїх працях 

Л. Виготський (Выготский, 2005), П. Гальперін (Гальперин, 1966; Гальперин, 

Талызина, 1968), Н. Голуб (Голуб), Н. Гузій (Гузій, 2004), В. Давидов 
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(Давыдов, 1995), О. Леонтьєв (Леонтьев, 2005), Т. Молнар (Молнар, 2016), 

В. Юдін (Юдин, 1976) та ін.  

Психіка людини зумовлена та нерозривно повʼязана з її діяльністю. 

Діяльність ми розуміємо як «активність людини, що виявляється в процесі її 

взаємодії з навколишнім світом, і ця взаємодія полягає у вирішенні життєво 

важливих задач, що визначають існування й розвиток людини» (Молнар, 2016, 

с. 78). Відповідно, діяльнісний підхід передбачає «спрямування навчально-

виховного процесу на оволодіння різними видами діяльності, у процесі якої 

учні здобувають знання, набувають діяльнісного досвіду, формують навички 

взаємодії зі світом, суспільством, іншими людьми» (Голуб).  

Усе своє життя людина вирішує певні задачі, і мета освітнього процесу 

надати учневі такі вміння, знання та погляди на світ, які би дозволяли їй це 

успішно робити. Діяльнісний підхід має на меті навчити учнів ставити 

завдання, їх вирішувати й відповідати за результат; оволодівати різними 

видами навчальної діяльності й досягати бажаних результатів. Зі сказаного 

вище можна зробити висновок, що діяльнісний підхід більше направлений на 

формування навичок учіння, що підтверджується думкою О. Леонтьєва, який 

трактує учіння, як діяльність учня, спрямовану на становлення його 

свідомості та особистості (Голуб). 

Із позицій діяльнісного підходу, навчання – власна діяльність кожного 

учня, організована в зоні його найближчого розвитку; перевага надається 

стратегії розвʼязування завдань у спільній діяльності вчителя й учня, а не 

надання готових результатів; учень ставиться на позицію «я вчусь» замість 

«мене навчають» – акцентується формування внутрішньої мотивації дитини 

(Молнар, 2016).  

Самостійна творча діяльність та успішні розумові дії учня 

забезпечуються інтеріоризацією – «перехід ззовні всередину; психологічне 

поняття, що означає формування стабільних структурно-функціональних 

одиниць свідомості через засвоєння зовнішніх дій із предметами й 

оволодіння зовнішніми знаковими засобами» (Бабенко, 2018, с. 24). 
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Фактично це здатність учня оперувати образами предметів, які вона на цей 

момент не бачить, тобто певні розумові дії, тому для інтенсифікації навчання 

гри на скрипці необхідною є організація навчальних дій, яка спирається на 

теорію поетапного формування розумових дій і здійснюється у віці 6–7 років 

переважно в ігровій формі. 

У процесі розвитку й реформування освітнього процесу держава 

визначає провідним гуманістичний напрям, координуючи внутрішні 

вітчизняні освітні реалії із сучасними європейськими стандартами. В такому 

контексті в Новій українській школі (Нова українська школа, 2016) особливу 

увагу зосереджено на особистісному підході до освітнього процесу 

(передбачає його спрямування на забезпечення розвитку й саморозвитку 

особистості учня з урахуванням його здібностей як субʼєкта пізнання й 

навчальної діяльності), який набув нового забарвлення – опори на ідеї 

дитиноцентризму – «максимальне наближення навчання й виховання 

конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів» (Нова 

українська школа: порадник для вчителя, 2017, с. 18). 

Основними ідеями дитиноцентризму проголошуються: 

 створення середовища, яке би стимулювало активність учнів, 

«перетворило навчання на яскравий елемент життя»; 

 розвиток дитини через практичний досвід, практична спрямованість 

навчальної діяльності; 

 урахування індивідуальних інтересів дитини замість «усереднених»; 

 спрямованість на виховання вільної незалежної особистості; 

 забезпечення морально-психологічного комфорту, свободи дитини в 

усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та індивідуальних 

особливостей (Нова українська школа: порадник для вчителя, 2017). 

Сутнісні характеристики й технологічні аспекти особистісно 

орієнтованого навчання розкрито у працях психологів, філософів, дидактиків 

(К. Абульханова-Славська (Абульханова-Славская, 1980), І. Бех (Бех, 2003), 



73 

 

Н. Голуб (Голуб), В. Давидов (Давыдов, 1995), І. Зязюн (Зязюн, 2008), 

В. Кремень (Кремень, 2007) та ін.). 

В. Федоришин зазначає що особистісно-орієнтований підхід 

«характеризує особистість як унікальне явище, що передбачає створення 

відповідних умов для природного процесу саморозвитку й самореалізації у 

становленні творчого потенціалу субʼєкта освіти» (Федоришин, 2012, с. 15–16). 

Особистісно-орієнтований підхід у закладах спеціалізованої мистецької 

освіти природно накладається на індивідуальні форми, в яких здійснюється 

навчання гри на скрипці скрипалів-початківців. Індивідуальні заняття 

передбачають використання індивідуалізованих методів навчання з 

урахуванням музичних здібностей, інтересів і життєвих пріоритетів учня. 

Особистісно-орієнтований підхід в інтенсивному навчанні гри на скрипці 

учнів 6–7 років передбачає: 

- усвідомлення особистості учня як субʼєкта пізнавальної та предметної 

діяльності (проявляється через повагу до особистості дитини, 

взаєморозуміння та взаємодію в спільній діяльності вчителя й учнів); 

- забезпечення можливості самореалізації учня в різних видах 

діяльності з урахуванням здібностей, нахилів, досвіду дитини (використання 

елементів розвивального навчання, поступове формування проактивної 

позиції в учінні); 

- виважене врахування побажань учня в підборі змісту, форми, засобів і 

методів для забезпечення гедоністичної складової навчання (право вибору 

учня та відповідальність за нього, горизонтальність звʼязків); 

- варіативність змісту, форми, засобів і методів освітнього процесу 

(одним із головних завдань в освітньому процесі є утримання зацікавленості 

дитини, як початкової стадії її пізнавальної спрямованості, що зумовлює 

зосередженість і підвищує інтенсивність навчальної діяльності учня); 

- спрямованість освітнього процесу на формування духовних та 

інтелектуальних характеристик особистості учня (формування системи 

загальнолюдських морально-етичних і соціально-політичних цінностей); 
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- забезпечення умов розвитку, саморозвитку й самовираження 

індивідуальності учня (створення розвивального середовища: умов, засобів і 

технологій розвивального навчання; заохочення самостійності). 

Метою мистецької освітньої галузі є формування «цінностей у процесі 

пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому й 

суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини» 

(Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти). Навчання 

гри на скрипці, навіть на початковому етапі, – це знайомство дитини зі світом 

мистецтва. Музичне мистецтво має величезну силу підсвідомого впливу, 

прикладом чого служить сучасний розвиток музикотерапії. Відповідно, для 

інтенсифікації навчання необхідно використовувати потенціал музичного 

мистецтва, який полягає в мимовільному прийнятті цінностей (духовних, 

культурних, етичних, національних тощо), закладених у художньому 

музичному матеріалі, що становлять основу виховних ідеалів освітнього 

процесу, що обумовлює використання аксіологічного підходу до 

інтенсифікації навчання гри на скрипці учнів-початківців 6–7 років. 

Проблеми ціннісної проблематики в освітньому процесі розкриваються в 

наукових наробках І. Беха (Бех, 2003), М. Євтуха (Євтух, 2008), І. Зязюна 

(Зязюн, 2008), В. Кременя (Кремень, 2007), О. Савченко (Савченко, 1995) та ін. 

Питання аксіологічної проблематики в мистецькій педагогіці різних 

рівнів освіти розглядали у своїх працях С. Вітвицька (Вітвицька, 2015), 

Т. Жигінас (Жигінас, 2016), А. Козир (Козир, 2009), О. Кузнецова (Кузнецова 

2016), О. Листопад (Листопад, 2013), Г. Падалка (Падалка, 2016), 

В. Федоришин (Федоришин, 2014) та ін. 

Аксіологія – «розділ філософії, присвячений становленню, розвитку 

системи цінностей і її вплив на соціум». Цей термін був введений французьким 

філософом П. Лапі, для відокремлення галузі філософії, яка досліджує ціннісну 

проблематику. Відповідно, в педагогічній науці виникла педагогічна аксіологія, 

яка розглядає «роль і педагогічне значення цінностей з позицій визначення 

організації, змісту освіти та шляхів його реалізації» (Землянская, 2015).  
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Основне питання педагогічної аксіології – направленість освітнього 

процесу на ціннісні орієнтації особистості (формування, виявлення, вивчення). 

Аксіологічний підхід у педагогіці передбачає «розгляд механізмів перетворення 

цінностей культури у світ особистості та, відповідно, вплив особистості на 

зміни системи цінностей соціуму, його культурних форм» (Землянская, 2015). 

О. Листопад головним завданням аксіологічного підходу вважає «розкриття 

цінностей як сутнісних сил особистості, її інтелектуального, морального, 

творчого потенціалу, що виражається в здатності вільно орієнтуватися в 

складних соціальних і професійних ситуаціях, вибирати та здійснювати 

інноваційні процеси» (Листопад, 2013, с. 138). Дослідник зауважує, що 

аксіологічний підхід «виконує роль сполучної ланки між пізнавальним і 

практичним ставленням до світу (теорією та практикою), оскільки зміст оцінно-

цільового та дієвого аспектів життєдіяльності людини визначається 

спрямованістю активності особистості на осмислення, визнання, актуалізацію 

та створення матеріальних і духовних цінностей» (Листопад, 2013). 

В. Федоришин зазначає, що «аксіологічний підхід «дозволяє 

спрямувати зміст, форми та методи мистецького навчання … на формування 

системи ціннісних орієнтацій особистості». Відповідно, художньо-музичні 

цінності є результатом духовного опанування особистістю творами 

мистецтва, усвідомлення їх змісту, естетичної форми тощо. Аксіологічний 

підхід виступає як реалізація субʼєкт-субʼєктних відносин у творчому 

навчальному колективі (Федоришин, 2014, с. 16). 

На думку С. Гаврилюк, важливими складниками аксіологічного 

підходу в умовах реалізації сучасної стратегії НУШ, що базується на ідеях 

дитиноцентризму є такі: «стійка мотивація особистості; моральна 

відповідальність за власні рішення та вчинки; сформованість стійких 

моральних якостей і ціннісних позицій; багатий внутрішній творчий 

потенціал особистості» (Гаврилюк, 2015, с. 86).  

На думку Г. Падалки, художньо-аксіологічний підхід у мистецькій 

педагогіці передбачає «розвиток особистості на основі залучення до 
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емоційно-ціннісного тлумачення мистецтва в контексті соціально-

культурних надбань людства» (Падалка, 2016, с. 5). Дослідниця зауважує, що 

використання аксіологічного підходу зумовлено «величезним впливом 

мистецтва на виховання окремої людини та на розвиток соціальних 

стосунків», адже «дійсність, відображена в художніх образах сприймається в 

унісон з почуттями автора… співвідносячи їх зі своїми власними ціннісними 

орієнтаціями», і таким чином корегуючи емоційно-ціннісний світ учня. У 

навчанні мистецтва, зокрема початкового навчання гри на скрипці, важливо 

«спонукати учнів до емоційного проникнення в образ, виховання смаку не 

тільки до логіко-понятійного тлумачення художніх образів, але й до 

субʼєктивно-індивідуальної інтерпретації» (Падалка, 2016, с.5). 

Отже, аксіологічний підхід, є одним з основоположних напрямів 

становлення творчої особистості, що дозволяє формувати як духовно-естетичні 

цінності, так і етично-вольові еталони учня через ціннісний зміст музичних 

творів і поліваріантні способи подачі художньо-образного змісту музичного 

матеріалу для активізації особистісно-ціннісного смислу спілкування з 

мистецтвом, що сприяє інтенсифікації навчання гри на скрипці учнів-

початківців. 

Основою інтенсифікації формування скрипкових умінь учнів-

початківців виступає орієнтація освітнього процесу на актуалізацію 

особистісно-розвивальних його чинників. 

Проблему розвивального навчання досліджували Л. Виготський 

(Выготский, 1965; 1997), П. Гальперін (Гальперин, 1966), В. Давидов 

(Давыдов, 1995), Б. Ельконін (Эльконин, 2007), Л. Занков (Загальна 

психологія, 2002), А. Леонтьєв (Леонтьев, 2005), Η. Тализіна (Гальперин, 

Талызина, 1968) та ін. 

Закономірностями особистісно-розвивального навчання є: 

- навчання – провідна рушійна сила в психічнму розвитку дитини, 

вироблення в неї якостей особистості, навчання й розвиток є сторонами 

діалектично взаємоповʼязаними; 
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- становлення дитини як субʼєкта різноманітних видів і форм власної 

життєдіяльності, соціуму та культури є головною метою навчання й 

розвитку; 

- розвиток зумовлює внутрішні зміни в особистості (потреби, мотиви, 

цінності, свідомість, мислення та ін). Його результати проявляються у змінах 

емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної та діяльнісно-поведінкової сфер 

особистості; 

- важливою є диференціація зон актуального (досягнутого) розвитку 

та найближчого розвитку дитини. Навчання на досить високому ступені 

труднощі має відбуватись у зоні найближчого розвитку, яка в кожної дитини 

своя та для входження в неї потрібна індивідуальна міра педагогічної 

допомоги й підтримки; 

- новоутворення, що «виникають у свідомості дитини та свідчать про 

її перехід до нового, теоретичного рівня мислення, нових способів діяльності 

та форм поведінки, нового рівня активності й самостійності», є критеріями 

особистісного розвитку (Столяренко Л., Столяренко В., 2019). 

Навчання гри на скрипці не може претендувати на розвиток 

понятійного теоретичного мислення, яке є основою розвивального навчання. 

Але використання закономірностей цієї теорії є основою інтенсивного 

навчання гри на скрипці учнів-початківців.  

Навчальна діяльність складається з вирішення певних завдань. Головна 

особливість навчального завдання полягає в тому, що під час її вирішення 

учень шукає і знаходить спільний спосіб (або принцип) підходу до багатьох 

часткових задач певного класу, які в подальшому вирішуються учнем як би 

«з ходу» й відразу правильно. 

Навчальне завдання вирішується за допомогою системи навчальних 

дій. Першою з них є дія прийняття навчальної задачі, другою – перетворення 

ситуації, що входить у таку задачу. Ці дії націлені на пошук такого генетично 

вихідного ставлення предметних умов ситуації, орієнтація на яке служить 
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загальною основою подальшого вирішення всього різноманіття часткових 

завдань (Давыдов, 1995). 

Уміння гри на скрипці можуть розвиватися лише через попереднє 

формування відповідних розумових дій, тому інтенсивне інструментальне 

навчання має спиратися на теорію поетапного формування розумових дій, 

розроблену П. Гальперіним має шість етапів формування розумових дій: 

формування в учнів мотивації; створення орієнтовної основи дії (попереднє 

ознайомлення з дією та умовами її виконання; формування матеріальної дії 

(матеріалізований вигляд із розгортанням усіх вхідних у нього операцій); 

формування зовнішнього мовлення (відпрацювання дій у зовнішньому плані 

як «промовляння ззовні»); формування внутрішнього мовлення 

(промовляння дії у внутрішній промові); етап формування розумової дії, т.т. 

інтеріорізації (перетворення дії на внутрішній процес мислення, відмова від 

будь-якої форми мовлення) (Гальперин, Талызина, 1968). 

Для інтенсивного навчання гри на скрипці другого творчо-

розвивального етапу, спрямованого на безпосередній розвиток скрипкових 

умінь скрипалів 6–7 років (активізацію пізнавально-емоційної діяльності 

учнів, оволодіння музично-теоретичними знаннями, початковими навичками 

гри на скрипці, активізацію емоційного відгуку учнів на музику, здатності до 

елементарного відтворення емоцій у музичній діяльності), доцільно 

використовувати алгоритм, що спирається на етапи формування розумових 

дій, для освоєння музичних творів (як інструктивних, так і художніх), як 

матеріалу для формування початкових скрипкових умінь: 

- емоційне налаштування;  

- ознайомлення через сприймання; 

- детальне розгортання операцій через опрацювання структурних 

компонентів твору (ритмічна структура, лад, звуковисотіність тощо) без 

інструменту; 

- інструментальне освоєння твору з допомогою вчителя; 

- елементарна рефлексія в процесі самостійного опрацювання; 
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- застосування набутих умінь у процесі самостійного освоєння іншого 

подібного твору нижчої складності. 

Виконання всіх цих етапів є принциповим для інтенсивного 

формування початкових умінь гри на скрипці. На практиці часто 

випускається останній із виділених етапів, який свідчить, що певне вміння 

сформоване й можна переходити до освоєння іншого. Часто після 

проходження одного твору учень ще не здатен до самостійного опрацювання 

нового твору, відповідно необхідно проходити декілька однопланових творів 

для повноцінного формування певного вміння. В іншому випадку вміння не 

закріплюється й часто навчання гри на інструменті перетворюється на 

«дресуру» від одного сценічного виступу до іншого, що є безперспективним 

для подальшого розвитку. 

Інтенсифікації формування скрипкових умінь учнів на початковому 

етапі навчання сприяє комплексно-варіативне застосування методів, 

прийомів, форм і засобів навчання. 

Специфіка навчання учнів 6–7-річного віку полягає в тому, що 

становлення навчальної діяльності учнів здійснюється тільки за допомогою 

активного впливу вчителя на формування її складових. Організація 

інтенсивного навчання скрипалів-початківців 6–7 років – це спеціальна 

упорядкованість навчально-пізнавальних дій учнів і вчителя, що відповідає 

цілям, мотивам і задачам початкового навчання гри на скрипці та 

відбувається у відповідному режимі – у навмисно створюваних учителем 

певних умов із застосуванням різноманітних форм, методів, прийомів і 

засобів навчання, що дозволяють забезпечити успішне формування 

елементарних навичок гри на скрипці  

На думку М. Овчиннікової, варіативність форм навчально-пізнавальної 

діяльності молодших школярів повинна «враховувати такі умови: зміст, 

ступінь складності, характер навчального матеріалу (за способом навчальної 

діяльності); характер форм організації навчально-пізнавальної діяльності, 

їхнього поєднання та взаємодії; типологію груп учнів, яка визначається на 
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основі рівня підготовленості учнів, особливостей навчальної діяльності 

молодших школярів, а також їхніх здібностей; наявність в учнів досвіду 

самостійної роботи, роботи в парах та в групах; матеріальну базу; емоційно-

психологічний стан учителя й окремих учнів» (Овчинникова, 2003, с. 10). 

У комплексному музичному занятті «музика інтегрується з кількома 

видами дитячої діяльності, переважно художніми; успішно спрямовується 

розвиток дитячої творчості. Під час такого заняття доцільно узагальнити 

одне з художніх понять (наприклад, ритм) через практичну діяльність у 

різних мистецтвах (музиці, танці, малюнку, витинанку тощо)» (Лист МОН 

№ 1/9-454 від 02.09.2016 р.). 

Комплексність у навчанні скрипалів-початківців ми розглядаємо як 

вивчення поточного матеріалу в поєднанні з іншими видами художньої 

діяльності (елементи хореографії, спів, декламація тощо), які дозволяють 

швидше, якісніше й цікавіше надати відповідні знання, швидше оволодіти 

потрібними вміннями й навичками. Варіативність (іншими словами – 

різноманітність) дозволяє максимально прилаштувати навчання під 

індивідуальні особливості кожного учня. 

Комплексно-варіативне застосування різноманітних форм, методів, 

прийомів і засобів навчання скрипалів-початківців ми розглядаємо як 

інструментарій для інтенсифікації оволодіння елементарними музичними 

знаннями та формування початкових скрипкових умінь у дітей 6–7 років у 

процесі музичної діяльності. 

Найбільш важливим різноманіття та поєднання різних форм і методів 

навчання є на першому етапі музичних занять із початківцем, коли зусилля 

вчителя спрямовані на формування в учня позитивного ставлення до занять, 

надання елементарних знань про музичну діяльність. Дотримання цього 

ґрунтовного положення сприяє формуванню мотивації, підвищенню 

пізнавальної активності, створює можливості для залучення дітей до творчої 

діяльності, що сприяє інтенсифікації навчання скрипаля-початківця 6–7 років. 
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Механізм освоєння пластики елементарних ігрових рухів 

скрипалями-початківцями має підпорядковуватися завданням утілення 

художнього образу музичного твору. Методика навчання гри на 

інструменті – сукупність знань, заснованих на загальних закономірностях, 

принципах, правилах, прийомах та способах навчання, що забезпечують 

досягнення запланованого результату. Якщо методика позначає порядок і 

способи роботи над музичним твором, то технології – конкретний процес 

досягнення педагогічної результату. 

У педагогічній практиці навчання ведеться на основі авторських 

технологій, які були обґрунтовані й вироблені на особистому виконавському 

досвіді викладача, а також за допомогою вивчення й аналізу методичної 

літератури. 

До педагогічних технологій можна віднести такі методичні посібники, 

як самовчителі або школи гри на певних струнно-смичкових інструментах, у 

яких передбачений певний, методично обґрунтований алгоритм вивчення 

матеріалу. 

У застосуванні педагогічних технологій у сфері навчання гри на 

музичних інструментах можна дуже обережно говорити про можливі гарантії 

в досягненні педагогічного результату, оскільки умови протікання процесу 

навчання завжди різні. 

Застосування педагогами-музикантами розроблених виконавських 

технологій завжди носить творчий характер і залежить від умов, у яких 

проходить урок. До них слід віднести: психофізіологічні особливості; 

компетентність викладача; психологічний мікроклімат у класі; здатність 

педагога встановити контакт з учнями. 

На третьому комунікативно-демонстраційному етапі навчання 

скрипаля-початківця, який характеризується залученням учнів до перших 

спроб сценічного втілення освоєних музичних творів, спрямуванням на 

розвиток зачатків сценічної витримки, виконавського артистизму, 

стимулюванням елементарних творчих проявів скрипалів-початківців в 
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умовах сценічного виступу залучення сучасних технологій 

інструментального навчання набуває особливого змісту. Робота виконавця 

над твором, орієнтована на відтворення та втілення його художньо-образного 

змісту – це основне завдання виконавської технології, представленої в 

певному порядку (алгоритмі) виконання ігрових дій. Відпрацювання 

алгоритму ігрових дій входить у будь-яку технологію скрипкового навчання. 

Ми у своїй роботі впроваджували деякі моменти, придатні для застосування 

в роботі з початківцями, однієї із сучасних вітчизняних технологій 

скрипкового навчання, розроблених В. Федоришиним. 

В Українському педагогічному словнику С. Гончаренка, принципи 

навчання – це «вихідні положення, що визначають зміст, форми й методи 

навчальної роботи відповідно до мети виховання й навчання; діяльності 

вчителя й характер пізнавальної діяльності учня. Педагогічні принципи є 

системою вимог, що охоплюють усі аспекти навчального процесу і 

відображають результати узагальнення досвіду викладання та навчальної 

практики. Вони забезпечують обґрунтування завдань, зміст педагогічної 

роботи, специфіку організації навчального процесу, а також їх методичні 

напрями» (Гончаренко, 1997, с. 270).  

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє говорити, що 

відповідність завданням освіти й виховання (гуманізація, демократизація та 

гуманітаризація освітньо-виховного процесу, національна основа навчання й 

виховання, збереження фізичного та психічного здоровʼя учня) є одним із 

головних принципів мистецької освіти. Важливість збереження здоровʼя 

початківця; необхідність гуманізації, демократизації та гуманітаризації 

навчання підкреслює К. Завалко (Завалко, 2009, с. 162). Національна основа 

художнього навчання й виховання є однією з методологічних засад 

мистецької освіти на думку Г. Падалки (Падалка, 2008, с. 61). З. Кодай 

говорить про принцип рідної мови: навчання повинно ґрунтуватися на рідній 

мові – народному фольклорі тієї країни, в якій живе дитина (Кодай, 1982). 
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Інтенсифікація навчання неможлива без його оптимізації та активізації. 

Як було зазначено в першому розділі, інтенсифікацію навчання ми 

розглядаємо як методологічне та психологічне вдосконалення освітнього 

процесу, що підвищує його інформативність і прискорює навчально-

пізнавальний процес. 

Оптимізація навчання розуміється нами як «створення 

найсприятливіших умов для отримання очікуваних результатів без зайвих 

витрат часу і фізичних зусиль» (Бабанский, 1977, с. 57; Околелов, 1994, с. 96–

97). Оптимізація навчання гри на скрипці передбачає таке управління 

освітнім процесом, яке забезпечує його систематичність і послідовність та 

дозволяє раціонально використовувати задані часові параметри. Тільки така 

організація освітнього процесу надає справжні та дієві знання, за якої 

система знань учня створюється в послідовності окремих кроків, зумовленій 

внутрішньою логікою навчального матеріалу й індивідуальними 

можливостями учнів. Успішність скрипкового навчання прямо пропорційна 

систематичності, послідовності та безперервності вправляння певних 

навичок, відсутності некерованих моментів. Початковий період освоєння 

інструменту потребує розвитку основних умовних напрямів навчання: 

розвиток слуху, освоєння ігрових рухів, освоєння музичної грамоти, 

формування навичок публічного виконання та ін.  

Наслідком відсутності системи й послідовності в навчанні є заповільнення 

розвитку учнів: якщо систематично не вправляти навичок – вони втрачаються; 

якщо не привчати учнів мислити, то вони постійно будуть зазнавати труднощів 

у своїй розумовій діяльності. Безперспективним є таке навчання, за якого в дітей 

укорінюється звичка нічого не засвоювати міцно, швидко все забувати, а їх 

голови набиваються несистематизованими ідеями й фактами.  

На нашу думку, системність і послідовність інструментального 

навчання передбачає дотримання таких правил: 

- дотримання логіки освітнього процесу згідно з навчальними планами, 

програмами, розкладом занять; 
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- формування музично-виконавських умінь на основі розуміння їх 

взаємозвʼязку (наприклад, для пластичності виконання дрібних рухів під час 

гри на інструменті необхідна свобода плечового поясу, більш складні штрихи 

є похідними від простих і т.д.); 

- системний розподіл навчального матеріалу за періодами навчання, 

виділення в матеріалі найбільш важливого; 

- збереження наступності змісту й форм навчання (кожне заняття має 

бути продовженням попереднього; 

- використання форм логічного подання навчального матеріалу:  схем, 

таблиць, малюнків-підказок; 

- проведення міжпередметних звʼязків; 

- координація всіх компонентів педагогічного процесу на засадах 

єдності вимог і забезпечення наступності в діяльності; 

- урахування оцінки знань для контролю та своєчасного виявлення 

стану успішності учнів і якості засвоєння навчального матеріалу. 

Оптимальна організація інструментального навчання передбачає 

поступовість ускладнення художнього та технічного репертуару: опору на 

пройдене, вивчення нового матеріалу частинами, особливе фіксування уваги на 

вузлових питаннях, ретельне планування роботи з учнем з урахуванням його 

індивідуальних особливостей. У роботі з початківцями потрібно 

використовувати комплексний підхід до розучування творів (вивчаючи їх із 

різних боків – слухової, ритмічної, образної, практичної), уникати 

необґрунтованих «стрибків» у послідовності проходження матеріалу для 

міцного його засвоєння (Завалко, 2011).  

Основними показниками успішної оптимізації навчання є: 

результативність і якість вирішення навчальних завдань, найменші витрати 

часу і зусиль педагогів і учнів, які затрачені на їх досягнення (без 

перевищення годин за навчальним планом та гігієнічними вимогами щодо 

праці й відпочинку).  
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Активізація навчання «передбачає таке вдосконалення методів і 

організаційних форм навчально-пізнавальної роботи учнів, яке забезпечує 

активну й самостійну теоретичну та практичну діяльність школярів у всіх 

ланках навчального процесу» (Грішин, Рудакевич, 1995, с. 21). Активність – це 

категорія, яка значною мірою визначає ефективність та успішність навчальної 

діяльності; це одна з важливих психічних характеристик особистості учня, яка 

виявляється у творчості, вольових актах і впливає на якість спілкування у 

процесі навчання. В. Ревенчук та Т. Грязна зауважують, що пасивність як 

особистісна характеристика, яка не подолана в дитинстві, дуже рідко 

переростає в активність у більш зрілому віці. Тому формування активності 

особистості молодшого школяра є важливим завданням педагога (Ревенчук, 

Грязна, 2018, с. 128). Активізація пізнавальної діяльності – процес спонукання 

до енергійного, цілеспрямованого учіння, подолання пасивної та стереотипної 

діяльності, зниження продуктивності та застійних явищ у розумовій роботі 

(Патяева, 2002). Активізації пізнавальної діяльності сприяє різноманітність 

форм, методів, засобів навчання; стимулювання самостійності учнів. 

Тобто, для прискореного навчання потрібно забезпечити з одного боку 

організацію роботи вчителя, який має ефективно надавати знання та якісно 

управляти процесом їх освоєння й формування відповідних навичок (що 

забезпечується оптимальною організацією роботи), так і високий рівень 

роботи самих учнів із засвоєння матеріалу з іншого (що досягається 

активізацією навчання).  

Початкове навчання гри на скрипці є тим фундаментом, від якості 

якого залежить швидкість музично-інструментального розвитку учня. 

Навчання гри на музичному інструменті є засобом долучити дитину до 

загальнолюдського музичного всесвіту, ознайомлення із системою та логікою 

розвитку його художніх образів, специфічними засобами виразності 

музичного мистецтва тощо. Але, як би ми не намагалися долучити дитину до 

«високого» в музичному мистецтві, прямим завданням учителя є надання 
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навичок ремесла в гарному розумінні цього слова і цілісність навчання є 

принципом, який зумовлює інтенсивне зростання скрипаля.  

Під цілісністю музичного навчання ми розуміємо єдність 

інтелектуального та почуттєвого, технічного й художнього в 

інструментальній підготовці скрипаля. Інтелектуальне осмислення разом із 

вкладанням власних емоцій у музичний твір є невідʼємними складовими 

музично-виконавської діяльності. «Сприймання, оцінювання та творення 

мистецтва в навчальному процесі не можуть відбуватися плідно, якщо не 

передбачають взаємодії раціональних і почуттєвих аспектів психічного життя 

учнів», зазначає Г. Падалка (Падалка, 2008, с. 79). Навчання гри на скрипці 

передбачає з одного боку оволодіння системою музично-виконавських понять, 

формування навичок інтелектуального аналізу власних виконавських дій, 

розширення музичного кругозору, а з іншого – потребує розвитку емоційної 

сфери, збагачення етичних та естетичних переживань. Відповідно, єдність 

інтелектуального та почуттєвого є необхідною умовою навчання гри на скрипці. 

На початковому етапі навчання закладаються підвалини подальшого 

розвитку скрипаля: основи художньо-образного та скрипково-виконавського 

мислення. Н. Батюк трактує художньо-образне мислення як «пізнавально-

творчу діяльність, спрямовану на усвідомлення змісту образів мистецтва, їх 

відтворення в музично-виконавській діяльності, здатність проводити 

паралелі між явищами мистецтва та образами життя» (Батюк, 2003, с. 9). 

Одним з основних завдань навчання скрипаля-початківця є формування 

основ художньо-образного мислення, оскільки найвища ціль музикування на 

інструменті – змістовно наповнена гра. М. Берлянчик, відзначаючи 

притаманну цьому вікові слабкість аналітичного мислення, зазначає, що 

«потенційні можливості сприйняття, накопичення та переробки різних 

вражень, їхньої проєкції на власну ігрову діяльність, розвиток уяви та 

фантазії в дитини надзвичайно великі», тому має бути багато художньо-

етичних вражень для створення «поля тяжіння», яке дозволить зберегти 

інтерес до навчання (Берлянчик, 2000, с. 9). На думку К. Мостраса, потрібно 
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«якомога раніше розвивати в учня звʼязок між музично-художніми 

уявленнями й відчуттями рухового порядку» (Мострас, 1956, с. 12). 

Якісне засвоєння ґрунтовних технологічних елементів скрипкового 

мистецтва спирається на розвиток скрипково-виконавського мислення, яке 

формує технічний розвиток інструменталіста. В даному напрямі роботи слід 

ураховувати перспективність засвоюваних навичок, що зумовлює 

використання принципу акмеологічної спрямованості освоєння 

інструменту, тобто для інтенсивного навчання потрібно вчити скрипаля-

початківця ігровим діям такої якості, які би не потребували принципової 

корекції в майбутньому, складаючи міцний фундамент майбутньої 

майстерності виконання.  

Акмеологія (від давньогрецького акме – квітуча сила, вершина) – наука 

про досягнення людиною найвищих вершин у життєдіяльності та 

самореалізації творчого потенціалу, який є основою загальнолюдських 

потенційних можливостей (Ніколаєску, 2012, с. 5). 

В. Федоришин зазначає, що «акмеологія є міждисциплінарною наукою 

про закономірності й фактори досягнення вершин професіоналізму та творчого 

довголіття особистості. Виникнення акмеології означає заміну парадигми в 

розвитку цілого ряду наук і наукового світобачення та соціальної практики 

здійснюється перехід від розгляду людини як похідної суспільних явищ та її 

розуміння як субʼєкта, особистості, який може вирішувати особистісні та 

суспільно вагомі проблеми» (Уманский, 1980, с. 50).  

Питання акмеологічної проблематики висвітлювали у своїх працях 

Б. Ананьєв (Ананьев, 1980а; 1980б), О. Анісімов (Анисимов, 2007), 

Є. Богданов (Богданов, Зазыкин, 2001), А. Деркач (Деркач, 2000), І. Зязюн 

(Зязюн, 2008), Н. Кузьміна (Деркач, Кузьмина, 1993), І. Ніколаєску 

(Ніколаєску, 2012) та ін. Акмеологічному підходу в мистецькій освіті 

присвячено праці А. Козир (Козир, 2009), Г. Падалки (Падалка, 2010), 

В. Федоришина (Федоришин, 2012; 2014) та ін. 
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На думку І. Ніколаєску, слід розрізняти загальну й педагогічну 

акмеологію. Предметом педагогічної акмеології дослідник називає 

«саморозвиток субʼєктів педагогічного процесу (як викладачі та вчителі, так і 

студенти та учні) у ході освітньої діяльності з метою підготовки до 

самовизначення в житті, професійного становлення, розвитку й 

удосконалення професійної майстерності на шляху реалізації особистісної 

стратегії життя», що зумовлює появу галузей педагогічної акмеології: 

акмеологія вищої освіти, акмеологія середньої професійної освіти, акмеологія 

шкільної освіти тощо (Ніколаєску, 2012, с. 7). 

Акмеологічна концепція шкільної освіти, розроблена В. Максимовою, 

має такі позиції: 

1. Метою та результатом освітнього процесу в школі проголошується 

цілісний розвиток дитини, в якому кожна рубіжна сходинка навчання має 

свій ступінь зрілості. Зрілість розуміється, як акме-форма, що «взаємодіє з 

іншими акме-формами, що розкривають вершини, інтегральні 

характеристики цілісного розвитку людини: індивідуальність, творчість, 

здоровʼя, духовність й ін.» (Ніколаєску, 2012, с. 11). 

2. Психолого-педагогічними умовами цілісного розвитку підростаючої 

людини й поетапного формування її зрілості є такі: 

• зміст освіти має включати знання про людину, її відносини зі світом, 

включаючи сферу «людина-людина»; 

• виховання особистості, яка прагне до саморозвитку, стійкої до 

нестабільності навколишнього середовища, здійснюване через взаємодію з 

педагогом; 

• використання навчальних технологій акме-рівня, які забезпечують 

успішну освіту; 

Акмеологічні педагогічні технології – «технології, які, з одного боку, 

спрямовані на саморозвиток учня згідно з його задатками та внутрішньою 

інтенцією в умовах варіативності освітніх програм, а, з другого боку, це 

технології, спрямовані на досягнення кожним учнем своїх можливих 
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найвищих результатів за умови поєднання зусиль усіх фахівців, які 

здійснюють педагогічний супровід» (Ніколаєску, 2012). 

• створення середовища, що стимулює досягнення високих результатів 

у навчанні, у творчості, престижу якісної навчальної праці, тобто 

акмеологічного шкільного середовища, яке розуміється як «простір школи та 

звʼязаного з нею соціуму, духовно формуючі впливи яких спрямовані на 

досягнення акмеологічно значимих результатів як учнями, так і вчителями в 

умовах творчих пошуків і престижу самовдосконалення в зонах автентичного 

самовизначення»; 

• робота з батьками як субʼєктами педагогічного процесу, що включає 

три етапи: «інформаційне забезпечення; залучення до співучасті в 

батьківських зборах і шкільних заходах; творче співробітництво в 

позакласній і навчальній роботі»; 

• удосконалення педагога як фахівця з розвитку дитини в навчанні 

предмету, який володіє як корекційними, так і розвиваючими творче начало й 

талант дитини технологіями. 

Формулою розвитку шкіл акмеологічного типу І. Ніколаєску вважає 

«особистість-творчість-талант-лідер» (Ніколаєску, 2012, с. 11). 

Г. Падалка виокремлює поняття акмеологічної арт-педагогіки – 

«самостійної галузі педагогічного знання, що досліджує закономірності 

досягнення найвищого рівня в художньому навчанні, вихованні й розвитку 

особистості» (Падалка, 2010, с. 10). 

Дослідниця визначає «взаємодію педагога й учнів, спрямовану на 

досягнення найвищих результатів у мистецькій діяльності» як предмет 

акмеологічної арт-педагогіки. Г. Падалка розробила акмеологічні засади 

мистецького навчання: «акмеологічне цілепокладання художньої діяльності 

(особлива налаштованість на досягнення найвищого рівня досконалості), 

акмеологічне усвідомлення мистецьких дій (здатність вибирати найкраще у 

світі мистецтва), акмеологічна регуляція художньо-творчої діяльності 

(педагогічна підтримка та забезпечення учнів найефективнішими засобами 
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художньо-творчої діяльності для досягнення найвищої продуктивності в 

мистецькій діяльності)» (Падалка, 2010, с. 3). 

Інтенсифікація навчання передбачає освітній процес, спрямований на 

досягнення найкращих результатів із можливою для дитини швидкістю, що в 

багатьох моментах відповідає акмеологічній концепції шкільної освіти та 

засадам акмеологічної арт-педагогіки, що й зумовлює використання 

принципу акмеологічної спрямованості до інтенсифікації початкового 

навчання навчання гри на скрипці. 

На наш погляд, в інтенсивному навчанні гри на скрипці учнів 6–7 років 

необхідною є гедоністична спрямованість навчальної діяльності, заснована 

на гедоністичному началі психіки людини, який знаходить відображення в 

тому числі й у освітньому процесі. Ми будемо розглядати цей принцип через 

властивість людської психіки, яка у своїй основі направлена на отримання 

приємних відчуттів від задоволення потреб. 

Гедонізм, як етичне вчення (за яким вищою метою та основним 

мотивом поведінки людини є насолода, задоволення), «не враховує, що 

приємне – це лише оцінка успішності задоволення потреби… Усе психічне 

починається з оцінки, яка має гедоністичний тон» (Колесов, 2002б, с. 86). 

Гедоністичний принцип навчання висвітлений у дослідженнях 

Д. Колесова (Колесов, 2002а; 2002б), І. Малашевської (Малашевська, 2016), 

Т. Строгаль (Строгаль, 2018) та ін. Д. Колесов називає первинним 

гедоністичним підґрунтям розвитку психіки розрізнення відчуття «приємно-

неприємно», згодом до цього приєднується здатність розрізняти «добре-

погано» й на завершення  розрізнення «добро-зло» (що властиво тільки 

людині) (Колесов, 2002б). 

Ланцюги задоволення людини тісно повʼязані зі структурами мозку, які 

відповідають за емоції та памʼять, планування, ухвалення рішень, тобто 

безпосередньо впливають на інтенсивність навчання. Приємне переживання 

запускає кілька процесів різної тривалості: 1) нам подобається досвід 

(виникає безпосереднє відчуття задоволення), 2) ми повʼязуємо зовнішні 
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сенсорні стимули (це може бути вигляд, звуки, аромати тощо) та внутрішні 

стимули (наші думки й почуття в цей час) із пережитим приємним досвідом, і 

ці асоціації дозволяють нам зрозуміти, що потрібно зробити, щоб ще раз 

пережити приємні відчуття; 3) «ми присвоюємо цьому приємному 

переживанню певну цінність (високу або низьку), щоб у майбутньому 

вибирати з різних задоволень найбільш прийнятне, залежно від того, скільки 

зусиль ми готові докласти та на які ризики згодні піти» (Линден, 2012, с. 35). 

Таким чином, педагогу потрібно враховувати рівень задоволеності 

дитини своїми вміннями, стимулюючи її прагнення до нових досягнень, до 

подальшого самоствердження як особистості через прищеплення любові до 

музики, створення умов для отримання задоволення від процесу музикування, 

формування й розвиток музичних здібностей і навичок гри на інструменті.  

Найбільш важливим гедоністичним компонентом навчання є 

забезпечення психологічного відчуття його успішності. Для досягнення цієї 

мети на заняттях потрібно використовувати вже відомі ефективні механізми 

керування роботою психіки, одним із яких є підкріплення, що дозволяє 

впливати на поведінку людини та сприяє більш повному відчуттю 

задоволення потреби. Оскільки у віці 6–7 років усвідомлена поведінка ще не 

сформувалася, цей механізм є особливо доречним. 

Підкріплення – «мережа, складена з трьох окремих компонентів: 

заохочення (чуттєве задоволення, яке можна описати словом «подобається»), 

бажання (мотивація до підкріплення) та знання про майбутні заохочення, що 

включають у себе асоціації, уявлення про минулі підкріплення  на них 

ґрунтується передчуття підкріплень майбутніх» (Буханєвич, 2019, с. 46–47). 

Підкріплення є таким тільки тоді, коли надається саме в момент поведінкової 

дії, на відміну від заохочень і покарань, які діють уже після поведінкової дії 

та працють скоріше з памʼяттю та уявою. Згідно з дослідженями В. Сузукі, 

підкріплення, повʼязане з навчанням, реалізується двома областями мозку: 

гіппокампом і мозжечковою мигдалиною, але вчені й донині не зуміли до 

кінця зрозуміти, як саме мозок генерує відчуття задоволення (Сузуки, 2017). 
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Людині властиве згасання непідкріпленої та підсилення поведінки, що 

викликає її схвалення. Таким чином, більшого ефекту в навчанні можна 

досягти, підсилюючи потрібні для пізнавальної діяльності елементи 

поведінки. Якщо позитивне підкріплення переважатиме протягом заняття, 

виникає відчуття задоволення від навчальної діяльності (Майленова, 2010). 

Для отримання кращого результату на різних етапах формування навички 

потрібно застосовувати різні варіанти підкріплення. На початку освоєння 

навички підкріплення має бути різноманітним – як моральним, так і 

інформаційним; підтримувати правильні дії, або спроби їх зробити порібно при 

кожному їх здійсненні. Позитивне підкріплення навіть самих незначних кроків 

активізує дитину, надихає її на подальшу роботу. На наступному етапі, коли 

навик уже майже освоєно, потрібно переходити до варіабельного підкріплення. 

В цьому випадку підкріплення здійснюється в довільному порядку, 

нерегулярно. На думку Ф. Майленової, варіабельний режим більш ефективний 

для вже вивченої поведінки, ніж передбачуваний і постійний. Дослідниця 

вважає, що причина ефективності такого впливу полягає в «особливостях 

нашого мислення, яке завжди прагне відгадувати загадки, а якщо схема надто 

проста та зрозуміла, їй просто нецікаво стає слідувати» (Майленова, 2010). 

Дослідження показують, що у варіативному режимі чим довший інтервал між 

підкріпленнями, тим сильніше він стимулює поведінку. Ця особливість 

людської психіки використовується в азартних іграх, де гравці ніколи не знають 

напевно, виграють вони або програють. 

Однією з нагальних потреб для дитини є навчання, отже одним із 

найважливіших завдань навчання є запалити й підтримувати протягом усього 

процесу навчання вогник цікавості, радості й подиву, яким супроводжується 

освоєння всього нового. Якщо освітній процес протікає з бажанням і 

задоволенням, можна подолати багато перешкод за допомогою внутрішніх 

резервів, доступ до яких можливий лише через відповідний психологічний стан. 

Прискорити освоєння фізичних навичок і позбавитися нудьги під час 

багаторазових одноманітних повторів, адже тренаж мʼязової памʼяті вимагає 
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ґрунтовного закріплення відповідних навичок, можливо за допомогою 

професійного планування занять і використання підкріплення. Умовами 

вироблення мʼязової навички є:  

1. Складність завдань має підвищуватись поступово. 

2. Завдання мають бути доступними. Для дитини отримання 

підкріплення має бути реальною можливістю. 

3. Підкріплювати потрібно поточний рівень оволодіння певною 

навичкою, а не ідеальний. 

4. За один проміжок часу можна вирішувати тільки одне конкретне 

завдання, важливо не розпилювати увагу на формування декількох навичок 

одночасно. Також потрібно зниження уваги до засвоєних раніше навичок під 

час виконання нового завдання. 

5. Планування має охоплювати декілька занять, щоб програма подальших 

дій у разі раптового швидкого освоєння навички, була вже готовою. 

6. За неуспішності наявної, форми научіння потрібно змінювати.  

7. Кожне заняття необхідно закінчувати позитивним підкріпленням, 

адже відсутність його субʼєктивно сприймається, як покарання. 

Потрібно зауважити, що дані умови також сприяють виникненню 

відчуття задоволення від освітнього процесу та забезпечують виконання 

принципу послідовності навчання.  

Також слід ураховувати, що природний механізм вироблення 

«гормонів щастя» під час активної рухової діяльності («мʼязова радість») 

дозволяє отримувати відчуття задоволення від рухової діяльності за умови 

правильної роботи мʼязового апарату (Малашевська, 2014, с. 69). Таким 

чином, якість виконання фізичних дій на інструменті потребує особливої 

уваги та за відповідної роботи вчителя також може слугувати додатковим 

джерелом задоволення для дитини.  

Розрізняють також підкріплення випереджувальне (використовується 

до початку дії та може тривати до її завершення) та завершальне 

(субʼєктивний результат дії). Такі емоції, як ентузіазм, наснага, передчуття, 
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упевненість у своїх силах є складовими випереджаючого типу підкріплення. 

Ці емоції важливі до моменту задоволення потреби, вони допомагають 

довести справу до кінця. Інший характер має завершальне підкріплення. В 

такому випадку важливою є фіксація того факту, що в результаті дій учня 

отримано саме те, що вимагалося. 

Зазначений вид підкріплення фіксує весь комплекс дій та їх 

послідовність, яка привела до успішного результату. Цей характер 

завершального підкріплення після повного задоволення потреби властивий 

таким емоціям, як гордість, почуття добре зробленої справи, радість 

перемоги тощо.  

Появі відчуття успішності навчальних дій сприяє також відповідна 

організація процесу оцінювання навчальних дій учня. Це в жодному разі не 

може бути «вирок, який не підлягає оскарженню», а лише констатація рівня 

освоєння твору, вправи або навички на даний момент, який можна підвищити, 

виконавши певні умови й отримати вищий бал оцінювання. Приклад такого 

оцінювання в педагогічній практиці використовував В. Шаталов, учні якого 

мали можливість підвищити оцінку, пересклавши матеріал. Це стимулювало 

учня до роботи над собою та виключало страх під час отримання оцінки 

(Шаталов, 1979). Для скрипаля-початківця важливою є впевненість у власних 

можливостях, чого можна досягти та прийомом навіювання. Для цього 

використовуються насамперед вербальні установки, впевненості в собі дитині 

додає усвідомлення власних досягнень. Для цього корисно робити аудіо та 

відео фіксацію виконання музичних творів, участі в концертах тощо. 

Саме по собі задоволення від певної дії не приведе до інтенсифікації 

навчальної праці. Потрібно створити такі умови, які би викликали потребу у 

відповідних діях. Тобто, необхідно активізувати потребу в навчанні гри на 

скрипці. Одним із засобів, які викликають потребу в музикуванні, є 

організація відповідного дозвілля: сімейне музикування, відвідування 

зустрічей із музикантами різного віку, з цікавими людьми, залучення дитини 

до організації та проведення різних музичних заходів та ін. Виникненню та 
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збереженню потреби в навчанні гри на скрипці сприяє також організація 

концертів із яскравих творів за участю талановитих учнів. Останнім часом 

популярності набувають літні скрипкові табори, де кілька тижнів діти 

живуть, «занурюючись» у музику. Учні мають можливість спробувати жити 

майже як справжні музиканти, що також сприяє інтенсифікації їх музичного 

та скрипкового розвитку.  

Таким чином, для забезпечення гедоністичної спрямованості навчання 

потрібно: забезпечити відчуття успішності навчальних дій учня, створити 

умови для соціального схвалення його результатів, активізувати потребу в 

освоєнні скрипки.   

З вищесказаного випливає, що необхідними принципами інтенсифікації 

початкового навчання гри на скрипці є: оптимізація навчання; активізація 

навчання; цілісність музичного навчання; акмеологічної спрямованості 

навчання; гедоністичної спрямованості навчальної діяльності. 

 

2.2. Педагогічні умови інтенсифікації навчання скрипалів-

початківців 6–7 років 

 

Початкове навчання скрипаля взагалі та його інтенсивний варіант має 

забезпечувати відповідність навчального матеріалу інтелектуальному, 

психічному анатомо-фізіологічному та музичному розвитку дітей. 

Особливості навчання дітей молодшого шкільного віку зумовлюються 

особливостями розвитку організму, які ми висвітлювали в розділі 1.3. 

Навчання гри на скрипці є одним із чинників розкриття особистості 

учня. Постійна діагностична увага, визначення перспектив розвитку, 

створення правильної комунікативної стратегії освітнього процесу є 

складовими особистісного підходу. Про необхідність урахування 

індивідуальності учня вказує переважна більшість сучасних досліджень у 

галузі психології та педагогіки, зокрема, музичної, як ми вже вказували в 

підрозділі 2.1.  
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Говорячи про навчання гри на інструменті й зокрема початковий період 

його освоєння не можна оминути необхідність послідовного логічного та 

координованого в часі розвитку основних умовних напрямів навчання. 

Такими напрямами є освоєння ігрових рухів, розвиток слуху, мнемічний 

розвиток, освоєння музичної грамоти, формування навичок публічного 

виконання та ін. Відставання в будь-якому з напрямів, призводить до 

загального уповільнення музичного розвитку учня. В роботі з початківцями, 

як уже було зазначено, потрібно «використовувати комплексний підхід до 

розучування творів (вивчаючи їх із різних боків – слухового, ритмічного, 

образного, практичного), уникати необґрунтованих «стрибків» й 

послідовності проходження матеріалу» (Завалко, 2011). На жаль, викладання 

теоретичних дисциплін на початковому етапі навчання не враховує 

специфіку освоєння струнно-смичкових інструментів, тому вчителю 

доводиться надавати знання з елементарної теорії музики. Розвиток памʼяті 

теж є необхідною складовою майбутньої виконавської майстерності, тому 

бажано проходити більше репертуару, стимулюючи швидке розучування 

частими публічними виступами (не обовʼязково на концерті, головне – 

створити ситуацію наближену до сценічного виконання), що одночасно 

допоможе формуванню сценічної витривалості. 

Для забезпечення доступного для дитини за формою та цікавого за 

змістом процесу музикування як основи всіх навчальних дій потрібне 

урізноманітнення форм і видів діяльності. Зокрема, К. Завалко, І. Сташевська 

пропонують ширше використовувати групові форми занять, творчо 

поєднувати їх з індивідуальними (Завалко, 2011; Сташевська, 2003; 2006). 

Доцільність занять з мінігрупою підтверджує видатний педагог сучасності 

Г. Турчанінова (Турчанинова, 2006; 2014). Цікавим є досвід колективного 

музикування в практичній діяльності П. Столярського (Лившиц, 1939), 

Ш. Сузукі (Сузуки, 2005). Є. Пудовочкін (Пудовочкин, 2006) теж вважає 

важливим для початкового етапу навчання використання ранніх форм 

ансамблевого музикування, як більш природних для дітей, що дозволяє 
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ширше використовувати ігрові ситуації («Вчити – граючись, граючи – 

навчатись»). Необхідність використовувати ігрові методи навчання на 

початковому його етапі відзначають майже всі науковці й педагоги-практики. 

Систематичне використання дидактичних ігор, що відповідають віковим 

особливостям дітей і створює емоційний фон зацікавленості й активної 

участі в пізнанні. Г. Міщенко пропонує по-новому подивитися на давню 

традицію початкового навчання гри на скрипці з дуетних форм музикування 

(Мищенко, 2009, с. 73). К. Завалко та Є. Пудовочкін також відзначають гарні 

результати використання ритміки для освоєння ритмічного малюнку твору. 

Реалізація описуваної методичної засади створює широке поле для 

педагогічної творчості вчителя, стимулює формування ним власних розробок 

форм і видів діяльності роботи з початківцями. 

Аналіз науково-педагогічної літератури та досвіду передових 

педагогів-скрипалів дозволяють говорити про стійку тенденцію сучасної 

скрипкової педагогіки в зміщенні акценту розуміння сутності початкового 

етапу навчання грі на скрипці. Нассамперед, це усвідомлення головної мети 

даного періоду не просто як навчання гри на інструменті, а як організацію 

доступного за формою та цікавого за змістом процесу музикування, в яке 

органічно вплетене освоєння прийомів гри та музичний розвиток учня. 

Не викликає сумнівів необхідність вибору доступного репертуару, методів 

і форм навчання, пристосованих до вікових особливостей кожної конкретної 

дитини. Відповідно, в навчанні скрипалів-початківців означеного віку потрібно: 

 надавати пріоритет практичній діяльності; 

 уникати перевантаження нервової системи; 

 забезпечувати поступовість навчання; 

 приділяти особливу увагу закріпленню матеріалу; 

 активно використовувати ігрові форми навчання; 

 забезпечити умови для формування відповідних моральних 

категорій, необхідних для подальшого музичного розвитку. 



98 

 

Описувана педагогічна умова є фундаментом інтенсивного музичного 

розвитку учня та одним із важливих компонентів забезпечення успішності 

навчання. 

Наступною. педагогічною умовою є забезпечення високої 

інформативності та творчої наповненості навчального матеріалу.  

Навчання – «взаємообумовлена діяльність учителя й учня, у процесі 

якої відбувається засвоєння знань, умінь, навичок і формуються властивості 

особистості» (Регуш, Орлова, 2010, с. 121). Відповідно, навчання гри на 

музичному інструменті є оволодінням знаннями, вміннями й навичками 

практичної музично-естетичної діяльності певного рівня. Отже, в цілому цей 

процес є передаванням вибраної інформації та навчальний матеріал – один із 

допоміжних засобів його здійснення. 

Питання аналізу інформації, інформаційної насиченості й 

інформативності тексту ставили у своїх працях Є. Артемова (Артемова, 

1999), Н. Валгіна (Валгина, 1998), І. Гальперін (Гальперин, 2007), 

О. Михайлова (Михайлова, 2007), Л. Селіванова (Селіванова, 1999) та ін. У 

науковій літературі інформативність розглядається як категорія, що 

забезпечує вербалізовану організацію знань, їх осмислення, передавання й 

кодування читачем (Самочорнова, 2010, с. 225). 

Інформація, як основна категорія тексту, різниться за своїм прагматичним 

призначенням. І. Гальперін виділяє такі види текстової інформації: змістовно-

фактуальну (те, що ми бачимо); змістовно-концептуальну (відображає 

ставлення автора) та змістовно-підтекстову (Гальперин, 2007, с. 225).  

На думку О. Самчорнової, інформативність не є тотожною інформаційній 

насиченості тексту (надлишкове представлення нової інформації в тексті 

заважає його засвоєнню). Інформаційна насиченість – загальна кількість 

інформації, яка міститься в тексті. Цінність має нова інформація – корисна, 

прагматична; саме вона є показником інформативності тексту. «Інформаційна 

насиченість тексту – абсолютний показник якості тексту, а інформативність – 

відносний, оскільки ступінь інформативності повідомлення залежить від 



99 

 

потенційного читача. Інформативність тексту – це ступінь його смисло-

змістовної новизни для читача, яка проявлена в темі та авторській концепції, 

системі авторських оцінок предмета думки» (Самочорнова, 2010, с. 227). 

Дослідниця наголошує на необхідності підвищення інформаційної насиченості 

за мінімальної затрати мовленнєвих засобів, застерігаючи проти надлишкового 

подання інформації в тексті. Науковець вказує у своїй роботі, що цінність саме 

навчального тексту полягає не тільки в кількості поданого нового змісту, але й у 

формі подачі цієї інформації, що забезпечує спроможність його розуміння та 

засвоєння стороною, що її сприймає. Утримування балансу між кількістю 

нового й забезпечення якісного його засвоєння дитиною є практичним 

вираженням педагогічних принципів доступності та послідовності навчання. 

Інший підхід до інформативності навчального матеріалу демонструють 

представники наукової школи інтенсивного навчання з використанням 

сугестії (Г. Лозанов (Лозанов, 1970), В. Петрусинський (Петрусинский, 

1987)). Дослідники наголошують на необхідності подання нової інформації 

великими масивами для пасивного неусвідомленого сприйняття та 

подальшого активного засвоєння й усвідомлення. Умовами сприйняття 

великого обсягу інформації є: незвичайна форма подачі, високий рівень 

емоцій, розважально-ігрова форма, використання неусвідомлених видів 

діяльності, використання акмеологічних методик керування станом учня й 

застосування субсенсорних подразників. У процесі ігрової діяльності, під час 

якої актуалізується нова інформація, виділяються два рівні: свідомий рівень 

(умови гри), другий план – мимовільне використання неусвідомленої 

інформації, що дозволяє уникати зайвої психологічної напруги. 

Як ми бачимо, в першому підході до інформативної насиченості 

навчального матеріалу подача й засвоєння нової інформації відбувається у 

звичайних умовах. У цьому випадку існує певна межа, описана ще в роботах 

Г. Лозанова (Лозанов, 1970, с. 6–8), у випадку перевищенні якої зʼявляється 

нервова перевтома та подальші похідні негативні психологічні й фізіологічні 

реакції організму.  
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Інший підхід передбачає подолання описаного природного 

інформативного барʼєру шляхом задіяння специфічних станів людського 

організму («концертна псевдопасивність» у Лозанова); використання подачі 

інформації згідно з методиками, які використовують сучасні знання психології 

та технічні можливості апаратури (ритм, інтонація, звуковий супровід, 

швидкість на грані усвідомлення тощо  усе це можливо скомпонувати, 

використовуючи компʼпютерні технології) та практично засвоюючи 

(актуалізуючи) новий матеріал у спеціальних психологічних умовах, які 

забезпечують зняття психологічних зажимів (страху, невпевненості тощо), 

створюють емоційний комфорт, що звичайно підвищує результативність 

засвоєння нової інформації. 

На нашу думку, навчання гри на скрипці не передбачає такого великого 

обсягу теоретичної інформації, як вивчення іноземних мов (саме в цій галузі 

працювали Г. Лозанов і В. Петрусинський), але використання певних 

елементів сугестопедії дає позитивні результати для інтенсифікації 

початкового етапу навчання гри на скрипці (врахування дії елементів другого 

плану, високий рівень емоційності, ігрові методи актуалізації знання тощо).  

Під інформативністю навчального матеріалу ми розуміємо ступінь 

новизни інформації, доступної для декодування, осмислення й засвоєння 

учнем. 

На думку Є. Коробова, навчальний матеріал є сукупністю двох 

інформацій: основної та допоміжної: «кінцева мета подання основної 

інформації є перетворення її на знання або вміння (знання – це сприйнята, 

зрозуміла, усвідомлена та включена до системи наявних знань інформація). 

Допоміжна інформація має на меті забезпечення надійності (гарантованості) 

в засвоєнні основної інформації» (Коробов, 2010). 

Навчальні матеріали є важливою частиною загального освітнього 

середовища й можуть бути різних видів: текстові, графічні, мультимедіа, 

аудіоматеріали, відеоматеріали. Розберемо особливості кожного з них. 
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Текст (лат.textus – тканина, сплетіння, зʼєднання)  «обʼєднана за 

змістом послідовність знакових одиниць, основними властивостями якої є 

звʼязаність і цілісність» (Валгина, 1998, с. 7). Семіотика під текстом розуміє 

осмислену післідовність будь-яких знаків, будь-якої форми комунікації, в 

тому числі це може бути музика, танець, обряд, ритуал тощо. 

Для адекватного сприйняття тексту необхідна наявність фонових 

знань – інформаційного фонду про реалії та культуру, якими володіють і 

автор, і читач. Фонові знання можуть бути індивідуальними, колективними й 

соціальними (Валгина, 1998, с. 8–9). Також їх можна кваліфікувати за 

змістом: життєві, донаукові, наукові, літературно-художні. 

Текст як продукт мовної розумової діяльності автора й матеріал 

розумової діяльності інтерпретатора (читача) є насамперед особливим чином 

представлене знання: семантично виражене знання й фонове знання. 

Відповідно, в навчанні гри на скрипці можна говорити про розумову 

діяльність композитора й виконавця-інтерпретатора. Текст є матеріальним 

утворенням, але несе в собі щось нематеріальне, зміст (знання, події). Знання 

не завжди реалізується цілком (семантичними) засобами.  

Загальновідомо, що слово – символ і підлягає декодуванню, а сам образ 

цього не потребує, тому дуже важливо використовувати метафори, 

максимально конкретизувати загальні поняття. Доцільно більше 

застосовувати заохочувальні й уникати слова примусу. 

На нашу думку, ознаками навчального тексту, пристосованого для 

інтенсивного навчання учнів дошкільного та молодшого шкільного віку, є:  

- структурованість матеріалу; 

- доступність (текст має бути пристосованим для сприйняття даною 

віковою категорією за формою, змістом, обʼємом тощо); 

- звʼязність, послідовність і різноманітність викладення; 

- позитивність (надає економію психологічних ресурсів у процесі 

засвоєння матеріалу). 
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В інструментальній музичній педагогіці навчальним матеріалом виступає 

насамперед музичний текст  «специфічна знакова структура, метою якої є 

передача художньої інформації, що має звукочасові властивості, від 

композитора до слухача. Він має семіотичну структуру, інтенцію (від лат. 

Intentio – прагнення – спрямованість свідомості (мислення) на пізнання певного 

обʼєкта, на розв’язання задачі), натуральну неповторність, культурно-історичні 

межі, є сигналом, що передає інформацію в просторово-часовому контексті, а 

також основним елементом процесу «музика» (Карпухина, 2011, с. 81). 

Музичний текст базується на нотних символах. Нотний текст – це 

«система конвенційних знаків, які візуально виражають структуру, 

архітектоніку музичного твору». Для його перетворення на музичний 

потрібна актуалізація змісту в реальному звучанні й у процесі сприйняття 

цього тексту слухачем, а також «необхідне певним чином організоване 

мислення інтерпретатора з приводу даного музичного твору» (Карпухина, 

2011, с. 79). Музичний текст у процесі інструментального навчання є: 

 джерелом накопичення образно-художньої інформації; 

 основою для опрацювання виконавських навичок; 

 середовищем для формування й розвитку комплексу музичних 

здібностей (звуковисотний і тембровий слух, памʼять, відчуття ритму тощо); 

 матеріалом для оволодіння знаковим комплексом звукозапису. 

На початковому етапі навчання гри на скрипці текстовий навчальний 

матеріал представлений насамперед у відповідних підручниках 

(хрестоматіях, збірках етюдів, різних школах гри). На нашу думку, в сучасній 

музичній педагогіці мало розроблене питання наукового обґрунтування 

форми подачі навчального матеріалу у відповідних навчальних посібниках та 

її удосконалення. В усіх навчальних посібниках дотриманий принцип 

послідовності, поступовості ускладнення матеріалу, доступності та інших 

пунктів, які стосуються порядку вивчення гри на інструменті. Але, на наш 

погляд, за формою подачі матеріалу ці посібники поступаються яскравістю, 
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близькістю змісту до потреб дітей, які живуть у сучасних музичних 

гармоніях і ритмах, сучасним посібникам, наприклад, з іноземної мови для 

сучасних курсів інтенсивного навчання.  

Також велику допомогу в навчанні надають графічні матеріали. 

Графічні навчальні матеріали роблять процес навчання більш простим, 

цікавим і ефективним, сприяють розвитку пізнавального інтересу, активізації 

навчально-пізнавальної діяльності, конкретизації досліджуваних питань, 

наочної систематизації та класифікації понять, що вивчаються, допомагають 

фіксувати увагу. 

Для кращого освоєння нової інформації необхідно спочатку осмислити 

й певним чином структурувати новий матеріал, намагаючись звʼязати його з 

тим, що учневі вже відомо. Зорове сприйняття інформації відіграє велику 

роль у навчанні, оскільки «за допомогою очей сприймається 90 % 

інформації» (Брагина, Доброхотова, 1988, с. 20). Графічне згущення 

(стискання) інформації під час її подання й засвоєння є одним із засобів 

структурування інформації, що є також фактором інтенсифікації навчання. 

Навчання музиці розвиває передусім слух, але для прискореного освоєння 

необхідного теоретичного матеріалу бажано використовувати графічні 

структуровані схеми, таблиці, ігровий наочний матеріал тощо у формі, яка 

відповідає віковим особливостям учнів. Окрім цього, є сучасні знання 

психології, що активно використовуються в інших професіях, наприклад 

оформленні реклам, афіш тощо та майже не застосовуються в сучасних 

підручниках для малят-скрипалів. Це робота з кольором, виділення основних 

акцентів для привертання особливої уваги, композиційне оформлення сторінок 

тощо. 

Оскільки графіка для початківців має бути джерелом нової інформації, 

та стимулюючим (мотивуючим) фактором її подальшого засвоєння, на нашу 

думку, доцільно провести паралелі з оформленням рекламної продукції. 

Є. Маркова виокремлює 7 складових, які забезпечують легкість 
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розпізнавання, запамʼятовування й розуміння: основна ідея, композиція, 

текст, колір, шрифт, рух, дизайн (Маркова, 2010, с. 30). 

Графічне оформлення матеріалу повинне привертати увагу як довільну, 

так і мимовільну. Мимовільна увага привертається більше через форму, а 

довільна – через композиційну структуру. Розрізняють також центральні й 

периферійні стимули, зауважуючи, що саме останні породжують автоматичні 

зсуви уваги, а дія центральних є підвладною контролю людини. 

Для сприйняття людини найбільш ефективними виявляються 

композиції  

- врівноважені (відносно симетричні, невеликі зображення розміщені 

ближче до центру); 

- ритмічні (при цьому око спокійно рухається по зображенню із 

зупинками в наголошених місцях); 

- пропорційні (гармонійність розміру, форми, кольору та ін., 

співвідношення довжини 1 ширини приблизно 3 до 5). 

Під час сприйняття інформації відбувається накладення схеми 

змістовно-емоційних еталонів людини на той конкретний обʼєкт, який зараз 

сприймається.  

Для кращого розуміння інформації, вона має буту структурована: 

згрупована на частини й сегментована відповідно до змістових одиниць. 

Використання кольору є одним з основних джерел формування 

відповідного образу. Відомі емпіричні дослідження впливу кольору на пульс, 

тиск, частоту дихання, при цьому є особливості в національному сприйнятті 

семантики кольору. 

Також важливими є спостереження щодо моментів ідентифікації з 

персонажами графічного зображення (більше довіри й позитивне сприймання 

викликають образи, з якими людина може або хоче себе асоціювати та 

позитивні образи з близького оточення). 

Слід ураховувати, що оформлення навчального матеріалу, як і його 

зміст, буде мати виховний потенціал і впливати на розвиток свідомості 
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дитини, що потребує від авторів, редакторів та упорядників особливої 

уважності в його відборі. 

Для переводу інформації в довготривалу памʼять, відповідний зміст 

потрібно повторювати протягом певного часу та згодом періодично 

повертатися до нього, оскільки багаторазові повтори дають позитивні 

результати для стійкого запамʼятовування. 

Таким чином, наочне оформлення інформації та графічні навчальні 

матеріали для дошкільного та молодшого шкільного віку мають показувати 

структуровану інформацію, привертати увагу, збуджувати інтерес і бажання 

навчання (засвоєння теорії, практичне освоєння музичного тексту тощо), 

нести в собі певний виховний потенціал, і, за можливості, надавати 

відповідний план дій або інструменти для вирішення проблем у процесі 

освоєння матеріалу. 

Останнім часом у викладача зʼявилися широкі можливості 

урізноманітнити навчання й підвищити його ефективність шляхом 

використання нових технічних можливостей мультимедіа (використання 

відео, аудіо, інтерактивних програм). Н. Нурматова виділяє такі завдання, 

виконання яких уможливлює використання мультимедійних технологій у 

навчанні: «створення таких моделей подання знань, у яких була би 

можливість однотипними засобами представляти як обʼєкти, характерні для 

логічного мислення, так і образи-картини, з якими оперує образне мислення; 

візуалізація тих людських знань, для яких поки неможливо підібрати текстові 

описи; пошук шляхів переходу від спостережуваних образів-картин до 

формулювання деякої гіпотези про ті механізми та процеси, які приховані за 

динамікою спостережуваних картин» (Нурматова, 2017, с. 25). 

Застосування таких технологій надає нові можливості в організації 

освітнього процесу, активізує навчання, робить інформацію більш наочною 

для сприйняття та доступною для засвоєння.  

Створення відео є складовою медіа технологій. Одна з вимог до цього 

виду навчального матеріалу – не давати учневі можливості занудьгувати під час 
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перегляду. У процесі створення навчального відео для учнів дошкільного та 

молодшого шкільного віку, на нашу думку, слід звертати увагу на такі моменти: 

1. Концентрація на одній темі. Весь матеріал має бути підпорядкований 

вирішенню однієї проблеми (висвітленню однієї теми) із 

запропонованими варіантами її вирішення або наданням інструментів для 

цього. 

2. Структурування матеріалу. Викладення матеріалу в одному або декількох 

відео має буде здійснено за чітким планом, структура якого є зрозумілою 

учневі. Логіка та звʼязність розповіді є обовʼязковою умовою для 

адекватного сприйняття матеріалу. 

3. Оголошення короткого змісту матеріалу на початку самого відео 

(допоможе зібрати увагу та підготовить до сприйняття інформації). 

4. Якщо відео передбачає показ освоєння певної навички, бажано надавати 

декілька однотипних прикладів вирішення проблеми (часто розуміння 

алгоритму вирішення приходить згодом, не з першого пояснення). 

5. Забезпечення відповідної якості відео та звуку. 

6. Повага до слухача (його розумових здібностей, соціального становища, 

національних особливостей тощо).  

7. Для дітей 9–10 років потрібно враховувати різницю у швидкості говоріння й 

читання (вимовляння тексту завжди займає більше часу). Залежно від 

ситуації текст може бути як коротким (тільки пункти, які розкриває у 

своєму мовленні диктор), так і довгим (дублюючим текст диктора). 

Для забезпечення певної якості відео потрібно враховувати, на яких 

приладах буде проглядатися матеріал: великі екрани потребують високої 

роздільної здатності відео, а маленькі (мобільні прилади) – високої швидкості 

завантаження. Зображення мають бути привабливими за графікою та 

дизайном, необхідно враховувати особливості сприйняття аудиторії та 

специфіку змісту інформації.  

Звуковий супровід відео також відіграє вагому роль. Потрібна 

обережність у використанні – іноді краще лишити тільки зображення. В 
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інших випадках обовʼязковими є адекватна гучність звуку, привабливість 

голосу диктора (приємний тембр, якісна дикція, доречна емоційність тощо). 

Текст має легко сприйматися на слух. Якість звуку визначається й 

відсутністю зайвих шумів.  

У навчанні гри на скрипці навчальні аудіо матеріали можуть надати 

велику допомогу учневі в самостійній домашній роботі, слугувати додатковим 

варіантом супроводу концертних виступів. Це може бути: ілюстрація музичного 

твору в концертному виконанні, запис акомпанементу в традиційному стилі (ф-

но або симф. оркестр), запис акомпанементу в сучасному аранжуванні, запис 

акомпанементу в заповільненому темпі (для розучування). 

Звичайно, запис має бути здійснений на відповідному обладнанні, 

партії виконані на високому професійному рівні, аранжування зроблено 

також професійно й цікаво. За виконання цих умов навчальні аудіо матеріали 

підвищать мотивацію навчання та його ефективність. 

У музичній освіті сучасності починають активно використовуватися 

компʼютерні технології. Д. Ксенофонтова зауважує, що в музичній освіті 

західних країн широко практикується музична інформатика, яка для освоєння 

необхідних знань, умінь і навичок використовує компʼютерний інструментарій 

(Ксенофонтова, 2012). Сферою її уваги є, головним чином, навчання з предметів 

музично-теоретичного та історичного циклів, а також розв’язання окремих 

навчальних завдань, повʼязаних із розвитком музичних здібностей, 

композиторською й виконавською діяльністю. Сюди входять: навчання за 

допомогою компʼютера, навчання з розвагою, технологія інтерактивного 

мультимедіа, інтернет. Компʼютерні програми також використовуються в 

навчанні гри на інструментах, у розвитку музичного слуху й відчуття ритму, 

для прослуховування музичних творів, у підборі мелодій, аранжуванні, 

імпровізації, наборі й редагуванні нотного тексту. Найактивніше 

компʼютернний супровід навчання початківців використовується у 

фортепіанній педагогіці (програми «Моцарт-софт», програмне забезпечення 

синтезаторів та ін.). Компʼютерні програми мають широкий спектр 
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можливостей для цього інструменту: визначають швидкість виконання пасажів, 

виконання штрихів і динамічних відтінків, артикуляцію; дозволяють змінювати 

діапазон та тембр інструменту, розучувати пʼєси з «оркестром». Компʼютерні 

програми дозволяють проводити музично-слуховий аналіз мелодій творів у 

курсі історії музики. Для багатьох музичних дисциплін компʼютер уявляється 

цінним джерелом бібліографічних та енциклопедичних відомостей. 

Інтернет-технології також є джерелом навчальних матеріалів у сучасній 

освіті. Цей напрям активно розвивається та напрацьовуються технології його 

практичного використання. Форма подання матеріалу обумовлюється 

головним чином конкретним видом заняття, зміст курсу, а також роллю 

викладача. Наприклад: супровід нотними прикладами, відео й 

аудіоприкладами; використання додаткових матеріалів (статей, навчальних 

видань, які публікуються в інтернеті тощо); використання ресурсів нотних 

бібліотек і музичних антологій у інтернеті; завдання з теми у формі тесту, 

аналізу творів, реферативної роботи; форуми (семінари), організовані за 

заданими темами викладачем. Ми погоджуємося з думкою Д. Ксенофонтової, 

що розробка та впровадження в освітній процес таких інформаційних 

ресурсів розширює можливості навчання, робить його більш ефективним і 

різноманітним, а подальший розвиток компʼютерних технологій у музиці є 

перспективним (Ксенофонтова, 2012). 

Навчання музиці – це занурення у специфічне звукове середовище, 

знайомство з музичною мовою, вивчення нового світу символів і смислів. Чим 

відрізняється навчання гри на інструменті від уроків рідної мови в школі? 

Дитина, яка приходить до школи, вже вміє говорити, тобто має повністю 

оформлений (на різному рівні) мовний апарат (маємо на увазі рухи щелеп, губ і 

язика під час вимови слів). Завдання школи – навчити дитину вже знайомі 

смислові елементи мови переводити в загальноприйняті письмові символи 

(писати) і, відповідно, розшифровувати написане іншими (читати). 

Більшість дітей, охочих навчитися музиці (ми не говоримо про 

спеціалізовані музичні заклади), мають слабо розвинений музичний слух, не 
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в усіх розвинене почуття ритму й абсолютна кількість не має ні найменшого 

поняття про роботу тіла під час гри на обраному музичному інструменті. 

Тобто, вчитель скрипки повинен розвивати музичні здібності, вирішувати 

завдання знайомства з музичними символами, художньо-емоційними 

образами й налагоджувати ігровий апарат одночасно. Відставання в будь-

якому з цих компонентів позначається на якості та швидкості навчання. 

Матеріал, викладений у більшості сучасних підручників для навчання 

скрипалів-початківців, на нашу думку, має один вагомий недолік – за 

замовчуванням мається на увазі високий рівень методичної та практичної 

підготовки вчителя. Але, якщо подивитися на реальну ситуацію – з 

початківцями переважно працюють як раз молоді вчителі, які самі нещодавно 

були студентами. Навіть за умови відмінної професійної підготовки й 

великого бажання працювати, вони ще не набули відповідного практичного 

досвіду й потребують методичної допомоги в конкретних робочих ситуаціях. 

До того ж, часто допомагають учням у домашній роботі батьки, які 

здебільшого взагалі далекі від музичної освіти, а їхня правильна допомога 

просто безцінна, особливо в дошкільному віці. 

Скрипка є дуже тонкий інструмент і нераціональне оформлення ігрових 

дій часто стає гальмом у музичному зростанні в старших класах і потребує 

корекції (а значить і значних витрат часу) за наявності здібностей і бажання 

професійно навчатися далі. Скрипкові підручники надають порядок освоєння 

інструменту, але конкретні акмеологічні завдання (не вивчити одну струну, 

позицію тощо, а моменти, на які потрібно звернути особливу увагу в процесі 

освоєння матеріалу) надаються дуже узагальнено або взагалі відсутні. 

Відповідно, на нашу думку, корисним буде видання окремої частини (або 

додатку) підручника для вчителя, де чітко вказані вимоги до освоєння певних 

навичок, наведені форми роботи для кожного етапу. Для скрипалів не має 

сенсу розписувати поурочні плани (велика різниця у швидкості освоєння 

навичок, індивідуальне навчання), але більш повно розкрити зміст та 
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можливі форми роботи буде великою допомогою для молодих учителів і 

дозволить уникнути зайвих помилок у роботі з дітьми. 

Навчальний матеріал скрипаля-початківця для освоєння певного рівня 

знань і навичок складається з таких компонентів (які є вираженням 

відповідних функцій): 

 інформаційний  матеріал подається у вигляді текстів, малюнків, 

креслень, схем, інших форм графічного вираження інформації (таблиць, 

карт), музичних творів, нот, скульптури й живопису, реальних обʼєктів 

навколишньої дійсності тощо; 

 операційний включає задачі, вправи, завдання інтелектуального або 

практичного змісту, під час виконання яких виробляються вміння й 

навички;   

 контролююча  охоплює завдання, що забезпечують внутрішній і 

зовнішній зворотній звʼязок; 

 актуалізуючий  до складу входять тексти, завдання, які сприяють 

актуалізації опорних знань, умінь і навичок, необхідних для розуміння й 

засвоєння нового матеріалу; 

 стимулюючий  включає тексти, завдання, що викликають потребу 

набути нові знання або нові способи дій; 

 діагностуючий  завдання, які дозволяють виявити прогалини у знаннях, 

причини неправильних дій учнів. 

До носіїв основної інформації Є. Коробов відносить інформаційний, 

операційний і частково контролюючий. Решта видів виконують допоміжну 

роль, «сприяючи якісному, міцному й більш оперативному засвоєнню 

основної інформації» та дозволяють «привести зміст навчального предмету у 

відповідність до психологічних особливостей процесу пізнання». 

Відповідно, в таблиці розглянуто комплекс матеріалів та орієнтовний 

порядок їх освоєння в навчанні скрипаля-початківця згідно з цими функціями. 
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Таблиця 2.1 

Комплекс матеріалів та орієнтовний порядок їх освоєння в 

навчанні скрипаля-початківця 

№ 

з/п 

Функція Зміст завдань 

1 Підготовчий етап (гра на слух або за підказками на відкритих струнах акомпануючого 

ритму й ритмо-складів; диференціація відчуттів напруга-розслаблення, ігрова поза, 

тримання скрипки в ігровому положенні, імітування руху смичка; поняття метра, 

елементарний ритм і його запис, мажорний тетрахорд (поспівки на слух)). 

1.1 Інформаційна Малюнки, що ілюструють основні принципи налаштування 

ігрового апарата скрипаля. 

Картки або кубіки зі схематичним відображенням тривалостей 

(наприклад, ритмічна «змійка»). 

Компʼютерні програми для вивчення ритму. 

1.2 Операційна Опис вправ для освоєння ігрових рухів, розвитку відчуття ритму 

(гра на пустих струнах щипком, елементи ритміки тощо), на 

координацію голосу і слуху. 

1.3 Контролююча Вправи типу: запиши продовження ритму, запиши розмір. Тести 

на опис правильності ігрових рухів. 

1.4 Актуалізуюча Короткі мелодії художнього змісту для програвання їх ритму або 

ритмічного акомпанементу до них по відкритим струнам. 

1.5 Стимулююча Текстовий супровід мелодій; малюнки, що ілюструють її зміст, 

аудіо та відео запис пісень, що пропонуються до вивчення у 

вокальному та скрипковому виконанні. Творчі завдання на 

створення власних ритмо-мелодій на запропоновані або 

самостійно обрані віршики. 

1.6 Діагностуюча Завдання на: 

- виконання пройдених вправ на освоєння ігрових рухів, 

- запис прослуханого ритму (картками, кубиками, олівцем тощо), 

- гру записаного ритму по відкритих струнах, 

- повторення поспівки на різній висоті. 

2 Освоєння мелодій із 2-3 сусідніх нот (поняття про музичний характер, скидання 

напруги від плеча, відскоку-падіння пальців, флажолет 1–2-октавний, підготовка 

кисті до роботи 3–4 пальців; відчуття «підвісу» кисті, навик плече-передпліччя  
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одна площина, мʼяке охоплення смичка округлими пальцями; поняття нотного 

запису, знаків альтерації, запис і читання мажорного тетрахорда). 

2.1 Інформаційна Малюнки, що ілюструють основні принципи падіння й відскоку 

пальців на грифі, та їх положення при рухах смичка, ілюстрація 

законів ведення смичка. 

Ілюстрація запису висоти звуку на нотному стані (використання 

асоціацій за принципом абетки з поступовим переходом на 

класичний абстрактний запис або інші варіанти графічних 

презентацій спрощеного запису музичного тексту). Компʼютерні 

програми для вивчення нотопису та знаків альтерації. 

Таблиця скорочень частин смичка.  

2.2 Операційна Опис вправ для освоєння ігрових рухів, роботи з освоєння 

музичного матеріалу (освоєння ритмічної та звуковисотної 

структури мелодій). 

2.3 Контролююча Завдання типу: програй та закінчи мелодію діапазоном у межах 

секунди (терції) або запиши ноти та ритм пісні (з пройденого 

репертуару або власної). Тестові запитання про роботу рук під час 

гри. 

2.4 Актуалізуюча Гра мелодій художнього змісту на 2–3 нотах щипком і 

відповідних пʼєс по відкритих струнах смичком. 

2.5 Стимулююча Текстовий супровід мелодій; малюнки, ілюструючі її зміст, 

прослуховування пісень у вокальному та скрипковому виконанні. 

Творчі завдання на створення власних мелодій на запропоновані 

або самостійно обрані віршики. 

2.6 Діагностуюча Завдання на: 

- самостійне виконання нового відповідного рівня тексту щипком, 

- запис прослуханої мелодії (1–2 такти) за допомогою додаткового 

матеріалу або в зошиті з укрупненим нотним станом, 

- гра записаного тексту по відкритих струнах смичком, 

- завдання на теоретичне знання частин смичка, назв нот, 

тривалостей тощо, повторення матеріалу попереднього етапу. 

3 Освоєння мелодій із 5 сусідніх нот (найпростіші засоби виразності, поєднання 

скидання напруги в лівій руці з рухом смичка вниз, мажорний тетрахорд від 

відкритої струни з поступеневим рухом; відчуття кисті зі смичком як єдиного 
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цілого (без поворотів смичка в пальцях під час зміни нахилу тростини), гнучкість 

пальців; гра н.п, с.с. із зупинками (відчуття свободи пальців, підвісу) на зміну кута 

повороту тростини, зміна струн; знайомство з мажорною гамою). 

3.1 Інформаційна Малюнки, що ілюструють роботу рук під час зміни струн. Склад 

мажорної гами. 

3.2 Операційна Вправи (етюди) для освоєння ігрових рухів, проспівування 

мелодій, освоєння їх ритмічної структури за допомогою рухів, 

вправи на координацію голосу та слуху. 

3.3 Контролююча Завдання типу: програй та закінчи мелодію діапазоном у межах 

кварти (квінти) або запиши ноти та ритм пісні (з пройденого 

репертуару або власної). Тестові запитання за пройденим 

матеріалом. 

3.4 Актуалізуюча Гра мелодій художнього змісту на 5 сусідніх нотах щипком та 

відповідних пʼєс по відкритих струнах смичком. 

3.5 Стимулююча Текстовий супровід мелодій; малюнки, які ілюструють її зміст, 

прослуховування пісень у вокальному та скрипковому виконанні. 

Творчі завдання на створення власних мелодій на запропоновані 

або самостійно обрані віршики. 

3.6 Діагностуюча Завдання на: 

- самостійне виконання нового відповідного рівня тексту щипком, 

- запис прослуханої мелодії (1–2 такти) за допомогою додаткового 

матеріалу або в зошиті з укрупненим нотним станом, 

- гра записаного тексту по відкритих струнах смичком, 

- завдання на теоретичне знання частин смичка, назв нот, 

тривалостей тощо, повторення матеріалу попереднього етапу. 

4 Освоєння стрибкоподібних інтервалів на одній струні в першій позиції (подальша 

робота над утіленням музичного образу, терції, кварти на одній струні, мелодії на 

двох струнах; гра цілим смичком, поєднання в різних варіантах довгої та двох вдвічі 

коротших тривалостей; освоєння мажорної гами, поняття мажор-мінор) 

4.1 Інформаційна Малюнки, що ілюструють роботу рук під час зміни струн. 

Таблиця складу мажорної та мінорної гами. 

4.2 Операційна Вправи та етюди для освоєння ігрових рухів, проспівування 

мелодій, освоєння їх ритмічної структури за допомогою рухів, 

вправи на координацію голосу та слуху. 
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4.3 Контролююча Завдання типу: читання з аркушу або запис мажорних мелодій (з 

пройденого репертуару або власної) в межах октави. Тестові 

запитання за пройденим матеріалом. 

4.4 Актуалізуюча Мелодії художнього змісту на 5 сусідніх нотах щипком та 

відповідних пʼєс по відкритих струнах смичком. 

4.5 Стимулююча Текстовий супровід мелодій; малюнки, як ілюструють її зміст, 

прослуховування пісень у вокальному та скрипковому виконанні 

вчителя або через засоби мультимедіа. Творчі завдання на 

створення власних мелодій на запропоновані або самостійно 

обрані віршики. 

4.6 Діагностуюча Завдання на: 

- самостійне виконання смичком нового тексту відповідного 

рівня,  

- завдання на теоретичне знання частин смичка, назв нот, 

тривалостей тощо, повторення матеріалу попереднього етапу. 

5 Найпростіші мелодії в межах октави, хроматичне ковзання одним пальцем 

(поняття артикуляції; поняття про тризвук та його обернення;  підйом 2-го пальця 

в 4-й із поворотом ліктя в низхідному русі, затримка пальців на нижній струні, 

подвійні ноти з відкритою струною, півтон між 1–2 пальцями, відчуття вузького й 

широкого інтервалу; 2–4 легато, поєднання легато й деташе, робота над арпеджіо). 

5.1 Інформаційна Малюнки, що ілюструють розподіл смичка під час гри легато, 

поняття широкого й вузького інтервалу (на грифі). Таблиця 

тризвуків та обернень.  

5.2 Операційна Вправи та етюди для освоєння ігрових рухів, проспівування 

мелодій, освоєння їх ритмічної структури за допомогою рухів. 

5.3 Контролююча Завдання типу: читання з аркушу або запис мелодій (з пройденого 

репертуару або власної) в межах октави. Тестові запитання за 

пройденим матеріалом. 

5.4 Актуалізуюча Гра різних за характером художніх пʼєс у межах октави смичком. 

5.5 Стимулююча Текстовий супровід мелодій; малюнки, які ілюструють їх зміст, 

прослуховування пісень у вокальному та скрипковому виконанні. 

Творчі завдання на створення власних мелодій. 

5.6 Діагностуюча Завдання на: 

- самостійне виконання смичком нового тексту відповідного рівня,  
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- завдання на теоретичне знання частин смичка, назв нот, 

тривалостей тощо, повторення матеріалу попереднього етапу. 

6 Мелодії на 4-х струнах в дієзних тональностях до 3-х знаків у 1-й позиції 

(робота над пісенними й танцювальними характерами; 2-х октавні дієзні гами, 

півтон між 3–4 пальцями, робота над підготовкою одночасної постановки двох 

пальців у нізхідному русі з подальшим підйомом верхнього; 8 легато, мартле, 

стаккато; мінорна гама, арпеджіо. Ознайомлення з шістнадцятими, більш 

складними ритмічними малюнками) 

6.1 Інформаційна Таблиці основних скрипкових штрихів, музичних  жанрів.  

6.2 Операційна Вправи та етюди для освоєння ігрових рухів, проспівування 

мелодій, освоєння їх ритмічної структури за допомогою рухів, 

вправи на координацію голосу та слуху. 

6.3 Контролююча Завдання типу: читання з аркушу або запис мелодій (із 

пройденого репертуару або власної) в межах октави. Тестові 

запитання за пройденим матеріалом. 

6.4 Актуалізуюча Гра художніх пʼєс у межах октави смичком. 

6.5 Стимулююча Текстовий супровід мелодій; малюнки, які ілюструють їх зміст, 

прослуховування пісень у вокальному та скрипковому виконанні. 

Творчі завдання на створення власних мелодій. 

6.6 Діагностуюча Завдання на: 

- самостійне виконання смичком нового тексту відповідного 

рівня,  

- завдання на теоретичне знання частин смичка, штрихів, 

тривалостей тощо, повторення матеріалу попереднього етапу. 

7 Мелодії на 4-х струнах у бемольних тональностях до 3-х знаків у 1-й позиції, 

ковзання одним пальцем в різні позиції 

7.1 Інформаційна Таблиці тональностей до 3-х знаків.  

7.2 Операційна Вправи та етюди для освоєння відповідних ігрових рухів, 

проспівування мелодій, освоєння їх ритмічної структури за 

допомогою рухів. 

7.3 Контролююча Завдання типу: читання з аркушу або запис мелодій (з пройденого 

репертуару або власної) в межах октави. Тестові запитання за 

пройденим матеріалом. Публічний виступ. 

7.4 Актуалізуюча Гра художніх пʼєс у межах 2-х октав смичком. 
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7.5 Стимулююча Текстовий супровід мелодій; малюнки, які ілюструють їх зміст, 

прослуховування пісень у вокальному та скрипковому виконанні. 

Творчі завдання на створення власних мелодій. 

7.6 Діагностуюча Завдання на: 

- самостійне виконання смичком нового тексту відповідного 

рівня,  

- завдання на теоретичне знання частин смичка, штрихів, 

тривалостей тощо, повторення матеріалу попереднього етапу. 

 

Таким чином, під інформативністю навчального матеріалу ми 

розуміємо ступінь новизни інформації, доступної для декодування, 

осмислення й засвоєння учнем. Навчальний матеріал скрипаля-початківця 

для освоєння певного рівня знань і навичок складається з таких компонентів: 

інформаційного, операційного, контролюючого, актуалізуючого, 

стимулюючого, діагностуючого. 

Навчальні матеріали для дошкільного та молодшого шкільного віку 

мають показувати структуровану інформацію, привертати увагу, збуджувати 

інтерес і бажання навчання (засвоєння теорії, практичне освоєння музичного 

тексту тощо), нести в собі певний виховний потенціал, і, по можливості, 

надавати відповідний план дій або інструменти для вирішення проблем у 

процесі освоєння матеріалу. Розробка й упровадження в освітній процес 

засобів мультимедіа та сучасних інформаційних ресурсів розширює 

можливості навчання, робить його більш ефективним і різноманітним. 

Третьою педагогічною умовою інтенсивного навчання гри на скрипці є 

активізація творчих проявів особистості, яка забезпечує стимулювання 

художньо-образної уяви через уміння фантазувати, моделювати, комбінувати, 

оперувати художніми образами, емоційно самовиражатися, захоплюватися 

музично-творчим процесом; цілеспрямоване формування відповідних якостей 

особистості: заохочення працьовитості, самостійності тощо. 

Вагомим чинником розвитку зростаючої особистості є її участь у 

різних видах творчої діяльності. Проблему формування творчої активності 



117 

 

розглядає мистецька педагогіка, для якої творча активність є специфікою 

мистецької діяльності (Н. Біла (Белая, 1985), О. Лобова (Лобова, 1998), 

В. Холоденко (Холоденко, 2004)); без творчості, пізнавальної активності 

осягнення мистецтва є неможливим (Б. Асафʼєв (Асафьев, 1973), 

Н. Ветлугіна (Ветлугіна, 1978), О. Ростовський (Ростовський, 2001), Л. Масол 

(Масол, 2015), О. Рудницька (Рудницька, 2005) та ін.). 

Для творчої діяльності основним фактором руху є художній спосіб 

освоєння навколишньої дійсності. Для творчого самовираження дитини 

особливого значення набуває музичне мистецтво, в якому способом 

самовираження, самоактуалізації та самореалізації є музична діяльність як 

особливий вид художньо-творчої діяльності. Саме творчість є центральною 

ланкою діяльності будь-якої особистості, коли вона намагається вирішувати 

нові проблеми або повинна гнучко підлаштовуватися до змін оточуючого 

середовища. 

Діяльність проходить декілька етапів, перш ніж стане по-справжньому 

творчою. Спочатку учень наслідує, копіює готове; потім переходить до 

творчого наслідування (вносить певні елементи новизни без внесення 

істотних змін у запропоновану схему дій); згодом учень переходить до 

репродуктивної творчості, тобто бере за основу запропоновану схему, але 

істотно її переробляє; і на четвертій стадії людина підходить до справжньої 

творчості, створення нового. Необхідним для стимулювання музичної 

творчої діяльності є накопичення вражень від сприймання мистецтва, яке є 

взірцем для творчості та досвід виконавства.  

Творчу особистість відрізняє розвинена уява, гнучкість розуму, 

різноплановість (дивергентність) мислення, мотивація до творчості. Отже, у 

процесі організації музичного навчання вчитель має розвивати художню уяву 

та виконавське мислення, стимулювати мотивацію до музичної діяльності. 

Твори мистецтва можуть бути потужним поштовхом до творчості, оскільки 

впливають на емоції, будять фантазію дитини.  



118 

 

Учитель у процесі інструментального навчання (в тому числі й на 

початковому етапі) має «навчити учнів відчувати й переживати емоції (події) 

через призму власних відчуттів і власного досвіду, стимулювати їх фантазію, 

тобто вчити самовиражатись у процесі сприймання мистецьких творів через 

спів, музикування, рухи, гру тощо» (Ревенчук, Грязна, 2018). Творчість 

скрипаля-початківця не передбачає створення абсолютно нового й 

високохудожнього в мистецтві. Ціллю навчальної творчості є активізація 

творчого самовираження в музичній діяльності.  

Ми погоджуємося з В. Ревенчук та Т. Грязною, що для стимулювання 

творчо-діяльнісних проявів учня вчитель музичного мистецтва повинен: 

• розвивати інтерес до музичної творчості через прагнення 

пізнавати музичне мистецтво й діставати задоволення від спілкування з ним, 

потребу реалізувати себе в музичній творчості й самовиражатись у різних 

видах музичної діяльності (співі, музикуванні, ритміці тощо); 

• стимулювати художньо-образну уяву через уміння: фантазувати, 

моделювати, комбінувати, оперувати художніми образами, емоційно 

самовиражатися, захоплюватися музично-творчим процесом, музикувати; 

• заохочувати самостійність у вирішенні навчальних завдань, 

енергійність у навчальній діяльності, наполегливість у подоланні труднощів 

та доведенні початої справи до кінця, ініціативність у пошуку нової 

інформації та шляхів самовираження через музичну творчість, аналітичність 

в оцінюванні результатів, допитливість; уміння виходити за межі завдання, 

здатність мислити нестандартно, неординарно вирішувати проблеми тощо; 

• забезпечувати позитивний психологоемоційний фон на заняттях 

через створення емоційно-піднесеної творчої атмосфери заняття; 

індивідуальний підхід до учнів; стимулювання пізнавальних психічних 

процесів (активне сприймання музики, уважне стеження за її розвитком, 

словесне визначення образно-емоційної сфери музичного твору, художньо-

образне мислення тощо), використання музично-дидактичної гри та діалогу 

як засобів активізації музично-пізнавальних процесів тощо. 
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Виконавська діяльність – це насамперед творчість, що виражається в 

умінні оригінально вирішувати різноманітні художні та технічні завдання. 

Інтенсифікація навчання гри на скрипці, відповідно, передбачає не тільки 

швидке технічне просування, але й інтенсивний творчий розвиток дитини. При 

чому під творчістю у процесі навчання ми розуміємо не тільки вміння 

створювати щось глобально нове, але й будь-яку практичну та теоретичну 

діяльність людини, у процесі якої виникають нові (в крайньому випадку, для 

субʼєкта діяльності) результати (знання, рішення, способи дії, матеріальні 

продукти). «Як електрика діє та проявляється не тільки там, де велична гроза та 

сліпуча блискавка, але й у лампочці кишенькового ліхтаря; так точно і творчість 

на ділі існує не тільки там, де вона створює великі історичні твори, але й усюди 

там, де людина уявляє, комбінує, змінює та створює щось нове, якою б 

крупицею не здавалося це нове порівняно зі створіннями геніїв», – зауважував 

Л. Виготський (Выготский, 1997, с. 4). Отже, одним із завдань інтенсивного 

навчання є формування творчої особистості, яка «внаслідок впливу зовнішніх 

факторів набула необхідних для актуалізації своїх творчих можливостей 

додаткових якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному чи 

декількох видах творчої діяльності» (Сисоєва, 2006, 123). На нашу думку, 

успіхи в інтенсивному навчанні скрипалів-початківців залежні від формування 

середовища, в якому дитина знаходить умови для активного прояву своїх 

здібностей і розвитку внутрішніх сил для власної творчої діяльності.  

Закордонний досвід практичного втілення ідеї розвиваючого та 

виховного впливу середовища мав місце в Німеччині (сусідські, інтегровані 

школи), в США (школи «екосистеми»), у Франції («паралельні» школи). 

ЮНЕСКО («Всесвітні доповіді з освіти») визнає середовищний підхід у 

педагогіці як перспективний (Баль, 2014; Маслова, 1998). 

Поняття «середовище» використовується в таких галузях наукового 

знання, як філософія, соціологія, економіка, психологія, педагогіка. В цілому 

середовище розуміють як: оточення; сукупність соціальних, економічних, 

політичних і матеріальних умов різного характеру, природних і створених 
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людиною, в яких розгортається діяльність людського суспільства та 

розвивається жива природа; реальну дійсність, в умовах якої відбувається 

розвиток людини; сукупність умов існування людини та суспільства (Шамич, 

2011, 232). 

Соціальне середовище – це сукупність суспільних, матеріальних і 

духовних умов, факторів, відносин тощо, в яких існує особистість і які так чи 

інакше впливають на її свідомість, поведінку й діяльність (Ягупов, 2002). 

Соціальне середовище справляє вирішальний вплив на розвиток особистості 

через сукупність соціальних умов її життєдіяльності, сфери суспільного життя, 

соціальні інститути, соціальні групи, що впливають на формування свідомості й 

поведінки особистості. Чим більша й різноманітніша палітра складових 

соціального середовища, тим інтенсивніше розвиток і різноманітніші умови 

життєдіяльності особистості (Крайг, Бокум, 2005, с. 97–98).  

Соціальне середовище за екологічною моделлю У. Бронфенбреннера 

(U. Bronfenbrenner (Янкелевич, 2009б)) має чотири рівні, які можна уявити у 

вигляді концентричних кілець як вміщені одне в одне:  

Мікросистема стосується занять, ролей і взаємодії індивідуума та його 

найближчого оточення (сімʼя, дитячий сад або школа). Ці взаємодії є 

проксимальними (максимально наближеними) процесами.  

Мезосистема утворюється взаємозвʼязками двох або більше 

мікросистем. Наприклад, істотний вплив на розвиток надають формальні й 

неформальні звʼязки між сімʼєю та школою або родиною, школою та групою 

однолітків.  

Екзосистема, або третій рівень, стосується тих аспектів соціального 

середовища або громадських структур, які, хоча перебувають поза сферою 

безпосереднього досвіду індивідуума, проте впливають на нього. 

Макросистема, або зовнішній рівень, не стосується певного оточення. 

Вона включає в себе життєві цінності, закони та традиції тієї культури, в якій 

живе індивідуум.  



121 

 

Характерною особливістю цієї моделі є гнучкі прямі та зворотні звʼязки 

між цими чотирма системами, через які і здійснюється їх взаємодія. На думку 

У. Бронфенбреннера, через мікросистему (найближче оточення) індивід 

засвоює культуру, а найбільш значиму роль для підтримки та стимуляції 

розвитку особистості відіграє вплив на рівні макросистеми, оскільки вона має 

вплив на всі інші рівні середовища. Хоча втручання можуть здійснюватися на 

всіх рівнях моделі.  

На нашу думку, в соціальне середовище можна включити й освітнє 

середовище як систему умов, що впливають на формування особистості, а 

також сукупність можливостей у соціальному та просторово-предметному 

оточенні, які сприяють саморозвитку учнів. Освітнє середовище – це та 

частина загального соціокультурного середовища, яка сприяє зміні 

свідомості й поведінки людини в межах освітнього процесу. Таким чином, 

умови, що сприяють підвищенню якості освітнього середовища, можна 

розглядати як складові позитивного впливу на інтенсифікацію навчання. 

Безумовно, провідна роль у цьому процесі належить закладам освіти як 

головним установам, у яких відбувається навчання. Першочерговою умовою 

якісного та інтенсивного освітнього процесу є консолідація зусиль 

педагогічного колективу, що включає в себе: 

- вироблення й дотримання єдиних принципів у виборі форм і методів 

навчання, єдиних принципів спілкування з учнями й батьками; 

- систематичний обмін досвідом серед педагогічних працівників; 

- опора на евристичні підходи в навчанні дітей; 

- систематична робота педагога над самовдосконаленням (спрямування 

його зусиль до активізації творчої ініціативи, підвищення обʼєктивності 

суджень, загострення відчуття художньої правди, підвищення професійної 

самосвідомості, художньої інтуїції, педагогічної відповідальності, 

контактності у творчості та спілкуванні, загострення творчої та педагогічної 

рефлексії). Однак, можливості впливу на якість та інтенсивність навчання не 

обмежуються впливом педагогічних колективів закладів освіти. Докладніше 
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зупинимося на інших чинниках, які сприяють підвищенню інтенсивності 

навчання скрипаля-початківця. 

Оптимально організоване середовище має іноді більший вплив, ніж 

виховні дії вчителя або вихователя, оскільки формування особистості, як 

зазначав А. Макаренко, відбувається через ситуації, обставини, речі, дії та 

вчинки іноді зовсім незнайомих людей (Макаренко, 1990). Важливого 

значення в такому випадку набуває весь уклад життя дитини, який 

формується не тільки освітніми установами, але й батьками. Дитина наслідує 

від батьків універсальну здатність засвоювати загальнолюдську культуру. Ця 

здатність є сукупністю функціональних проявів: фізіологічних, емоційних, 

пізнавальних. Кожна сімʼя передає дітям людський досвід через культурну та 

соціальну форму сімейного капіталу. Культурний капітал виражається в 

певному стилі мови, у ставленні до культурних цінностей, зокрема, до освіти, 

до орієнтації на навчальну діяльність. Тому те, що закладено в сімʼї, 

неможливо змінити освітньою системою. На думку П. Бурдьє (Bourdieu Pierre 

(Янкелевич, 2009б)), саме культурні цінності, отримані дитиною в сімʼї, 

впливають на подальше навчання. 

Соціальний капітал усередині сімʼї є здатністю батьків залучати дітей 

до процесу навчання, постійно займаючись із ними або підштовхуючи їх до 

навчальних занять. Звичайно, діти схильні до впливу людського капіталу, 

яким володіють їхні батьки. Але цей людський капітал може бути 

малоефективним, якщо батьки не є важливою частиною їхнього життя, якщо 

їх капітал використовується здебільшого на роботі або в будь-якому іншому 

місці. Соціальний капітал сімʼї – це відносини між дітьми та їх батьками 

(коли сімʼї мають і інших близьких родичів, то також має значення й 

відносини між ними). Тобто, якщо людський капітал, яким володіють батьки, 

не доповнюється соціальним капіталом, утіленим у сімейних відносинах – 

освітнє зростання дитини буде уповільненим.  

На думку В. Фурсової, соціальний і культурний капітали сімʼї 

формують в учнів «освітню культуру», впливаючи на освітні досягнення 
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(Фурсова, 2015). Саме наявність культурного капіталу та активна позиція 

батьків компенсують невисокий соціальний рівень і позитивно впливають на 

інтенсивність творчого розвитку дитини. 

З дослідженнями В. Фурсової перегукуються висновки С. Арсланової, 

що найбільш сприятливими умовами навчання є виховання дитини в 

збагаченому освітньому середовищі матеріально забезпеченої-зацікавленої 

сімʼї де субʼєктно направлена особистісна позиція батьків включає в себе: 

ставлення до дитини як до субʼєкту свого майбутнього; сприйняття дитини 

як індивідуальності з особливими рисами й можливостями розвитку; 

заохочення в дитини прагнення до самостійності, поваги до її особистості; 

виховання в дитини навички долання труднощів і розуміння необхідності 

робити зусилля над собою для досягнення радощів від досягнення цілі; 

прагнення батьків до формування позитивної направленості психології 

дитини (Арсланова, 2008). 

Навчання гри на скрипці є процес складний і довготривалий – перші 

вагомі успіхи потребують не одного місяця, навіть не одного року праці. Як 

відомо, навчання музиканта – це в основному постійні самостійні вправляння, 

співвідношення домашньої та класної роботи для результативного початкового 

етапу навчання має бути 1/2 або 1/3 (30–45 хв. кожен день) залежно від віку 

(Мострас, 1956, с. 25) й далі збільшується, при чому систематичність має 

вирішальне значення для інтенсивного навчання. Діти дошкільного та 

молодшого шкільного віку не мають настільки розвинених вольових якостей, 

щоб пройти цей шлях самостійно, і великий вплив на інтенсивність та 

результати навчання має найближче оточення дитини. 

Особливість творчої діяльності людини в тому, що вона викликається 

внутрішнім саморухом, внутрішньою мотивацією. У працях дослідників 

проблеми творчості наводяться такі вихідні якості творчої особистості: 

знання; здібності до самоосвіти; памʼять; допитливість; спостережливість; 

уявлення; скептицизм; ентузіазм; наполегливість; фізичне здоровʼя (Сисоєва, 
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2006, с. 127). Мікросередовище сімʼї може допомогти в розвитку деяких із 

них, наприклад, наполегливості.  

Одним із засобів формування внутрішньої самомотивації до творчої 

діяльності, характерної для творчої особистості, є формування навичок 

самовизначення в учінні (коли навчальні дії не є заданими, а визначаються 

самим учнем). Чим скоріше учень навчиться самостійно ставити перед собою 

завдання й вирішувати їх, оцінювати результати та коректувати свою поведінку 

й вибудовувати відповідний план дій, тим перспективнішими будуть його дії в 

подальшому. Таке учіння є акмеологічним за своєю направленістю, що 

відповідає одному з визначених нами принципів інтенсифікації навчання, а 

значить потребує особливої уваги з боку викладача.  

Формування навички самовизначення, потребує перехідного періоду, 

коли має місце сумісне прийняття рішення дорослого та дитини. В цей час 

потрібно навчити дитину усвідомлювати власні мотиви, відчуття та 

спонукання, оскільки така навичка дозволяє в подальшому вийти з 

імпульсивного ухвалення рішень у випадку конфлікту спонукань. Для цього 

дорослий має зрозуміти бажання дитини, озвучити їх і в подальшому під час 

діалогу з дитиною поступово виробляти в неї навичку самостійного 

усвідомлення бажань і почуттів та вміння їх формулювати.  

У подальшому дитині потрібно набути досвіду відмови від задоволення 

певних бажань заради більш цінних. У даному випадку в дитини має 

зʼявитися досвід відповідального ухвалення рішення після зваження 

наслідків власних дій. У дошкільному та молодшому шкільному віці 

усвідомити наслідки допомагає дорослий, поступово привчаючи до 

самостійного їх прогнозування та відповідального ухвалення рішення.  

Для самовизначення важливим є вміння протидіяти чужій волі та тиску, 

вміння формулювати власну позицію та відстоювати її. В даному випадку в 

дитини має бути реальна можливість вибору, певна зона для експерименту, 

який іноді може бути й негативним за наслідками. Мистецтво дорослого 

визначити межі дозволеного та спрогнозувати можливість самостійного 
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ухвалення дитиною іншого рішення вийти з негативних наслідків попереднього 

в разі необхідності. Також важливо не потурати капризам дитини. 

У процесі ухвалення самостійного рішення в багатьох випадках 

потрібно находити компроміс між власними інтересами та інтересами інших. 

Дорослий також має навчити дитину слухати й розуміти інші позиції та 

враховувати їх під час ухвалення рішення.  

Самим складним є вміння дотримуватися ухваленого рішення, тобто 

доводити певну справу до кінця. Завдання дорослого – нагадування дитині 

про її рішення й допомога в подоланні всього шляху. В період сумісного 

визначення дуже важливим є усвідомленість позиції самого дорослого. На 

нашу думку, змінити психологічні установки батьків непросто, але потрібно 

працювати в даному напрямі, надаючи джерела, в яких можна ознайомитися 

з інформацією та пояснюючи їм психологічні механізми взаємодії з дитиною, 

спонукаючи до більшого самоусвідомлення власних дій, іноді сумісно 

виробляючи алгоритми поведінки для певних ситуацій. 

Для переходу до самовизначеного учіння обовʼязкові: «паралельна 

стимуляція розвитку пізнавальних інтересів учня (заохочення допитливості 

дитини, створення багатого розвиваючого середовища), научіння дитини 

пізнавальної діяльності – мисленню, розумінню, рефлексії, створення 

ситуації успіху, усвідомлення актуального сенсу для складних завдань» 

(Патяева, 2002). Мотиваційний діалог повинен відповідати таким вимогам: 

- визначати й допомагати дитині у формулюванні її почуттів і бажань; 

- показувати дитині наслідки різних варіантів її дій; 

- дитина повинна мати реальну можливість сказати «ні»; 

- допомогти дитині зрозуміти сенс чужої позиції та шукати компроміси; 

- допомогти дотримуватися ухваленого рішення й довести дію до кінця.  

На нашу думку, умовами позитивного впливу на інтенсивний розвиток 

дитини в середовищі сімʼї є такі:  

- активізація мотивації підвищення рівня соціального й культурного 

капіталу сімʼї; 
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- спонукання батьків до формування в дітей навичок самовизначення; 

- узгодження викладацьких і батьківських установок щодо систематичності 

навчання гри на скрипці;  

- стимулювання батьків до сумісного музикування з дітьми;  

- акцентування уваги батьків на позитивних змінах в особистості дитини;  

- комплементарне поєднання освітнього середовища сімʼї та закладу освіти. 

Успіхи в навчанні початківців пропорційно залежні від правильної 

організації спілкування з учителем та членами учнівського колективу. В 

скрипковому навчанні навчальним колективом є учні класу викладача, група 

з теоретичних дисциплін і, на нашу думку, найбільш високий вплив на 

формування та творчий розвиток скрипаля має колектив дитячого ансамблю 

або оркестр. У сучасній скрипковій педагогіці популярності набуває 

навчання скрипалів-початківців у малих групах або поєднання 

індивідуальних і колективних форм занять.  

Колектив – «обʼєднання школярів, які мають спільні соціально значимі 

цілі, які організовують різноманітну спільну діяльність, мають органи 

управління та повʼязані колективістськими відносинами», допомагає формувати 

особистість і є потужним засобом виховання. Діяльність у колективі, 

спілкування в ньому, відносини між членами групи мають доведений досвідом 

(ще Я. А. Коменський у «Великій дидактиці» зазначав значимість впливу дітей 

один на одного й радив учителев обʼєднувати пруткіших із повільнішими, 

кмітливіших із повільно мислячими, упертіших зі слухняними) та 

дослідженнями виховний ефект, який, безперечно, впливає на можливості 

інтенсифікації інструментального навчання. Виховання в колективі й через 

колектив – один з основних принципів вітчизняної педагогіки радянського 

періоду. Вплив дітей, активу групи на членів колективу, відносини взаємної 

відповідальності, вміння взаємодіяти в різних обʼєднаннях, групах, 

психологічна атмосфера, традиції колективу – ці та інші поняття 

характеризують розгорнуту теорію колективу й виховання в ньому, розроблену 

А. Макаренком і його послідовниками, який вказував на те, що колектив 
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виступає як форма, інструмент і засіб виховання, як джерело розвитку кожної 

окремої особистості, підкреслюючи, що в колективі забезпечується свобода і 

гідність особистості, її захищеність і широкі соціальні звʼязки, стверджуючи, 

що гуманне виховання – це колективістське виховання. Шлях від категоричної 

вимоги організатора до вільної вимогливості кожної особистості до себе на тлі 

вимог колективу А. Макаренко вважав основним шляхом розвитку дитячого 

колективу, який має три стадії, ознакою яких є саме вимога педагога до 

вихованців. Вимога розуміється як загальний погляд педагога на те, як треба 

жити й розвиватися групі, майбутньому колективу, вихованцям. А. Макаренко 

пропонує починати виховання колективу шляхом висунення «щирої, відкритої, 

переконливої, гарячої та рішучої вимоги» (Макаренко, 1990, с. 163). На 

найвищому етапі розвитку групи проявляється закон паралельної дії: члени 

колективу самі коригують поведінку товаришів і здатні виховувати новачків. 

Уваги любого вчителя потребує також урахування закону розвитку колективу 

на основі системи перспективних цілей (від «найближчої радості» до середньої 

та далекої перспективи). 

Феномен впливу колективу на особистість описували П. Каптерев 

(Каптерев, 1982), М. Пирогов (Пирогов, 1985) та ін., які бачили в стихійно 

складених дитячих спільнотах можливе джерело нових відносин, які можуть 

розвивати дітей. Аналізуючи цей феномен, використовували такі поняття, як 

«дитяча маса», «дитяча спільність», «корпоративний дух школи». С. Шацький 

(Шацкий, 1980) вважав дитяче співтовариство (колектив) могутнім виховним 

інструментом, тому головним завданням виховання повинно стати згуртування 

дітей на основі різноманітної цікавої дітям діяльності. Дослідник виділяв форми 

дитячого самоврядування, найвпливовішими з яких вважав загальні збори. 

В. Сухомлинський зробив акцент на розвитку в дитини власної позиції, на 

збереженні своєрідності особистості у процесі колективної діяльності.  

В останні роки вчені досліджують проблему виховання в колективі в 

умовах особистісно орієнтованої освіти й колектив розглядається багатьма 

дослідниками як соціально-педагогічна система (А. Мудрик (Мудрик, 1986), 
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Л. Новикова (Новикова, 2009), Н. Щуркова (Щуркова, 2005) та ін.). Виховна 

система, на їхню думку, включає диференційовану єдність різнотипних 

колективів дітей і дорослих: клас, гурток, спортивна секція, навчально-

виробнича бригада, громадська організація, неформальні обʼєднання.  

На думку П. Терехова та М. Гіндіна, учнівський колектив має вагомий 

вплив на поведінку учнів, вимагаючи від кожного підпорядкування 

громадській думці (Терехов, Гиндин, 2013). Чим більш згуртований 

колектив, тим сильніше його вплив на окремих учнів. У спільній діяльності 

легше виявити позитивні й негативні сторони особистості, виявити інтереси 

та схильності учнів, забезпечити розвиток їх позитивних рис. 

Опора на громадську думку визначає ту атмосферу довіри й 

вимогливості, яка характерна для кожного організованого колективу. 

Громадська думка в класі формується поступово. У процесі суспільно 

корисної праці й суспільної роботи школярі привчаються правильно 

оцінювати поведінку товаришів, аналізувати досягнення й недоліки в 

діяльності колективу (Эльконин, 2007). 

Сучасна соціальна психологія також досліджує динаміку розвитку 

«малої групи», диференціює типи груп за ступенем їх розвитку 

(Л. Уманський (Уманский, 1980), А. Петровський (Петровский, 1979) та ін.). 

Контактні групи проходять стадії розвитку від дифузійної групи, в якій ще 

немає групових процесів, це може бути натовп на зупинці, до групи високого 

рівня розвитку – колективу. За позитивної, просоціальної спрямованості 

групи виділена така ієрархія груп: група-конгломерат, група-асоціація, група-

кооперація, група-автономія, група-колектив.   

Група-конгломерат – обʼєднання раніше незнайомих людей, які 

опинилися разом із різних причин в один час; їх відносини носять зовнішній, 

ситуативний характер; рівень формування колективу низький. 

Група-асоціація – якщо група прийняла мету діяльності, вимоги 

педагогів, то почалося формування колективу, відбуваються зміни в 
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міжособистісних відносинах у бік взаємодії та взаємовпливу. Це більш 

високий рівень організації діяльності порівняно з попередньою групою. 

Група-кооперація – її характеризує успішна діяльність, освіту 

організаційних структур, внутрішньогрупове спілкування. Поступово 

обумовлюється ставлення до справи. 

Група-автономія – досягається внутрішня єдність у діяльності, 

стосунках. Клас або загін усвідомлює себе як спільність («ми», «наш клас»), 

активно розвиваються міжособистісні відносини. На даній стадії є, однак, 

небезпека піти по шляху крайнього відокремлення й перетворитися на групу-

корпорацію, в якій розвинений груповий егоїзм, що веде до асоціальної 

шляху розвитку, до замкнутості, зосередження тільки на своїх інтересах, до 

протистояння всім іншим. 

Група-колектив – поряд із високим рівнем внутрішньогрупової 

згуртованості є міжгрупові звʼязки, виникає коллективістська спрямованість, 

зʼявляються й усі названі вище особливості. 

Інструментальне навчання має переважно індивідуальний характер, що 

зумовлено складністю персонального пристосування до інструмента та у 

великій різниці в рівні музичних здібностей учнів. Найбільш стабільним 

обʼєднанням дітей, яке відповідає визначенню колективу є навчальний 

ансамбль або оркестр.  

Дитячий інструментальний творчий колектив – це група творчих дітей з 

яскравою виразністю окремих рис характеру, особливістю мислення, 

заснованою на такій модальності, як музичний слух, високий рівень розвитку 

здатності до асоціювання; це дитяче співтовариство, де формується 

цілеспрямована особистісно-орієнтована взаємодія, заснована на принципі 

узгодження індивідуальної творчості кожної дитини з колективною творчістю 

дитячого співтовариства, де враховуються особливості мотивації до ефективної 

творчої взаємодії на різних етапах розвитку творчого колективу, стимулюється 

розвиток творчого потенціалу особистості, що сприяє розвитку розвиваючих і 

підтримуючих взаємодій на різних етапах розвитку колективу: подолання 
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відчуження, узгодження інтересів, мотивів, мети, норм і цінностей творчої 

діяльності, пізнання культури взаємодії та культури навколишнього світу з 

метою досягнення якісного творчого результату. 

Культура взаємодії в дитячому творчому колективі – це звʼязок 

субʼєктів творчого процесу, що призводить до якісних змін способів контакту 

та сприяє розвитку творчого досвіду, встановленню та продовженню 

відносин взаємної довіри, розкриття особистісних потенціалів і досягненню 

ефективних результатів у спільній діяльності. 

Формування культури взаємодії в дитячому творчому колективі 

здійснюється за допомогою  

- спрямованості діяльності керівника на актуалізацію колективної 

цінності самовияву у творчому колективі;  

- оптимізацію системи контактів, заснованих на принципах 

діалогічності, відкритості та співпраці; 

- організаційно-змістовних дій керівника, спрямованих на вирішення 

творчих завдань колективу в синтезі з вирішенням завдань моделювання 

педагогічних ситуацій на різних етапах розвитку колективу (Костогорова, 2013). 

Педагогічними умовами, що сприяють успішності формування 

культури взаємодії у творчому колективі, є: 

- проєктування та впровадження організаційної моделі, яка орієнтує 

керівників дитячих творчих колективів на цілеспрямовану інтеграцію 

спеціальної та педагогічної компетенції; 

- здійснення процесу становлення творчого простору колективу, який 

поетапно стимулює розвиток потенціалу особистості дитини за допомогою 

регламенту внутрішньої колективної взаємодії та сприяння подоланню 

відчуження учасників на різних етапах розвитку колективу; 

- діяльність дитячого творчого колективу організована відповідно до 

педагогічних принципів узгодження індивідуальної творчості кожної дитини з 

колективною творчістю дитячого співтовариства, з урахуванням особливостей 

мотивації до ефективної взаємодії на різних етапах розвитку колективу. 
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Керівник дитячого творчого колективу для виховання культури 

взаємодії має забезпечити психологічний комфорт кожного учасника 

дитячого творчого колективу. 

 На нашу думку, сприяють актуалізації впливу міжособистісної 

взаємодії учнів у дитячому колективі: 

- самовдосконалення організаційних умінь педагога на основі знань 

технології, етапів розвитку дитячого творчого колективу та розвитку 

ансамблевої взаємодії; 

- реалізація відповідних ансамблевих прийомів з урахувуванням 

вікових особливостей учнів; 

- спонукання до застосування ідеомоторних актів, адекватних 

смисловому змістові інструментального твору; 

- стимулювання загального інтересу до колективного музикування, 

усвідомлення результатів роботи колективу як особистісно значимих; 

-  створення та дотримання певних традицій, ігрове та естетичне 

оформлення всього життя дитячого колективу. 

Для розвитку колективу також потрібна різноманітна позаурочна 

діяльність у школі й навколо неї. В тих школах, де створені умови для багатої 

позаурочної роботи та концертної діяльності дитячих колективів, виховний 

вплив відчувається більше, що, відповідно, позитивно впливає на 

інтенсивність інструментального навчання.   

З вищенаведеного можна зробити висновок, що соціальне середовище 

має великий вплив на інтенсивний розвиток скрипаля-початківця. 

Головними умовами позитивного впливу соціального середовища на 

інтенсифікацію творчого розвитку скрипаля-початківця можна назвати такі: 

- оптимізація зусиль педагогічного колективу закладу освіти; 

- удосконалення взаємодії виховного впливу педагога та батьків; 

- актуалізація виховного впливу міжособистісної взаємодії учнів у 

дитячому колективі. 



132 

 

Таким чином, актуалізації творчого потенціалу учня сприяють: участь 

початківця в публічних виступах, створення ситуації зацікавленості діяльністю 

дитини з боку вчителів, батьків, знайомих; використання елементів змагання в 

дитячому колективі (реалізація відповідних ансамблевих прийомів з 

урахуванням вікових особливостей учнів, спонукання до застосування 

ідеомоторних актів, адекватних образному змісту інструментального твору, 

стимулювання загального інтересу до колективного музикування, ігровий 

характер діяльності дитячого музичного колективу, урізноманітнення форм 

роботи й видів позаурочної діяльності учнів); використання найпростіших форм 

імпровізації, як природно близькій дітям формі музикування; формування 

навичок елементарного самоаналізу й самооцінки. 

 

2.3 Організаційно-методична модель інтенсивного навчання гри на 

скрипці учнів-початківців 6–7 років 

 

Метод теоретичного моделювання дозволив розробити організаційно-

методичну модель інтенсивного навчання гри на скрипці скрипалів-

початківців 6-7 років (Рис. 2.1). 

Цільовий блок містить мету са структурні компоненти початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці (мотиваційно-потребовий, когнітивно-

пізнавальний, оцінювально-емоційний, творчо-виконавський, комунікативно-

демонстративний), описані в пункті 1.2. Метою організаційно-методичної 

системи є забезпечення інтенсифікації навчання гри на скрипці учнів-

початківців 6–7 років. 

Методологічний блок включає наукові підходи: діяльнісний 

особистісний, аксіологічний та принципові положення інтенсифікації 

навчання гри на скрипці учнів-початківців 6–7 років: оптимізації навчання, 

активізації навчання, акмеологічної спрямованості навчання, цілісності 

музичного навчання, гедоністичної спрямованості навчання.  

 



133 

 

Рис. 2.1. Організаційно-методична модель інтенсивного навчання гри 

на скрипці учнів-початківців 6–7 років 
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Методичний блок включає педагогічні умови (забезпечення 

відповідності освітнього процесу інтелектуальному, психічному, анатомо-

фізіологічному та музичному розвитку дітей; актуалізація інформативності та 

художньо-творчої наповненості навчального матеріалу; активізація творчих 

проявів учнів), етапи (мотиваційно-адапційний, творчо-розвивальний, 

комунікативно-демонстраційний) та блоки методів і прийомів (методи та 

прийоми формування мотивації до навчання, забезпечення високої 

пізнавально-емоційної насиченості занять, стимулювання творчо-діяльнісних 

проявів учнів), які забезпечують інтенсифікацію навчання гри на скрипці 

учнів-початківців 6–7 років. 

Результативний блок містить критерії (мотиваційно-пізнавальний, 

технологічно-виконавський, оцінювально-емоційний, художньо-творчий, 

комунікативно-артистичний) та рівні (високий, середній, низький) 

оцінювання сформованості музично-виконавських умінь гри на скрипці 

учнів-початківців 6–7 років. 

Розглянемо методи та прийоми, які, на нашу думку, забезпечують 

інтенсифікацію навчання гри на скрипці учнів-початківців 6–7 років. 

Методи та прийоми формування мотивації до навчання.  

В сучасній музичній освіті існує проблема відсутності стійкого 

інтересу до навчання гри на інструменті протягом тривалого терміну, що є 

причиною того, що далеко не всі учні, зокрема, скрипкових класів, проходять 

повний курс. Це зумовлене, на нашу думку, з одного боку зниженням 

цінності музичної освіти в суспільстві в цілому (якщо раніше вміння грати на 

класичному музичному інструменті вважалось ознакою приналежності 

спочатку до аристократичних, потім до забезпечених верств суспільства й 

таке ставлення до музичної освіти по інерції зберігалося, до того ж існувала 

інформаційна підтримка та пропагування класичної музики через ЗМІ), з 

іншого – методичною недосконалістю організації та змістової наповненості 

інструментального навчання, які від самого початкового етапу дозволили би 

підтримувати мотивацію на високому рівні. Отже, висвітлення методів 
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формування мотивації до навчання скрипалів-початківців дошкільного та 

молодшого шкільного віку є актуальним питанням сучасної музичної освіти. 

Успішне навчання гри на скрипці в цілому передбачає, з одного боку: 

методично та психологічно обґрунтовану організацію освітнього процесу; 

навчальні посібники, що забезпечують на адекватному матеріалі засвоєння 

потрібних навичок і прийомів як невідʼємних засобів музичного спілкування; 

творчу атмосферу на заняттях, наближену до реальних умов сценічного 

музикування. З іншого боку має бути наявна висока мотивація учнів; 

мікроклімат на заняттях, що сприяє формуванню відносин активної творчої 

співпраці між викладачем і учнями та дає можливість використовувати 

психологічні резерви останніх.  

Формування мотивації є одним із чинників інтенсифікації навчання гри 

на скрипці. Мотивація навчання початкового етапу гри на скрипці зростає за 

дотримання таких умов: 

  наявність інтересу до інформації, яка лежить в основі пізнавальної 

активності (позитивне ставлення до музики); інтерес до людей, які 

організовують процес навчання; 

  розвиток музично-сенсорних здібностей у процесі різних видів 

музичної діяльності, потреба й можливість самовираження;  

  вирощування художньої свідомості учня (уяви, натхнення, інтуїції, 

емоційної культури, художнього смаку) як взаємоповʼязаних і 

передуючих компонентів і підґрунтя для його виконавського розвитку; 

  придбання впевненості в собі, позитивного досвіду, уникання 

тривожності та страху, спрямованість на досягнення успіху;  

  потреба в соціальному визнанні, створення можливості прийняття та 

схвалення значущими людьми; 

  усвідомлення цінності музичної освіти усвідомлення значимості 

навчання для себе та для інших;  

  розвиток навичок самовизначеного учіння; 
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  використання музично-педагогічного артистизму в роботі педагога з 

учнем;  

  постійне самовдосконалення педагога в професійній діяльності 

(Гаврильчик, 2010). 

Методи формування мотивації навчання скрипаля-початківця можна 

поділити на такі групи (табл. 2.2): 

Таблиця 2.2 

Методи формування позитивної мотивації навчання гри на скрипці 

скрипаля-початківця 

Пізнаваль-

но-

інформаційні 

Організа-

ційно-

технічні 

Колективно-

виконавські 

Оцінно-

стимулюючі 

Вербально-

перцеп-

тивні 

Регулятивно-

навіювальні 

Опора на  

художньо-

образне 

мислення та 

його 

розвиток, 

освоєння 

учнем 

музичної 

мови в 

процесі 

музикування 

Ретельне 

плануван-

ня занять, 

чітке 

уявлення 

мети уроку 

та конкрет-

них цілей 

даного 

заняття 

Використання 

елементів 

змагання, та 

самоорганіза-

ції колективу 

(виконання 

кожним своєї 

ланки під час 

виконання 

репертуару) 

Використан-

ня 

позитивного 

(переважно) 

та 

негативного 

підкріплен-

ня в процесі 

діяльності на 

уроці 

Формуван-

ня позитив-

ного 

ставлення 

до занять 

Створення 

атмосфери 

довіри, 

взаєморозумін

-ня та 

співпраці 

Створення 

ситуації 

новизни, 

інтересу до 

навчальної 

інформації 

Використа

н-ня 

ігрових 

технологій 

Стимулюван-

ня творчої 

ініціативи 

учня в різних 

формах 

діяльності 

(складання 

музики, 

імпровізація, 

підбір на слух 

тощо) 

Пластич-

ність оціню-

вання 

Використан

ня 

педагогічно

го 

артистизму, 

емоційність

, 

викладення 

матеріалу 

Створення 

ситуації успіху 

Використанн

я 

пізнавальних 

і дидактичних 

матеріалів та 

ігрових 

технологій 

Використа

ння 

нестандарт

них форм 

проведення 

уроків 

Використання 

проблемних 

ситуацій і 

дискусій 

 Використан

ня 

оптимально

го для 

конкретної 

групи учнів  

стилю 

педагогічно

ї діяльності 

Навіювання 

впевненості у 

здібностях 

учня 
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Використан-

ня елементів 

ритміки 

освоєння 

ритмічних, 

понять, руху 

– звуковисот-

них та 

образних 

уявлень 

Викорис-

тання поза 

клас-них 

форм 

роботи, 

підтри-

мання 

контакту з 

батьками 

Стимулю-

вання 

самолюбства 

учня для 

активізації 

робочого 

тонусу 

 Усвідом-

лене вико 

ристання 

елементів 

впливу 

«другого 

плану»: 

жести, 

міміка, 

ритм мови, 

інтонації та 

ін. 

Прийняття та 

схвалення 

значущими 

людьми 

 Забезпе-

чення 

зручності 

та  

відповід-

ного рівня 

гучнівсь-

кого 

інстру-

менту 

    

 

Методи високого емоційного наповнення занять. 

Як і всі інші види діяльності, навчально-пізнавальна діяльність 

супроводжується певним настроєм, тобто емоціями, що активно впливають 

на життєдіяльність організму, регулюючи рівень його енергетичної 

мобілізації (активації) або демобілізації, що здійснюється через активність 

вегетативної нервової системи й ретикулярної формації. Отже, підтримання 

відповідного стану, тобто відповідний рівень емоційної наповненості 

навчальних занять є нагальною необхідністю інтенсифікації навчання. 

Комплекс психолого-педагогічних прийомів емоційної регуляції 

пізнавальної діяльності, які уможливлюють підвищення ефективності 

навчання через підтримання відповідного емоційного настрою під час занять 

був розроблений О. Чебикіним (Чебыкин, 1992; Фурсова, 2015). Цей 

комплекс заснований на використанні звукових, колірних, експресивних і 

соціально-психологічних дій, цілеспрямовано формують навчальну 

діяльність школярів. Для створення ефекту новизни дослідник пропонує 
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використовувати ситуації несподіваності, перемикання уваги, яскравості й 

контрастності, використовуючи при цьому прийоми: перемикання уваги, 

композиційне моделювання, психомоторні вправи, експресивну виразність, 

колірну дію, використання яскравих цитат і парадоксальних випадків. Для 

того, щоби викликати ефект співпереживання пропонується використовувати 

ситуації драматизації та проблемності, застосовуючи прийоми 

імпровізованого сюжетно-рольового коментування, моделювання спільної 

діяльності, соціально-педагогічного тренінгу, мультиплікації та музичної дії. 

Для створення ефекту захоплення автор пропонує використовувати ситуації 

змагальності (суперництва) та конфліктності, застосовуючи прийоми 

інформаційної недостатності, швидкісного експонування, помилкової 

поінформованості та обмеженості в часі. 

Система методів емоційної регуляції включає: методи саморегуляції 

емоційних станів вчителя, методи управління емоційною сферою учнів. 

Останні можна класифікувати за такими параметрами: 

- експресивні: мімічні, пантонімічні;  

- комунікативні: позитивний стиль спілкування; виразність мови (анафори, 

стежки та ін.), техніка мови (голос, ритм, дикція), різні тренінги 

(рольовий, рефлексії та ін.);  

- методичні – повʼязані із заготовками дидактичного матеріалу та ін.;  

- сугестивні – повʼязані з емоційною заразливістю, навіюванням, 

педагогічним тактом та ін. 

Великий арсенал спеціальних методів впливу на емоційну сферу слухача 

накопичено в ораторському та театральному мистецтві (X. Леммерман 

(Леммерман, 1999), І. Козляшова, І. Промптова (Строгаль, 2018) та ін.).  

У психолого-педагогічній літературі для підтримання відповідного 

емоційного фону рекомендуються підкріплення вчителем правильних дій учня 

(Ф. Скінер (Skinner Burrhus Frederic (Skinner, 1989)), Ф. Майленова (Майленова, 

2010), Э. Торндайк (E. Thorndike (Thorndike, 1913; Thorndike, 1932) та ін.).  
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За класифікацією О. Чебикіна існують дві групи методів для підтримання 

емоційного стану під час навчання: методи оперативного керування емоціями 

(оперативного корегування емоцій: експресивні, інтонаційні, контактні, 

конфіденційні, заохочувальні, перемикання уваги) та методи, що підсилюють 

емоційний ефект змісту навчального матеріалу (заготовки дидактичного 

матеріалу з урахуванням значущих цілей, що забезпечують успіх під час його 

засвоєння, яскраві емоційні сигнали, імпровізовані сюжетно-рольові коментарі, 

ігрові дії, музичний вплив). За специфікою навчальної діяльності О. Чебикін 

виділяє дві взаємоповʼязані групи методів регуляції: технічно-виразні методи 

(експресивні, інтонаційні, тропові композиційно-стилістичні та ін.) та 

сюжетно-смислові методи, орієнтовані на використання фольклору, гумору, 

притч, крилатих слів та ін. (Фурсова, 2015). 

Ураховуючи вищеозначені розглянуті класифікації, методи емоційного 

наповнення занять музичного мистецтва можна умовно поділити на пʼять 

груп: музично-терапевтичні, вербально-артистичні, перцептивно-

ідентифікаційні, аутогенно-регулятивні та організаційно-технічні. 

Учителі мистецтва, на нашу думку, мають великі преференції перед, 

наприклад, учителями з іноземної мови, оскільки мистецькі твори самі по 

собі мають емоційне наповнення, яке в інших галузях педагогіки потрібно 

створювати штучно: «художній образ викликає таку сильну реакцію тому, 

що, відтворюючи дійсність, дає її фізичну картину, яка безпосередньо 

впливає на органи чуття та діє надзвичайно інтенсивно на емоційно-

почуттєву сферу» (Зязюн, 1997, с. 86). 

Одним із сугестивних факторів створення потрібної емоційної 

наповненості занять є використання музично-терапевтичних методів, серед 

яких важливим є підбір відповідного репертуару для навчання скрипаля-

початківця. Як вказує Є. Ільїн, «вивчення впливу окремих елементів музики 

(ритму, тональності) показало їх здатність викликати певні емоційні стани 

людини. Мінорні тональності виявляють «депресивний ефект», швидкі 

пульсуючі ритми й консонанси діють збудливо та викликають негативні 
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емоції, «мʼякі» ритми й консонанси заспокоюють». Також і серцево-судинна 

система помітно реагує на музику: «коли вона приносить задоволення та 

створює приємний настрій та пульс сповільнюється, посилюються 

скорочення серця, знижується артеріальний тиск. При дратівному характері 

музики серцебиття частішає і стає слабкішим» (Ильин, 2001, с. 273). 

На нашу думку, музичні твори для початківця дошкільного та 

молодшого шкільного віку повинні бути короткими, переважно мажорними, 

які викладені в темпі, близькому до 60 ударів на хвилину, зі зрозумілим 

даному вікові змістом, бажано переданим у віршиках. Для цієї цілі ідеально 

підходять відповідні зразки народної творчості, дитячі пісеньки тощо, 

оскільки: «виникнення емоції того чи іншого знака залежить від звичної (для 

даної культури) або незвичної музики – звична музика викликає в основному 

позитивні емоційні переживання (задоволення, радість, блаженство, щастя), 

або печаль, смуток; незвична музика – емоційно-негативно забарвлений стан 

(апатію, втому, млявість)» (Ильин, 2001, с. 275). Створенню відповідного 

фону сприяє також якісне виконання-демонстрація педагогом, використання 

аудіо-ілюстрації (переважно в домашній роботі), гра дуетом з 

концертмейстером та вчителем з інструменту (використовується ефект 

емоційного резонансу). Г. Міщенко (Мищенко, 2009) зазначає, що під час гри 

дуетом з учителем «на учня впливають не тільки зовнішні пояснення 

педагога та зарозумілі теоретичні схеми, але й живі слухові та зорові 

враження. Вчитель виконанням своєї партії заохочує учня, запалює його 

своїм ставленням до виконуваного твору» (Мищенко, 2009, с. 76). За 

спостереженнями дослідника такий спосіб навчання дозволяє швидше 

освоювати прийоми гри на скрипці, отже сприяє інтенсифікації навчання. 

Наступну групу методів, як нам видається, можна назвати вербально-

артистичними. «Слово справжнього вчителя переконує, навіює, викликає в 

учнів відповідні почуття, формує їхнє ставлення до того, про що він говорить» 

(Зязюн, 1997, с. 79). Мовлення є професійним засобом роботи вчителя як із 

донесення певної інформації до дітей, так і зі встановлення емоційного 
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контакту з учнями, показником педагогічної культури. «Мовлення вчителя – це 

мовлення, пристосоване для розвʼязання специфічних завдань, що виникають у 

педагогічній діяльності, спілкуванні» (Зязюн, 1997, с. 68). A priori мовлення 

вчителя має дотримуватися літературних стандартів, показувати обізнаність 

педагога в матеріалі, який викладається. Х. Леммерман радить у звертанні до 

аудиторії: «Головне правило добору слів: просто, точно, наглядно та 

різноманітно» (Леммерман, 1999, с. 46).  

Виразність мовлення зʼявляється в людини тоді, коли вона яскраво 

уявляє предмети та явища, про які говорить. У театральній педагогічній 

літературі стверджується, що виховання чіткого бачення інформації через 

образи й асоціації, здатність до вистроювання наскрізної лінії таких «видінь» 

є одним із засобів насичення мовлення внутрішнім емоційним змістом 

(Сценическая речь, 2002). У поєднанні з іншими компонентами таке 

мовлення «огортає» людину, захоплює її увагу, підтримуючи потрібний 

емоційний тонус навчальної діяльності. 

Велике значення в мовленні вчителя мають такі технічні компоненти, 

як: сила голосу, темп та інтонація мови, дикція тощо. Темп мови має бути 

різним: переважно плавний і спокійний темп має чергуватися з моментами 

більш швидкого мовлення у хвилюючих місцях і уповільненням на змістових 

кульмінаціях. Зміни в різних ситуаціях мають відбуватись і в силі голосу. 

Відтіняючи певні думки тихим промовлянням або підсилюючи кульмінаційні 

речення, застосовуючи підвищення або зниження тону для змістового 

наголосу, використання дикції для створення теплого або навпаки холодного 

образу та ін. педагог робить свою промову артистичною та захоплюючою.  

Важливою є спрямованість мовлення на конкретну аудиторію, а не 

мовлення «взагалі», оскільки воно «складається для певної миті й 

розрахована на відповідний склад слухачів» (Леммерман, 1999, с. 41). Метою 

такої спрямованості мовлення є виникнення емоційного діалогу з учителем, 

збільшення можливості донесення змісту до кожної особистості. 
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Емоційній наповненості мовлення сприяє також використання 

стилістичних художніх зворотів (порівняння, метафор, антитез, парадоксів, 

перехрещення тощо). Гумор та необразлива іронія є також засобом 

встановлення теплого клімату в аудиторії. 

Особистість учня, його мотиви навчання, орієнтації, інтелект, емоційно-

вольова сфера включаються більш активно, коли вчитель вживає відповідні 

перцептивно-ідентифікаційні методи впливу на підсвідомість (передача 

настрою через вигляд, поведінку, міміку, пантоміміку, позу, жести тощо). 

Перераховані вище методи С. Пальчевський (Пальчевський, 2005) називає 

засобами неспеціфічної психічної реактивності, а Г. Лозанов відносив до 

елементарних засобів навіювання другого плану, вважаючи складними 

авторитет та інфантилізацію (Лозанов, 1970, с. 27–29). Дієвість впливу через 

даний феномен, на нашу думку, полягає в добровольності при підкоренні 

субʼєкта іншій людині через упевненість у її кращій інформованості, 

досвіченості та ін. В навчальній діяльності, оскільки немає насилля, вчитель не 

зустрічає спротиву (часто несвідомого) під час виконання своїх вимог, що 

безперечно сприяє швидкості засвоєння матеріалу. Інфантилізація завжди 

супроводжує авторитет і характеризується підвищеним довірʼям. За 

висловленням С. Пальчевського, «інфантилізація найчастіше виникає тоді, коли 

авторитет, створюючи атмосферу підвищеного чекання, пробуджує віру в 

можливість очікуваних результатів. Чим вищий авторитет, тим інтенсивніше 

розвивається інфантилізація» (Пальчевський, 2005, с. 53). 

Позитивна емоційна наповненість занять залежить також від психічного 

настрою вчителя, який модерує його самостійно (це може бути як природний 

стан, так і штучно сформований). Свій емоційний настрій учитель транслює 

учням під час навчання, а відтак, від його вміння регулювати власну емоційну 

сферу залежить емоційний фон навчання. Отже, для створення відповідного 

емоційного стану заняття педагог має використовувати аутогенно-регулятивні 

методи. Для підтримання позитивного емоційного настрою І. Зязюн радить 

вчителеві «дотримуватися мажорного тону, виховуючи в собі доброзичливість і 
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оптимізм. Допомагають набуття «мʼязової радості» у фізичних діях, створення 

зон захисного збудження (бібліотерапія, музикотерапія тощо), здатність грати» 

(Зязюн, 1997, с. 53). Також доречним є використання вольової сфери 

(усвідомлення необхідності певних дій), психосоматичних реакцій 

(заповільнення рухів, зміна темпу мовлення, розслаблення певних мʼязів і 

контроль дихання автоматично змінює емоційне напруження людини) та 

систему саморегуляції через самонавіювання (аутогенне тренування – вплив на 

процеси, які відбуваються в нашому організмі поза нашою волею) (Сценическая 

речь, 2002, с. 422). 

Використання самонавіювання полегшує керування власним станом, 

оскільки, за висловом В. Бехтєрєва «…сугестивність є явище, властиве всім і 

кожному. Воно глибоко корениться в природі людини» (Сценическая речь, 

2002, с. 422). Робота над удосконаленням здатності здійснювати керування 

власними психічними процесами ґрунтовно висвітлена в працях, 

присвячених театральній педагогіці. 

До організаційно-технічних методів впливу на емоційний фон занять 

можна віднести такі: 

1) позитивне підкріплення правильних дій учнів (як вербальне, так і 

матеріальне, у вигляді фантів (наприклад, смайликів); 

2) ситуативне використання ігор, змагань і театралізованої дії; 

3) заготовки дидактичного матеріалу: 

Наочний матеріал має бути відповідно до віку яскраво оформлений, 

зміст малюнків, що відповідає музичному образу, також має відповідати 

високим стандартам художньої якості й емоційним наповненням. 

Дидактичним матеріалом можуть бути і аудіо-матеріали, описані вище. 

На нашу думку, слід окремо поговорити про вплив підкріплення на 

емоційний фон навчальних занять. Підкріплення може бути двох видів: 

позитивне та негативне. Позитивне підкріплення – це подія, що співпадає з 

певною дією та веде до підвищення вірогідності повторно здійснення цієї дії. 

К. Пайор вважає, що будь-яку поведінку як усвідомлену, так і неусвідомлену 
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можна підсилити через позитивне підкріплення. Відповідно, негативне 

підкріплення – подія, яку субʼєкт буде намагатись уникати. 

Виходячи з вище сказаного можемо стверджувати: 

Емоційне наповнення занять можна визначити як насичення 

комунікативного простору навчального заняття відповідними емоціями. 

Методи емоційного наповнення занять музичного мистецтва (гри на 

скрипці) на початковому етапі можна розділити на музично-терапевтичні, 

вербально-артистичні, перцептивно-ідентифікаційні, аутогенно-регулятивні 

та організаційно-технічні (Табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Методи емоційного наповнення занять музичного мистецтва 

Музично-

терапевтичні 

Вербально-

артистичні 

Перцептивно-

ідентифікаційн

і 

Аутогенно-

регулятивні 

Організаційно-

технічні 

Підбір 

відповідного 

репертуару 

Насичення 

мовлення 

внутрішнім 

емоційним 

змістом 

Використання 

неспеціфічної 

психічної 

реактивності 

(зовнішній 

вигляд, поза, 

жести, міміка, 

пантоміміка 

тощо) 

Створення зон 

захисного 

збудження 

Позитивне 

підкріплення 

правильних дій 

Виконання-

демонстрація 

педагогом 

Усвідомлене 

використання 

технічних 

компонентів 

артистичної 

промови 

Використання 

психосоматич-

них реакцій 

Ситуативне 

використання 

ігор, змагань і 

театралізованої 

дії 

Використання 

аудіо-ілюстрації 

Спрямованість 

мовлення на 

конкретну 

аудиторію 

 Самовиховання 

та помірні 

фізичні 

навантаження 

Заготовки 

дидактичного 

матеріалу 

 

 Гра дуетом з 

досвідченим 

музикантом 

Використання 

стилістичних 

художніх 

зворотів та 

гумору 

Самонавіюван-

ня 

 

Методи стимулювання до творчо-діяльнісних проявів учнів. 

У музичній діяльності можна виділити два способи творчого 

самовираження – інтерпретація готового музичного матеріалу та створення 



145 

 

власного. Музичне мистецтво пройшло довгий шлях розвитку та винайдення на 

початку другого тисячоліття Гвідо дʼАрецци й поширення єдиного нотного 

запису, на нашу думку, стало своєрідним каталізатором цього процесу. Але не 

слід забувати, що до цього моменту створення власних творів, імпровізаційна 

манера виконання була невідʼємною складовою майстерності музиканта. В 

епоху бароко музиканти були зобовʼязані представляти власні твори у великій 

кількості (згадаємо творчість А. Вівальді, Й. С. Баха та інших). Ще в ХІХ 

сторіччі майже всі яскраві музиканти були і композиторами водночас. І тільки у 

ХХ сторіччі професійні виконавці, як правило, інтерпретують твори інших 

авторів. Отже, можна сказати, що інтерпретація – досить молодий вид 

діяльності музиканта і за природою музика має творчий, імпровізаційний 

характер (Завалко, 2011, с. 285). 

У працях науковців, які досліджують описуваний період, особлива увага 

приділяється найпростішим формам імпровізації, а саме природно близькій 

дітям формі музикування. «Входження дитини в музичний світ має відбуватися 

«шляхом залучення її до музичної творчості», – зазначає К. В. Завалко (Завалко, 

2011, с. 290), якою є імпровізація – активний засіб пізнання учнем 

закономірностей музичної мови, ефективний метод формування комплексу 

музичності в цілому, що відповідає етапам загального психічного й музичного 

розвитку дітей. Потяг до творчості, сформований на початку навчання, 

розвиток образно-художнього мислення та поступове формування 

виконавських умінь, на нашу думку, сприятиме становленню повноцінної 

особистості музиканта та підвищить інтенсивність освітнього процесу.  

Активність учнів, у тому числі і творчих проявів зростає під час 

використання елементів змагання. Сучасна педагогіка країн дальнього 

зарубіжжя говорить про необхідність уникати порівняння дитини зі своїми 

однолітками, зменшуючи таким чином навантаження на нервову систему під 

час навчання. На наш погляд, така індивідуалізація не сприяє інтенсифікації 

навчання, адже давно відомий феномен виховного впливу колективу на 

особистість. Інша річ, що майстерність педагога є у створенні такого 
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дитячого колективу, який би позитивно впливав на особистість. В умовах 

початкового навчання гри на скрипці таким колективом може стати шкільний 

ансамбль скрипалів. Позитивний вплив дитячого колективу на особистісний 

розвиток активно використовували в роботі видатний український учитель 

П. Столярський (Лившиц, 1939; Ломоносова, 2003), болгарський педагог 

Е. Пудовочкін (Пудовочкин, 2006), японський скрипаль Ш. Судзукі 

(Судзуки, 2005), на сьогоднішній день існує система «Кольорові струни» 

(автор Зілвей) (Завалко, 2016) тощо. Саме підсвідоме бажання особистості 

самоствердитися, виникнення ситуації змагання в роботі любого ансамблю є 

стимулюючим впливом, який у комплексі з іншими факторами сприяє 

активізації самостійної роботи та інтенсивному навчанню учнів. 

Велику роль у розвитку прагнення до творчої діяльності відіграє знання 

того, що виступ буде публічно оцінюватися, що діяльність дитини цікава для 

вчителів, батьків, знайомих. Для початківців доступними є виступи у складі 

ансамблю, під час яких вони звикають до умов сценічного виконання, 

напрацьовують зібраність, контроль стресового стану під час гри на публіці, 

особливості поведінки артиста. Отже, необхідно формувати навички 

сценічної поведінки, розвивати елементи артистичних комунікативних умінь 

(елементарні навички ансамблевого музикування з концертмейстером, чи з 

учасниками дитячого творчого колективу). 

Творча діяльність неможлива без навичок елементарного самоаналізу й 

самооцінки. Саме в класі педагог повідомляє ті способи роботи над творами, 

які стають згодом способами самостійної роботи учня; формує початкові 

навички рефлексії. Завдання вчителя – поступово перевести власний 

зовнішній контроль у формі внутрішньої самоорганізації, тобто в 

самоконтроль. Елементами самоконтролю може бути обговорення 

результатів виконання, виявлення причин ускладнень тощо. Елементом 

самоконтролю може бути також використання сучасних засобів мультимедіа. 

Необхідно розвивати в учня елементарні уявлення про музичний образ із 
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метою втілення його у звучанні, якомога раніше розвивати в учня звʼязок між 

музично-художніми уявленнями й відчуттями рухового порядку. 

Для стимулювання творчо-діяльнісних проявів учнів важливим є 

наданням тимчасових орієнтирів для вироблення самостійних навичок 

планування часу. Для освоєння елементів планування необхідно навчити 

дитину відрізняти свої заняття за їх важливістю та терміновістю.  

Активізація творчих проявів у будь-якому вигляді мистецтва 

ґрунтується також і на формуванні вольових якостей учня. Всі педагоги-

інструменталісти одностайні в розумінні необхідності організації 

систематичного вправляння у грі на інструменті з перших кроків навчання. 

Добре це, чи ні, але звички, закладені в цей період, стають рисою характеру, 

а формування працелюбності є одним із вирішальних факторів подальшого 

успішного навчання гри на скрипці. Неоціненну допомогу в реалізації цього 

принципу надають батьки скрипалів-початківців. К. Завалко (Завалко, 2011), 

Ш. Судзукі (Судзуки, 2005) пропонували навчити батьків початковим 

навичкам гри на скрипці, долучаючи їх до навчання дітей. Г. Турчанінова 

(Турчанинова, 2006; 2014) також відзначала бажаність присутності батьків 

початківців на уроках для відповідного контролю в домашній роботі.  

Важливим є оцінювання роботи дитини. Для уникання негативних 

психологічних наслідків недоречно скористатися методом «пластичного» 

оцінювання, коли всі оцінки можна підвищити за бажання на наступному 

уроці, виправивши свої помилки. Така позиція викладача знімає в учня страх 

перед можливістю помилок і невдач, таким чином стимулюючи навчальну і, 

в тому числі, творчу діяльність. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі розкрито методологічні підвалини інтенсифікації початкового 

етапу навчання гри на скрипці на основі обґрунтованих наукових підходів: 

діяльнісного, особистісного й аксіологічного.  
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З’ясовано, що освіта дітей 6-7 років вимагає особливої уваги до їх 

психологічних вікових особливостей, зокрема, необхідності навчання через 

практичну дію та використання природних для цього віку ігрових методів і 

форм освітнього процесу, як зазначено в Державному стандарті початкової 

освіти (2019), що зумовило використання діяльнісного підходу 

(Л. Виготський, П. Гальперін, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, та ін.) до 

інтенсифікації навчання гри на скрипці учнів-початківців 6-7 років. 

Особистісний підхід (К. Абульханова-Славська, О Алексюк, І. Бех, 

С. Горбенко, Н. Гузій, В. Давидов, та ін.) дозволив будувати освітній процес  

з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини: здібностей, 

темпераменту, характеру тощо та забезпечити максимально можливий для 

відповідного учня якісний і стрімкий музичний розвиток.  

Визначено, що аксіологічний підхід (І. Бех, В. Євтух, І. Зязюн, 

В. Кремень, М. Никандров, О. Савченко, та ін.), є одним з основоположних 

напрямів становлення особистості, що дозволяє формувати як духовно-

естетичні цінності, так і етично-вольові еталони учня через ціннісний зміст 

музичних творів і поліваріантні способи подачі художньо-образного змісту 

музичного матеріалу для активізації особистісно-ціннісного смислу спілкування 

з мистецтвом, що сприяє інтенсифікації навчання гри на скрипці учнів-

початківців. 

З’ясовано, що методичні засади включають у себе теоретичні основи, 

принципові положення, умови та методи навчання певного предмета. 

Відповідно до окреслених підходів визначено, що інтенсифікація навчання гри 

на скрипці учнів-початківців 6-7 років ґрунтується на актуалізації особистісно-

розвивальних його чинників; комплексно-варіативному застосуванні методів, 

прийомів, форм і засобів навчання; підпорядкуванні розвитку пластики 

скрипкових умінь учнів завданням втілення художнього образу музичного 

твору. Виокремлено основні принципи інтенсифікації початкового навчання гри 

на скрипці учнів 6-7 років: оптимізації навчання (управління, що організується 

на засадах всебічного обліку закономірностей, принципів, сучасних форм і 
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методів навчання з метою досягнення найбільш ефективного функціонування 

процесу з точки зору заданих критеріїв); активізації навчання (спонукання до 

енергійного, цілеспрямованого учіння, подолання пасивної, стереотипної 

діяльності та зниження продуктивності, застійних явищ у розумовій роботі); 

акмеологічної спрямованості навчання (орієнтація учня на найкращі взірці 

скрипкового виконавства; засвоєння ігрових дій, які не потребують 

принципової корекції в майбутньому навчанні та виконавській діяльності); 

цілісності музичного навчання (єдність інтелектуального та почуттєвого, 

технічного й художнього; цілісна й послідовна система освоєння учнями 

музичного досвіду та елементарних умінь гри на скрипці); гедоністичної 

спрямованості навчання (формування в дітей відчуття задоволення від 

скрипкового навчання, що досягається успішністю навчальних дій, 

активізацією потреби в освоєнні скрипки, створенням умов для соціального 

схвалення його результатів). 

У розділі визначено такі педагогічні умови інтенсивного навчання гри 

на скрипці учнів 6-7 років у закладах спеціалізованої мистецької освіти: 

1. Забезпечення відповідності освітнього процесу інтелектуальному, 

психічному, анатомо-фізіологічному та музичному розвитку дітей. З’ясовано, 

що в процесі навчання необхідно уникати перевантаження нервової системи: 

обсяг нової теоретичної інформації при високому рівні систематизації, 

доступності подачі й наочності може бути досить великим, але практично 

опрацьовувати його можна тільки окремими частинами, де кожна нова ланка 

базується на засвоєному матеріалі. Також необхідно використовувати ігри в 

навчанні, як природну форми діяльності дітей 6-7 років. В досліджуваному віці 

важливим є закріплення матеріалу та певних навичок на основі опрацювання 

декількох однотипних творів. У даному випадку замалий репертуар початківця 

за наявності високої якості його виконання є абсолютно безперспективним. 

Визначено, що в досліджуваному віці необхідно забезпечити пріоритет 

практичної діяльності. Від дитини не можна вимагати самостійного логічного 

осмислення способів вирішення нових завдань, потрібно надати їй алгоритм 
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опрацювання та освоїти його з учнями на різних типових прикладах, по мірі 

освоєння матеріалу звільняючи від допомоги педагога.  

2. Актуалізація інформативності та художньо-творчої наповненості 

навчального матеріалу. Під інформативністю навчального матеріалу ми 

розуміємо ступінь новизни інформації, закладеній у наочній та звуковій 

формах, доступної для декодування, осмислення й засвоєння учнем. 

Художньо-творчу наповненість навчального матеріалу ми розуміємо як 

змістовий образний потенціал, що реалізується в процесі формування й 

розвитку художньо-образного мислення та стимулює творче самовираження 

дитини. З’ясовано, що навчальний матеріал для дітей 6-7 років має містити 

структуровану інформацію, привертати увагу, збуджувати інтерес і бажання 

навчання (засвоєння теорії, практичне освоєння музичного тексту та ін.), 

мати яскравий образний зміст, нести творчий і виховний потенціал, і, по 

можливості, надавати відповідний план дій або інструменти (текст або 

малюнок) для вирішення проблем, що виникають у процесі освоєння 

матеріалу. Розробка й упровадження в освітній процес засобів мультимедіа 

та сучасних інформаційних ресурсів розширює можливості навчання й 

урізноманітнює його.  

3. Активізація творчих проявів учнів, що забезпечує стимулювання 

художньо-образної уяви через уміння фантазувати, моделювати, 

комбінувати, оперувати художніми образами, емоційно самовиражатися, 

захоплюватися музично-творчим процесом; цілеспрямоване формування 

відповідних якостей особистості: заохочення працьовитості, самостійності 

тощо.  

Визначено, що актуалізації творчого потенціалу учня сприяють: участь 

початківця в публічних виступах, створення ситуації зацікавленості 

діяльністю дитини з боку вчителів, батьків, знайомих; використання 

елементів змагання в дитячому колективі; використання найпростіших форм 

імпровізації, як природно близькій дітям формі музикування; формування 

навичок елементарного самоаналізу й самооцінки. 
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У процесі дослідження змодельовано методи та прийоми роботи, які 

доцільно використовувати в процесі інтенсивного навчання скрипаля-

початківця 6-7 років. Відповідно розроблено три блоки методів і прийомів: 

1. Перший блок «Методи та прийоми формування мотивації до 

навчання» спрямовано на стимулювання інтересу та позитивне ставлення 

дітей до навчання гри на інструменті, до неї входять методи: розповіді про 

музику, про інструмент, цікаві історії про музикантів, представлення 

матеріалу у формі казки, роз’яснення значимості навчання через приказки, 

прислів’я, використання цікавих аналогій, створення ситуації успіху в 

навчанні, використання яскравих пізнавальних і дидактичних графічних, 

аудіо та відео матеріалів, демонстрація художніх образів через показ 

відповідних виразних уривків творів художнього репертуару, використання 

ігрових технологій тощо. 

2. Другий блок має на меті забезпечення високої пізнавально-емоційної 

насиченості занять, спрямований на активізацію механізмів пізнання та 

створення й підтримання позитивного психологічного стану в процесі 

навчання учнів. До цієї групи входять: переведення абстрактних графічних 

символів у інтуїтивно зрозумілі, що використовують практичні життєві 

поняття та асоціації з поступовим введенням загальноприйнятої нотації; 

пояснення часових і звуковисотних категорій через рух; використання 

життєвих асоціацій для пояснення стану м’язів під час освоєння 

виконавських прийомів; позитивне підкріплення правильних дій, ситуативне 

використання ігор та театралізованої дії, використання неспеціфічної 

психічної реактивності, насичення мовлення внутрішнім емоційним змістом, 

використання стилістичних художніх зворотів і гумору тощо. 

3. Третій блок «Стимулювання творчо-діяльнісних проявів учнів» 

спрямований на формування елементів самоорганізації та самосвідомості, 

стимулювання, художньо-образної уяви й формування елементарного вміння 

виражати творчі прояви в музичній діяльності. До цієї групи входять методи 

та прийоми стимулювання творчо-діяльнісних проявів особистості: 
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використання елементів змагання та самоорганізації колективу; 

повідомлення знань, необхідних для елементарного самоаналізу й 

самооцінки, пластичне оцінювання, використання сучасних засобів 

мультимедіа для контролю й самоконтролю, використання різних форм 

творчої діяльності; моделювання сценічних умов на уроці для формування 

навичок сценічної поведінки. 

Метод теоретичного моделювання дозволив розробити організаційно-

методичну модель інтенсивного навчання гри на скрипці скрипалів-

початківців 6-7 років. 

Отже, у розділі обґрунтовано методичні засади інтенсифікації навчання 

та розроблено на їх основі організаційно-методичну модель формування 

початкових музично-виконавських умінь гри на скрипці учнів 6–7 років у 

закладах спеціалізованої мистецької освіти. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕТОДИЧНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ 

НАВЧАННЯ ГРИ НА СКРИПЦІ УЧНІВ-ПОЧАТКІВЦІВ 

 

У розділі представлено відомості про здійснення діагностичних заходів 

із розвиненості музичних здібностей учнів 6–7 років, хід формувального 

експерименту та подана перевірка кількісних і якісних показників результату 

експерименту. 

 

3.1. Діагностика результативності  початкового етапу процесу 

навчання гри на скрипці учнів 6-7 років 

 

Проблема інтенсифікації навчання скрипалів-початківців потребує 

створення відповідних педагогічних умов і впровадження у практику 

методів, що забезпечать ефективний розвиток учнів. Навчання має бути 

спрямовано на розвиток творчого потенціалу дитини, розвиток музичних 

здібностей, формування виконавських умінь. 

Навчання скрипаля-початківця є складним процесом та здійснюється 

під впливом організаційно-педагогічних та індивідуально-психологічних 

чинників. Необхідним середовищем для інтенсивного навчання є створення 

відповідних педагогічних умов та дотримання методичних принципів, 

описаних у другому розділі дисертації. 

Для зʼясування стану проблеми сформованості виконавських умінь 

скрипалів-початківців молодшого шкільного віку та можливості простежити 

за динамікою розвитку досліджуваного явища було розроблено програму 

експериментальної роботи, що включала констатувальний (діагностичний), 

формувальний і контрольний етапи (Табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Програма експериментальної роботи 

Етапи 

дослідж

ення 

Завдання Зміст Методи 

1-й  

етап 

 

1. Вивчити й узагальнити 

досвід роботи вчителів зі 

скрипалями-початківцями 

молодшого шкільного віку 

Визначення основних 

положень, які 

узагальнюють досвід 

роботи вчителів зі 

скрипалями-початківцями 

Анкетування, 

бесіди, аналіз 

навчальних програм, 

спостереження 

практичної 

діяльності вчителів 

 

2. Узагальнити педагогічний 

досвід формування 

виконавських умінь 

скрипалів-початківців 

школярів молодшого 

шкільного віку 

Вивчення специфічних 

особливостей досвіду 

роботи вчителів зі 

скрипалями-початківцями 

Педагогічне 

спостереження 

бесіди, 

інтервʼювання 

3. Визначити критерії 

формування виконавських 

умінь, які є необхідними для 

інтенсивного навчання 

скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку 

Вивчити ставлення 

вчителів, учнів, оточення 

до різновидів виконавської 

діяльності в освітньому 

процесі 

Анкетування, 

інтервʼювання, 

бесіди; фіксація 

результатів 

4. Розробити та застосувати 

методику визначення рівнів 

формування виконавських 

умінь скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку 

Визначення наявного               

рівня сформованості 

виконавських умінь 

скрипалів-початківців 

молодшого шкільного 

віку; перевірка методик 

Метод експертних 

оцінок у процесі 

виконання 

індивідуальних і 

групових завдань 

5. Аналіз результатів 

констатувального етапу 

експерименту, вивчення 

комплексу педагогічних умов, 

які сприяють формуванню 

виконавських умінь у 

скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку 

Визначення педагогічних 

умов, які сприяють 

формуванню 

виконавських умінь у 

скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку 

Метод обробки 

експериментальних 

результатів 

2-й  

етап 

1. Експериментально 

перевірити комплекс 

розроблених педагогічних 

умов формування 

виконавських умінь у 

скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку 

Упровадження в освітній 

процес експериментальних 

шкіл комплексу 

розроблених педагогічних 

умов 

Педагогічний 

експеримент; 

тестування, оціночні 

листи учнів 
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2. Виявити та впровадити у 

навчально-виховний процес 

Чабанівської ДШМ 

оптимальні форми й методи 

формування виконавських 

умінь у скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку 

Послідовне й 

цілеспрямоване залучення 

учнів до навчальної 

діяльності з урахуванням 

їх індивідуальних 

особливостей і 

можливостей 

Експертні оцінки. 

Методика 

формування 

виконавських умінь 

у процесі 

проведення класних 

занять та домашньої 

роботи 

3. Визначити рівні 

сформованості виконавських 

умінь у скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку 

після проведення 

формувального експерименту 

Моделювання рівнів 

сформованості 

виконавських умінь, 

науково-методична 

перевірка ефективності 

запропонованої методики 

інтенсивних занять 

Педагогічне 

спостереження, 

експертне 

оцінювання якості 

сформованості 

виконавських умінь 

скрипалів-

початківців 

4. Визначити найбільш 

ефективні напрями 

формування виконавських 

умінь у скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку 

Обґрунтоване включення 

до освітнього процесу 

Чабанівської ДШМ 

різноманітних методів і 

форм інтенсивного 

навчання гри на скрипці 

Аналіз завдань 

роботи зі 

скрипалями-

початківцями 

молодшого 

шкільного віку 

3-й етап 

узагальн

юючий  

1. Проаналізувати результати, 

отримані в ході дослідно- 

експериментальної роботи 

Обробка даних, отриманих 

на формувальному етапі 

експерименту, 

порівняльна 

характеристика з 

констатуючим етапом 

Аналіз результатів 

експерименту 

2. Провести порівняльний 

аналіз результатів в 

експериментальній і 

контрольній групах 

Визначення ефективності 

проведеного експерименту 

на практичних заняттях 

Метод парного 

порівняння, 

математична 

обробка 

експериментальних 

даних 

3. Оцінювання ефективності 

рівнів формування 

виконавських умінь у 

скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку в 

єдності їх основних 

компонентів 

Знаходження та перевірка 

передбачених 

взаємозвʼязків між 

визначеними 

компонентами 

виконавських умінь у 

скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку 

Оцінювання 

результатів. 

Статистична 

обробка 

експериментальних 

результатів 

4. Підтвердження якісних 

показників формування 

виконавських навичок 

(контрольний експеримент) 

Визначення 

сформованості 

виконавських умінь  

скрипалів-початківців 

молодшого шкільного віку 

в результаті контрольного 

експерименту 

Статистична 

обробка 

експериментальних 

результатів 
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Для виявлення рівня сформованості виконавських умінь гри на скрипці 

учнів підготовчих та перших класів шкіл мистецтв нами було проведено 

констатувальний експеримент, у якому опрацьовано комплекс емпіричних 

методів, обґрунтовано критерії та показники, відповідні форми й засоби, що 

визначають ефективні шляхи як діагностики рівнів, так і досягнення 

результатів. Мета констатувального експерименту дослідження полягає у 

визначенні й поєднанні кількісного та якісного аналізу рівнів сформованості 

виконавських умінь скрипалів-початківців молодшого шкільного віку за 

визначеними критеріями. 

Констатувальий експеримент мав такі завдання: 

1. Вивчити та узагальнити досвід роботи вчителів скрипки з 

педагогічного керівництва музичним розвитком початківців із метою 

підтвердження актуальності вибраної теми.  

2. Розробити критерії та показники сформованості виконавських умінь 

скрипалів-початківців молодшого шкільного віку. 

3. Обґрунтувати форми й методи визначення відповідних показників 

кожного з критеріїв та встановити бали за шкалою оцінювання для 

обчислення отриманих результатів. 

4. Визначити групи учнів 6–7 років, які братимуть участь у 

констатувальному експерименті, та зʼясувати рівень виконавських умінь 

скрипалів-початківців за розробленими критеріями.  

5. Здійснити аналіз даних констатувального експерименту отриманих у 

результаті математичних обчислювальних процедур. Для проведення серії 

констатувальних експериментів, які охопили 70 учнів, була розроблена 

методика вивчення стану досліджуваної проблеми, яка включала: 

а) спеціальні та довготривалі спостереження за змістом і ходом 

освітнього процесу; 

б) анкетування, тестування, бесіди та інтервʼювання, які проводилися 

серед викладачів та учнів; 

в) експертні судження та оцінки фахівців даного профілю. 
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Зазначимо, що використаний нами комплекс форм, методів і завдань 

для проведення констатувальної діагностики рівнів сформованості 

виконавських умінь скрипалів-початківців, використовується й на 

формувальному етапі дослідження для порівняння результатів як 

експериментальної та контрольної груп на початку експерименту, так і 

порівняння результатів експериментальної та контрольної груп у кінці 

експерименту.  

Відповідно до завдань експерименту діагностичні заходи відбувалися 

та були зафіксовані у 2017–2018 н.р. Усього в експерименті взяло участь 

70 учнів першого року навчання та 24 вчителя скрипки закладів позашкільної 

мистецької освіти України. У проведенні констатувального експерименту, 

що полягав у кількісному та якісному аналізі сформованості виконавських 

умінь скрипалів-початківців молодшого шкільного віку, використовувалася 

комплексна методика, що містила: педагогічне спостереження, анкетування, 

інтервʼю, тестування, аналіз сценічних виступів учнів. Для отримання 

достовірних даних було розроблено анкети, проведено спостереження за 

освітнім процесом, експертні опитування.  

Констатація наявного рівня сформованості виконавських умінь 

скрипалів-початківців молодшого шкільного віку є досить складною 

проблемою, оскільки вимірювання в музичній діяльності має певну 

умовність. Для отримання достовірних даних сформованості виконавських 

умінь скрипалів-початківців молодшого шкільного віку в ході 

констатувального експерименту нами було розроблено такі критерії: 

Мотиваційно-пізнавальний критерій – виражає міру сформованості 

мотивації та здатності до пізнання. Проявляється в наявності в учня 

прагнення до оволодіння музичними знаннями, скрипковими вміннями й 

навичками; здатності до елементарного аналізу характеру й технічних 

завдань музичного твору. 

Технологічно-виконавський критерій – виражає міру розвиненості 

виконавських навичок. Проявляється в здатності до вміння елементарно 
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диференціювати мʼязові відчуття; володінні елементарними виконавсько-

технічними навичками гри на скрипці. 

Оцінювально-емоційний критерій – виражає міру здатності до 

самооцінки та емоційного ставлення до музикування. Проявляється у 

здатності до відчуття художньо-образного змісту музики; здатності до 

елементарного осмислення причинно-наслідкових зв’язків дій ігрового 

апарату та звукового результату.  

Художньо-творчий критерій – виражає міру здатності до творчого 

самовиявлення в процесі музикування. Проявляється у здатності до 

виразного відтворення образного змісту виконуваного твору; здатності учня 

до елементарних творчих проявів у процесі музикування та відтворення 

художнього образу. 

Комунікативно-артистичний критерій – виражає міру розвиненості 

навичок сценічного виконання. Проявляється у сформованості початкових 

навичок сценічної витримки; наявності початкових проявів артистизму під 

час виконання; здатність до колективної творчої діяльності. 

Відповідно, визначено три рівня виконавських умінь скрипалів-

початківців, а саме: низький, середній та високий.  

До низького рівня віднесено учнів, які виявляють недостатньо виражене 

мотиваційне спрямування до навчання музиці. Зокрема, учні демонструють 

незначну або повну відсутність інтересу до результатів навчальних дій; мають 

нерозвинені музичні знання; демонструють низький рівень розвитку 

виконавських навичок; ці учні є емоційно індиферентними, пасивними, у них 

відсутня потреба до самовираження у творчій діяльності, вони потребують 

заохочення й підтримки щодо становлення активної художньо-комунікативної 

позиції у процесі взаємодії з дитячим творчим колективом.  

Середній рівень виконавських умінь скрипалів-початківців властивий 

учням, які виявляють позитивну мотивацію щодо опанування музичним 

інструментом, прагнення до навчання. Учні цього рівня здатні до 

елементарного осмислення завдань навчального матеріалу; прагнуть 
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обґрунтовувати власні рішення; характерними для них є достатньо розвинені 

комунікативно-поведінкові та творчо-художні вміння, здатність до взаємодії 

з творчим дитячим колективом і наявність сценічної витримки. 

Високий рівень виконавських умінь скрипалів-початківців охоплює 

учнів, які виявляють глибоке, внутрішньо вмотивоване, усвідомлене 

ставлення до оволодіння музичним інструментом; демонструють стійкий 

інтерес до музикування; демонструють відповідальне ставлення до занять, їм 

притаманне прагнення до набуття нових знань і вмінь. Учні цього рівня 

здатні до осмислення завдань навчального матеріалу; демонструють високий 

рівень сформованості початкових виконавських навичок гри на скрипці; 

характерними для них є розвинені комунікативно-поведінкові та творчо-

художні вміння, активна взаємодія з творчим дитячим колективом і наявність 

сценічної витримки й елементарних проявів артистизму. 

Для отримання обʼєктивних результатів експерименту було розроблено 

та впроваджено дванадцятибальну систему оцінювання відповідно до рівнів 

сформованості виконавських навичок скрипалів-початківців молодшого 

шкільного віку. Учнів, які отримали 9–12 балів, ми віднесли до високого 

рівня, до середнього – віднесли учнів з оцінками 5–8 балів, до низького –1–4 

бали. 

Таблиця 3.3 

Дванадцятибальна система оцінювання виконавських навичок скрипалів-початківців 

молодших класів 

Рівень Бал Характеристика 

Низький 1–4 Показники відсутні або виявлені в дуже низькій мірі 

Середній 5–8 Показники виявлені частково 

Високий  9–12 Показники виявлені в повному обсязі 

 

Отримані показники стану сформованості виконавських навичок 

скрипалів-початківців молодшого шкільного віку були результатом 

застосування різних форм і методів діагностики – від спостереження за 
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освітнім процесом до оцінювання їх під час навчання у класі та учнівських 

концертних заходів. 

Для дослідження сформованості виконавських умінь скрипалів-

початківців за мотиваційно-пізнавальним критерієм та отримання 

достовірної інформації з проблем мотивації навчання нами було використано 

метод інтервʼювання, який дозволив поєднати можливості анкетування та 

бесіди. Для анкетування було розроблено бланк, у якому сформульовано 

питання та систему коротких відповідей на них. Бесіда була зручною 

формою проведення дослідження потреб окремих груп респондентів, що 

дозволило встановити досить довірчі відносини з учнями, їх батьками та 

вчителями; вивчити індивідуальні й загальні потреби скрипалів-початківців, 

які навчаються в музичних школах.  

Інтервʼюванням було охоплено 70 учнів-початківців різних регіонів (з 

огляду на невелику кількість учнів у школах мистецтв), а також 24 викладача 

скрипки цих музичних шкіл. Бесіди проводилися з опорою на заздалегідь 

сформульовані нами запитання, відповіді на які було аналізовано, 

узагальнено, систематизовано й зафіксовано на підготовлених картках. 

Результати опитувань респондентів мали відобразити проблемні аспекти 

сучасного освітнього процесу в класі скрипки в закладах мистецької освіти 

(Додаток А). 

Результати інтервʼювання скрипалів-початківців можна узагальнити в 

таких висновках. 

1. Більшість дітей починають навчатись у музичній школі за власним 

бажанням. 

2. Вибір інструменту здебільшого зумовлюється оточенням, іноді 

вирішальною є випадкова обставина (наприклад, відсутність вільних місць на 

бажаний інструмент).  

3. Більшість батьків учнів скрипкових класів музичних шкіл 

ознайомлюють дітей із мистецтвом, відвідуючи концерти, театральні вистави 

відповідного вікового рівня.  
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4. Більшість дітей мають родини, які підтримують певні сімейні 

традиції музикування (спів, гру на інструментах тощо). 

5. У домашній роботі вирішальним є вплив батьків, які не пригнічуючи 

самостійності дитини, допомагають їй в організації самостійної роботи та в 

деяких випадках у виконанні завдань. 

6. Більшість дітей з інтересом відвідують шкільні заняття в класі 

скрипки. 

7. Більшість дітей із задоволенням беруть участь у колективному 

музикуванні або мають бажання до таких занять. 

Також ми користувалися методом педагогічного спостереження та 

експертного оцінювання під час дослідження стану пізнавальних 

можливостей респондентів. Оцінювання виконувалось учителем, який 

працює з учнем і має повну інформацію про можливості дитини на 

конкретний момент навчання. Оцінювання відбувалося за такими 

параметрами: 

- спів учнем елементарного твору (8 тактів) або його частини 

(оцінюється чистота інтонації); 

- відтворення ритму твору (проплескування або інший спосіб). 

Можна констатувати, що за достатньо високого рівня інтересу до 

навчання, в класи скрипки приходить багато дітей із середнім та низьким 

рівнем музичних здібностей. 

Дослідження мотиваційно-пізнавального критерію дає нам «вихідні 

позиції», від яких відштовхується процес навчання в цілому. За результатами 

даного дослідження можна констатувати, що 14,29 % учнів демонструють 

високий рівень (добре мотивовані та показують позитивний результат за 

трьома позиціями), 68,57 % ‒ середній (мають 2–3 позитивні показники з 

чотирьох), 17,14 % ‒ низький рівень (мають лише один високий показник або 

не мають позитивних показників).  

Сформованість виконавських умінь скрипаля-початківця за 

оцінювально-емоційним критерієм ми досліджували за допомогою методів 
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педагогічного спостереження та інтервʼювання (бесіда з батьками з метою 

опису навчальних дій дитини за межами класу). Оцінювання включало в 

себе: здатність до елементарної характеристики учнем художнього змісту 

твору й елементарне оцінювання дитиною причинно-наслідкових звʼязків дій 

ігрового апарату та звукового результату (чи відчуває учень недоліки 

звучання та намагається виправити); якості виконання музичного твору 

(адекватність оцінювання, виражена вербально). Результати дослідження 

показали, що 11,43 % учнів мають високий рівень показників оцінювально-

емоційного критерію (показують позитивний результат за трьома позиціями), 

71,43 % ‒ середній (мають 1–2 позитивні показники), 17,14 % ‒ низький 

рівень (не мають позитивних показників). 

Сформованість початкових скрипкових умінь учнів 6–7 років за 

технічно-виконавським, творчо-художнім та комунікативно-артистичним 

критеріями ми досліджували за допомогою методів педагогічного 

спостереження й експертного оцінювання. До експертного оцінювання 

залучалися 2–3 особи (викладач, завідувач відділенням та дослідник), які 

оцінювали публічний виступ учня на прослуховуванні.  

Для визначення сформованості виконавських умінь скрипалів-

початківців за технічно-виконавським критерієм експерти використовували 

такі позиції: рівень освоєння інструменту (гра мелодій pizz. та по відкритих 

струнах, або гра arco на одній струні – низький, гра 4 пальцями з 

використанням 2-х струн у дієзних тональностях до 3-х знаків включно – 

середній, освоєння твору великої форми, або досить великих за обʼємом пʼєс 

із використанням штрихів легато (4–8), комбінованих (деташе та легато), 

бемольних тональностей тощо – високий). В оцінювання рівня входить також 

якість елементарних дій ігрового апарату (правильна ігрова поза, правильне 

та вільне тримання смичка, вільна й відповідна робота лівої руки), 

інтонаційна стабільність, ритмічна точність виконання. За даними 

показниками високий рівень показали 11,43 % респондентів, 70,00 % ‒ 

середній і 18,57 % ‒ низький рівень. 
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Сформованість виконавських умінь скрипалів-початківців за творчо-

художнім критерієм визначалася за такими показниками: відповідність темпу 

художньому образу музичного твору, наявність елементарної динамічної 

різноманітності у процесі виконання, відповідність артикуляції. Дослідження 

показало, що 11,43 % учнів мають високий рівень показників художньо-

творчого критерію (показують позитивний результат за всіма трьома 

позиціями), 71,43 % ‒ середній (мають 1–2 позитивних показника), 17,14 % ‒ 

низький рівень (не мають позитивних показників). 

Сформованість виконавських умінь скрипалів-початківців за 

комунікативно-артистичним критерієм ми аналізували за такими позиціями: 

- стабільність сценічного виконання; 

- відповідність зовнішніх проявів (рухів) образному змісту твору; 

- вияв елементарного відчуття ансамблю з концертмейстером (або з 

іншими музикантами) під час гри дуетом, тріо, ансамблем; 

Дослідження показало, що 14,29 % учнів мають високий рівень 

сформованості виконавських умінь скрипалів-початківців за описуваним 

критерієм (показують позитивний результат за трьома позиціями), 74,29 % ‒ 

середній (мають 1–2 позитивні показники), 11,43 % ‒ низький рівень (не 

мають позитивних показників). 

Аналіз даних констатувального експерименту дає можливість 

стверджувати, що 12,57 % респондентів показали високий рівень 

сформованості виконавських умінь скрипаля-початківця, 71,14 % ‒ середній і 

16,29 % ‒ низький. Підсумкові дані показані в таблиці 3.4 та на Рис. 3.1. 

Аналіз результатів діагностики рівнів формування виконавських умінь 

скрипалів-початківців молодшого шкільного віку, отриманих під час 

констатувального експерименту дослідження, засвідчує недостатній рівень 

сформованості виконавських умінь скрипалів-початківців молодшого 

шкільного віку. Таким чином, актуалізується потреба в розробці методики 

інтенсифікації формування виконавських умінь у процесі початкового навчання 

гри на скрипці. 
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Таблиця 3.4 

Аналіз даних констатувального експерименту 

Критерії/рівні 

Констатувальний експеримент 

Низький Середній Високий 

осіб % осіб % осіб % 

Мотиваційно-пізнавальний 12 17,14  48 68,57 10 14,29 

Технічно-виконавський 13 18,57  49 70,00 8 11,43 

Оцінювально-емоційний 12 17,14  50 71,43 8 11,43 

Художньо-творчий 12 17,14  50 71,43 8 11,43 

Комунікативно-артистичний 8 11,43 52 74,29 10 14,29 

Середнє значення  16,29  71,14  12,57 

 

 

 

Рис. 3.1. Аналіз даних констатувального експерименту 
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3.2. Експериментальна перевірка організаційно-методичної 

моделі інтенсивного навчання гри на скрипці учнів-початківців  

6–7 років та аналіз результатів формувального експерименту 

 

Аналіз першоджерел та отримані в ході констатувального дослідження 

результати вихідного рівня сформованості виконавських умінь скрипалів-

початківців молодшого шкільного віку дозволили визначити хід, зміст, 

форми та методи формувального експерименту.  

Метою дослідної роботи формувального етапу експерименту було 

визначено розробку й апробацію методики інтенсифікації формування 

виконавських умінь скрипалів-початківців молодшого шкільного віку. 

Відповідно до мети визначено завдання даного етапу: 

1. Укомплектувати експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи 

скрипалів-початківців, які будуть брати участь у формувальному та 

контрольному експерименті. 

2. Упровадити експериментальну методику формування виконавських 

умінь скрипалів-початківців молодшого шкільного віку. 

3. Забезпечити збагачення досвіду музично-виконавської діяльності 

учасників експерименту. 

4. Виявити динаміку розвитку формування виконавських умінь 

скрипалів-початківців у процесі початкового навчання. 

Експериментом, що проходив у Київській дитячій музичній школі № 24 

та у Чабанівській дитячій школі мистецтв Києво-Святошинського району 

Київської області, було охоплено 36 осіб (учні першого року навчаня): 

основну експериментальну групу (ЕГ) складали – 18 осіб, основну 

контрольну групу (КГ) складали – 18 осіб. Педагогічний експеримент 

проводився автором дослідження (основна частина). Крім цього, додатково 

експеримент проводили вчителі скрипки в різних школах мистецтв за 

розробленими інструкціями. До експерименту залучались усі скрипалі-

початківці без будь-якого відбору. Групи було укомплектовано таким чином, 
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щоб до кожної з них потрапили учні з приблизно однаковими здібностями. В 

кожній групі заняття проводилися за певною методикою: в ЕГ заняття 

проходили за експериментальною методикою, КГ – продовжувала заняття за 

традиційною програмою. Тривалість спостережень – 1 рік. 

Підсумки проводилися на основі оцінки компетентних суддів, які 

визначалися з числа досвідчених учителів, залучених до проведення 

експерименту. Нижче наведемо результати спостережень і оцінки результатів 

застосування запропонованої методики в ЕГ відповідно до кожного етапу 

експерименту. 

Для здійснення даної роботи ми спеціально не обирали учнів, які 

володіють вираженими музичними здібностями. Нами застосовувалися 

індивідуальні та групові форми роботи згідно з розробленою нами 

методикою. 

У процесі формувального експерименту було визначено три етапи 

навчання, що сприяють інтенсифікації процесу формування виконавських 

умінь учнів-початківців.  

Перший (мотиваційно-адапційний) етап формувального 

експерименту був спрямований на формування в учнів позитивного 

ставлення до занять, надання елементарних знань про музичну діяльність, 

організацію взаємодії закладу освіти та сімейного оточення з виробленням 

єдиного комплексу вимог. Тривалість цього етапу, за нашими 

спостереженнями, складає три–чотири тижні (залежно від регулярності 

відвідування занять, наявності інструмента та відповідної літератури та ін.). 

Метою першого етапу стало пробудження в учнів інтересу до 

виконавської музичної діяльності; потреби в музичному самовираженні; 

формування уявлення про оптимальний мʼязовий стан, який є 

найсприятливішим для побудови виконавської постановки. Для досягнення 

успіху на цьому етапі нами використовувалися методи сенсорного аналізу 

(напруження, розслаблення) музично-ігрових рухів, метод регуляції 

(усунення зайвих мʼязових напружень) та контролю за мʼязовими відчуттями 
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в опануванні основними професійними прийомами, частково-пошуковий або 

евристичний методи. 

Протягом першого етапу формувального експерименту учні 

отримували завдання на стимулювання до активної творчої діяльності. 

Дитина, яка практично займається музикою, думає, відчуває, 

розвивається інакше, ніж та, яка про неї лише говорить та слухає. Сучасна 

музична педагогіка (К. Завалко (Завалко, 2009; 2011), П. Столярський 

(Лившиц, 1939; Ломоносова, 2003), Г. Зілвей (Завалко, 2014; 2016) та ін.) 

стверджує, що на початковому етапі музичного навчання найголовніше – це 

створення сприятливої психологічно налаштованої атмосфери заняття: 

зацікавлення, захоплення, створення внутрішнього комфорту дітей, що 

сприяє активізації їх бажання проявити себе. 

Основна увага має приділятись активізації творчої ініціативи дітей, 

їхній самостійній творчій діяльності. Для цього учень отримує завдання з 

елементами співу, хореографії, декламування віршів, театралізації в показі 

художніх образів. Усі види завдань на музичному занятті мають бути 

обʼєднані єдиним задумом, слугувати яскравому та емоційно-насиченому 

розкриттю теми, сприяти тому, щоб діти якнайліпше сприйняли інформацію. 

Під час складання завдань варто дотримуватися таких вимог: 

- адекватність складності завдань можливостям учнів; 

- перевищення рівня навчання над рівнем вимог;  

- ігрові форми творчих завдань; 

- включення інструктивного матеріалу, зміст і обсяг якого визначають 

відповідно до індивідуальних особливостей учня.  

Наприклад, завдання на відчуття свободи рук від плеча: 

1. Візьміть два однакових невеликих предмета, наприклад, два олівця, 

дві ручки (тощо) в кулак (по одному в кожну руку), стисніть кулак, потім 

послабте тиск. 
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2. Те саме зробіть, затиснувши не тільки кисті рук, а й лопатки (т.т. 

весь плечовий пояс), потім розслаблення відчуйте від плечей (точніше від 

лопаток). 

3. Затисніть увесь плечовий пояс, розслабте тільки кисті з пальцями (як 

бачимо цей варіант дуже важко виконати). 

4. Затисніть увесь плечовий пояс, розслабте тільки плечі (мають 

автоматично розслабитись і кисті з пальцями, бо розслаблення великих мʼязів 

автоматично відгукується в повʼязаних із ними менших). Потрібно звернути 

на це увагу дитини, пояснивши, що в цьому відчутті захований «секрет 

зручності» ігрових дій скрипаля. 

5. Те саме потрібно зробити без предметів. 

6. «Маятник». Рука зависає та вільно рухається, куди її штовхають, 

далі – за інерцією. 

Інтенсифікація навчально-творчої діяльності – це процес переходу цієї 

діяльності з одного рівня активності на інший, орієнтований на максимальне 

використання індивідуальних можливостей усіх учасників педагогічного 

процесу. 

Навчання, спрямоване на активізацію внутрішніх психічних процесів і 

підвищення смислових характеристик професійної діяльності, сприяє 

розвитку творчого потенціалу особистості інструменталіста в процесі 

музично-виконавської діяльності. 

Протягом першого місяця доцільно проводити заняття не 2 рази на 

тиждень по 45 хвилин, а 4 рази по 60 хв. в міні групах по 3 учня або по 15 хв. 

6 разів на тиждень індивідуально, як радить Г. Турчанінова (Турчанинова, 

2006; 2014. Такий режим дозволяє не перевищувати заплановане навчальне 

навантаження викладача, але часті зустрічі з учнями позитивно впливають на 

якість і швидкість засвоєння початкових навичок. 

Початок роботи з учнем складався з 4-х напрямів: робота над поставою, 

освоєння ігрового положення окремо для кожної руки, освоєння способу 

тримання смичка та освоєння мелодій, що будуть гратися на інструменті (для 
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цього використовується прийом проспівування зі словами та ігри для 

освоєння нотного запису, що допомагає пригадати мелодії вдома). Цей 

період складає 2–3 уроки. Розкриємо їх послідовно. 

У процесі роботи над елементарними ігровими рухами слід звертати 

особливу увагу на висоту подушечки або містка, щоб забезпечити 

максимальну зручність сполучення інструменту та тулубу. Під час тримання 

скрипки хребет має залишатися прямим, як під час звичайного підняття обох 

ліктів, для цього також важливе і стійке положення ніг. Перш ніж перейти до 

дій з інструментом необхідно пояснити дитині різницю між вільним станом 

руки та стислим. Вправи для цього загальновідомі, ми не будемо їх 

перераховувати в даній роботі. Процес постановки скрипки та смичка є 

тривалим та складним і не зажди захоплюючим для початківця. У звʼязку з 

цим, варто забарвити цей процес сприйняття інформації домінантними для 

цього учня емоційно-асоціативними, тобто найбільш індивідуально 

значимими для початківця образами. 

Прийоми роботи над постановкою лівої руки: набуває значення 

використання постановки пальців від четвертого: в положенні руки 

приблизно в третій позиції (перед роботою пальців слід настроїти положення 

руки, виконавши pizzicato потрібної відкритої струни четвертим пальцем; 

після цього на струну ставляться всі пальці від першого), слід звернути увагу 

на зручне положення мізинця, бажано заокругленого, вільний стан 

кистьового суглобу і навчити учня по памʼяті повторювати це положення та 

не змінюючи його ставити пальці. Тій самій цілі слугує вправа «Буратіно», 

коли мізинчик лівої руки торкається до носа, а всі інші пальці то стискаються 

в кулачок, то розпрямляються. Також рекомендується торкатися відповідного 

плечового суглоба пальцями лівої руки (цей прийом також допомагає відчути 

правильне ігрове положення кисті). Слід звернути увагу на якість 

інструменту, зокрема, висоту струн над грифом. При зависокій відстані струн 

від грифу дитина вимушена грати перебільшеними зусиллями, що є 

абсолютно неперспективним для подальшого розвитку.  
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Паралельно має проходити робота над освоєнням способу тримання 

смичка та загальним уявленням про його рух у процесі гри. Способів 

тримання смичка існує декілька (різні варіанти положення вказівного пальця 

по відношенню до інших). Ми притримуємося тримаючого кільця між 

великим та середнім і безіменним пальцями. Вказівний і мізинець при цьому, 

на нашу думку, більш вільні для роботи з координації ваги смичка. Прийоми 

роботи для вільного тримання смичка також відомі: це тримання смичка 

через хусточку; ведення по трості через папір і «ліфт» (падіння смичка до 

кінця з триманням кільця великим та безіменним пальцями, його підняття за 

допомогою тільки пальців лівої руки до колодочки); «поклони трості», що 

ілюструють зміну нахилу смичка біля колодки; «шлагбаум» ‒ коли смичок 

потрібно підняти над струною, імітуючи роботу шлагбаума на дорозі та ін. 

Ми вважаємо, що немає сенсу переходити до ведення смичка по струні, поки 

учень не оволодів роботою мʼязів руки під час доведення смичка до колодки, 

в іншому випадку потрібно приділяти особливу увагу цій навичці, оскільки 

вона є найбільш складною для дитини. Звичайно, це оволодіння не 

досконале, але учень повинен мати уявлення про правильну роботу руки.  

Під час цього етапу необхідна цілеспрямована робота над організацією 

системи занять в житті початківця. Оскільки діти досліджуваного віку ще не 

володіють навичками самостійного цілепокладання, потрібно активно 

залучати до співпраці батьків або інших людей із найближчого оточення 

початківця для формування режиму дня та організації домашніх занять учня. 

Для цього ми проводили бесіди з батьками як індивідуальні, так і у формі 

батьківських зборів, основний зміст яких складався з таких пунктів: стратегія 

розвитку навичок, особливості режиму домашніх занять, принципи й 

особливості самостійної роботи скрипаля. 

Стратегія розвитку навичок відповідає описаним вище періодам 

формування самовизначеного учіння. На практиці це виглядає так: спочатку 

дорослий виконує певну роботу за дитину (планує зміст та час домашнього 

заняття, слідкує за якістю виконання ігрових дій та ін.), потім робить це 



171 

 

разом із дитиною (підключаємо її до обговорення, пояснюючи та 

аргументуючи той чи інший висновок, але ще керуємо процесом значною 

мірою, поступово надаючи все більшу самостійність), на наступному етапі 

дорослий тільки спостерігає за діями дитини і, нарешті, дитина робить певні 

дії абсолютно самостійно. 

Таким чином, на першому етапі формувального експерименту нами 

були використані прийоми послідовного відпрацювання правильної постави 

та елементарних ігрових рухів скрипаля, вокального відтворення відповідних 

мелодій для розвитку звуко-висотного слуху, різні варіанти відтворення 

ритму, ігрові форми освоєння елементів музичної грамоти, підтримання 

контакту з батьками для вироблення спільної стратегії занять. 

У бесідах із батьками ми вважали за доцільне розʼяснювати 

особливості роботи людської памʼяті. Оскільки, за даними сучасної 

психології, що 2/3 інформації забувається впродовж перших 10 годин, 

особливу увагу потрібно звертати на день проведення уроку й перше 

домашнє заняття, нетривале за часом, що має проходити саме в цей день. Під 

час роботи учень найбільш яскраво памʼятає пройдений з учителем матеріал і 

може, повторивши засвоєне, забезпечити подальше виконання поставлених 

завдань у повному обсязі (Завалко, 2012, 8–9). 

Основна особливість самостійної роботи на інструменті – необхідність 

постійної концентрації вольових зусиль, тобто наявність самоспостереження 

й самокритики. Без цих складових учень, за словами Л. Ауера (Ауэр, 1965), 

тільки розвиває та вдосконалює свої помилки. Оскільки молодший школяр 

ще не може довго утримувати увагу, є цілком прийнятним спостереження за 

заняттями з боку дорослого, який допоможе уникнути зайвих помилок. У 

бесідах ми також пояснювали батькам, що успішне освоєння інструменту це, 

насамперед, правильно організована самостійна робота. Також потрібно 

забезпечити дитині участь у домашньому сімейному музикуванні, 

стимулювати її інтерес слуханням яскравого виконання доступної за віком 

скрипкової музики тощо. 
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Отже, на початку формувального експерименту доцільними виявилися 

такі методи вдосконалення взаємодії виховного впливу педагога й батьків: 

спонукання батьків до формування в дітей навичок самовизначення в учінні, 

узгодження викладацьких і батьківських установок щодо систематичності 

домашніх занять на скрипці. 

Оскільки виконавські навички на цьому етапі формувального 

експерименту ще тільки формуються, ми мали можливість зробити 

діагностичний зріз лише за мотиваційно-пізнавальним критерієм (таблиця 

3.5, рис. 3.2) 

Таблиця 3.5 

Сформованість виконавських умінь скрипалів-початківців 

на першому етапі формувального експерименту 

за мотиваційно-пізнавальним  критерієм 

Показники 

Експериментальна група Контрольна група 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 
о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 

Ступінь 

сформованос

ті мотивації 

навчання 

1 5,56 14 77,78 3 16,67 1 5,56 13 72,22 4 22,22 

Здатність 

інтонаційно 

точно 

проспівати 

твір 

7 38,89 8 44,44 3 16,67 6 33,33 9 50,00 3 16,67 

Здатність 

відтворити 

метро-ритм 

твору в рухах 

2 11,11 14 77,78 2 11,11 2 11,11 13 72,22 3 16,67 

Здатність 

елементарног

о опису  

художнього 

змісту твору 

1 5,56 14 77,78 3 16,67 1 5,56 14 77,78 3 16,67 

Середнє 

значення 
  15,28   69,44   15,28   13,89   68,06   18,06 
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Рис. 3.2. Сформованість виконавських умінь скрипалів-початківців на 

першому етапі формувального експерименту за мотиваційно-пізнавальним  

критерієм 

 

Як ми бачимо з таблиці та діаграми, учні на початку формувального 

експерименту знаходяться приблизно на одному рівні, тому обробляти ці 

дані статистичними методами недоцільно.  

Другий етап (творчо-розвивальний) спрямовано на активізацію 

пізнавально-емоційної діяльності молодших школярів, оволодіння музично-

теоретичними знаннями, початковими виконавськими навичками гри на 

скрипці, активізацію емоційного відгуку учнів на музику, здатності до 

елементарного відтворення емоцій у музичній діяльності у процесі розвитку 

виконавських умінь скрипалів-початківців. Виконавським результатом 

навчання на другому етапі є освоєння елементарних дій виконавського 

апарату. Це зокрема елементарне ознайомлення з нотною грамотою, 

здатність виконання учнем елементарних мелодій на 4–5 звуках мажорного 

тетрахорду від відкритої струни arco (смичком) на низькому рівні та більш 

складних інтонаційно та ритмічно – на середньому й високому.  
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У процесі навчання гри на скрипці перед педагогом обов’язково постає 

(окрім інших) проблема знайомства з нотною грамотою. Звичайно, уроки 

сольфеджіо допомагають, але, як показує практика, все одно вчитель має над 

цим працювати на уроках. Пред’явлення традиційного нотного тексту з 

перших кроків знайомства з інструментом є досить поширеним явищем. На 

такий порядок роботи налаштовані майже всі традиційні підручники та 

школи гри на скрипці. В результаті дослідження ми прийшли до висновку, 

що на початковому етапі навчання гри на скрипці такий порядок знижує 

інтерес учня на уроці, оскільки акцентує момент оволодіння знаковою 

системою, як першочерговий, тоді як для учня, як правило, більш актуальним 

є практичне оволодіння інструментом; гальмує набуття практичного досвіду, 

оскільки потребує того ж оволодіння нотописом.  

Накопичення музичного досвіду необхідне для подальшого розвитку 

та, як показує практика, допомагає підтримці інтересу до навчання на 

початковому етапі. Ознайомлення та виконання значної кількості маленьких 

за об’ємом, але яскравих за змістом елементарних мелодій є необхідним на 

цьому етапі навчання. А освоєння достатньої кількості елементарних мелодій 

все одно потребує якоїсь фіксації для самостійного правильного повторення, 

тобто мелодії мають бути певним чином графічно записані. 

Для початкового навчання гри на скрипці дітей, які не мають навичок 

читання (не володіють будь-якою знаковою системою), ми використали 

абеткову систему запису нот, запропоновану Оленою Хайнер (Горбунова, 

Хайнер, 2014). У даній системі назва звуку привʼязана до назви певного 

предмету (наприклад, фа – фартух), що є своєрідною підказкою та 

показується зображенням цього предмету (як у буквеній абетці). Як показує і 

наша практика, діти (навіть 4–5 річного віку) дуже швидко починають 

орієнтуватись у тексті та завдяки цій системі запису можуть пригадати 

пройдений на уроці матеріал та за потреби ознайомитись із новим. 

Описувана форма запису інтуїтивно зрозуміла дітям вимагає мінімум часу на 

освоєння та не потребує закріплення, що надає можливість зосередитися на 
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засвоєнні рухів, розвитку музичного слуху, тобто сприяє інтенсифікації 

навчання.  

Перехід до загальноприйнятого нотопису проходить (з нашого досвіду) 

поступово та без зайвих зусиль, якщо використовувати ігрові форми. Ми 

використали декілька ігор: «Нотний стан», «Скрипковий гриф», «Напиши 

мелодію», «Ритмічна змійка», «Музичне лото». 

Гра «Нотний стан» (Додаток Б) являє собою три аркуша паперу та 

вирізані паперові кружечки з абетковим зображенням нот. Перший лист – це 

матеріал для засвоєння та підказка в процесі гри. На ньому зображений 

звукоряд скрипкового ключа від соль малої октави до мі третьої октави у 

вигляді абеткових символів у кружечках. Нотний стан постає у вигляді білих 

та кольорових широких лінійок, де ноти на лінійці пишуться в межах 

широкої кольорової лінійки а інші – на білих лінійках. Другий лист – копія 

першого, але кружечки вже не заповнені, їх потрібно правильно заповнити 

вирізаними кружечками. Третій лист – теж копія першого, збережені пусті 

кружечки, але нотний стан зображений уже у звичайному вигляді. Третій 

лист також потрібно заповнити вирізаними кружечками. 

Гра «Ритмічна змійка» (Додаток В) є графічним інтуїтивно зрозумілим 

зображенням тривалостей звуків у вигляді прямокутників однакової ширини, 

але довжина пропорційна тривалості ноти, по центру «цеглинки» зображено 

знаковий символ даної тривалості. Тривалості зображено різними кольорами: 

ціла – синім, половинна – червоним, четвертна – зеленим, восьма – жовтим. 

У процесі гри дитина інтуїтивно розуміє причину назви тривалості, наочно 

бачить її довжину. Повʼязати зображення зі звучанням можна, проводячи 

пальцем дитини по ребру прямокутника, пропорційному тривалості. 

Використання цих карток значно спрощує вивчення запису ритму та має 

широке поле вжитку. Дитині можна як пропонувати запис ритму цими 

картками для відтворення, так і навпаки пропонувати записувати ритми нею 

створені. Гра підходить як для індивідуальних, так і для групових форм 

навчання. 



176 

 

Ігри «Напиши мелодію» та «Музичне лото» (Додаток Г) потрібно 

використовувати після освоєння вищеописаних ігор. Гра «Напиши мелодію» – 

це заміна паперу й олівця для запису. Діти молодшого шкільного віку, за 

нашими спостереженнями, легше запамʼятовують знаковий матеріал 

«укрупненого масштабу», який до того ж можна відчути ще й тактильно. Ця 

особливість і зумовила використання гри, яка являє собою великий нотний стан 

із шорсткого матеріалу (не менше 50 см довжиною), на якому можна викладати 

мелодії у звичайному нотному вигляді за допомогою крупних вирізаних 

символів. Способи користування найширші. 

«Музичне лото» є адаптованою для потреби вивчення музичних 

символів версією широко відомої гри. Складається з 10 карт із зображенням 

певних музичних символів (по 9 на одній), маленьких карток із зображенням 

кожного символу окремо та 3-х листів-підказок. На одному листі зображено 

звукоряд скрипкового ключа від соль малої октави до мі третьої октави у 

вигляді абеткових символів у кружечках – це підказка для розпізнавання 

висоти ноти. На другому – ритмічна змійка (описані в однойменній грі 

символи, систематично зображені на одному листі) і на третьому – інші 

символи (паузи, динамічні позначки та ін.). Грати так само, як у звичайне 

лото: ведучий дістає маленьку картку і називає її, наприклад, половинна соль 

першої октави; а учасник, у якого цей символ зображений на великій картці 

(можна брати декілька, залежно від кількості гравців і їх віку) забирає її і 

ставить на відповідне зображення. В цю гру діти із задоволенням грають на 

ансамблі (можна грати з батьками, з однолітками тощо). 

Комплекс ігор дозволяє швидко й цікаво не тільки освоювати грамоту, 

але й опрацьовувати елементарні музичні твори (перші три гри). Порядок дій 

під час опрацювання може бути такий: прослухали мелодію зі словами (спів 

мелодії у вигляді коротенької пісеньки з обов’язковою наявністю легкого для 

запам`ятовування тексту не тільки підвищує інтерес учня, але й включає його 

образно-емоційну сферу), проспівали текст (словами потім нотами при 

поданні в абетковому записі), визначили ритм 1–2-х тактів твору 
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(проплескали або показали ритм іншими рухами й відібрали відповідні 

картки «ритмічної змійки»), визначили висоту звуків, на яких ці тривалості 

знаходяться (можна показати сольмізацією, використати підказку вчителя, 

підказку гри «Музичний стан»), виложили ноти на стані гри «Напиши 

мелодію», подивилися традиційний нотний запис твору (чи все правильно). І 

так далі. До моменту правильного запису на нотному стані дитина прослухає 

та відтворить мелодію 5–10 разів, чого цілком достатньо для її правильного 

запамʼятовування на слух, після чого можна відтворювати її на скрипці.  

Для інтенсифікації початкового етапу навчання гри на скрипці 

неабияке значення має розвиток музичного слуху. При цьому необхідно 

зберегти зв’язок абсолютної висоти звуку та символу його запису. Це 

можливо тільки на інструменті з фіксованою висотою кожного звуку (це 

може бути акустичне або електричне фортепіано), тому паралельне 

знайомство з цим інструментом у якості помічника та ілюстратора 

абсолютної висоти заданої мелодії є, на нашу думку, доцільним і необхідним. 

Тому ми використовуємо фортепіано (синтезатор) для попереднього 

вивчення мелодії з 2–5 звуків на слух. Щоб не витрачати час на освоєння 

клавіатури, можна використати тканинну або паперову накладку на 

клавіатуру з абетковим зображенням висоти звуків у межах однієї октави, або 

обійтися без неї та зіграти мелодію з учнем на фортепіано. Цей вид роботи 

ми використовуємо не систематично, але він подобається учням і допомагає 

запамʼятати правильну інтонацію елементарних мелодій, особливо відчутна 

ця допомога в дітей із посередніми музичними здібностями. 

На корисність попереднього детального ознайомлення з музичним 

матеріалом за фортепіано для складання цілісного уявлення про твір до його 

опрацювання на інструменті  звертає увагу А. Ямпольський (Ямпольський, 

2006б, с. 57). 

Слід також ураховувати, що саме початок музичних занять є закладанням 

фундаменту професійного музичного слуху, який має «розрізняти в кожному 

звуці дві ладових якості: не тільки відносну при будь-якій ладотональній 
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модуляції, але й абсолютну ладову якість, що не залежить від модуляцій і 

дозволяє ці модуляції не тільки відчувати, але й усвідомлювати» (Теплов, 1947, 

с. 37). Ідеться про виховання відчуття абсолютної висоти звуку. Б. Теплов 

відмічає, що в усіх видах художньої діяльності митець володіє як константним 

(що відображає рельні якості речей), так і аконстантним (що відображає 

проєкційні якості) сприйняттям. При чому спочатку формується константне, а 

на його підґрунті – аконстантне. Лише в музичному мистецтві більшість митців 

мають тільки аконстантне ладотональне сприйняття матеріалу музики – 

музичних звуків (лише близько 7 % музикантів мають абсолютний слух, який 

значно полегшує творче самовираження, про що свідчить майже стовідсоткова 

наявність цієї якості у видатних музикантів). Відсутність абсолютного слуху в 

більшості музикантів пояснюється не їх вродженою нездібністю до володіння 

ним, а несприятливими умовами в період формування ладотонального відчуття 

(Бережанский, 2000, с. 40). П. Бережанський серед інших факторів виділяє 

важливість наявності музичного інструменту з фіксованою висотою звуків і 

можливість підбирати на ньому мелодії, як одну з обов’язкових умов 

формування абсолютного слуху в дитини (Бережанский, 2000, с. 50). Скрипка 

не є таким інструментом, як і голосовий апарат, хоча постійні вправляння в грі 

чи співі, безперечно, корисні, але не надають на початковому етапі навчання 

чіткого зв’язку з абсолютною висотою звуку та правильного підсвідомого 

запам’ятовування звучання ступенів ладу. Крім того, не йдеться про професійні 

навички гри на фортепіано, а саме використання інструменту як підказки, що 

найбільш наглядно відображає зв’язок «звук – символ». 

Ігрова форма навчання з абетковим способом подачі символів 

передбачає наявність певного педагогічного репертуару, викладеного в 

описаному ключі. Для цього створена збірка «Скрипкова абетка» (частково 

викладена в Додатку Е), яка включає в себе елементарні мелодії для роботи з 

початківцем (який не оволодів навичками читання рідною мовою) протягом 

2–3 місяців. Абетковий запис мелодій майже не потребує часу на освоєння, 

оскільки зрозумілий інтуїтивно. Це дає можливість відійти від «зубріння» та 
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працювати над музичним розвитком учня в доступній і цікавій формі, 

мимохідь, у процесі гри освоюючи традиційний нотний запис. 

Під час освоєння ігрових прийомів учителю потрібно розуміти, що 

ігровий апарат учня-скрипаля – це ніби будинок із піску, який потребує 

постійної уваги й догляду, а не статична форма обпаленої кераміки, зроблена 

один раз і назавжди. Це повʼязано з постійними змінами у співвідношенні 

розмірів інструменту та організму дитини. Потрібно уважно слідкувати за 

освоєнням раціональних і зручних ігрових рухів і зберігати схему роботи мʼязів 

за принципом «імпульс-відпочинок». Особливої уваги потребує втілення цього 

принципу в дрібних рухах, що дозволяє уникати зайвої напруги в процесі гри і є 

фундаментом подальшого інтенсивного технічного розвитку.  

Гармонійна діяльність нервово-мʼязового апарату скрипаля передбачає 

зберігання певного ритму зміни збудження і гальмування: «точний ритм в 

зміні процесів збудження й гальмування, що створює врівноваженість їх між 

собою, є основою узгодженості (координації) у виконавському апараті» 

(Бирмак, 1973, с. 58). При невірній роботі апарату значно швидше наступає 

стомлення й виникає затиснення мʼязів, оскільки безперервно беруть участь у 

рухах одні й ті самі їх групи, а ритм зміни роботи й відпочинку не 

налагоджений. Відповідно, рухи скрипаля мають бути імпульсивно-

інерційними, де після відповідного руху мʼяз отримує відпочинок завдяки 

продовженню дії по інерції. Ці твердження справедливі для всіх мʼязів 

скрипаля, як для дрібних (робота пальців), так і для великих. Фізична 

природа інструменту також відповідає імпульсивно-інерційниму принципу, 

оскільки коливання струни також відбувається після імпульсу по інерції. 

На думку А. Бірмак, виконавський апарат  це «єдиний руховий 

кінематичний ланцюг, ланки якого повʼязані між собою» (Бирмак, 1973, с. 59). 

Дослідниця зазначає, що «будь-яка сила, що виникає в одній із ланок ланцюга, 

негайно викликає дію реактивних або відображених сил, що передаються на 

інші ланки – частини тіла, створюючи супутні рухи. Взаємний вплив ланок 

ланцюга одна на одну в їх поєднаннях дає величезну кількість силових 



180 

 

взаємодій, що представляють певні труднощі, якщо не вміти правильно їх 

використовувати» (Бирмак, 1973, с. 60). У такому випадку справедливим буде і 

твердження, що будь-яке розслаблення, яке виникає в одній із ланок ланцюга, 

негайно викликає відповідне відображення й передається на інші ланки 

(частини тіла). При цьому слід зауважити, що чим більший мʼяз звільняється, 

тим більше супутніх рухів змінюється. Таким чином, особливої уваги потребує 

робота плечового поясу ігрового апарату скрипаля. 

До того ж, уваги потребує й налагодження роботи шийних мʼязів. 

Кількість нервових рецепторів у мʼязах шиї вище, ніж у будь-яких інших 

мʼязах, і тому це має важливий ефект у контролюванні мʼязів мозком. 

Контроль мʼязів у поставі та рухах знаходиться під первинним впливом стану 

мʼязів шиї через їх сильний сенсорний звʼязок із мозком. Коли голова 

повернута під впливом скорочення мʼязів шиї, ефект полягає в підготовці 

стовбура та мʼяких мʼязів до дії (Garlick D. (Garlick, 1990)). 

Зручне пристосування інструменту до тіла є одним із головних завдань 

початкового етапу. Важливість взаємодії шия-голова та спина у відношенні 

до людських рухів і безпосередніх рухів усього хребта очевидні. Оптимальна 

взаємодія голови та шиї полягає не в зафіксованій позиції, а в динамічному 

балансі, завдяки якому вага голови збалансована в процесі змін стану тіла в 

діяльності. 

1. Труднощі полягають у тому, що початківець, намагаючись 

пристосувати інструмент надійно, порушує взаємодію шиї з головою. Під час 

гри дитина інстинктивно прикладає більше зусиль до підтримки інструмента, 

коли збільшує вагу опори на смичок для отримання більш яскравого 

звучання. Найчастіше це супроводжується додатковим натиском на 

підборідник, що призводить до затиску мʼязів шиї та підняття лівого плеча 

або використання лівої руку, як жорсткої опори, що перешкоджає 

здійсненню необхідних рухів і вимагає зайвої затрати енергії. Скрипаль-

початківець може більше схилятися до однієї з цих тенденцій, а може 

поєднувати обидві. Тільки невелика кількість дітей зможе без відповідного 
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тренування виконати необхідне збільшення підтримки інструменту у 

відповідь на збільшену протидію смичка через використання важеля у 

найбільшій групі мʼязів тіла — спинних мʼязів. (Carol Porter (Porter, 1996)). 

Отже, розслаблений стан мʼязів шиї є необхідним компонентом у 

процесі гри на інструменті, оскільки він автоматично позбавляє скрипаля від 

додаткових затискань у апараті, які призводять до сповільнення процесу 

успішного самовдосконалення й надбання майстерності, та дозволяє 

використовувати найголовніший ресурс, – наше тіло, відповідним шляхом. 

Надалі доцільним є формування «тілесного відчуття метру». Ритмічне 

чергування напруження та відпочинку є необхідним для нормальної роботи 

виконавського апарату та, на нашу думку, для звільнення крупних мʼязів 

доцільним є використання метру виконуваної музики. Розслаблення 

плечового поясу відбувається після довільного дуже короткого напруження 

мʼязів, підтримуючих лопатку, з подальшим їх розслабленням перед 

потрібною метричною долею. Чим швидший темп, тим рідше в метричному 

відношенні виконується звільнення (раз на один–два такти). Субʼєктивно у 

швидкому темпі це відчувається, як «скидання» напруги безпосередньо в 

сильну долю. Особливо зручним є використання описаного прийому в 

технічних епізодах творів, оскільки він допомагає зберігати емоційну 

рівновагу завдяки спокійному внутрішньому ритму тіла. 

Особливу увагу слід приділити звільненню лівої сторони тіла, оскільки 

вона постійно знаходиться в штучному положенні. Описаний прийом 

звільнення плечового поясу також допомагає знайти зручне положення руки під 

час гри різними пальцями в межах однієї позиції. Використання цих рухів 

(можна назвати їх «положенням руки від пальця» або «пальцевими позиціями») 

зумовлено підготовкою такого положення руки, за якого граючий палець міг би 

«впасти» на струну. Це особливо стосується гри мізинцем, який, вимушений 

притискати струну з перебільшеним зусиллям, якщо рука знаходиться в 

незручному положенні. В цьому випадку втрачається якість інтонування та 

звучання, що в подальшому призводить до обмеження можливістей 
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використання засобів виразності, що формуються діями не лише правої, але й 

лівої руки. Робота правої руки також має свої нюанси, які потрібно враховувати. 

Серед різноманітних навичок оволодіння гри смичком особливої уваги 

потребує формування вміння координувати рухи плеча правої руки відносно 

трості смичка, які мають дотримуватись єдиної площини, в тому числі під час 

гри біля колодочки. Бажано якомога раніше, наскільки це дозволяють 

індивідуальні можливості учня, освоювати навички роботи скрипкового 

виконавського апарату з урахуванням викладених міркувань.  

Процес формування виконавських умінь на другому етапі ми поділяємо 

на три періоди. Протягом першого учень має освоїти ігрові дії кожної руки 

окремо. Це ведення смичка по відкритим струнам та гра елементарних 

мелодій щипком із продовженням паралельного освоєння на слух та 

нотопису мелодій, що граються й тих, які будуть вивчатися найближчим 

часом (по можливості). Слід зазначити, що період гри щипком має бути 

максимально коротким, адже цей прийом потребує більших зусиль під час 

притискання струни для отримання прийнятного звучання, ніж гра смичком, 

що також не є корисним для інтенсивного розвитку початківця. Цей період 

триває приблизно 6–7 уроків, за які потрібно пройти 10–12 мелодій (як на 

відкритих струнах, так і щипком). 

Наступний період – освоєння мелодій обома руками, спочатку це ті пʼєси, 

які учень уже грав щипком. Паралельно ми продовжували роботу над веденням 

смичка по відкритих струнах, довершуючи зміну струн та двійні ноти по 

відкритих струнах. За нашим досвідом усі учні за регулярного відвідування 

занять і повторенніяпройденого вдома (15–20 хв. на день) здатні освоїти 

навички першого рівня освоєння інструменту (описаного вище) та 

продемонструвати його на першому прослуховуванні (через 2,5–3 місяці 

навчання). 

У цей період діти повністю переходять на звичайний нотопис, 

використовуючи абеткові ігри, як підказку або як зміну форми роботи, 

освоюють двооктавні гами та відповідний художній матеріал, опановують 
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бемольні тональності до двох знаків включно. В цей час потрібно активно 

вводити гру «лото» (Додаток 4). Особливо подобається ця гра дітям на 

занятті в мінігрупі. 

Наряду з індивідуальними уроками доцільними є групові форми роботи 

з двома-трьома дітьми одночасно. Уроки мають бути поділені на блоки 

присвячені освоєнню скрипки, засвоєнню музичних понять, розвитку чуття 

ритму, елементарного чуття ансамблю. Кожен блок тривав 8–10 хвилин за 

загальної тривалості уроку – 75 хвилин. Ще 15 хвилин – організаційні: 

підготовка до уроку, настроювання інструментів на початку уроку; 

розʼяснення домашнього завдання та збирання речей наприкінці  заняття. За 

нашими спостереженнями дітям подобається така форма роботи, але вона 

має чергуватися з індивідуальною. Також корисно включати початківців до 

складу ансамблю учнів молодших класів за умови наявності посильного для 

них репертуару. 

На цьому етапі учні отримували завдання проєктування звуко-

смислового інструментально-виконавського навчання. Під звукосмисловим 

інструментальним навчанням ми розуміємо «сукупність послідовних і 

взаємоповʼязаних дій учителя й учнів, спрямованих на забезпечення 

свідомого й міцного засвоєння навичок переведення емоційних переживань і 

естетично-оцінних вражень на мову інструментально-технологічних і 

словесно-логічних категорій та понять» (Тоцька, 2011).  

На думку Л. Тоцької, визначальним інструментом впливу музиканта є 

взаємозалежність емоційного та оцінного ставлення до виконуваного твору, 

оскільки слухач сприймає музику через запропоновані виконавцем емоційні 

відношення. Тобто виконавець має виробити власне художнє ставлення до 

виконуваного твору, тільки в цьому випадку він зможе розраховувати на 

емоційну реакцію слухача на своє виконання. 

Ігрові рухи лежать в основі всіх інструментальних навичок, а поняття 

«ігрові рухи» є синонімом поняття «виконавські рухи» – це «робочі рухи, 

пристосовані до конкретних умов, у яких протікає виконавський процес, що 
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мають істотне значення для ефективності виконавської діяльності – не тільки 

для максимальної економії витрати сил, але і для найбільш досконалої, чіткої 

реалізації художнього задуму, плану» (Ивонина, 2016, с. 109). Питання 

виконавських рухів розглядали у своїх працях Н. Берштейн (Бернштейн, 

1990), К. Мартинсен (Мартинсен, 1966), О. Шульпяков (Шульпяков, 1973а; 

1973б; 2006), В. Григорьєв (Григорьев, 1986; 2006), М. Берлянчик 

(Берлянчик, 2000; 2006), Л. Івоніна (Ивонина, 2016). 

Навчання гри на скрипці включає в себе декілька складових, одна з них – 

освоєння ігрових рухів. Будь-який рух виникає після певного осмислення 

бажаного звучання, яке трансформується в рухове завдання. Після цього 

обирається спосіб рухової виконавської дії, яка забезпечить це звучання. У 

процесі ігрових дій музикант оцінює звуковий результат і виконує корекцію 

своїх рухів, для досягнення більш оптимального наближення до внутрішнього 

слухового ідеалу. 

Усі ігрові рухи мають бути підпорядковані досягненню музично-

художньої мети. Для формування слухового ідеалу потрібно розвивати 

музичні здібності й образно-художнього мислення ‒ наступні складові 

інструментального навчання.  

На другому етапі початкового навчання гри на скрипці учень починає 

виконувати елементарні музичні твори. Робота на уроці має 

підпорядковуватися загальним законам виконання навчальних дій, 

розроблених Гальпериним (Гальперин, 1966; Гальперин, Талызина, 1968). 

Відповідно, учень отримує цикл завданнь: 

- емоційного налаштування (мотивація до розучування певного твору) 

- ознайомлення (початкове ознайомлення з музичним образом, що 

включає сприймання нового твору у виконанні викладача або 

прослуховування аудіо запису, поглядання відеозапису тощо); 

- прийняття (вживання, прийняття та розуміння, передбачає завдання 

на освоєння ритму через рухові дії та ігрові форми, освоєння звуковисотного 

плану твору через абетковий запис, вокальне відтворення мелодії, 
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сольфеджування, перегляд творів мистецтва, що відображають відповідний 

настрій та ін.); 

- освоєння (створення музичного образу – включає виконання на 

інструменті: гра щипком для освоєння інтонації та закріплення правильних 

прийомів роботи пальців; усвідомлення розподілу смичка (за потреби – гра 

ритму по відкритій струні або інші практичні дії, освоєння динамічного 

плану твору та засобів його виконання на інструменті тощо); 

- рефлексія (самоспостереження – завдання як для класної, так і для 

домашньої роботи, наприклад, уважно слухати себе та елементарно 

вербалізувати позитивні на негативні результати виконання твору, завдання 

на пошук причини недоліків (це потрібно спочатку робити з учнем у класі, 

тільки коли учень може елементарно повʼязати власні ігрові дії та звуковий 

результат давати подібні завдання на самостійну роботу), прослуховування 

запису виконання учнем відповідного твору та ін.; 

- застосування (перенесення набутих навичок: включає завдання на 

самостійне опрацювання подібного твору меншої складності). 

Протягом цього періоду навчання ми використовували переважно 

методи та прийоми забезпечення високої пізнавально-емоційної насиченості 

занять, користувались яскраво оформленим навчальним матеріалом, 

ігровими прийомами освоєння елементів музичної грамоти, використовували 

проблемні ситуації, вокальне відтворення мелодій, що вивчаються, та 

елементів ритміки для освоєння елементарних метро-ритмічних конструкцій; 

метод регуляції (усунення зайвих мʼязових напружень) і контролю за 

мʼязовими відчуттями в опануванні основними ігровими прийомами, 

використовувалися прийоми послідовного відпрацювання правильних 

ігрових рухів скрипаля; формували навички самовизначеного учіння тощо.  

ІІІ етап (комунікативно-демонстраційний) визначався більшою 

активізацією самостійності музично-виконавської діяльності учнів і 

спрямовувався на закріплення набутих знань, умінь і навичок, а також уміння 

демонструвати їх в умовах сценічного виконання й колективного музикування.  
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Учні отримували завдання з пластичного інтонування. Пластичне 

інтонування (музичний рух) трактується як один із видів художнього 

виконання музики поряд зі співом та інструментальним музикуванням. Воно 

є унікальним видом музично-пізнавальної діяльності, в якому інтенсивно 

розвивається та складається вся система музичних здібностей дитини. 

Пластичне інтонування визначаються як один зі способів, одна з 

можливостей «проживання» образів, коли будь-який жест, рух стають 

формою емоційного вираження змісту (Беземчук, 2013, с. 117). Тобто, це 

будь-який рух людського тіла, викликаний музикою та який виражає її образ. 

Ідея «проживання» музичних образів за допомогою рухів у методичній 

літературі знайшла втілення у творчих розробках Л. Масол (Масол, 2015). З 

психологічного та фізіологічного боку доведено, що від самого раннього віку 

реакція дітей на музику завжди експресивно рухова. Становлення й 

поглиблення музичного переживання в дітей тісно повʼязане з пластично-

руховим вираженням цього переживання. У процесі сприйняття музики 

широко, на різних рівнях вираженості, представлені рухомоторні реакції та 

цей процес часто характеризують як слухо-руховий (Картава, 2013). 

Пластичне інтонування переводить процес сприйняття музики з пасивної 

форми (слухання) в активну. З одного боку, за допомогою пластичного 

інтонування діти осмислюють музичну реальність досліджуваного твори, з 

іншого – узагальнюють свої знання про музичне мистецтво в цілому. Пластичне 

інтонування повʼязано з усіма видами виконавського мистецтва. Пластичний 

рух, пластичні етюди дають можливість дитині висловити власне сприйняття 

музики, не пояснюючи свій душевний стан, і допомагають педагогові 

спрямувати духовну увагу в глибину поетичного світу твору, не порушуючи 

таїнства особистого спілкування з музикою. Термін «пластичне інтонування» 

введений Т. Вендровою в 1981 р. Автор вважає, що залучення рухів допомагає 

активізувати в дітей слухання музики, виявляючи її інтонаційно-образний зміст 

через жест, характерні узагальнені руху. Пізнання музики через жест, рух, 
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дозволяє сприймати музику активно, а не пасивно. При цьому вирішується 

кілька завдань: 

- психологічна, коли нові враження допомагають активізувати 

сприйняття, мислення, сприяють залученості до творчості й виникнення 

мимовільної уваги («музика – частина мене, я – частина музики»); 

- освітня, що дозволяє візуально показати музичні поняття (фразування, 

динаміка, зміна ладу, штрихи), не зруйнувавши при цьому процес слухання. 

Пластичне інтонування як практичне явище на музичних заняттях, 

здійснюється в різноманітних формах: 

• «вільне диригування»; 

• пластичні етюди (прийом «Дзеркало»); 

• пластичні імпровізації. 

Вільне диригування – це прийом «слухання рукою». Назву обумовлено 

тим, що диригентський жест виникає в дітей як природний пластичний відгук 

на музику. Діти «малюють» рукою рух музики: виділяють наголоси, 

кульмінації, передають жестами штрихи, динаміку. 

Широко поширений у сучасній музичній педагогіці прийом пластичної 

імпровізації – вільних рухів, що передають індивідуальне відчуття художнього 

образу. Його різновидами є методи ідентифікації з образом і метод 

одухотворення. У першому випадку виконавець якби вживається в образ 

людини – героя твору, відтворює його жести, міміку, пози, ходу). У другому 

випадку виконавець якби «одушевляє» художній образ «неживого обʼєкта» 

(хмара, земля, квітка, сонце, дощ та ін.). Вибір для творчості величезний, 

потрібно лише запропонувати можливість пофантазувати й тоді музичний твір 

перетворюється на справжню «звучну картину», маленьку театральну виставу. 

Інтонаційно-образний лад музики, що має яскравий образотворчий 

характер, може служити приводом для виконання дітьми пластичних етюдів, 

які, з одного боку, сприяють розвитку в дітей координації рухів, гнучкості та 

пластичності, з іншого, спрямовані на реалізацію дитиною власного розуміння 

музики. Удари, плескання, притупування та клацання пальцями – це 
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елементарні звуко-рухові виразні засоби. Вони широко використовуються в 

методиці музичного виховання за системою К. Орфа й отримали загальну назву 

«звучащих жестів». У методиці «Дзеркала» (В. Коен) руки педагога 

розповідають дітям про музику, а діти лише є його відображенням (Картава, 

2013). 

Кожен раз, звертаючись до пластичного інтонування, діти виявляються 

далекі від банальностей і стереотипів, із радістю створюють свої композиції, 

осмислено оцінюють власні та інші виступи. Подібні ігри вимагають від 

дітей активного вслухання та привчають їх до вслухання в музичну тканину, 

а головне – дозволяють неодноразово та з усе зростаючим інтересом 

повертатися до одного й того самого твору, поступово «привласнюючи» його 

в цікавій ігровій формі. Подібна форма роботи дає можливість дітям 

навчитися слухати музику, розуміти та запамʼятовувати її, висловлювати її 

через пластичне інтонування (а це є творчість). 

На думку В. Федоришина, в скрипкових виконавських прийомах 

виявляється інший напрям пластичного інтонування – відповідність ігрових 

рухів характеру виконуваної музики, загальна пластика ігрових рухів. 

Наприклад, завдання на пластику виконання великих і малих терцій в 

одній позиції на одній струні. Стабільність чистого виконання великої терції 

закладається у пластиці відчуття широкої (або вузької під час виконання 

малої терції) відстані або відчуття мажорного ІІІ ступеню, між 1 та 3, або 2 та 

4 пальцями. Неграючий палець у середині інтервалу відіграє важливу роль – 

він слугує стабілізатором відчуття відстані. На початковому етапі потрібно 

неграючий палець тримати на велику секунду від нижнього пальця, 

відповідно до нього привʼязується широка або вузька відстань верхнього 

пальця. Якщо учень відчуває тільки роботу пальців і відстань від ними – 

інтонація в подальшому, особливо під час гри в інших позиціях може бути 

нестабільною, оскільки ці відчуття не повʼязуються з іншими мʼязами. 

Пластика виконання інтервалів полягає у відчутті широкої та вузької 

відстані, мажорного або мінорного ІІІ ступеню не тільки в пальцях, але й у 
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всьому плечовому поясі. На практиці потрібна відстань закладається через 

відчуття широкого інтервалу в плечовому суглобі, рука готовить цю відстань 

і пальцю лишається тільки «впасти» на своє, вже підготовлене рукою місце. 

Таким чином, через пластику тіла закладається свобода та стабільність 

виконання образного характеру музичних інтервалів. Завдання учневі: після 

теоретичного доступного віковим особливостям та ілюстрації педагога, 

зіграти великі й малі терції, досягаючи стабільного виконання мажорного або 

мінорного звучання через пластику плечового поясу. 

Схожий принцип закладається у виконанні переходів, що доступно 

учневі в другому півріччі навчання. Для вільного виконання переходу 

необхідно послабити тиск пальця, що «ковзає» на струну. На думку 

В. Федоришина, це доцільно робити від плеча, в якому відчувається ніби 

перехід через маленький пагорб (перед переходом палець від плеча 

послаблює тиск на струну, а після переходу плечем закріплюється нова 

позиція руки). Відповідно, пластикою плечового поясу закладається широка 

або вузька відстань, мажорне або мінорне забарвлення терцових переходів. 

На цьому етапі необхідно також концентрували діяльність учня на 

підготовці до сценічного виконання вивчених творів на першому екзамені 

наприкінці навчального року та інших виступах у складі ансамблю. Одним із 

вирішальних факторів успішного концертного виконання є стійкість навичок, 

тобто достатня автоматизація інструментально-рухової сторони виконання, 

оскільки поведінка дітей на сцені часто характеризується нестійкістю уваги, 

раптовими відволіканнями, помилками у виконанні неповністю засвоєних 

виконавських дій. Виходячи з цього зосереджували увагу на відпрацюванні 

декількох художніх творів, паралельно проходячи технічний матеріал для 

подальшого інструментального розвитку. В класних заняттях проводилася 

робота над доведенням творів до цілісного образу. В цей період необхідно 

спрямовувати учнів на вміння представляти результати своєї дії до її 

здійснення (передслухання, передчуття виконавських рухів), активно 

залучали до роботи концертмейстера, як транслятора художньо-емоційного 
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образу твору, намагалися підвести початківців до елементів самостійної 

інтерпретації виконуваних творів. 

Оскільки виступ на естраді за своїми психофізіологічними 

характеристиками суттєво відрізняється від звичного стану під час класних 

уроків і домашніх занять (Григорьев, 1998), необхідно приділяти підготовці 

до виступу особливу увагу. Уроки перед екзаменом варто проводити в 

умовах, наближених до сценічного виконання: репетиція в приміщенні 

виступу, наявність слухачів (інші учні класу, батьки), моделювання 

концертного виступу з усіма атрибутами (вихід на сцену, поклон, 

настроювання інструменту, вихід зі сцени тощо).  

Протягом цього періоду навчання учнів широко залучали до виконання 

завдань із пластичного інтонування (пластичні етюди та імпровізації, 

завдання на відповідність базових ігрових рухів образному забарвленню 

найпростіших інтонаційних конструкцій). В описуваний період роботи 

найбільш затребуваними виявилися методи та прийоми, спрямовані на 

психологічну підготовку до сценічного виконання: 

- навіювання впевненості у здібностях учня; 

- прийняття та схвалення значущими людьми; 

- створення позитивної самооцінки; 

- створення ситуації успіху. 

Результати формувального експерименту наведено в таблиці 3.3 та рис. 

3.2. 

Таблиця 3.6 

Результати формувального експерименту 

Показники 

Експериментальна група Контрольна група 

Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Мотиваційно-

пізнавальний 7 38,88 10 55,56 1 5,56 3 16,67 13 72,22 2 11,11 

Оцінювально-

емоційний 6 33,33 10 55,56 2 11,1 2 11,11 13 72,22 3 16,67 

Технічно-

виконавський 6 33,33 11 61,11 1 5,56 2 11,11 13 72,22 3 16,67 
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Художньо-

творчий 7 38,88 10 55,56 1 5,56 2 11,11 13 72,22 3 16,67 

Комунікатив-

но-демонст-

раційний 6 33,33 11 61,11 1 5,56 3 16,67 13 72,22 2 11,11 

 

 

Рис. 3.2. Результати формувального експерименту 

 

Середні значення наведенні в таблиці 3.7 та рис. 3.3. 

Таблиця 3.7 

Рівень Низький Середній Високий 

Експериментальна 

група 
6,666 % 57,779 % 35,555 % 

Контрольна група 14,444 % 72,222 % 13,334 % 
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Рис. 3.3. Середні значення формувального експерименту 

 

Таким чином, в експериментальній групі на 22,23 % більше учнів 

високого рівня, на 7,78 % менше низького рівня при зниженні кількості учнів 

середнього рівня на 14,44 %, що показує позитивну динаміку та дає нам 

можливість стверджувати, що запропонована методика показує тенденцію до 

підвищення ефективності навчання. 

Для порівняння результатів контрольної та експериментальної груп 

було застосовано критерій Пірсона 
2
. Цей метод дає можливість 

порівнювати розподіли ознак, представлених у будь-якій шкалі. Чим 

істотніші відмінності між розподілами, тим більше емпіричне значення 
2
. За 

цим критерієм вибірка повинна бути понад 30 осіб. У експерименті взяло 

участь 36 осіб, отже ця вимога виконана. Дотримання інших вимог щодо 

теоретичної частоти, вичерпності й кількості розрядів забезпечує можливість 

застосування обраного статистичного критерію.  

Для того, щоб встановити критичне значення χ
2 

потрібно визначити 

кількість ступенів вільності ν, яка у процесі порівняння двох емпіричних 

розподілів визначається формулою: 

ν=(k-1)(с-1) 



193 

 

де с – кількість розподілів, що порівнюються. В нашому експерименті 

наявні два розподіли (контрольна та експериментальна групи); 

k – кількість розрядів ознаки (кількість виділених рівнів: високий, 

середній і низький). 

Отже, в нашому випадку с=2, k=3. Тобто ν=(3-1)(2-1)=2 

Зі статистичних таблиць (Рубинштейн, 2002) знаходимо критичне 

значення χ
2 

 для ν=2, при ймовірності відхилення правильної гіпотези p≤0,05, 

p≤0,01: 

=  

Таким чином, якщо ми отримуємо показник критерію емп, числове 

значення якого досягає або перевищує вказані критичні значення, то 

представлені розподіли рівнів у контрольних та експериментальних групах 

мають суттєві відмінності, що свідчить про ефективність запропонованої 

методики. 

Теоретична частота розраховувалась як добуток частки даної групи та 

суми спостережень ознаки. 

Розрахунки коефіцієнта Пірсона для всіх критеріїв сформованості 

виконавських навичок скрипалів-початківців молодшого шкільного віку 

здійснювались у кілька етапів:  

- розрахунок теоретичної частоти (fт); 

- обчислення різниці між емпіричною та теоретичною частотою з 

кожного розряду (fе – fт); 

- визначення кількість ступенів вільності; 

- обчислення різниць, зведених до квадрата (fе – fт)²; 

- отримання квадратів різниць, розділених на теоретичну частоту (fем – 

fт)²: fт 

- знаходження суми є ²емп. 

- емпіричне значення χ
2 

перевищує вказане критичне значення 

критерію, то вважатимемо, що між результатами експериментальної та 
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контрольної груп є статистично помітні відмінності. В іншому випадку, 

\результати не матимуть суттєвої різниці. 

Нижче приведені дані статистичної обробки формування виконавських 

умінь скрипалів-початківців молодшого шкільного віку по кожному 

критерію окремо. Далі розраховано критерій Пірсона для узагальнених даних 

(Додаток 9). 

Статистична обробка сформованості виконавських умінь скрипалів-

початківців молодшого шкільного віку показала достовірність узагальнених 

результатів експериментальної роботи (Таблиця 3.8). 

Таблиця 3.8 

 

Рівень/ 

група емп.част. теор.ч.  (fем – fт) (fем – fт)
2  (fем – fт)

2
/ fт 

1 е.г.вис 35,555 24,4445 11,1105 123,4432103 5,049938033 

2 к.г.вис 13,334 24,4445 -11,1105 123,4432103 5,049938033 

3 ег.сер. 57,779 65,0005 -7,2215 52,15006225 0,802302478 

4 к.г.сер. 72,222 65,0005 7,2215 52,15006225 0,802302478 

5 е.г.низ. 6,666 10,555 -3,889 15,124321 1,432905827 

6 к.г.низ 14,444 10,555 3,889 15,124321 1,432905827 

 

сума 200 200 

  

14,57029268 

 

= =  

 

Таким чином, статистична обробка підтвердила позитивну динаміку, 

що дає нам можливість стверджувати, що запропонована методика показує 

тенденцію до підвищення ефективності навчання. 

 

Висновки до розділу 3 

У розділі проведено критеріальний аналіз сформованості початкових 

умінь, визначено відповідні рівні, розроблено діагностичний апарат. 

Узагальнено та систематизовано результати констатувального та 

формувального етапів експерименту. 

Розроблено критерії сформованості початкових музично-виконавських 
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умінь гри на скрипці учнів-початківців 6-7 років: мотиваційно-пізнавальний 

критерій – визначає міру сформованості мотивації та здатності до пізнання. 

Проявляється в наявності в учня прагнення до оволодіння музичними 

знаннями, скрипковими вміннями й навичками; здатності до елементарного 

аналізу характеру та технічних завдань музичного твору. Технологічно-

виконавський критерій визначає міру розвиненості виконавських навичок. 

Проявляється в здатності до елементарного диференціювання м’язових 

відчуттів, у володінні елементарними виконавсько-технічними навичками 

гри на скрипці. Оцінювально-емоційний критерій визначає міру здатності до 

самооцінки виконавської діяльності та емоційного ставлення до 

музикування. Проявляється в здатності до відчуття художньо-образного 

змісту музики; здатності до елементарного осмислення причинно-

наслідкових зв’язків дій ігрового апарату та звукового результату. 

Художньо-творчий критерій визначає міру готовності до творчості в процесі 

музикування. Проявляється в здатності до виразного відтворення образного 

змісту виконуваного твору, здатності учня до елементарних творчих проявів 

у процесі музикування й відтворення художнього образу. Комунікативно-

артистичний критерій визначає міру розвиненості навичок сценічного 

виконання. Проявляється у сформованості початкових навичок сценічної 

витримки; наявності початкових проявів артистизму під час виконання; 

здатність до колективної творчої діяльності. 

Початкові вміння гри на скрипці ми розглядаємо як цілісне утворення, в 

якому умовно виділені структурні компоненти, тому вважаємо недоцільним 

поєднання їх із розробленими критеріями оцінювання сформованості 

початкових скрипкових умінь. 

Використання емпіричних методів: спостереження, обговорення, 

інтерв’ювання, опитування, оцінювання експертів дозволили уточнити критерії, 

показники та розробити рівні сформованості музично-виконавських умінь гри 

на скрипці учнів-початківців 6-7 років, а саме: низький, середній та високий. 

Результати констатувального експерименту показали, що 16,29 % 
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учнів, які виявляють недостатньо виражене мотиваційне спрямування до 

навчання музиці, були віднесені до низького рівня. Зокрема, учні 

демонструють незначну або повну відсутність інтересу до результатів 

творчих навчальних дій; мають нерозвинені музичні знання; низький рівень 

розвитку виконавських навичок; ці учні є емоційно індиферентними, 

пасивними, демонструють відсутність потреби до самовираження у творчій 

діяльності та елементів артистизму, вони потребують заохочення й 

підтримки щодо становлення активної художньо-комунікативної позиції в 

процесі взаємодії з дитячим творчим колективом.  

Середній рівень початкових умінь гри на скрипці властивий 71,14 % 

учнів, які виявляють позитивну мотивацію щодо опанування музичним 

інструментом, прагнення до навчання. Учні цього рівня здатні до середнього 

рівня осмислення завдань навчального матеріалу; прагнуть обґрунтовувати 

власні рішення; характерними для них є достатньо розвинені комунікативно-

поведінкові та творчо-художні вміння, здатність до взаємодії з творчим 

дитячим колективом і наявність сценічної витримки. 

Високий рівень початкових умінь гри на скрипці охоплює 12,57 % 

учнів, які виявляють глибоке, внутрішньо вмотивоване, усвідомлене 

ставлення до оволодіння музичним інструментом; демонструють стійкий 

інтерес до навчання; демонструють відповідальне ставлення до занять, їм 

притаманне прагнення до набуття нових знань і вмінь. Аргументовано, що 

важливими ознаками учнів даного рівня виступають високі показники розвитку 

виконавських навичок, здатність оперувати елементами художніх знань, 

виявлення спроможності самостійно вирішувати музично-творчі завдання. Учні 

виявляють такі природні якості, як артистизм, емоційність, образність 

виконання, високий рівень взаємодії з творчим дитячим колективом, 

демонструють здатність до співпраці, співтворчості на засадах діалогового 

спілкування, виявляють елементарні вміння аналізувати результати власної 

музичної діяльності. 

У процесі формувального етапу експерименту було визначено три 
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періоди навчання, що сприяють інтенсифікації процесу формування 

початкових музично-виконавських умінь гри на скрипці учнів-початківців 6-

7 років.  

Перший (мотиваційно-адапційний) період був спрямований на 

формування в учнів позитивного ставлення до занять, надання елементарних 

знань про музичну діяльність, організацію взаємодії навчального закладу та 

сімейного оточення з виробленням єдиного комплексу вимог. В освітньому 

процесі були застосовані завдання, спрямовані на стимулювання учнів до 

активної творчої діяльності. Для досягнення мети було використано 

переважно методи та прийоми мотивації навчання: розповіді про музику та 

музикантів, представлення матеріалу у формі казки, використання цікавих 

аналогій, використання яскравих пізнавальних і дидактичних графічних, 

аудіо та відео матеріалів, прослуховування та демонстрація цікавих 

відповідному вікові музичних творів, ігрові прийоми освоєння елементів 

музичної грамоти, створення атмосфери довіри, взаєморозуміння та 

співпраці; методи сенсорного аналізу (напруження, розслаблення) музично-

ігрових рухів; вокальне відтворення відповідних мелодій для розвитку звуко-

висотного слуху, використання елементів ритміки для освоєння ритму, 

підтримання контакту з батьками для вироблення спільної стратегії занять.  

Другий період (творчо-розвивальний) спрямовано на активізацію 

пізнавально-емоційної діяльності учнів, оволодіння музично-теоретичними 

знаннями, початковими навичками гри на скрипці, активізацію емоційного 

відгуку учнів на музику, здатності до елементарного відтворення емоцій у 

музичній діяльності, що передбачало безпосередній розвиток виконавських 

умінь скрипалів-початківців у процесі навчання. В цей період початківці 

виконували завдання на проєктування звуко-смислового інструментально-

виконавського навчання. Протягом цього періоду навчання ми використовували 

переважно методи та прийоми забезпечення високої пізнавально-емоційної 

насиченості занять, користувались яскраво оформленим навчальним 

матеріалом, ігровими прийомами освоєння елементів музичної грамоти, 
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використовували проблемні ситуації, вокальне відтворення мелодій, що 

вивчаються та елементів ритміки для освоєння елементарних метро-ритмічних 

конструкцій; метод регуляції (усунення зайвих м’язових напружень) та 

контролю за м’язовими відчуттями в опануванні основними ігровими 

прийомами, використовувалися прийоми послідовного відпрацювання 

правильних ігрових рухів скрипаля; формували навички самовизначеного 

учіння тощо.  

Навчання протягом третього періоду (комунікативно-демонстраційного) 

відзначалося більшою активізацією самостійності музично-виконавської 

діяльності учнів, спрямуванням на закріплення набутих знань, умінь і навичок, 

а також умінь демонструвати їх в умовах сценічного виконання й колективного 

музикування. Для досягнення мети було переважно використано методи та 

прийоми стимулювання творчо-діяльнісних проявів особистості, навіювання 

впевненості у здібностях учня, прийняття та схвалення значущими людьми, 

створення позитивної самооцінки, створення ситуації успіху. Протягом цього 

періоду навчання учнів широко залучали до виконання завдань із пластичного 

інтонування (пластичні етюди й імпровізації, завдання на відповідність базових 

ігрових рухів образному забарвленню найпростіших інтонаційних конструкцій).  

Порівняльний аналіз результатів констатувального та формувального 

етапів педагогічного експериментів показав, що в розвитку виконавських умінь 

скрипалів-початківців молодшого шкільного віку ЕГ відбулися більш істотні 

зрушення, ніж у КГ: найкраще виявлено розвиненість виконавських умінь в ЕГ 

– 35,56 %, тоді як у КГ – 13,33 %; середній рівень в ЕГ виявлено в – 57,78 % 

респондентів, а в КГ – 72,23 %; низький рівень розвиненості музично-

виконавських умінь в ЕГ виявлено в – 6,67 %, а в КГ – 14,44 %. Позитивна 

динаміка розвитку виконавських умінь скрипалів-початківців підтверджено і 

статистично (застосовано критерій Пірсона «хі-квадрат»). Сукупність цих 

методів забезпечувала об’єктивність і достовірність отриманих результатів 

дослідження. 

Таким чином, доведено, що внаслідок упровадження 
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експериментальної методики зросла рівнева динаміка елементарної 

художньо-технічної підготовки скрипалів-початківців завдяки інтенсифікації 

освітнього процесу. Результати експерименту підтверджують запропоновані 

принципи, педагогічні умови й методику інтенсифікації навчання гри на 

скрипці учнів-початківців. 

Отже, у розділі розроблено критерії та показники початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці учнів 6–7 років, визначено рівні їх 

сформованості; експериментально перевірено ефективність запропонованої 

організаційно-методичної моделі формування початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці учнів 6–7 років у закладах спеціалізованої 

мистецької освіти. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретико-методологічне узагальнення й 

запропоновано нове вирішення проблеми початкового навчання гри на 

скрипці учнів-початківців. Визначено методичні засади навчання гри на 

скрипці учнів-початківців 6-7 років на основі інтенсифікації. Проведене 

дослідження та розв’язання всіх поставлених завдань дає підстави зробити 

такі висновки: 

1. Виявлено сучасний стан розробки проблеми початкового навчання 

гри на скрипці в науково-методичній літературі, з’ясовано теоретичні основи 

інтенсифікації початкового етапу навчання гри на скрипці учнів 6-7 років. 

З’ясовано, що теорія та методика початкового скрипкового навчання 

висвітлена в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних авторів. Водночас, 

питання інтенсифікації навчання скрипаля-початківця не знайшли 

достатнього розгляду.  

Визначено, що інтенсифікація музичного навчання ‒ це удосконалення 

змісту й методів навчання, спрямованих на його високу ефективність за умов 

зменшення тривалості навчального періоду.  Інтенсифікація початкового 

періоду музичного навчання гри на скрипці передбачає активізацію 

емоційного ставлення до музики, стимулювання пізнавально-творчих 

процесів, забезпечення здатності до елементарного виконавського 

відтворення художньо-образного змісту творів, доступних віковим 

особливостям сприймання учнів у скорочений порівняно з традиційним 

періодом навчання.  

2. Розкрито сутність та структуру сформованості початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці учнів 6-7 років у закладах спеціалізованої 

мистецької освіти. З’ясовано, що означена структура включає мотиваційно-

потребовий, когнітивно-пізнавальний, оцінювально-емоційний, творчо-

виконавський та комунікативно-демонстраційний компоненти, які у своїй 

сукупності свідчать про: зацікавлене ставлення учня до інструментального 

виконавства та до навчання в інструментальному класі, стійкого бажання до 
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освоєння інструменту та набуття досвіду музичної діяльності, інтересу до 

музичних знань; наявність початкових навичок слухового аналізу та 

внутрішнього відтворення елементарного музичного матеріалу; здатність 

учня розрізняти правильність (неправильність) своїх початкових 

виконавських рухів і сформованість елементарних виконавських умінь гри на 

скрипці; готовність до оцінювання якості власного виконання музичних 

творів; наявність початкових проявів уміння співпрацювати з учасниками 

дитячого музичного колективу, наявність зачатків вольових якостей, 

здатності учня до елементарних творчих проявів у процесі музикування й 

відтворення художнього образу.  

3. Обґрунтовано методичні засади інтенсифікації навчання та 

розроблено на їх основі організаційно-методичну модель формування 

початкових музично-виконавських умінь гри на скрипці учнів 6-7 років у 

закладах спеціалізованої мистецької освіти. Результатом дослідження є 

виявлення методичних засад інтенсифікації початкового навчання гри на 

скрипці, що визначаються в нашому дослідженні як стійкі і суттєві зв’язки  

між його складовими (методологічними орієнтирами, принципами, 

педагогічними умовами, методами і формами), забезпечують ефективність 

інтенсифікації і передбачають: орієнтацію освітнього процесу на 

актуалізацію особистісно-розвивальних його чинників; комплексно-

варіативне застосування методів, прийомів, форм і засобів навчання; 

підпорядкування механізму освоєння пластики елементарних ігрових рухів 

скрипалями-початківцями завданням втілення художнього образу музичного 

твору.  

Принципові положення інтенсифікації навчання скрипалів-початківців 

охоплюють: принцип оптимізації, що сприяє такій організації освітнього 

процесу, результатом якої стає визначення й реалізація найефективнішої 

траєкторії музично-виконавського розвитку дитини відповідно до її 

індивідуальності; принцип активізації, що орієнтує на спонукання до 

енергійного, цілеспрямованого учіння, подолання пасивної, стереотипної 
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діяльності та зниження продуктивності, застійних явищ у розумовій роботі; 

принцип акмеологічної спрямованості, що передбачає актуалізацію 

прагнення скрипалів-початківців до найвищих результатів у виконавському 

розвитку, орієнтуючи їх на оволодіння такими виконавськими діями, які не 

потребують ґрунтовних змін у подальшому музично-виконавському 

становленні; принцип цілісності, що спрямовує музичне навчання на 

досягнення єдності інтелектуального та почуттєвого розвитку учнів, 

взаємодію та взаємозумовленість методів роботи з учнями, системність в 

освоєнні учнями 6-7 років музичного досвіду та початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці; принцип гедоністичної спрямованості, 

що сприяє досягненню позитивного ставлення до процесу навчання гри на 

скрипці, активізації естетичного задоволення учнів від освоєння художньо-

технічних прийомів виконання. Педагогічні умови інтенсивного навчання 

скрипалів-початківців включають: забезпечення відповідності освітнього 

процесу інтелектуальному, емоційному, психічному, анатомо-фізіологічному 

та музичному розвитку дітей; актуалізацію інформативності та художньо-

творчої наповненості навчального матеріалу; активізацію творчих проявів 

учнів.  

Розроблена організаційно-методична модель від постановки мети до 

відбору підходів, принципів і блоків методів та навчальних прийомів 

становить повний технологічний цикл.  

4. Розроблено критерії та показники сформованості музично-

виконавських умінь гри на скрипці учнів-початківців 6-7 років у закладах 

спеціалізованої мистецької освіти, визначено рівні їх сформованості. 

Мотиваційно-пізнавальний критерій використовується для визначення міри 

сформованості інтересу учня до навчання гри на скрипці та пізнання музики 

(показники: наявність в учня прагнення до оволодіння музичними знаннями, 

скрипковими вміннями й навичками; здатність до елементарного аналізу 

образного змісту й технічних завдань музичного твору). Технологічно-

виконавський критерій, що виражає міру розвиненості в учня технічно-
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виконавських умінь і навичок (показники: вияв здатності до елементарного 

диференціювання м’язових відчуттів; вияв здатності до виконавського 

відтворення елементарних виконавсько-технічних прийомів гри на скрипці). 

Оцінювально-емоційний критерій, що виражає міру здатності до самооцінки 

й емоційного ставлення до музикування (показники: здатність до 

елементарного осмислення причинно-наслідкових зв’язків дій ігрового 

апарату та звукового результату; яскравість переживання образного змісту 

музичного твору). Творчо-художній критерій, що виражає міру здатності до 

творчого самовиявлення учня в процесі музикування (показники: вияв 

ініціативи у творчому тлумаченні музичних образів, активність у пошуку 

елементарних засобів виразності відтворення образного змісту музичних 

творів). Комунікативно-артистичний критерій, що виражає міру розвиненості 

навичок сценічного виконання (показники: сформованість початкових 

навичок сценічної витримки; наявність початкових проявів артистизму під 

час виконання; здатність до колективної творчої діяльності). 

5. Експериментально перевірено ефективність запропонованої 

організаційно-методичної моделі формування початкових музично-

виконавських умінь гри на скрипці учнів 6-7 років, що передбачало 

дотримання таких етапів, як мотиваційно-адаптаційний, творчо-

розвивальний, комунікативно-демонстраційний. Кожен з етапів 

характеризується пріоритетністю застосування певних методів і прийомів, 

що в комплексному поєднанні забезпечують інтенсифікацію навчання 

скрипалів-початківців. І етап (мотиваційно-адаптаційний) спрямовано на 

розширення знань про музику та обраний музичний інструмент (скрипка), на 

початковий розвиток музичних здібностей, на розвиток елементарної 

рефлексії м’язових відчуттів учнів. ІІ етап (творчо-розвивальний) передбачає 

ознайомлення учнів з елементарними знаннями з теорії та історії музики, 

оволодіння початковими виконавськими навичками, активізацію художньо-

образного мислення, заохочення до оцінювання отриманого звукового 

результату, спонукання до оволодіння елементарними навичками самостійної 
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роботи. ІІІ етап (комунікативно-демонстраційний) характеризується 

залученням учнів до перших спроб сценічного втілення освоєних музичних 

творів, спрямуванням на розвиток зачатків сценічної витримки, 

виконавського артистизму, стимулюванням елементарних творчих проявів 

скрипалів-початківців в умовах сценічного виступу.  

Дієвість та ефективність розробленої методики засвідчили результати 

формувального експерименту. На основі порівняльного аналізу статистичних 

даних у контрольній та експериментальній групах було зафіксовано динаміку 

зростання показників виконавської підготовленості в респондентів 

експериментальної групи, а отже, доведено результативність розробленої 

поетапної методики формування означеного феномену. 

Проведене дослідження засвідчує необхідність подальшого 

розроблення означеної проблеми щодо наукового обґрунтування можливості 

інтенсифікації навчання учнів інших вікових груп у мистецьких закладах 

позашкільної освіти з подальшим проєктуванням на майбутню продуктивну 

діяльність. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Анкета 

1. ПІБ ______________________________  
2. Вік ____  __________________________  

3. Клас у СЗШ _______________________  

4. Чому ти вирішив навчатись у музичній школі? 

a) це моє бажання 

b) прийшов разом із друзями 

c) привели батьки 

5. Чому ти обрав скрипку? 

a) був присутній під час виступу скрипаля (скрипалів), який мені 

сподобався 

b) почув гарне звучання інструмента через мультимедіа (аудіо, ТБ, 

інтернет) 

c) маю знайомих друзів-скрипалів  

d) переконали батьки 

e) при вступі в музичну школу не було місць на бажаний інструмент 

6. Як часто ти відвідуєш концерти (спектаклі) з живим звучанням 

класичних музичних інструментів? 

a) відвідую концерти та театральні вистави з родиною 

b) відвідую тільки новорічні та циркові вистави 

c) був один раз в житті сі) ніколи не відвідував 

7. Чи маєш та родичів, які грають на музичних інструментах або 

полюбляють співати? 

a) не маю 

b) це мої родичі (бабусі, дідусі і т.д.) 

c) це мої батьки 

d) це мої брати і сестри 

8. Як відбуваються твої домашні заняття? 

a) частіше беру скрипку сам(а) і займаюсь самостійно 

b) частіше нагадують батьки, але граю сам(а), допомагають іноді 

c) граю, коли примушують та контролюють  

d)  граю тільки в класі 

9. Чи цікаво тобі на уроках скрипки 

a)  так 

b) по різному 

c) не цікаво. 

10. Чи подобається тобі грати з іншими учнями (в дуетах, тріо, ансамблях)? 

a) подобається 

b) ніколи не грав, але думаю, що це цікаво 

c) ніколи не грав і не хочу 

d) не подобається 
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Додаток Д 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Мотиваційно-пізнавальний критерій 

   

 частка гр. емп.част. теор.ч (fем – fт) (fем – fт)
2
 (fем – fт)

2
/ fт 

1 е.г.вис 38,88 27,775 11,115 123,543225 4,4480009 

2 к.г.вис 16,67 27,775 -11,1115 123,543225 4,4480009 

3 ег.сер. 55,56 63,89 -8,33 69,3889 1,086068242 

4 к.г.сер. 72,22 63,89 8,33 69,3889 1,086068242 

5 е.г.низ. 5,56 8,335 -2,775 7,700625 0,923890222 

6 к.г.низ 11,11 8,335 2,775 7,700625 0,923890222 

 

сума 200 200 

  

12,89991873 

 

Таблиця Ж.2 

Технічно-виконавський критерій 

   

 частка гр. емп.част. теор.ч (fем – fт) (fем – fт)
2
 (fем – fт)

2
/ fт 

1 е.г.вис 33,33 22,22 11,11 123,4321 5,555 

2 к.г.вис 11,11 22,22 -11,11 123,4321 5,555 

3 ег.сер. 61,11 66,665 -5,555 30,858025 0,462881947 

4 к.г.сер. 72,22 66,665 5,555 30,858025 0,462881947 

5 е.г.низ. 5,56 11,115 -5,555 30,858025 2,776250562 

6 к.г.низ 16,67 11,115 5,555 30,858025 2,776250562 

 

сума 200 200 

  

17,58826502 

 

 

Таблиця Ж.3 

Оцінювально-емоційний критерій 

  

 частка гр. емп.част теор.ч (fем – fт) (fем – fт)
2
 (fем – fт)

2
/ fт 

1 е.г.вис 33,33 22,22 11,11 123,4321 5,555 

2 к.г.вис 11,11 22,22 -11,11 123,4321 5,555 

3 ег.сер. 55,56 63,89 -8,33 69,3889 1,086068242 

4 к.г.сер. 72,22 63,89 8,33 69,3889 1,086068242 

5 е.г.низ. 11,11 13,89 -2,78 7,7284 0,556400288 

6 к.г.низ 16,67 13,89 2,78 7,7284 0,556400288 

 

сума 200 200 

  

14,39493706 
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Таблиця Ж.4 

Художньо-творчий критерій 

 частка гр. емп.част. теор.ч (fем – fт) (fем – fт)
2
 (fем – fт)

2
/ fт 

1 е.г.вис 38,88 25 13,89 192,9321 7,713271654 

2 к.г.вис 11,11 25 -13,89 192,9321 7,713271654 

3 ег.сер. 55,56 63,89 -8,33 69,3889 1,086068242 

4 к.г.сер. 72,22 63,89 8,33 69,3889 1,086068242 

5 е.г.низ. 5,56 11,11 -5,555 30,858025 2,776250562 

6 к.г.низ 16,67 11,11 5,555 30,858025 2,776250562 

 

сума 200 200 

  

23,15118092 

 

 

 

Таблиця Ж.5 

комуникативно-демонстраційний критерій 

 частка гр. емп.част теор.ч (fем – fт) (fем – fт)
2
 (fем – fт)

2
/ fт 

1 е.г.вис 33,33 25 8,33 69,3889 2,775556 

2 к.г.вис 16,67 25 -8,33 69,3889 2,775556 

3 ег.сер. 61,11 66,665 -5,555 30,858025 0,462881947 

4 к.г.сер. 72,22 66,665 5,555 30,858025 0,462881947 

5 е.г.низ. 5,56 8,335 -2,775 7,700625 0,923890222 

6 к.г.низ 11,11 8,335 2,775 7,700625 0,923890222 

 

сума 200 200 

  

8,324656338 
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Додаток І 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Буханєвич, В. В. (2019). Забезпечення гедоністичного компонента як 

умова інтенсивного навчання скрипалів-початківців. Наукові записки. 

Педагогіка, 142, 43-51. 

2. Буханєвич, В. В. (2018). Методи формування мотивації навчання 

скрипаля-початківця дошкільного й молодшого шкільного віку. Інноваційна 

педагогіка: науковий журнал Причорноморського науково-дослідного 

інституту економіки та інновацій, 7 (2), 23-30. 

3. Буханєвич, В. В. (2018). Цілісність, систематичність та послідовність 

інструментальної підготовки в навчанні скрипаля-початківця. Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 24 (29), 132-137. 

4. Буханєвич, В. В. (2016). Психолого-педагогічні умови інтенсифікації 

навчання. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 36, Том ІІІ (19), 231–

239. 

Стаття у науковому зарубіжному виданні 

5. Bukhanyevych, V. (2018). Methods of providing emotional content for 

learning violin beginners. Intellectual Archive, 7 (3), 64-74. 

6. Bukhanyevych, V. (2018). The basic principles and pedagogical 

conditions for intensification of learning violin beginners. Problems of the 

development of mofern science: theory and practice: сollection of scientific 

articles. EDEX, Madrid, España, рр. 185-188. 

Праці апробаційного характеру 

7. Буханєвич, В. В. (2017). Методичні засади початкового навчання гри 

на скрипці учнів молодшого шкільного віку. Музичне мистецтво ХХІ 

століття – історія, теорія, практика, 2, 68-75. 

8. Буханєвич, В. В. (2018). Методи формування мотивації навчання 

скрипаля-початківця дошкільного та молодшого шкільного віку. Пріоритетні 

наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: збірник тез 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 12-13 жовтня 

2018р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 

сс. 30-33  

9. Буханєвич, В. В. (2018). Активізація життєвих асоціацій, як засіб 

засвоєння абстрактних понять. Актуальні питання педагогіки та психології: 

наукові дискусії: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Харків, Україна, 7-8 вересня 2018р.). Харків: Східноукраїнська 

організація «Центр педагогічних досліджень», сс. 42-45. 

10. Буханєвич, В. В. (2018). Психолого-педагогічні умови 

інтенсифікації навчання. Key Issues of Education and Sciences: Development 
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Prospects for Ukrain and Poland (Stalova Wola, Repablic of Poland, 21-22 July 

2018). Volume 2. Stalova Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», рр. 128-131. 

11. Буханєвич, В. В. (2018). Цілісність, систематичність та 

послідовність інструментальної підготовки в навчанні скрипаля-початківця. 

Акмеологічні підходи в методиці викладання основного музичного 

інструменту: збірка матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (19 травня 2018 року, м. Київ). Київ, сс. 7-9. 

12. Буханєвич, В. В. (2018). Засвоєння абстрактних понять через 

активізацію життєвих асоціацій як методична засада інтенсивного навчання 

скрипалів молодшого шкільного та дошкільного віку. Новаторські ідеї в 

галузі струнно-смичкової педагогіки: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції (11 березня 2018 р., м. Київ). Київ, сс. 46-48. 
 

Відомості про апробацію 

Апробацію отриманих результатів дослідження здійснено в формі 

виступів і доповідей на міжнародних конференціях: 

ХVІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання памʼяті професора 

О. П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії» 

06.12.2018; 

 «Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до 

практики» (м.Харків, Україна, 12-13 жовтня 2018);  

«Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії» 

(м.Харків, Україна, 7-8 вересня 2018);  

«Key Issues of  Education and Sciences: Development Prospects for Ukrain 

and Poland» ( Stalova Wola, Repablic of Poland, 21-22 July 2018);  

 «Problems of the development of mofern science: theory and practice 

Collection of scientific articles»  (Madrid, España, 2018);  

на Всеукраїнських науково-практичних конференціях:  

«Акмеологічні підходи в методиці викладання основного музичного 

інструменту» (м. Київ, 2018); 

 «Новаторські ідеї в галузі струнно-смичкової педагогіки» (м. Київ, 

2018, 2019). 
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