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Сучасна трансформація суспільства вимагає мобільності і радикальних 

змін освіти у ХХІ столітті. Однією з найважливіших умов її модернізації в 

державі є підвищення професіоналізму педагогічних кадрів,  зокрема 

майбутніх вчителів музичного мистецтва. Їх фахова підготовка передбачає 

надання пріоритетного значення виконавству на музичних інструментах, що 

неможливо без оволодіння досвідом музично-виконавського мистецтва.  

На зламі XX та XXI століть виникає потреба в узагальненні досягнень 

сучасного виконавського мистецтва, яке виходить на якісно новий рівень, що 

зумовлено глибокими соціально-політичними трансформаціями в суспільстві, 

культурі та ціннісній свідомості людей. 

Українське музичне виконавство на початку XXI століття є складним 

родовим утворенням музичного мистецтва, невід’ємною складовою всесвітньої 

музичної культури (виконавського процесу взагалі) та феноменом, що виявляє 

індивідуальні риси, національна специфіка якого тісно пов’язана з історичними 

умовами формування та розвитку виконавської практики, впливом яскравих 

особистостей та теоретичних досліджень змісту виконавського мистецтва.  

Проблема музичного виконавства – в центрі уваги сучасної наукової 

думки. Пріоритетними напрямками сучасного музикознавства є: історія, теорія 



і практика виконавського мистецтва та інструментарію; культурологічні 

проблеми композиторської і виконавської творчості; інтерпретаційні аспекти 

музичного виконавства; композиторське стилеутворювання, як передумова 

виконавської інтерпретації; семантика музичного твору; сучасні проблеми 

музичної педагогіки. 

Однією з найбільш актуальних проблем є вивчення виконавської школи як 

феномена національної культури, що в свою чергу репрезентує її своєрідність 

через художньо-стильовий матеріал композиторської школи. 

Виконавська школа як предмет теоретичного дослідження стала 

актуальною в останнє десятиріччя ХХ ст., що пов’язано з багатьма причинами. 

Серед них – розгляд школи як регулятора виконавського процесу у двох 

основних вимірах: творчості музиканта-виконавця і творчого досвіду педагога, 

який його навчає. 

З наукових доробок, що безпосередньо розглядають питання музично-

виконавської процесу і змістовно висвітлюють проблеми досвіду, необхідно 

відзначити праці Бєлікової В.В., Гінзбурга Г.М., Григорьєва В.Ю., 

Мільштейна Я.І., Раппопорта С.Х. та інших. Проблемам вивчення сутності 

музичного твору і його інтерпретації присвячені праці Бенюмова М.І, 

Гуревич Л.П., Гуренка Є.Г., Ільченка О.О., Корихалової Н.Н., Котляревської 

О.І., Лисенко О.В, Малишева І., Медушевського В.В., Москаленка В.Г., 

Назайкінського Є.В., Скрєбкової-Філатової М.С., Сохора А.Н., Чернявської 

М.Н. та інших. 

Психологічні особливості музично-виконавської діяльності 

розглядаються у працях Бочкарьова Л.Л., Йоркіної Є.Б., Заболоцького 

Ю.М., Корженевського А.І., Ратнікова В.Г., Самітова В.З., Цагареллі Ю.О., 

Юника Д.Г. та інших. Теоретичним основам майстерності музиканта-

інструменталіста присвячені праці Бая Ю.М., Берлянчика М.М., Гутнікова 

Б., Давидова М.А., Кузьоміної Л., Сраджева В.П., Талалая Б.В., Шульпякова 

О.Ф. та інших. 



Особливості музично-виконавського процесу висвітлені у працях 

Могілевської І.М., Падалки Г.М., Прушковської Н.Н., Рудницької О.П., 

Чернявської І.Ф. та інші.  

Вивчення методичної літератури з проблеми індивідуального навчання 

музиканта-інструменталіста в класі спеціального інструменту дає підстави 

стверджувати, що дослідники переважно зосереджують увагу на 

узагальненні досвіду роботи над музичним твором видатних виконавців і 

педагогів, на аналізі розроблених ними рекомендацій щодо поліпшення 

якості навчання грі на музичних інструментах (Баренбойм Л.А., Гінзбург 

Г.М., Коган Г.М., Мілич Б.О., Нейгауз Г.Г., Савшинський С.І., Хурсіна Ж.І., 

Пипін Г.М. та інші) [3]. 

Разом з тим всі дослідження, що представляють різні наукові напрямки, 

фактично не торкаються питань, пов’язаних з історико-педагогічним 

аналізом школи як напрямку музичного мистецтва. Зокрема, майже не 

робилися спроби дослідити школи як регулятора виконавського процесу, 

феномену національної культури.  

Аналіз школи як напрямку музичного мистецтва здебільшого здійснюється 

через особистий досвід виконавців, які залишаються в історії як автори 

оригінальних стильових еталонів виконання (або методів навчання) окремих 

творів або композиторських стилів в цілому; через практику історично-

сформованих регіональних інституцій (концертних, навчально-методичних 

закладів), а також через загальну традицію національної культури, в якій 

стабілізуються і зберігаються виконавські принципи на рівні універсалів 

(наприклад, національний виконавський стиль, національна концепція 

виконання і навчання музикантів-виконавців) [1].  

У контексті всіх вищезгаданих проблем, для сучасного скрипкового 

професійного виконавства характерними є декілька глобальних тенденцій. 

Сьогодні скрипкове виконавство поділяється на кілька сфер, що існують 

відносно самостійно, мають іманентні риси та перспективи розвитку. Серед них 

- класичне виконавство, виконання сучасної музики «модерн», необарочне 

виконавство, професійне виконавство фольклору, джаз- та поп- виконавство. 



Існуючи паралельно в умовах стилістичного плюралізму, вони 

взаємозбагачуються, впливають одна на одну. 

Традиційна класична сфера скрипкового виконавства набуває сьогодні рис 

єдності та узагальнення. Естетика «бельканто» тут є основним підґрунтям 

критеріїв виразності, якості звуковисотної інтонації, штрихів, артикуляції, 

прийомів гри, метро-ритму, тощо. «Золотий фундамент», що був закладений у 

скрипкове мистецтво Європи в період формування класичної франко-

бельгійської школи XIX століття, є до сих пір основою більшості класичних 

педагогічних систем та шкіл [2].  

Узагальнення, типізація класичних критеріїв скрипкової гри набула 

сьогодні максимального розмаху. Процес зближення національних 

виконавських шкіл зараз перетворюється на практичне їх злиття у єдину 

світову виконавську класичну школу Усе більше з’являється видатних 

музикантів, які ставлять перед собою завдання свідомого поєднання у своєму 

індивідуальному виконавському стилі кращого надбання провідних світових 

шкіл. Звісно, що така глобальна тенденція єднання породжує не менш 

глобальну проблему зворотного процесу роз’єднання національних шкіл. В 

сучасних умовах ця тенденція має (як, на правду, й перша) виразний 

комерційний і, навіть, політичний підтекст. Кожна з провідних світових шкіл із 

максимальною відповідальністю зберігає засади постановки, звуковидобування, 

штрихової культури, узагальнюючи їх і, навіть, протиставляючи їх засадам 

інших шкіл. Ці моменти, з одного боку, гальмують розвиток скрипкових шкіл, 

штучно відриваючи їх одна від одної. З іншого боку, без кропіткого зберігання 

традицій неможливий подальший прогрес скрипкового мистецтва. 

Інший шлях-створення навчальних курсів, повністю спрямованих на освіту 

виконавців сучасної музики. Подібних закладів та спеціалізованих освітніх 

курсів зараз дуже багато. Причому, крім традиційно провідних шкіл 

(французька, німецька, австрійська, американська, італійська тощо), у цьому 

напрямку швидкими темпами розвиваються осередки освіти у Швейцарії, Данії, 

Голландії. Поширенню нової музики сприяють також фестивалі сучасної 

музики, що проводяться систематично. Такий шлях потребує великих 



матеріальних затрат та багато зусиль по перебудові загальної системи освіти. 

Для нових скрипкових шкіл він більш прийнятний, орієнтуючись на створення 

сучасних виконавських традицій скрипкової музики модерн вони мають шанс 

швидкими темпами вийти на ведучі позиції у світовому рейтингу. 
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Тема магістерської роботи «Проблеми скрипічної виконавської школи в 

контексті сучасної музичної педагогіки». 

Анотація. У статті розглядається скрипкове виконавство у контексті 

розвитку сучасної музичної педагогіки. 

Ключові слова: музично-виконавська школа, скрипкове виконавство, 

музична педагогіка, особливості інтерпретації. 
 

Master work «Problems of violin performance school in the context of modern 

musical pedagogy». 

Annotation: the research examines the Ukrainian violin - performing school in 

the context with violin Art development of the 20th century, the whole picture of the 

formation and the home violin performance development is discovered. 

Keywords: musical-performing school, violin performance, musical pedagogy, 

interpretation peculiarities. 

 


