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Методичне об’єднання викладачів струнно-

смичкових інструментів 

Предметна секція викладачів  класу скрипки 
  



02 та 04 лютого 2021 року  

у Київській дитячій музичній школі № 1  

ім. Я. Степового в рамках роботи 

предметної секції викладачів скрипки 

відбувся семінар-практикум за темою: 

«Дослідження творчої 

майстерні викладача-

струнника» 
 

Відповідно до Плану роботи методичних 

об’єднань педагогічних працівників мистецьких 

шкіл та закладів культури  

на 2020/2021 навчальний рік 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Форма проведення 
Цикл відкритих уроків провідних викладачів 

мистецьких шкіл міста Києва 

 

Методично-аналітичний супровід заходу: 

Гайдук Емілія Анатоліївна – голова предметної секції 

викладачів скрипки, заступник директора КДМШ № 1 

ім. Я. Степового, викладач-методист 

Курза Тетяна Валентинівна - завідувач кабінету 

моніторингу мистецької освіти КММЦЗКНЗ 

 

Секретар заходу: 

Грабовська Мар’яна Ярославівна –  

викладач ДМШ № 20, викладач-методист 

 

  



Мета семінару:  створити умови для розгляду та 

обговорення  питань  за такими напрямами: 

Тема №1 

«Читання нот з листа» 

 

Тема №2 

«Гра в ансамблі малої форми» 

 

Тема №3 

«Робота з дітьми з інвалідністю» 

 

Тема №4 

«Дистанційне навчання гри на струнно-

смичкових інструментах» 

 

Надати викладачам можливість обмінятися 

досвідом роботи з дітьми з особливими потребами, 

ознайомити колег з цікавими та корисними 

прийомами роботи з ансамблем скрипалів, методами 

та підходами до використання такої форми роботи 

як Читання з аркушу, а також поділитися 

напрацюваннями щодо проведення освітнього процесу 

у режимі онлайн. 



Епідеміологічна ситуація вносить свої вимоги до 

кількості слухачів… 

 

 

 

 



Тема №1 

«Читання нот з листа» 
 

Відкритий урок за темою: «Читання нот з листа» з 

ансамблем скрипалів молодших класів «Веселі 

нотки» 

Генерозова Світ лана Валеріївна,  

викладач КДМШ № 12 

 

 

Дивитися відео тут: І частина 

https://youtu.be/fvCExfyb7y4


 

Дивитися відео тут: ІІ частина ІІІ частина 

 

Дивитися відео тут: IV частина 

https://youtu.be/fvCExfyb7y4
https://youtu.be/fvCExfyb7y4
https://youtu.be/2SyO78w2iPk


Відкритий урок за темою: «Формування художнього 

виконавського смаку учня в період роботи над 

музичним твором від його розбору до концертного 

виконання» 

Серенченко Елеонора Іванівна, 
викладач КДШМ № 2 ім. М.І. Вериківського,  

викладач-методист 

 
 
 
Дивитися відео тут: 

Доповідь 

 

 
 
 

 
  

https://youtu.be/YsXm7ena4p0


Тема №2 

«Гра в ансамблі малої форми» 
 

Відкритий урок за темою: «Робота над твором на 

початковому етапі його вивчення з ансамблем 

скрипалів» 

Грабовська Марʹяна Ярославівна,  

викладач ДМШ № 20, викладач-методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивитися відео тут: І частина 

       ІІ частина 

         ІІІ частина 

https://youtu.be/cCPwjRobbVw
https://youtu.be/XWtsBYi1Aqo
https://youtu.be/eTvCJobjnA8


 

 



Тема №3 

«Робота з дітьми з інвалідністю» 
 

Методична доповідь за темою: «Робота з учнями-

скрипалями мистецьких шкіл з особливими 

потребами (після травмування рук) з досвіду 

практики викладача  

Маншиліної І.І.» 

Маншиліна Ірина Ідіялівна,  

викладач КДМШ № 35, викладач-

мет одист  
 

 



Тема №4 

«Дистанційне навчання гри на струнно-
смичкових інструментах» 

 

Методична доповідь за темою: «Особливості 

дистанційного навчання гри на струнно-смичкових 

інструментах» 

Кожух Олена Миколаївна,  

викладач КДМШ № 15  

ім. В.Г. Щигловського, викладач-мет одист 
 

 

Дивитися відео тут: І частина 

        ІІ частина 

https://youtu.be/Rtoll7k9ilQ
https://youtu.be/yjKznAPWi7I


Методична доповідь за темою: «Основні засди онлайн навчання, 

особливості індивідуального онлайн уроку в мистецькій школі». 

Перцова Світ лана Миколаївна,  

викладач КДМШ № 1  

ім. Я. Ст епового, викладач-мет одист  

 
Дивитися відео тут: І частина  ІІ частина   

https://youtu.be/1ngdfKXaZXA
https://youtu.be/X-BWj_55b9A


 

 

 

Шановні колеги! 

Дякуємо за плідну 

співпрацю та бажаємо 

творчих  злетів! 
 

 

 


