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ВІД УКЛАДАЧА 

 

 

У світі не існує музиканта, якому в музичній школі, училищі, консерваторії не довелося б зіграти жодного етюду - завершеною за 

формою п'єси, призначеної для розвитку технічних навичок і майстерності музиканта. 

На це вказує і значення самого слова (в перекладі з французького «etude» означає «вивчення», «вчення»). Етюди є необхідними 

для всіх музикантів, які оволодівають технікою і різними прийомами гри на інструменті. На основі навчальних етюдів склався етюд 

художній, концертний, який часто називають каприс (від італійського «capriccio» - «каприз», «вигадка», «примха»). 

Даний посібник «Concert Etudes & Caprices», включає твори відомих композиторів, педагогів 18-20 століть, представників 

класичної скрипкової і альтової шкіл Австрії, Німеччини, Італії, Франції, які будучи самі хорошими виконавцями, ставили складні 

інструментальні завдання, що вимагають віртуозного володіння інструментом. 

Перш за все «Concert etudes & Caprices» рекомендовані студентам вищих музичних навчальних закладів, які хочуть навчитися 

засобами соло альта створити велике художнє полотно, показати невичерпні виразні якості, концертні виконавські прийоми і можливості 

цього інструменту. 

При виборі матеріалу упорядник свідомо включив до збірки маловідомі, рідко виконувані, несправедливо забуті твори педагогів-

скрипалів і альтистів, які, безперечно, цікаві та корисні як для технічного, так і художнього виконання. 

Дані етюди і каприси дозволяють удосконалювати техніку правої і лівої руки за рахунок багатого розмаїття технічних прийомів; - 

чергування різних штрихів, що вимагає швидкого перемикання, мобільності, якості руху смичка, співучості подвійних нот, м'якості і 

соковитості акордів, інтонаційних труднощів, вібрації, як одного з найважливіших засобів музичної виразності. 

Освоюючи даний музичний матеріал, потрібно правильно аналізувати авторські вказівки і позначення; виконавський план, 

відповідно до задуму композитора. Слух необхідно вдосконалювати, особливо в аспекті чистого інтонування, точного відчуття метра і 

ритму, більш тонкого слухання і володіння динамічними і агогічними відтінками, вміння виконувати різні градації акцентів, правильно 

фразувати думку, тонко відчувати кульмінацію фраз, частин і твору в цілому. Вирішуючи технічні та технологічні завдання, слід не 

забувати про художню сторону, так як «Concert etudes & Caprices» рекомендовані, насамперед, для концертного виконання, можна 

сказати, що це «Етюди вищої майстерності» для альта соло. 

В процесі роботи над збіркою необхідно домагатися повного вирішення поставлених завдань. Одним з найважливіших 

компонентів вивчення - музикальність і виразність, що лежать в основі будь-якої технічної деталі. Всі технологічні завдання 

підпорядковані художнім цілям, а разнохарактерность етюдів і каприсів сприятимуть роботі над звуковими фарбами і виявленням 

музичного образу. 

Видатний педагог П.С. Столярський вимагав від своїх учнів артистичного виконання гам. «Гаммы должны звучать как концерт!» 

- говорив він. При виконанні ж етюдів і каприсів тим більше необхідне художньо-образне мислення. 

Досвід показує: успішне оволодіння технічними навичками залежить від ясності розуміння виконавцем музичного образу твору. 

Вивчати дані етюди і каприси слід, як художній твір, доводячи більшість з них до виконавчого концертного рівня, максимально 

можливого на даному етапі ступеня досконалості концертного виконання, оскільки музична мова їх яскрава і вимагає хорошого звучання, 

фразування, нюансування і т.д. 

Музичний матеріал підібраний за принципом поступового ускладнення художньо-виконавських завдань, але порядок 

розташування лише приблизно вказує на послідовність їх вивчення, що визначається індивідуальними завданнями, які ставляться перед 

виконавцем в залежності від рівня його підготовки та здібностей. Залежно від художнього задуму, виду фактури і ступеня складності того 

чи іншого етюду або каприса методи і форми роботи можуть бути різними. 

В усьому нотному матеріалі збережена редакція оригінального видання, але в необхідних випадках викладач або виконавець 

може використовувати інші варіанти аплікатури, штрихів, динамічних відтінків. 

Збірник «Concert etudes & Caprices» представляє безсумнівний інтерес і буде вельми корисний у педагогічній та концертній 

практиці. Його можна вважати хорошим підготовчим матеріалом до виконання на альті різних поліфонічних творів. 

 

 

 

 

Складання та методичні вказівки 

Старшого викладача кафедри 

«Оркестрові інструменти» 

Дніпропетровської академії музики 

ім. М. Глінки 

викладача-методиста 

Крамчанінової К.Г. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

В мире не существует  ни одного музыканта, которому в музыкальной школе, училище, консерватории не пришлось бы сыграть ни 

одного этюда – завершенной по форме пьесы, предназначенной для развития технических навыков и мастерства музыканта.  

На это указывает и значение самого слова (в переводе с французского «etude» означает «изучение», «учение»). Этюды  являются 

необходимыми для всех музыкантов, овладевающих техникой и различными приемами игры на инструменте. На основе учебных этюдов 

сложился этюд художественный, концертный, который часто называют каприс (от итальянского «capriccio» - «каприз»,  «выдумка», 

«причуда»). 

Данное пособие «Concert Etudes & Caprices», включает произведения известных композиторов, педагогов 18-20 веков, 

представителей классической скрипичной и альтовой школ Австрии, Германии, Италии, Франции, которые будучи сами хорошими 

исполнителями, ставили сложные инструментальные задачи, требующие виртуозного владения инструментом. 

Прежде всего «Concert etudes & Caprices»  рекомендованы студентам высших музыкальных учебных заведений, которые хотят 

научиться средствами солирующего альта создать большое художественное полотно, показать неисчерпаемые выразительные качества, 

концертные исполнительские приемы и возможности этого инструмента. 

При выборе материала составитель сознательно включил в сборник малоизвестные, редко исполняемые, незаслуженно забытые 

произведения педагогов-скрипачей и альтистов, которые, бесспорно, интересны и полезны как для технического, так и художественного 

исполнения. 

Данные этюды и каприсы позволяют совершенствовать технику правой и левой руки за счет богатого разнообразия технических 

приёмов; − чередование различных штрихов, требующее быстрого переключения, мобильности, качества движения смычка, певучести 

двойных нот, мягкости и сочности аккордов, интонационных трудностей, вибрации, как одного из важнейших средств музыкальной 

выразительности. 

Осваивая данный музыкальный материал, нужно правильно анализировать авторские указания и обозначения; исполнительский 

план, соответствующий замыслу композитора. Слух необходимо совершенствовать, особенно в аспекте чистого интонирования, точного 

ощущения метра и ритма, более тонкого слышания и владения динамическими и агогическими оттенками, умения выполнять разные 

градации акцентов, правильно фразировать мысль, тонко чувствовать кульминацию фраз, частей и произведения в целом. 

Решая технические и технологические задачи, следует не забывать о художественной стороне, так как «Concert etudes & Caprices» 

рекомендованы, прежде всего, для концертного исполнения, можно сказать, что это «Этюды высшего мастерства» для альта соло. 

В процессе работы над сборником необходимо добиваться полного решения поставленных задач. Одним из важнейших 

компонентов изучения – музыкальность и выразительность, лежащие в основе любой технической детали. Все технологические задачи 

подчинены художественным целям, а разнохарактерность этюдов и каприсов будут способствовать работе над звуковыми красками и 

выявлением музыкального образа. 

Выдающийся педагог П.С. Столярский требовал от своих учеников артистичного исполнения гамм. « Гаммы должны звучать как 

концерт!» − говорил он.  При исполнении же этюдов и каприсов тем более необходимо художественно-образное мышление. 

Опыт показывает: успешное овладение техническими навыками зависит от ясности понимания исполнителем музыкального образа 

произведения. 

Изучать данные этюды и каприсы следует, как художественное произведение, доводя большинство из них до исполняемого 

концертного уровня, максимально возможной на данном этапе степени совершенства концертного исполнения, поскольку музыкальный 

язык их ярок и требует хорошего звучания, фразировки, нюансировки и т.д.  

Музыкальный материал подобран по принципу постепенного усложнения художественно-исполнительских задач, но порядок 

расположения лишь приблизительно указывает на последовательность их изучения, определяющуюся индивидуальными задачами, 

которые ставятся перед исполнителем в зависимости от уровня его подготовки и способностей. 

В зависимости от художественных достоинств, вида фактуры и степени трудности того или иного этюда или каприса методы и 

формы работы могут быть различными 

Во всем нотном  материале  сохранена редакция оригинального издания, но в необходимых случаях преподаватель или 

исполнитель может использовать другие варианты аппликатуры, штрихов, динамических оттенков. 

Сборник «Concert etudes & Caprices»  представляет  несомненный интерес и будет весьма полезен в педагогической и концертной 

практиках. Его можно считать хорошим подготовительным материалом к исполнению на альте различных полифонических 

произведений. 

 

Составление и методические указания  

Старшего преподавателя кафедры 

«Оркестровые инструменты» 

Днепропетровской академии музыки 

им. М. Глинки 

преподавателя-методиста  

Крамчаниновой К.Г. 
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FROM THE COMPLIER  

 

 There is not a single musician in the world who, while being in the music school, college or conservatory, wouldn’t have to play an etude - 

an instrumental musical composition, designed to develop the technical and musical skills. 

This is indicated by the meaning of the word itself (in French, "etude" means "learn", "study"). Etudes are necessary for all musicians, who are 

mastering the technique and various methods of playing the instrument. On the basis of the academic etudes there was created a concert etude, 

which is often called caprice (from the Italian "capriccio" - "caprice", " fantasy", "fad"). 

 “Concert Etudes & Caprices” includes works by famous musicians, pedagogues from the 18th and 20th centuries, representatives of the 

classical violin and viola schools of Austria, Germany, Italy and France, who, being the best performers, set complicated instrumental tasks that 

require master ability to play the instrument. 

First of all, «Concert etudes & Caprices» is recommended to students of higher musical educational institutions who want to learn how 

to use the means of solo viola to create a large artistic canvas, to show inexhaustible expressive qualities, concert performing techniques and the 

possibilities of this instrument. 

When choosing the material, in the collection were deliberately included the little known, rarely performed, undeservedly forgotten works 

of violinists and violists, which, indisputably, are interesting and useful both for technical and artistic performance. 

These etudes and caprices allow to improve the performance of the right and left hands due to a rich variety of techniques: the alternation 

of various strokes, requiring fast switching, mobility; the quality of the bow movement, the melodiousness of double notes, the softness and 

juiciness of chords, the tonal difficulties, the vibration as one of the most important means of musical expressiveness. 

When mastering this musical material, it is necessary to correctly analyze the author's instructions and notations; the performance plan, 

which corresponds to the composer's intention. It is necessary to improve hearing, especially in the aspect of pure intonation, accurate sensation of 

the meter and rhythm, hearing that is more delicate within a possession of dynamic and agogic tones; the ability to perform different gradations of 

accents, correctly phrase the thought, subtly feel the culmination of phrases, of the parts and the whole work. 

Handling technical and technological problems, one should not forget about the artistic side, since «Concert etudes & Caprices» is 

recommended, first of all, for a concert performance, it can be said that this is the "Etudes of the highest skill" for solo viola. While working on the 

collection, it is necessary to achieve a complete solution of the set objectives. One of the most important components of the study is the musicality 

and expressiveness underlying any technical detail. All technological tasks are subordinated to artistic goals, and the variety of etudes and caprices 

will contribute to the work on sound colors and the identification of a musical image. 

A remarkable teacher P.S. Stolyarsky demanded from his students artistic performance of gammas. "Gammas should sound like a 

concert!" - he said. When performing etudes and caprices, the imaginative way of thinking is very much needed. 

Experience shows that successful mastery of technical skills depends on the performer’s clarity of understanding of the musical image of the work. 

These etudes and caprices should be studied as a work of art, bringing most of them to the concert level of performance, the maximum 

possible degree of perfection of concert performance at this stage, since the musical language is bright and requires good sounding, phrasing, 

nuances, etc. 

The musical material is selected according to the principle of gradual complication of artistic and performing tasks, but the ordering only 

approximately indicates the sequence of their study, determined by individual tasks, which are set before the performer depending on the level of 

their training and abilities. 

The methods and forms of work may be different depending on the artistic merit, on the type of texture and on the degree of difficulty of 

particular etude or caprice. 

The edition of the original publication is preserved in the entire musical material, although, where necessary, a teacher or an artist can use other 

variations of fingering, strokes, and dynamic tones. 

The collection «Concert etudes & Caprices» is of undoubted interest and will be very useful in pedagogical and concert practice. It can 

be considered a good preparatory material to play various polyphonic works on the viola. 

 

 

 

 

Preparation and guidelines 

Senior lecturer of the "Orchestral Instruments" department 

Mihailo Glinka Dnepropetrovsk Academy of Music 

Teacher-methodologist 

Kramchaninova K.G. 
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В основу збірника входять наступні видання / В основу сборника входят такие издания /                    

The collection is based on the following publications: 

 

 

J. Dont. 24 Etudes or Caprices, op.35 for violin (arrangement viola) 

B. Campagnoli.41 Caprices for viola, op. 22 

F.A. Hoffmeister.12 Etudes for viola 

F. Hermann.Etudes,op.22 

F. Hermann.Etudes de Concert,op.18 

Hugo von Steiner. 12 Capricci fur viola, op.47, Book III, №12 

M. Anzoletti. 12 Stuoli per viola, op. 125 

Hans Sitt. 15 Etudies for viola,op.116 

J. Palaschko. 20 Etuden fur viola, op. 36 

J. Palaschko. 10 Kunsteer-Etuden fur viola, op.44 

R. Hofmann. 15 Etudes, op. 87 

E. Polo. Trenta Studii per violin (trascritti per viola) 

M. Clemens. 16 Etuden fur viola-alta 

P. Rode. 24 Caprices for violin (arrangement for viola)          

P. Rovelli. 12 Caprices, op. 3 for violin (arrangement viola) 

P. Gavinies.12 Matinees. for violin (arrangement viola) 
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