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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Прîпîíîâàíà Прîãрàмà àäресуєтüся, â першу ÷ер-
ãу, âèêëàäà÷àм-бàяíістàм тà метîäèстàм, щî прàцю-
ютü â сèстемі пî÷àтêîâèх спеціàëізîâàíèх мèстецüêèх 
íàâ÷àëüíèх зàêëàäіâ з 7–8 рі÷íèм терміíîм íàâ÷àííя 
(âêëю÷àю÷è «íуëüîâèй» êëàс).

Уêëàäàííя äàíîї Прîãрàмè прîäèêтîâàíî біëüш íіж 
äàâíî íàзріëîю íеîбхіäíістю ретеëüíî, з прîфесійíèх 
пîзèцій переãëяíутè репертуàрíèй зміст äію÷îї Прî-
ãрàмè, метîäè÷íî îсу÷àсíèтè íàâ÷àëüíèй прîцес тà 
реêîмеíäîâàíу ëітерàтуру. Íà äумêу уêëàäà÷іâ Прî-
ãрàмè, тàêèй êрîê є ëîãі÷íî âèпрàâäàíèм, àäже âіäî-
мî, щî буäü-яêà, íàâітü íàйäîсêîíàëішà, íàâ÷àëüíà 
Прîãрàмà з ÷àсîм пîтребує зміí тà äîпîâíеíü, іíàêше 
êàжу÷è, êîреãуâàííя і реäàãуâàííя з урàхуâàííям âè-
мîã су÷àсíîї äîбè.

Уíіâерсàëüíістü прîпîíîâàíîї Прîãрàмè пîëяãàє 
у тîму, щî, пî-перше, âîíà переäбà÷àє îâîëîäіííя 
у÷íямè ëіâèх êëàâіàтур іíструмеíтà îбîх тèпіâ, тîбтî 
яê âèбîрíîї, тàê і ãîтîâîї. Пî-äруãе, зà зàäумîм уêëà-
äà÷іâ, її зміст тà струêтурà äàютü пеäàãîãàм мîжëèâістü 
успішíî прàцюâàтè íе тіëüêè з îбäàрîâàíèмè äітüмè, 
ãîтую÷è їх äî пîäàëüшîãî íàâ÷àííя â мèстецüêèх íà-
â÷àëüíèх зàêëàäàх, у÷àсті â музè÷íî-âèêîíàâсüêèх 
êîíêурсàх і тàêе іíше, à й з переâàжíîю біëüшістю 
äітей, тîбтî, зі зâè÷àйíèм êîíтèíãеíтîм у÷íіâ. Сàме 
тèх у÷íіâ, яêі â мàйбутíüîму змîжутü пîпîâíèтè тàêèй 
íеîбхіäíèй су÷àсíîму суспіëüстâу прîшàрîê àêтèâíèх 
ëюбèтеëіâ музèêè з рîзâèíеíèм âіä÷уттям хуäîжíüîãî 
смàêу, ëюбèтеëіâ, схèëüíèх äî àíсàмбëеâîãî музèêу-
âàííя, äî âèступіâ íà àмàтîрсüêій сцеíі.
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Íîâèзíà прîпîíîâàíîї Прîãрàмè пîëяãàє íе тіëüêè 
(і íе стіëüêè) â зàпрîпîíîâàíèх су÷àсíèх репертуàр-
íèх îрієíтèрàх (щî, безпере÷íî, є íàäзâè÷àйíî âàж-
ëèâèм), à, перш зà âсе, â êîíцеíтрàції уâàãè пеäàãîãіâ-
бàяíістіâ íà су÷àсíèх рîзâèâàю÷èх метîäàх íàâ÷àííя, 
яêі âêëю÷àютü: пîєäíàííя íà урîці íàâ÷àëüíèх äèс-
цèпëіí «спеціàëüíèй іíструмеíт» тà «сîëüфеäжіî»; 
àíсàмбëеâе музèêуâàííя; рàííє îсâîєííя пîëіфîíії; 
îâîëîäіííя íàâè÷êàмè трàíспîíуâàííя, піäбîру íà 
сëух, äîпèсуâàííя музè÷íîãî мàтеріàëу і т. іí. Іíшèмè 
сëîâàмè, Прîãрàмà бàзуєтüся íà íîâітíіх äîсяãíеííях 
метîäè÷íîї äумêè прîâіäíèх пеäàãîãіâ-метîäèстіâ яê 
Уêрàїíè, тàê і зàрубіжжя. У íій узàãàëüíеíî су÷àсíèй 
äîсâіä îâîëîäіííя êîмпëеêсîм техíі÷íèх íàâè÷îê ãрè 
íà бàяíі, â îсíîâі яêîãî ëежèтü фізè÷íà рîзêутістü âè-
êîíàâсüêîãî àпàрàту, прèрîäíе зâуêîутâîреííя, âіëüíе 
îрієíтуâàííя íà êëàâіàтурàх іíструмеíтà у пîєäíàííі із 
су÷àсíîю прîãресèâíîю метîäèêîю іíтеíсèâíîãî рîз-
âèтêу сëуху.

Уêëàäà÷і Прîãрàмè зâертàютü îсîбëèâу уâàãу âè-
êëàäà÷іâ íà пèтàííя зàсâîєííя у÷íямè прèíцèпіâ пî-
зèційíîї п’ятèпàëüцеâîї àпëіêàтурè, íе âіäêèäàю÷è 
прè цüîму і трàäèційíîї трüîхпàëüцеâîї, рîзумíî пî-
єäíую÷è її з першîю. Іíструêтèâíèй мàтеріàë: ãàмè, 
àрпеäжіî, àêîрäè, à тàêîж îрèãіíàëüíі âпрàâè («âпрà-
âè-êàртèíêè») — реêîмеíäуєтüся âèêîíуâàтè різíèмè 
âàріàíтàмè àпëіêàтурè зãіäíî з пеäàãîãі÷íîю прàêтè-
êîю сüîãîäеííя.

Вперше â бàяííій íàâ÷àëüíî-метîäè÷íій ëітерàтурі 
îсâîєííя у÷íямè ãàм â Прîãрàмі прîпîíуєтüся íе зà 
прèíцèпîм збіëüшеííя êëю÷îâèх зíàêіâ, à âèхîäя÷è з 
îсîбëèâîстей êîíструêції прàâîї тà ëіâîї âèбîрíîї êëà-
âіàтурè бàяíà — з їх трüîхряäíîсті (âіäпîâіäíî реêî-
меíäуєтüся îсâîєííя трüîх àпëіêàтурíèх пîсëіäîâíîс-
тей — трüîх «àпëіêàтурíèх êëю÷іâ»). Íà ëіâій ãîтîâій 
êëàâіàтурі іíструмеíтà бàяíà âсі ãàмè мàютü іäеíтè÷íу 
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Дербеíêî Є.  Рондо в кëасичному стиëі. (9) ã; Сонатина 

№2. (42) ã; Зимові аквареëі. Сюїта. (46) 
â; Чотири ïори року. Сюїта. (46) â; Лісові 
ïригоди. Сюїта. (37) â; Про ïтаõів та 
çвірів. Сюїтà. (101) â; Муçичний аëüáом дëÿ 
дітей. (Трè ÷àстèíè íà âèбір). (47) â

Зîëîтàрüîâ В. Три ï’ºси ç Дитÿчої сюїти №1. (9) â
Кîзеëü÷уê Л. Українсüка сюїта №1. (9) â
Лîíäîíîâ П.Сонатина Лÿ-áемоëü мажор. (1) â
Луíäêâіст Т.  Три ï’ºси (Імітàція, Íіжíèй âàëüс, Пîëî-

íез). (99) â
Мîцàрт В.А. Адажіо та рондо. (9) â
Рєпíіêîâ А. Три ï’ºси (Грàйëèâî, Сумíî, Зàâзятî). (99) ã
Хàсëіíãер Т. Сонатина Дî мàжîр. (1) ã
Чèмàрîзà Д.  Соната ре мінор. (9) â; Соната Соëü 

мажор. (9) â
Шумàí Р.  Три ï’ºси. (Мèсëèâсüêà пісеíüêà, Весеëèй 

сеëяíèí, щî пîâертàєтüся з рîбîтè, Пісíя 
ітàëійсüêèх мîряêіâ). (102) â

ОРИГІÍАЛЬÍІ ТВОРИ ТА П’ЄСИ  
В ПЕРЕКЛАДЕÍÍІ ДЛЯ ÁАЯÍА

Áàртîê Á. Вечір у сеëі. (15) ã
Áурãмюëëер Ф. Баëада. (15) ã
Вієру А. Ранок. (78) â
Вëàсîâ В.  Коëоáок. (26) â; Червона шаïочка. (26) â; 

Короëівсüкий áаë. (26)
Гàâрèëіí В. Комічний õід. (79) ã
Гуíî Ш. Поëüка. (15) ã
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Дâàріîíàс Á. Мëин. (79) â
Дербеíêî Є.  Маëенüкий романс. (9) ã; Старовинна гравю-

ра. (9) ã; Інтермецо. (9) â; По ïершому 
снігу. (9) â; Îсінній ваëüс метеëика. (47) â; 
Гоëоси ëісу. (47) â; Дражниëка. (47) â

Дремëюãà М. Каçочка. (79) ã
Жäàíîâ А. Маëенüкий скриïаëü. (15) ã
Зîëîтàрüîâ В.  Марійчині çітõаннÿ; Бëаçенü на гармошці 

граº. (101) â
Іîêîäà Йîсіíî. Старий віоëончеëіст. (79) â
Кîëîмієцü А. Піснÿ. (78) â
Кîсеíêî В.  Коëискова ïіснÿ. (80) ã; Піонерсüка ïіснÿ. 

(78) ã; 
Луíäêâіст Т. Будÿк. (101) â
Люëëі Ж. Гавот. (15) ã
Мàйêàпàр С. В куçні. (78) ã
Мясêîâ ê. Світанок. (15) ã
Íà Юí Кіí О. Коëискова, Гумореска. (93) â
Прîêîф’єâ С. Каçочка. (78) ã, â
Реãер М. Æаõëиве çаïитаннÿ. (78) â, ã 
Рєпíіêîâ А. Муçична скринüка. (102) â
Сâèрèäîâ Г.  Перед сном. (9) â; Несëуõнÿний õëоïчик.  

(9) â; Лагідне ïроõаннÿ. (9) â; Поскакуõа. 
(9) â

Сіãмейстер Е. Баëада. (79) ã
Стîëте З. Ексïромт (3 + 2 = 5). (9) ã
Тàмберã Е. Протиріччÿ. (80) â; Таºмнича ïроцесіÿ. (78) ã
Фейíберã С. Несõоджена стежинка. (79) â
Фріä А. З труáами та áараáанами. (9) â, ã
Хà÷àтуряí А. Сüогодні çаáорониëи гуëÿти. (9) â
Чàйêîâсüêèй П.Танецü маëенüкиõ ëеáедів. (15) ã
Шîстàêîâè÷ Д. Біëÿ ïам’ÿтника старовини. (80) â, ã
Шумàí Р. Перша втрата. (80) ã
Щурîâсüêèй Ю. Танецü. (15) ã
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