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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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