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Від автора

Я глибоко переконана, що перший етап навчання
є вирішальним у подальшій долі музиканта.

А. Артоболевська

За останні роки суттєво якісно і кількісно зріс художній репертуар 
баяністів-початківців, оволодіння яким потребує всебічної, ґрунтовної тех-
нічної підготовки. Проте робота лише над художніми творами, етюдами та 
мажорними і мінорними гамами, арпеджіо і акордами не може забезпечи-
ти успішного володіння інструментом. Як правило, вона ведеться формаль-
но, нецікаво, що тільки відштовхує дітей від роботи над розвитком техніки. 
Щоб досягти майстерності у грі, важливо систематично використовувати 
відповідні вправи. Найбільш успішні та кваліфіковані педагоги-ентузіасти 
докла дають неабияких зусиль у цій справі. Кожен із них зазвичай створює 
відповід ні вправи сам, але своїм досвідом нечасто обмінюється з колегами.

Автор даної збірки, бажаючи поділитись власними доробками і не пре-
тендуючи на вичерпне висвітлення проблеми вправ у навчанні юних баяніс-
тів, вирішив опублікувати ті з них, які він регулярно і успішно використовує 
в педагогічній практиці й які завжди з задоволенням розучують навіть ліниві 
учні. 

Певна частина легких “вправ-картинок” з І–V розділів можуть виконува-
тись вже на ранньому етапі навчання в так званий “донотний період” мето-
дом “гри з рук”. 

Вслухаючись і вдивляючись в те, що робить 
педагог, та наслідуючи його, учень на початку 
навчання з великою користю для свого розвитку 
і з більшою радістю буде відтворювати на слух 
простенькі мелодії та вправи, ніж грати їх по 
нотах.

А. Хальм

От автора 

Я глубоко убеждена, что первый этап 
обучения является решающим в дальнейшей 
судьбе музыканта. 

А. Артоболевская 

За последние годы существенно количественно и качественно вырос 
художественный репертуар начинающих баянистов, овладение которым 
требует всесторонней, обстоятельной технической подготовки. Однако ра-
бота только над художественными произведениями, этюдами, мажорными и 
минорными гаммами, арпеджио и аккордами, не может обеспечить успешно-
го владения инструментом. Как правило, она ве дется формально, неинтерес-
но, что только отталкивает детей от работы над развитием техники. Чтобы 
достичь мастерства в игре, важно систематически играть упражнение. На-
иболее успешные и квалифицированные педагоги-энтузиасты приде ляют 
много усилий этому делу. Каждый из них зачастую создает упражнения сам, 
но своим опытом редко обменивается с коллегами. 

Автор данного сборника, желая поделиться опытом и не претендуя на 
исчерпывающее освещение проблемы упражнений в обучении юных баянис-
тов, решил опубликовать те из них, которые он регулярно и успешно исполь-
зует в работе и которые всегда с удовольствием разучивают даже ленивые 
ученики. 

Значительная часть легких “упражнений-картинок” I–V разделов мо-
гут исполняться уже на раннем этапе обучения, даже в так называемый 
“донотный период” методом “игры с рук”. 

Вслушиваясь и всматриваясь в то, что де-
лает педагог, и подражая ему, ученик в начале 
обучение с большой  пользой для своего развития 
и с большей радостью будет воспроизводить на 
слух простенькие мелодии и упражнения, чем 
играть их по нотам. 

 А. Хальм
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Виконання “Вправ-картинок” сприяє: 

1. природній постановці та формуванню рук баяніста, їхній пластичнос-
ті, гнучкості та успішній адаптації до інструмента;

2. всебічному вивченню клавіатур баяна та вільному орієнтуванню на них;
3. розвитку навичок володіння міхом, різним способам його ведення; 
4. формуванню сучасних аплікатурних навичок, розвитку всіх пальців 

правої та лівої рук;
5. практичному володінню різними штрихами, артикуляцією й інтону-

ванням та здатності до виразного виконання музичних творів;
6. розвитку образного мислення, творчої уяви; 
7. становленню надійного фундаменту для формування майбутньої  вір-

туозності юного баяніста. 
Створенням подібних вправ можуть займатися всі педагоги, а також учні, 

якщо їх до цього заохочувати. 
Вправи для дітей мають бути: 

 за можливості короткими, логічними і легкими для запам’ято- —
вування;
максимально зручними для дитячих рук; —
з певним художнім змістом;  —
з використанням підтекстовок; —
 з відповідними штрихами, динамічними відтінками, артикуляцією та   —
агогічними відтінками (за необхідності); 
 важливою має бути наявність пауз у вправах не тільки для можливос- —
ті відпочинку та звільнення рук, а й для того, щоб учні вчились чути 
та відчувати паузи, не боятись їх. Паузи мають бути виразними! 
усі вправи спочатку потрібно виконувати в уповільненому темпі,  —

оріє нтуючи учня, в першу чергу, на пошук виразності,  легкості та свободи, 
а вже потім спрямовувати до набуття рухливості.

 “…Девіз “легкість і свобода” має бути завжди 
актуальним, і особливо на початковому етапі 
навчання, коли формується  основа постановки”.

 (Липс Ф. Искусство игры на баяне. М. 1998. с. 73)

Исполнение “Упражнений-картинок” способствует: 
1. естественной постановке и формированию рук баяниста, свободе, 

пластичности, гибкости, успешной адаптации исполнительского аппарата к 
инструменту; 

2. всестороннему изучению клавиатур баяна и свободному ориен-
тированию в них; 

3. развитию навыков владения мехом, различными способами его веде-
ния; 

4. формированию современных аппликатурных навыков, развитию всех 
пальцев правой и левой рук; 

5. практическому овладению различными штрихами, артикуляцией и 
интонированием; 

6. развитию образного мышления, творческого воображения и спосо-
бности к выразительному исполнению музыкальных произведений; 

7. становлению надежного фундамента для формирования будущей вир-
туозности юного баяниста. 

Созданием подобных упражнений могут заниматься все педагоги, а так-
же ученики, если их поощрять. По моему мнению, упражнения для детей 
должны быть: 

по возможности краткими, логичными и легкими для запоминания;  —
максимально удобными для детских рук;  —
с определенным художественным содержанием;  —
с использованием подтекстовок;  —
 с соответствующими штрихами, динамическими оттенками, артику- —
ляцией и с агогическими оттенками (в случае необходимости); 
 важным должно быть присутствие пауз в упражнениях. Не только для  —
отдыха и освобождения рук, но и для того, чтобы школьники учи-
лись не бояться пауз, слушать их и чувствовать. Паузы должны быть 
выразительными! 
 все упражнения сначала нужно исполнять в замедленном темпе, при  —
этом ориентировать ученика в первую очередь на поиск выразитель-
ности, легкости и свободы, а уже потом говорить о беглости. 

“...Девиз “легкость и свобода” должен 
быть всегда актуальным, и особенно на началь-
ном этапе обучения, когда формируется основа 
постановки “. 

 (Липс Ф. Искусство игры на баяне. М. 1998. с. 73)
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У більшості вправ обов’язково має враховуватись специфіка баяна (осо-

бливості клавіатур, міховедення, звуковидобування). Вправи для початківців 
мають бути не тільки максимально зручними, природними, різноманітними, 
а й достатньо повторюваними, щоб сформувались і закріпились певні навич-
ки, передбачені відповідною вправою. Для цього вправи виконують багато 
разів, транспонуючи на малу терцію, а часом і на малу (велику) секунду, коли 
клавіатурний малюнок, а отже, і аплікатура, залишаються незмінними.

На мою думку, недоцільно виконувати на баяні мажорні та мінорні гами 
до часу формування ладового слуху. Тому що, по-перше, у цих гам складний 
клавіатурний малюнок, далеко не проста аплікатура, а ладовий слух, яким 
мав би керуватись учень, виконуючи їх, ще не сформований. По-друге, гра 
гам, що зводиться до формального заучування аплікатурних послідовностей 
та розміщення звуків на клавіатурі, вкрай негативно сприймається дітьми. Не 
варто йти проти природи дитячої психології.

До часу становлення ладового слуху доцільно використовувати інші 
гами: хроматичну, тон-півтону, півтону-тон, цілотонову. Ці гами на баяні 
мають легкий для запам’ятовування клавіатурний малюнок, просту та логіч-
ну аплікатуру. Вони можуть слугувати основою для багатьох цікавих вправ, 
які дають змогу освоювати орієнтацію на клавіатурах, навички звуковидо-
бування і звуковедення, формувати аплікатурні навики, штрихову культуру, 
гнучкість та свободу рук… 

Інтенсивний розвиток ладового слуху баяніста-початківця (за умови 
актив ного використання релятивної системи сольмізації) забезпечує репер-
туар посібників  “Баян відкриває світ музики” та “Баян. Перша зустріч”). Цей 
же репертуар успішно формує художній смак юного музиканта.

В большинстве упражнений обязательно должна учитываться специфи-
ка баяна (особенности клавиатур, меховедения, звукоизвлечения). Упраж-
нения для начинающих должны быть не только максимально удобными, 
естественными, разнообразными, но и достаточно повторяющимися, чтобы 
сформировались и закрепились определенные навыки, предусмотренные 
соот ветствующим упражнением. Для этого их нужно исполнять многократ-
но транспонируя на малую терцию, а иногда и на малую (большую) секун-
ду, когда клавиатурный рисунок, а следовательно и аппликатура, остаются 
неизменными. 

По моему убеждению, мажорные и минорные гаммы исполнять на бая-
не нецелесообразно ко времени формирования ладового слуха. Во-первых, в 
этих гаммах сложный клавиатурный рисунок, далеко непростая аппликатура, 
а ладовый слух, которым должен руководствоваться ученик при исполнении 
гам, еще не сформирован. Такая игра гамм, что сводится к формальному за-
учиванию аппликатурных последовательностей и размещения звуков на кла-
виатуре, крайне негативно воспринимается детьми. Не стоит идти против 
природы детской психологии. 

Ко времени становления ладового слуха целесообразно использовать 
другие гаммы: хроматическую, тон-полутон, полутон-тон, целотоновую. Эти 
гаммы могут служить основой многих интересных упражнений. Они имеют 
легкий для запоминания клавиатурный рисунок, простую и логичную аппли-
катуру, и при этом дают возможность осваивать ориентацию на клавиату-
рах, звукоизвлечение, звуковедение, формирование аппликатурных навыков, 
штриховой культуры, гибкости, свободы рук... 

Интенсивное развитие ладового слуха начинающего баяниста (при усло-
вии активного использования релятивной системы сольмизации) обеспе-
чивает репертуар пособий “Баян открывает мир музыки” и” “Баян. Первая 
встреча”. Этот же репертуар  успешно формирует художественный вкус юно-
го музыканта.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВПРАВ*

РОЗДІЛ І
РУХ ПО ХРОМАТИЗМУ 

Вправи 1 та 2. Скрізь, де є тексти до вправ, спочатку потрібно навчитись 
чітко та виразно їх вимовляти, потім — виконувати вправи на інструменті. 
Виконую чи ці та інші вправи, важливо називати звуки (ноти) вголос і за мож-
ливості сольфеджувати, співати з текстом,  закритим ротом та голосними “а” 
чи “о”. У вправі 2 звернути увагу учня на точне витримування пауз, відзна-
чати їх рухом стопи чи легким ударом вільної руки по клавішах.

Вправа 3. Виразно виконуючи вправу, слухати не тільки звучання, а й 
паузи. Попередньо показати учневі виконання вібрато на баяні (тут — тонкий 
лід що трясеться і “душа тремтить”). Ці рівномірні рухи можна відпрацьову-
вати на столі, коліні чи грудях, вільно розхитуючи кисть.

Вібрато має бути не частим, але обов’язково рівномірним, розпочинати 
його слід трохи пізніше від взяття звуку. 

Вправа 4. Спочатку виконувати полегшений варіант вправи: без ліг, ле-
геньке легато. Знайомство з кластером, який нерідко зустрічається в сучасній 
музиці. Вібрато — див. вправу 3.

Вправа 5. Штрихи — контрастні! Staccato — виконувати легкими кис-
тьовими рухами, невисокий помах пальців, legato — максимальна легкість. 
Слухати паузи!

Вправа 6. Особливу увагу слід звернути на точне і легке взяття остан-
нього звуку в кожному з мотивів (момент “передачі естафети”).

Вправа 7. Виконувати вказаною аплікатурою без натискання на клавіші 
максимально легко та рівно. Слухати паузи!

Вправа 8. Звернути увагу на контрастні штрихи: staccato-tenuto. Секун-
ди брати легкими кистьовими рухами, не допускаючи “квакання”.

Вправа 9. Мають бути рівність, легкість та спрямованість до сильної 
долі з заключним коротким diminuendo. Рухи пальців — економні!

* Увага! Ще до гри вправ необхідно опрацювати зміст Розділу І посібника “Баян. 
Перша зустріч”. (Посадка. Навички міховедення. Динамічні відтінки.) (Видавництво 
“Навчальна книга – Богдан”. Тернопіль. – 2008. – c. 5.)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УПРАЖНЕНИЯМ* 

ГЛАВА І
ДВИЖЕНИЕ ПО ХРОМАТИЗМУ 

Упражнения 1 и 2. Сначала нужно научиться четко и внятно произно-
сить тексты к упражнениям, затем исполнять упражнение на инструменте. 
Исполняя эти и все другие упражнения, нужно называть звуки (ноты) вслух и 
по возможности петь с текстом, сольфеджируя, закрытым ртом или гласными 
“а” или “о”.

Упражнение 3. Исполняя выразительно упражнение, прислушиваться не 
только к звучанию, но и к паузам. Предварительно показать ученику испол-
нение вибрато на баяне (здесь — “тонкий лед трясется” и “душа  трепещет”). 
Вибрато должно быть не частым, но обязательно равномерным, начинать его  
нужно чуть позже взятия аккорда. Эти равномерные движения свободно ви-
брирующей кисти отработывать на столе, на колене, на груди. 

Упражнение 4. Сначала следует исполнять облегченный вариант упраж-
нения: без лиг, легкое легато. Знакомство с кластером, который нередко встре-
чается в современной музыке. О вибрато — см. упражнение 3. 

Упражнение 5. Штрихи — контрастные! Staccato — исполнять легкими 
кистевыми движениями, невысоким замахом пальцев, при legato — макси-
мальная легкость. Слушать паузы! 

Упражнение 6. Особое внимание следует обратить на точное и легкое взя-
тие последнего звука в каждом из мотивов (момент “передачи эстафеты”). 

Упражнение 7. Исполнять указанной аппликатурой без нажима на кла-
виши, максимально легко и ровно. Слушать паузы! 

Упражнение 8. Обратить внимание на контрастные штрихи staccato-
tenuto. Секунды исполнять легкими кистевым движениями, не допуская “ква-
канья”. 

Упражнение 9. Должна быть ровность, легкость и стремление к силь-
ной доле с заключительным коротким diminuendo. Движения пальцев — 
экономны!

* Внимание! Предварительно, еще до игры упражнений необходимо проработать 
содержание Раздела I учебного пособия “Баян Первая встреча”. (Посадка. Навыки 
меховедения. Динамические оттенки.) (Издательство “Навчальна книга–Богдан” 
Тернополь – 2008, – c. 5.)
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