
 

Опис окремої одиниці освітньої програми 
(навчальної дисципліни, курсової роботи, практики) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 
1.4. Методика викладання баяна-акордеона у ВНЗ 
Тип дисципліни: обов’язкова. 
Семестр: Перший. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16, 
практичні – 32, самостійна робота – 102. 
Лектор: Кандидат педагогічних наук, доцент Душний А.І. 
Результати навчання:  

– знати історію виникнення та розвитку баянно-акордеонного мистецтва на Україні, провідні 

національні виконавські школи, виконавців, педагогів, популяризацію феномену в 

соціокультурні сьогодення; 
– розрізняти основні та індивідуальні особливості професійної постановки на баяні-акордеоні; 
– знати структуру та функції ігрового апарату; 
– підбирати та використовувати у щоденні практиці баяніста-акордеоніста аплікатурні принципи 

професійної майстерності; 
– знати основи формування виконавської техніки баяніста-акордеоніста. 

Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– «Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ»; «Профіль: баян-акордеон». 
Зміст навчальної дисципліни:  

– Історія виникнення та розвиток баяна-акордеона на Україні; 
– Особливості професійної постановки баяніста-акордеоніста; 
– Структура та функції ігрового апарату; 
– Аплікатурні принципи гри на баяні-акордеоні; 
– Формування основ виконавської техніки; 
– Техніка звуковидобування на баяні-акордеоні. 

Рекомендована література:  
1. Давидов М. Виконавське музикознавство : енциклопедичний довідник. – Луцьк: ВАТ «Волинська 

обласна друкарня», 2010. – 400 с. 
2. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа) : 

підручник [для вищих та сер. муз. навч. закл.]. – К.: НМАУ ім. П. Чайковського, 2010. – Вид. 2-ге, 

доп. та випр. – 592 с. 
3. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста. – К.: Музична 

Україна, 1997. – 72 с. 
4. Душний А., Пиц Б. Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: довідник. – Дрогобич : Посвіт, 

2010. – 216 с. 
5. Имханицкий М. История баянного и аккордеонного искусства. – М., 2006. – 520 с. 
6. Оберюхтин М. Проблемы исполнительства на баяне. – М.: Музыка, 1989. – 93 с.  
7. Поникарова Л. Баян в народно-инструментальном жанре Украины. – Харьков : Торнадо, 2003. – 104 с. 
8. Семешко А. Виконавська майстерність баяніста. Методичні снови: навч. пос. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2009. – 144 с. 
9. Щоденні вправи учня-акордеоніста: метод. рекоменд. [для муз. школи муз. відділ. поч. спеціаліз. 

мист. нав. закл.] / [автор-укладач В. Зайцева]. – Вінниця: «Нова Книга», 2005. – 52 с. 
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, групові самостійні роботи, колоквіум. 
– підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: Народних музичних інструментів та вокалу. 
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