
 

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

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 
1.9. Профіль: баян-акордеон 
Тип дисципліни: обов’язкова. 
Семестр: Перший. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), практичні – 32, 
самостійна робота – 118. 
Лектор: Кандидат педагогічних наук, доцент Душний А.І. 
Результати навчання:  

– Грати мажорні і мінорні гами (гармонічні і мелодичні), одноголосні й терціями, 

штрихами легато, нон легато, стакато, по 1, 2, 3, 4, 5 і т. д. ноти на бас, висхідному 

і низхідному русі, в розхідному і східному порядку з врахуванням різних 

динамічних, агогічних і простих поліритмічних варіантів, а також мажорні та 

мінорні арпеджіо (довгі, короткі, ламані, акордові), домінант септакорди, 

септакорди ІІ ступеня і зменшені. 
– Пройти 3-4 різнохарактерні етюди, направлені як на технічний, так і на музично-

творчий розвиток. 
– Читати з листа музичні твори різної складності. 
– Уміти зіграти по слуху знайомі мелодії українських народних пісень і танців, 

гармонізувати їх і транспонувати на різні інтервали.  
– На заліку магістр повинен виконати: поліфонію, твір великої форми, оригінальний 

твір написаний для баяна-акордеона. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– «Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ»;  
– «Методика викладання баяна-акордеона у ВНЗ». 

Зміст навчальної дисципліни:  
– Поліфонічний твір (Прелюдія, фуга, інвенція, Пассакалія, тощо); 
– Твір великої форми (соната, сонатина, сюїта, варіації, концерт, концертна п’єса); 
– Оригінальна музика (твір написаний для баяна-акордеона); 
– Інструктивний матеріал (гами, етюди); 
– Гра в ансамблі; 
– Підбір за слухом, навики акомпанементу. 

Рекомендована література:  
1. Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста (Вопросы теории и 

практики):Учебное пособие для средних и высших учебных заведений. – К.: 

Музична Україна, 1989. – 200 с. 
2. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. Уч. 

пособ. для муз. вузов. и уч-щ. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. – 104 с. нот. ил. 
3. Власов В. Школа джаза на баяне и аккордеоне: Учебное пособие. – Одесса: 

Астопринт, 2008. – 160 с. 
4. 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. 



 

5. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста. – К.: 

Музична Україна, 1997. – 72 с. 
6. Оберюхтин М. Проблемы исполнительства на баяне. – М.: Музыка, 1989. – 93 с.  
7. Олексів Я. Концертні твори для баяна (акордеона). Методичні рекомендації для 

вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації. – Львів: 

АРАЛ, 2007. – 64 с.  
8. Ризоль Н. Принципы применения пятипальцевой апликатуры на баяне (Правая 

клавиатура). – М.: Советский композитор, 1977. – 280 с. 
9. Ризоль Н., Яшкевич И. Школа двойных нот для баяна. – К.: Музична Україна, 

1989. – 176 с. 
10. Семешко А. Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ-ХХІ століть: 

Довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 244 с. 
11. Семешко А. Виконавська майстерність баяніста. Методичні снови: навч. пос. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 144 с. 
12. Сташевський А. Нариси з історії української музики для баяна. – Навч. пос. для 

студ. вищих навч. закладів мистецтв і освіти. – Луганськ: Поліграфресус, 2006. – 
152 с. 

13. 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, індивідуальне заняття; 
– підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 

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



 

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

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 
Профіль: баян-акордеон 
Тип дисципліни: обов’язкова. 
Семестр: Другий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), практичні – 24, 
самостійна робота – 96. 
Лектор: Кандидат педагогічних наук, доцент Душний А.І. 
Результати навчання:  

– Грати мажорні і мінорні (гармонічні і мелодичні) гами секстами, октавами, а 

також хроматичні одноголосні гами, чергуючи при цьому штрихи, ритмічний 

малюнок, динаміку та агогічні відтінки. Необхідне також виконання гам терціями 

і секстами з подвоєнням нижнього тону октавою вверх, паралельними 

нонакордами, домінант септакордами і зменшеними.   
– Пройти 2-3 етюди на різні види техніки. 
– Самостійно перекласти для баяна (акордеона) 2-3 фортепіанні п’єси і 2-3 

акомпанементи до вокальних і хорових творів.  
– Вміти акомпанувати солісту, хору і власному голосу. 
– На заліку в кінці семестру магістр повинен виконати: поліфонію, велику форму, 

оригінальний твір, обробку української народної пісні або танцю. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– «Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ»;  
– «Методика викладання баяна-акордеона у ВНЗ». 

Зміст навчальної дисципліни:  
– Поліфонія (Прелюдія, фуга, інвенція, Пассакалія, органня музика, тощо); 
– Велика форма (соната, сонатина, сюїта, варіації, концерт, концертна п’єса); 
– Оригінальна музика (твір написаний для баяна-акордеона); 
– Обробка народної пісні або танцю (транскрипції, перекладення, аранжування) 

Рекомендована література:  
1. Бажилін Р. Легка музика для акордеона (баяна) [Ноти]. – Тернопіль : Навчальна книга 

– Богдан, 2006. – Вип. 1. – 36 с.; Вип. 2. – 40 с. 
2. Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста (Вопросы теории и 

практики):Учебное пособие для средних и высших учебных заведений. – К.: 

Музична Україна, 1989. – 200 с. 
3. Вірясова В. Концертні п’єси для баяна [Ноти]. – Дніпропетровськ : Вид.-тв. центр 

«Гамалія», 2007. – 28 с. 
4. Власов В. Концертні твори для баяна (акордеона) [Ноти]. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2005. – Вип.4. – 36 с.  
5. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. Уч. 

пособ. для муз. вузов. и уч-щ. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. – 104 с. нот. ил. 
6. Власов В. Педагогічний репертуар баяніста : Навчальний посібник / [ред.-упор. 

А. Душний, В. Шафета]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 46 с. 



 

7. Власов В. Школа джаза на баяне и аккордеоне: Учебное пособие. – Одесса: 

Астопринт, 2008. – 160 с. 
8. Грає Володимир Мурза. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. Вип. 1. – 

36 с.  
9. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста. – К.: 

Музична Україна, 1997. – 72 с. 
10. Доренський О. Ступені майстерності. Вибрані етюди для баяна [Ноти]. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2006. – 84 с. 
11. Олексів Я. Концертні твори для баяна (акордеона). Методичні рекомендації для 

вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації. – Львів: 

АРАЛ, 2007. – 64 с.  
12. Ризоль Н. Принципы применения пятипальцевой апликатуры на баяне (Правая 

клавиатура). – М.: Советский композитор, 1977. – 280 с. 
13. Ризоль Н., Яшкевич И. Школа двойных нот для баяна. – К.: Музична Україна, 

1989. – 176 с. 
14. Семешко А. Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ-ХХІ століть: 

Довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 244 с. 
15. Семешко А. Виконавська майстерність баяніста. Методичні снови: навч. пос. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 144 с. 
16. Сташевський А. Великі жанри в українській музиці для баяна:Монографія. – 

Луганськ: Поліграфресус, 2007. – 159 с. 
17. Сташевський А. Нариси з історії української музики для баяна. – Навч. пос. для 

студ. вищих навч. закладів мистецтв і освіти. – Луганськ: Поліграфресус, 2006. – 
152 с. 

18. Сюїти для юних баяністів / [упор. П. Серотюк]. – Тернопіль : Навчальна книга – 
Богдан, 2005. – Вип. 1. – 36 с. ; Вип. 2. – 36 с. ; Вип. 3. – 44 с.; Вип. 4. – 44 с.; 2006. – 
Вип. 5. – 40 с.; Вип. 6. – 48 с.; Вип. 7. – 48 с.; Вип. 8. – 48 с. 

19. Табачник Я. П’єси для акордеона [Ноти]. – К. : «Музична Україна», 1991. – 72 с. 
20. Твори для готово-виборного баяна / [упор., вступ. стаття та упор. А. Душного]. – 

Дрогобич : ДДПУ, 2003. – Зошит 1. – 28 с. 
21. Твори української класики [Ноти] / [упор. та пер. для баяна М. Різоля]. – К. : Держ. 

вид. образотв. мист. і муз. літ. УРСР, 1961. – 100 с.  
22. Українські народні пісні в обробці для баяна В. Вірясової [Ноти]. – Дніпропетровськ : 

«Поліграфіст», 2003. – 13 с. 
23. Українські народні пісні і танці / [перекл. та обр. для баяна М. Різоля]. – К. : 

«Музична Україна», 1988. – 88 с. 
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, індивідуальне заняття; 
– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

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



 

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

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 
Профіль: баян-акордеон 
Тип дисципліни: обов’язкова. 
Семестр: Третій 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), практичні – 24, 
самостійна робота – 36. 
Лектор: Кандидат педагогічних наук, доцент Душний А.І. 
Результати навчання:  

– Грати мажорні і мінорні гами на прискорення (готова та виборна система)  
терціями, секстами, октавами, різною метричною пульсацією 

– Пройти 2-3 етюди на різні види техніки. 
– Контролювати емоційний компонент під час сценічного виступу. 
– Володіти повним спектром теоретичних основ формування виконавської 

майстерності баяніста-акордеоніста. 
– На екзамені магістр повинен виконати: поліфонію, велику форму, оригінальний 

твір, п’єсу віртуозного характеру. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– «Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ»;  
– «Методика викладання баяна-акордеона у ВНЗ». 

Зміст навчальної дисципліни:  
– Поліфонія (Прелюдія та фуга із ДТК або органних циклів, інвенція, тощо); 
– Велика форма (соната, сонатина, сюїта, варіації, концерт, концертна п’єса); 
– Оригінальна музика (твір написаний для баяна-акордеона); 
– Обробка народної пісні або танцю (транскрипції, перекладення, аранжування); 
– П’єси віртуозного характеру. 

Рекомендована література:  
1. Бажилін Р. Легка музика для акордеона (баяна) [Ноти]. – Тернопіль : Навчальна книга 

– Богдан, 2006. – Вип. 1. – 36 с.; Вип. 2. – 40 с. 
2. Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста (Вопросы теории и 

практики):Учебное пособие для средних и высших учебных заведений. – К.: 

Музична Україна, 1989. – 200 с. 
3. Власов В. Концертні твори для баяна (акордеона) [Ноти]. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2005. – Вип.4. – 36 с.  
4. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. Уч. 

пособ. для муз. вузов. и уч-щ. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. – 104 с. нот. ил. 
5. Власов В. Педагогічний репертуар баяніста : Навчальний посібник / [ред.-упор. 

А. Душний, В. Шафета]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 46 с. 
6. Власов В. Школа джаза на баяне и аккордеоне: Учебное пособие. – Одесса: 

Астопринт, 2008. – 160 с. 
7. Грає Володимир Мурза [Ноти]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. 

Вип. 1. – 36 с.  



 

8. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста. – К.: 

Музична Україна, 1997. – 72 с. 
9. Душний А. Педагогічний репертуар баяніста : нав. пос. [Ноти]. – Дрогобич : 

Посвіт, 2006. – Вип. 1. – 108 с. 
10. Душний А., Карась С., Пиц Б. Педагогічний репертуар для дуету баяністів : навч. 

пос. [Ноти]. – Дрогобич : Пóсвіт, 2007. – 96 с. 
11. Душний А., Пиц Б. Творчість композиторів Львівської баянної школи : навч. пос. 

[Ноти]. – Дрогобич : Пóсвіт, 2010. – 160 с.; Вип. 2. – 142 с.; 2012. – Вип. 3. – 80 с. 
12. Зубицький В. Весняні струмочки. Цикли п’єс для готово–виборного баяна 

[Ноти]. – К. : Музична Україна, 1988. – 48 с. 
13. Зубицький В. Концертні твори для баяна (акордеона) [Ноти]. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2004. – Вип. 2. – 35 с. 
14. Іванов В. Народні пісні в обробці для баяна. Для середніх та вищих учбових 

закладів [Ноти]. – К. : Музична Україна, 1989. – 72 с. 
15. Олексів Я. Концертні твори для баяна (акордеона). Методичні рекомендації для 

вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації. – Львів: 

АРАЛ, 2007. – 64 с.  
16. Педагогічний репертуар баяніста-акордеоніста: навч. пос. [Ноти] / [ред.-упор. 

А. Душний, Б. Пиц, В. Шафета]. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 76 с. 
17. Повій, вітре, на Вкраїну : Обробки українських народних пісень у перекладі для 

баяна [Ноти] / [Ред.-упоряд. Є. Марченко, І. Фрайт]. – Дрогобич : Пóсвіт, 2005. – 
52 с. 

18. Семешко А. Виконавська майстерність баяніста. Методичні снови: навч. пос. – 
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 144 с. 

19. Стахнів Р. Педагогічний репертуар для народних інструментів : навч. пос. [Ноти] 

/ [Ред.-упоряд. А. Душний, Ю. Чумак]. – Дрогобич : Пóсвіт, 2010. – 56 с. 
20. Сташевський А. Великі жанри в українській музиці для баяна:Монографія. – 

Луганськ: Поліграфресус, 2007. – 159 с. 
21. Сташевський А. Нариси з історії української музики для баяна. – Навч. пос. для 

студ. вищих навч. закладів мистецтв і освіти. – Луганськ: Поліграфресус, 2006. – 
152 с. 

22. Сюїти для юних баяністів / [упор. П. Серотюк]. – Тернопіль : Навчальна книга – 
Богдан, 2005. – Вип. 1. – 36 с. ; Вип. 2. – 36 с. ; Вип. 3. – 44 с.; Вип. 4. – 44 с.; 2006. – 
Вип. 5. – 40 с.; Вип. 6. – 48 с.; Вип. 7. – 48 с.; Вип. 8. – 48 с. 

23. Українські народні пісні і танці / [перекл. та обр. для баяна М. Різоля]. – К. : 

«Музична Україна», 1988. – 88 с. 
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, індивідуальне заняття; 
– підсумковий контроль: екзамен. 

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