
 

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

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
 
1.2. Інструментальна підготовка ОМІ: баян-акордеон. 
Тип дисципліни: обов’язкова. 
Семестр: Перший, другий, третій, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 570 (кредитів ЄКТС – 19), практичні – 244, самостійна 

робота – 326. 
Викладач: Кандидат педагогічних наук, доцент Салій В.С. 
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 студент повинен виконати: поліфонію, велику форму, оригінальний твір, п’єсу 

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

– Постановка голосу; 
– Диригування; 
– Музично-теоретичні дисципліни; 
– Хоровий клас. 

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: практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, індивідуальне заняття; 
– підсумковий контроль: заліки – 7 семестр; екзамени - 1,3,5 8 семестри. 

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