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призначені для учнів молодших класів музичних шкіл та шкіл мистецтв 
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Анотація
Нові ансамблі для фортепіано в 4 руки — це завжди потрібний і бажаний музичний мате-

ріал, особливо сьогодні, коли зросла кількість конкурсів фортепіанних ансамблів.
До збірки увійшли фортепіанні ансамблі в 4 руки в аранжуваннях і перекладеннях Л. Жу-

льєвої, автора 24-х нотних збірок, у тому числі перекладання в 4 руки «Дитячого альбому» 
П. І. Чайковського (вірші Л. Дацюк), викладача музичного училища ім. П. І. Майбороди м. Запо-
ріжжя, яка має 45-річний педагогічний стаж.

Ансамблі збірки «Удвох веселіше» призначені для учнів дитячих музичних шкіл та шкіл 
мистецтв, як для виконання їх у концертах класу, школи, так і з метою поповнення репертуа-
ру для участі в конкурсах ансамблів піаністів.

П’єси, що увійшли до збірки, зручні у викладі, що важливо для успішного їх виконання 
юними музикантами. Вони засновані на яскравих зразках музики веселого характеру і осна-
щені ефектними піаністичними прийомами. Деякі п’єси збірки написані з елементами джазу. 
Методичні рекомендації містять не тільки інформацію про найбільш ефективні, раціональ-
ні форми роботи над п’єсами, прийомами, зокрема «свінг», а й біографічні довідки про авто-
рів усіх п’єс та їх фото. Методичні рекомендації призначені як викладачам, так і учням.
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