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Передмова
Збірник «Юному віртуозу» призначений учням I–VII класів музичних шкіл, 

музичних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закла-
дів (шкіл естетичного виховання). Його музичний матеріал передбачає вирішен-
ня методичних і творчих завдань, завдяки яким школярі оволодівають елемен-
тарними навичками сольної та ансамблевої гри на фортепіано.

Збірник складається з двох частин, до кожної з яких входять п’єси, ансамблі, 
етюди-п’єси. Перша частина призначена для учнів I–III класів, друга частина — 
для учнів IV–VII класів. Твори різного за технічними та художніми завданнями 
ступеню складності пропонуються учням відповідно їх рівню підготовки. Умов-
но твори можна розподілити таким чином: Пісню, Прелюдію — для учнів III–IV 
класів; Марш, Варіації — для IV–V класів; Інтермеццо, Ноктюрн, Подільську сюї-
ту — для V–VI класів; Токкату — для VI–VII класів. Слід зазначити, що досягнення 
позитивного результату в цьому процесі пов’язане з тим, наскільки виразним, 
яскравим і переконливим буде ілюстрування музичного твору педагогом, бо 
саме воно викликатиме в учнів емоційний відгук, заохочуватиме до висловлю-
вань власної думки та прояву самостійної творчої ініціативи.

Надзвичайно важливим видом музичної виконавської діяльності є ансамб-
лева гра, яка сприяє розвитку злагодженості, уміння слухати себе й партнера, 
активізує процес формування навичок колективної співтворчості, єдності твор-
чого співпереживання. Для початківців бажано починати з чотириручних дуе-
тів, які виявляються єдиним видом ансамблю, коли двоє виконавців грають за 
одним інструментом.

У збірнику пропонуються фортепіанні ансамблі, в основу яких покладені 
мелодії українських народних пісень, оскільки пісенна та інструментальна на-
родна творчість є невичерпним джерелом усвідомлення краси музичного мис-
тецтва. Це сприятиме вихованню у дітей та юнацтва любові до вітчизняної му-
зичної культури, формуванню основ гарного смаку.

Розвитку фортепіанної техніки слугуватимуть різноманітні вправи, гами, ар-
педжіо і етюди. З цією метою до посібника введено 12 етюдів-п’єс, які сприяють 
оволодінню такими видами фортепіанної техніки, як гамоподібний рух, арпе-
джіо, хроматизми, акорди, стрибки та інші.

«Етюди-п’єси» за рівнем технічної складності можуть бути розподілені на-
ступним чином: для IV класу — №№ 1–3; V класу — 4–6; VI класу — 7–9; VII кла-
су — 10–12. Пропонований музичний матеріал придатний для використання у 
навчально-методичній і концертно-виконавській діяльності.

Репертуарний збірник «Юному віртуозу» упорядкований відповідно вимо-
гам навчальних програм музичних шкіл.
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ЧАСТИНА ПЕРША

Легкі п’єси

На ялинці

Горобчик
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Дубочки

Повітряна кулька

Пісня
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Крапельки

Веселі їжачата
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Сходить місяць

Коники трав’яні
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