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Передмова

Головне завдання сучасної освітньої програми полягає у формуванні високо
освіченої особистості педагога, здатного дбати про знання учнями та молоддю 
історичної культурної спадщини свого народу, збереження його творчих мис
тецьких надбань, як важливого фактору збагачення молодого покоління на
ціональними духовними цінностями. Народна творчість, зокрема пісенна, є 
невичерпним джерелом краси музичного мистецтва, яка слугує потужним по
тенціалом процесу виховання дітей та юнацтва.

Репертуарний навчальний посібник «Сонячне намисто» Едуарда Бриліна 
адресований учителям музики початкових класів, викладачам спеціалізованих 
мистецьких закладів. Збірник вміщує обробки українських народних пісень 
і призначений для вирішення навчальних творчих завдань, оволодіння нави
чками сольної та ансамблевої  гри на фортепіано. До кожної пісні автором збір
ника створений акомпанемент, що вирізняється прозорістю фактури і гармонії, 
на фоні яких глибше сприймається і усвідомлюється краса й художня оригіналь
ність мелодії.

Пісні в інструментальному викладі спонукають учнів уважніше вслуховува
тися в музичний зміст, поглиблюючи їхнє уявлення про зображальні особливості 
інструментальної музики. Слід зазначити, що досягнення позитивного резуль
тату в цьому процесі зумовлюється також і тим, наскільки виразним, яскравим 
і переконливим буде ілюстрування музичного твору педагогом. Художнє вико
нання викликатиме в учнів емоційний відгук, заохочуватиме до висловлювань 
власної думки, прояву самостійної творчої інтерпретаційної ініціативи.

Надзвичайно важливим видом музичної виконавської діяльності є ансамбле
ве музикуваня, яке сприяє розвитку умінь творчої злагодженості гри, активізує 
процес формування навичок колективної співтворчості. 

В кінці збірника надаються тексти пісень, деякі в скороченому вигляді. Для 
полегшення користування посібником у розділі «Тексти пісень. Алфавітний по
кажчик» після назви кожної пісні в дужках вміщено номер її розташування.

Пропонований репертуарний навчальний посібник може бути використаний 
на уроках музики та у позакласних видах творчої діяльності.
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