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Передмова
Доцент Вінницького державного педагогічного університету іме-

ні Михайла Коцюбинського, кандидат педагогічних наук, композитор 

Едуард Брилін займається навчально-виховною, науково-дослідною 

та творчою діяль ністю. У своїх публікаціях значну увагу приділяє удо-

сконаленню методів музичного виховання, інноваційним формам на-

вчання. 

Визначним творчим доробком науковця стало видання низки на-

вчальних репертуарних посібників для різних вікових груп: «Оленка 

маленька» — пісні для дітей у супроводі фортепіано, збірник для мо-

лодшого та дошкільного віку; «Збірник пісень для школярів» — піс-

ні для учнів молодшого та середнього шкільного віку; «Як я люблю 

тебе» — вокальні твори для голосу із супроводом фортепіано для сту-

дентів музичних спеціальностей; «Співає Віктор Шпортько» — вокальні 

твори, які увійшли до посібника, є результатом творчої та педагогічної 

співпраці з народним артистом України, професором, завідувачем ка-

федри естрадного співу Київського національного університету культу-

ри і мистецтв Віктором Шпортьком; «Через пісню життя відчуваю» — 

вокальні твори для голосу із супроводом фортепіано, навчальний 

репертуарний посібник для студентів вищих навчальних закладів; 

«Юному віртуозу», «Сонячне намисто» — фортепіанні репертуарні по-

сібники для учнів музичних шкіл та музичних відділень початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Серед інших творів Едуарда Бриліна важливе місце посідають такі 

твочі праці як: музична казка «Пригоди Барвінка та Ромашки» на ві-

рші Богдана Чалого; концерт для фортепіано з оркестром; композиції 

для різних оркестрових складів, п’єси для камерних ансмблів і сольних 
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інструментів – «Альбом скрипаля», «Грай, бандуро, грай» та інші. Ін-

струментальні та вокальні твори автора знайшли широке визнання і не-

одноразово здобували перемоги на всеукраїнських і міжнародних кон-

курсах, олімпіадах, фестивалях у Росії, Білорусі, Болгарії, Канаді, Італії, 

Польщі та інших країнах.

Новий навчальний репертуарний посібник «Сходинки до майстер-

ності» пропонується викладачам і студентам дошкільної та початкової 

музичної освіти вищих педагогічних навчальних закладів для підготов-

ки їх до музично-виховної діяльності під час занять з дітьми дошкіль-

ного та молодшого шкільного віку. Даний посібник вміщує п’єси, ан-

самблі, вправи для вирішення творчих завдань, оволодіння навичками 

сольної та ансамблевої гри на фортепіано. Особливу цікавість у педаго-

гів викликає розділ «Вправи», в якому юному піаністу надається мож-

ливість відпрацювати основні навички і прийоми гри на фортепіано.

Музична виконавська діяльність є важливою для розвитку творчих 

здіб ностей дітей, поглиблення уявлень про зображальні особливості 

інструментальної музики. Ансамблева гра сприяє формуванню творчої 

ігрової злагодженості, колективної співтворчості.

 Досягнення загальних позитивних виконавських результатів зумов-

люється тим, наскільки виразним, яскраво переконливим буде ілюстру-

вання музичного твору педагогом, художнє виконання якого викликає 

у дітей емоційний відгук та заохочує до прояву творчої ініціативи і фан-

тазії.

Представлені мініатюри-п‘єcи вирізняються художньою образніс-

тю самих назв, сприяючи активізації творчих уявлень про трактування 

змісту, пошуку засобів художньої виразності. При цьому увага зосеред-

жується на емоційному прояві настроїв, пізнанні краси навколиш-

нього світу, любові до життя, розумінні прекрасного в людських вза-

єминах і мистецтві.
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П’єси
1. Горобчик

2. Півник

3. Гаївка
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4. Заклички

5. Козеня

6. Відлуння
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21. Розвиток четвертого та п’ятого пальців

22. Перехрещення рук
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23. Триголосся
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Музичні терміни та позначення

A tempo (а темпо) — у темпі

Con pedale,  (кон педале) — з педаллю

Crescendo, cresc.  (крещендо) — збільшуючи силу звука

Diminuendo, dim.  (димінуендо) — зменшуючи силу звука

Legato  (легато) — зв’язно, злито

Non legato (нон легато) — не зв’язуючи звуки

Poco a poco (поко а поко) — помалу, поступово

Poco crescendo (поко крещендо) — поступово збільшуючи силу звука

Poco diminuendo (поко димінуендо) — поступово зменшуючи силу звука

Poco ritenuto (поко рітенуто) — поступово уповільнюючи темп

Ritenuto (рітенуто) — уповільнюючи темп

Staccato  (стаккато) — уривчасто

Tempo primo (темпо прімо) — початковий темп

Tenuto, ten.   (тенуто) — витримуючи звук

  (акцент) — голосніше

 (піано) — тихо

 (піаніссімо) — дуже тихо

 (меццо піано) — не дуже тихо

 (форте) — голосно

 (фортіссімо) — дуже голосно

 (меццо форте) — не дуже голосно

Fermata  (фермата) — витримуючи звук удвічі довше
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