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Вступ

Для вчителя музичної школи у класі баяна, як і кожного іншого музич-ного інструмента, дуже важливим завданням є залучити до цього процесу також і батьків учня, переконати їх у важливості музичної освіти. Для того, щоб дитина відчувала потребу у такому складному процесі, як оволодіння музичним інструментом, вона повинна бути комусь потрібна зі своєю грою на ньому. Тут на перший план виходять батьки, якщо вони будуть обізнані  із вагомими перевагами, які надають дитині музичні заняття. Вчені довели, що музичні заняття призводять до позитивних змін у структурі головного мозку. Дослідження показали, що це відбувається внаслідок великої кількості тактильних відчуттів, які отримує музикант під час гри на будь-якому музичному інструменті. Займаючись музикою, дитина розвиває математичні здібності. Вона мислить просторово, коли видобуває музичні звуки, маніпулює абстрактни-ми звуковими фігурами, запам’ятовує нотний текст і знає, що в музичній п’єсі все як у математичному доведенні — ні відняти, ні додати. Так само і з мовою. Музика та мова — близнюки-сестри. Вони народилися одна за одною: спочатку музика, згодом — мова, і в нашому мозку вони продо-вжують жити поруч. Фрази та речення, коми та крапки, питання та вигуки є і в музиці, і в мові. Ті, хто грає та співає, краще говорять і пишуть, легше запам’ятовують іноземні слова, швидше засвоюють граматику.Необхідно, щоби батьки, або принаймні один із них, допомагав дитині під час домашніх занять. Треба всіляко підтримувати дитину у прагненні показати результати своєї праці, заохочувати до коротеньків виступів перед батьками, сусідами, гостями, друзями. Звучання баяна прикрашає кожну значну подію, робить загальний настрій більш піднесеним і святковим. Для цього треба урізноманітнювати репертуар, не забувати повторювати вже пройдені п’єси, вміти швидко засвоїти новий матеріал. Тому так важливо на уроках по спеціальності постійно приділяти увагу читанню з листаЩо дає музиканту уміння читати з листа? Про необхідність читання з листа для розвитку учня музична педагогіка обізнана ще з давніх часів. Ви-словлювання на цю тему можна зустріти уже в трактатах Ф.-Е. Баха та інших видатних педагогів — музикантів ХІІ–ХVІІІ століть. Вважалось, що читання з листа повинно складати певну частину «раціону» занять учня. Деякі педаго-ги, наприклад, Д. Ф. Ойстрах, радили учням хоча б один день на тиждень при-свячувати програванню незнайомої музики. Видатний майстер французької піаністичної школи А. Корто в «Порадах молодим викладачам» наставляв: 
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«Розподіляйте щоденну роботу кожного учня в такій послідовності: вправи, етюди, п’єси, читання з листа.» Патріарх французьких піаністів Антуан Мар-монтель вважав уміння читати з листа головним умінням. Брамса його пе-дагог Є. Маркенсен змушував по декілька годин грати з листа, на ходу тран-спонуючи виконуване у різні тональності.Блискуча піаністка Тереза Карреньо розповідає про своє систематич-не тренування цього уміння в перші роки свого навчання (всього лише по десять хвилин на день!). До чотирнадцяти років вона могла грати без будь-якої підготовки абсолютно все. Відомо, що надприродним даром щодо цього володів Ф. Ліст, але і його уміння, виявляється, було результатом відповід-ного виховання. За свідченням його викладача А. Буасьє, «у дитинстві, перш ніж розвивати його музичне обдарування, протягом трьох-чотирьох років його змушували читати з листа по чотири годин на день. Він стверджує, що кожен може досягти того ж результату...» (Буасьє, 64–65).В силу яких причин читання з листа виявляється здатним стимулювати всебічний розвиток учня?Читання з листа являє форму діяльності, яка відкриває сприятливі мож-ливості для всебічного і широкого ознайомлення з творами різних авторів, художніх стилів. «Скільки читаємо — стільки і знаємо» — ця давня, багато-разово перевірена істина повністю зберігає своє значення і в музичній осві-ті. Читання з листа поповнює фонд слухових вражень учня, збагачує про-фесійний досвід, здатне зіграти саму активну роль в музичному роз витку учня.Коли учень читає з листа, цей твір не обов’язково вивчати, удосконалю-вати у віртуозно-технічному плані. Ці твори, як казав В. А. Сухомлинський, не для запам’ятовування, а для потреби мислити, пізнавати, відкривати, осягати, дивуватись. Ознайомлення з новою музикою — процес, який має привабливе емоційне забарвлення. Цей фактор грає принципово важливу роль у розумовій діяльності учня, що сприяє якісному покращенню самих процесів музичного мислення.Таким чином, читання з листа — один з найкоротших, найбільш пер-спективних шляхів, які сприяють загально-музичному розвитку учня. Під час читання з листа проявляються основні дидактичні принципи розви-ваючого навчання: а) збільшення об’єму в навчанні музичного матеріалу і б) прискорення темпів його проходження.Звідси висновок: читання з листа має всі підстави стати одним із голо-вних засобів розвитку музичних здібностей, інтелекту учня.На жаль, цій роботі не достатньо приділяється уваги. Чим це поясни-ти? Однією з причин такого становища можна вважати ту обставину, що з плином часу, порівнюючи з музикантами ХVІІІ–ХІХ сторіччя, змінилася сама 
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36. Мишеня
Ю. Щуровський

37. Два півники
Українська народна пісня

38. Півник
М. Магіденко

39. Вправа

35. “Все мы песни перепели”
Російська народна пісня
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40. Бджілка
Німецька народна пісня

42. Пісенька
Д. Кабалевський

41. Вправи
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43. На зеленому лузі
Українська народна пісня

44. Марш
Д. Кабалевський

45. Етюд
К. Черні
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46. Пастуша пісня
Французька народна пісня

47. “Вставала ранешенько”
Російська народна пісня



19

48. Голова болить
Російська народна пісня

49. Сіяв мужик просо
Українська народна пісня

50. Ой ду-ду
Дмтяча пісенька
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51. Етюд
К. Черні

52. Етюд
Г. Беренс
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