Р.Дверій

АКОРДЕОН
Клавішний акордеон – один із найпоширеніших музичних інструментів.
Написано для нього десятки шкіл і самовчителів гри. Українського підручника,
однак, досі нема. Тож призначення пропонованого читачам тексту – допомогти
музикантові-початківцю “порозумітися” із акордеоном на основі українського
музичного матеріалу.
Тим, хто бажає навчитися гри на акордеоні кнопковому (баяні), також радимо починати з освоєння акордеону клавішного, бо його права, “фортепіанна”
клавіатура – просторово-зрозуміліша від 5-ти, 4-х, чи й 3-х рядної кнопкової.
Урок 1
Поговорити з учнем про вимірні одиниці ваги, часу, відстані. Розповісти
про тон (1/6 октави) – вимірну одиницю, за допомогою якої вираховуємо відстань між різновисокими звуками.
Навчити учня розрізняти на слух висоту звуків за допомогою гри “Куди
бiжать нотки?” [див. CD «Вчителеві музики», папка Методика, файл Музичнодидактичні ігри, гра 3.1 а,б ].
Навчити уміння швидко знаходити на клавіатурі фортепіано півтон-тон
вгору, півтон-тон униз.
Заграти гаму на поставленому вертикально дитячому ксилофончику (рука
високо – високий звук, рука низько – низький звук). Про місцезнаходження високих і низьких звуків на клавіатурі фортепіано та акордеону – учень дізнається, розглянувши малюнок.

Заспівати учневі пісню "Печу, печу хлібчик". Проаналізувати її щаблеву
будову. Навчити грати пісню на правій клавіатурі акордеона.
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Навчити грати пісню "Печу, печу хлібчик" на лівій – басовій клавіатурі.
Задля кращої просторової орієнтації, ґудзички лівої клавіатури зображено на
наших малюнках так, нібито ми їх бачимо крізь тильну стінку акордеона.
Засвоїти вектори руху, які дають у лівій руці тон та півтон.

Урок 2
Навчити учня “відмірювати” на акордеоні двотон.
У кількох тональностях пограти мелодію жартівливої коломийки "Тримав
став": а) правою рукою, б) лівою рукою, в) разом [в октавний унісон].
Спробувати складніший варіант:
права рука – грає мелодію,
ліва – бас із акордом (ритм гармонічного супроводу довільний).

Вивчити пісню № 3. Хай учень пограє мелодію від різних клавішів-звуків
правої та лівої клавіатур (гармонію тимчасово підіграє вчитель).
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Урок 3
Розділіть мелодію коломийки "Ой у саду" на чотири двотакти. Проаналізуйте з учнем їх щаблеву будову.
– чи подібні мелодії першого і третього двотактів?,
– знайдіть відмінність у будові другого та четвертого двотактів.
Придумайте назви для другого та четвертого двотактів
(- музичне питання, музична відповідь).
Зверніть увагу учня на кількість нот однакової висоти у кожному з тактів
(- парна ,непарна).
Розкажіть учневі про будову тризвуків, септакордів. З’ясуйте:
який акорд утворюють разом тризвук G і нотка Фа? [див. другий такт пісні]
(- малий мажорний септакорд).
Якщо учневі, граючи коломийку, не вдається скоординувати роботу лівої
руки та правої, то хай повчить її такими способами:
а) мелодію учень співає, ліва рука грає гармонію;
б) мелодію грає права рука, учень співає прими супроводжуючих акордів;
в) права рука – грає мелодію, ліва рука – додає гармонічний супровід.
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Урок 4
Навчіть учня грати мелодію пісні "Диби, диби" у кількох тональностях.
Щоби швидше запам’ятати розташування ґудзичків на басах акордеону, – хай
учень опанує обидва пропоновані варіанти рухів.

Навчитися грати закодовану цифрами коломийку (№ 6). Її мелодію записано маленькими арабськими цифрами, гармонію – великими римськими.
Зверніть увагу на співпадіння нумерації щаблів ладу із аплікатурою.
Щоб не втомлювався мізинчик (вісім разів поспіль натискаючи одну й ту
ж клавішу) – хай учень навчится брати 5-й щабель ладу ще й такою пальцівкою
5 4 3 2 | 2 3 4 5 – тобто навчиться почергово змінювати пальці на одній клавіші.

Навчитися грати ще одну коломийку (№ 7). Проаналізувати її структуру
(- восьмитакт + чотиритакт).
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Урок 5
Навчіть учня співати вправу "Ми в мажорі. Ми в мінорі" зазначеними
словами та числовими позначеннями щаблів ладу.
Грайте вправу на акордеоні двома варіантами:
– із гармонією у лівій руці;
– в октавний унісон правої руки та лівої.
Запам’ятайте відстань між мажорною й мінорною тоніками об’єднаного
ладу на басах акордеону (- через два ґудзички).
Вказаною пальцівкою пограйте від різних клавішів-нот правої клавіатури
гаму об’єднаного ладу.

У дуже повільному темпі, виділяючи наголосом ноту До, заграйте наступний однотакт. Уважно прислухайтеся до звучання нот До, Ля.
Постарайтеся почути в цьому однотакті два тональні полюси, дві тоніки:
– виділена наголосом нота До (1-й щабель) – це активність, дія, рух;
– нота Ля (6-й щабель об’єднаного ладу) – спокій, відпочинок, зосередження.
Чи не є цей однотакт саме тим зерном (ритмо-мелодико-гармонічним) із
якого почалась-проросла українська музика?

Вслухайтеся в мелодію наступної пісні ("Нема краю веселого"). Чи можна
сказати, що це є мінорний варіант пісні № 7?
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Об’єднайте мелодії обох пісень в один музичний віночок (№ 7-8-7).

Хай учень знов пограє пісню № 3 [про бузька-лелеку (чорногуза, боцяна)],
супроводжуючи її мелодію виконанням зазначених над нотами акордів.
У кількох тональностях пограйте дві наступні пісні (№ 9, 10).
Знайдіть у пісні "Їхав козак за Дунай" відхилення в паралельний мажор;
у пісні "Танцювали миші" – модуляцію в паралельний мінор.
Підберіть на слух пісню "Ой лопнув обруч". Використайте в її супроводі
чотири вищезгадані акорди (дві тоніки та дві домінанти об’єднаного ладу).

Р.Є.Дверій. АКОРДЕОН

6

Урок 6
Вивчіть марш "Виступали козаченьки". Знайдіть в мелодії маршу тонічний та домінантовий тризву ки, домінантовий септакорд.
Допоможіть учневі знайти у цій мелодії два прохідні звуки
(- третій такт – Мі ; восьмий такт – Ре ).
Дайте назви усім іншим звукам
(- акордові звуки, бо вони є у складі акордів).

Навчіть учня грати краков’як. Зверніть увагу: перші чотири звуки мелодії
складають разом домінантовий септакорд.
Якщо додати до нього початковий звук наступного такту, то отримаємо
нонакорд (- акорд із п’яти звуків, розташованих по терціях).
Хай учень запам’ятає щаблі ладу, із яких складаються
тонічн ий, домін антовий та субдомінантовий тризвуки.
Хай знайде в мелодії третього такту краков’яка допоміжний звук (-Ля ).
Запитайте учня: які народи створили вальс, польку, краков’як, чардаш
(- австрійці, чехи, поляки, угорці).
Допоможіть учневі підібрати на слух мелодію та гармонічний супровід до
козачків "Ой за гаєм, гаєм", "По дорозі жук".
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Розгляньте з учнем малюнок. З’ясуйте різницю між дводольним і тридольним метром. Поясніть призначення тактових рисок (- вказують на місцезнаходження наголосу).

Урок 7
Вивчіть із учнем пісню "Чорнобривий корольок".
Зверніть увагу: співаємо пісню на двох рівнях – мажорному та мінорному.
Кожен рівень охоплює три головні тризвуки ладу (тонічний, субдомінантовий,
домінантовий).
З’єднавши пісню в одне ціле, отримаємо шість тризвуків, побудованих на
першому-шостому щаблях. Не вжито лише зменшений тризвук сьомого щабля.
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Заспівайте пісню цифровими позначеннями щаблів об’єднаного ладу.
Транспонуючи пісню "Чорнобривий корольок" в інші тональності, нагадайте учневі, що її мелодія починається терцією (терцієвим тоном) мажорного
тонічного тризвуку. Тобто у До-мажорі – ля-мінорі пісню почнемо звуком Мі,
у Соль-мажорі – мі мінорі – звуком Сі і т.д.

Уважно вслухайтеся у звучання шести щаблів об’єднаного ладу (вони одночасно є примами відповідних тризвуків). Спів зазначеними у вправі словами
допоможе запам’ятати співвідношення їх висот.

Пограйте у кількох тональностях мелодію відомого естрадного танцю з
Південної Америки "Ламбада".
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Разом із учнем проаналізуйте гармонію колядки "Добрий вечір тобі".
На карточці паперу додайте до літерного запису акордів – цифровий:
Am = 6m, G – ?, C – ? і т.д.
Запишіть мелодію колядки маленькими латинськими цифрами [подібно
пісні № 6]. Тільки почніть свій запис цифрою 6 – позначенням мінорної тоніки
в об’єднаному ладі.
Орієнтуючись на цифрові записи мелодії та гармонії, спробуйте заграти
колядку "Добрий вечір тобі" у кількох тональностях.

Урок 8
Перетворення тризвуку будь-якого щабля на малий мажорний септакорд
активізує характер акорду, надаючи йому домінатових рис. Це доволі часто веде до гармонічних відхилень, модуляцій.
Вслухайтеся у гармонію двох наступних пісень. Пограйте пісні у кількох
тональностях.
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Ускладнюючи супровід, автори гармонізацій вдаються інколи до гармонічних варіювань. Так у першому двотакті пісні "Ой ну, котку" маємо поєднання
тоніки з домінантою (цю мелодію, а також мелодії пісень № 17, 20-24 подаємо
в гармонізації Станіслава Хитряка).
У другому двотакті пісні "Ой ну, котку" додано субдомінанту.
Цікаво закінчено третій двотакт – півтоновим зсувом домін антового
септакорду вгору.
І аж четвертий двотакт повертає нас до початкового варіанту.

Урок 9
Гарна, вирáзна лінія басу збагачує гармонічний супровід.
Навчіть учня “обертати” акорди:
– перетворювати мажорні тризвуки у секстакорди та квартсекстакорди,
– малі мажорні септакорди – у квінтсекстакорди, терцквартакорди,
секундакорди.
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Вивчіть триндичку "Добрий вечір”.
Запам’ятайте назви кожного акорду:
а). домінантовий тризвук і секстакорд, тонічний тризвук і секстакорд,
домінантовий квартсекстакорд і секстакорд, тонічний тризвук;
б. домінантовий тризвук і секстакорд, тонічний тризвук і секстакорд,
домінантовий квартсекстакорд, тризвук і секундакорд,
тонічний секстакорд, квартсекстакорд і тризвук.

Закріпіть вивчене, погравши у кількох тональностях дві наступні пісні.
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Урок 10
Запишіть цифрами гармонію пісні "Там, де сонечко сходило". Знайдіть
ознаку гармонічного мажору (- Fm – тризвук субдомінантовий мінорний ).
Утворюється гармонічний мажор при пониженні шостого щабля (- появі у
тональності До-мажор звуку Ля-бемоль).

Поясніть учневі, що не всі мелодії легко розкладаються по щаблях об’єднаного звукоряду. Інколи для пояснення щаблевої будови пісні потрібно по дватри звукоряди.
Запишіть числами супровід двох наступних пісень. Визначте тональність
кожного розділу.

За допомогою малюнка басової клавіатури акордеона (с.15) проаналізуйте
гармонію пісні Т.Петриненка "Господи, помилуй нас!"
Дайте повну назву акордам. Вкажіть на появу гармонічного мажору.
Знайдіть у першому такті великий мажорний септакорд (G + фа-дієз).
Відшукайте у п’ятому-дев’ятому тактах ланцюжок гармоній, поєднаних
кварто-квінтовим зв’язком тощо.
Навчіть учня грати пісню на акордеоні.
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GOD BLESS US
Words and Music by Taras Petrynenko
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Схема басової клавіатури акордеона
Розташування ґудзичків по вертикалі – за кварто-квінтовим колом.
Розташування ґудзичків по горизонталі [від міху наліво]:
–
–
–
–
–

1-й ряд – допоміжний ряд басів;
2-й ряд – основний ряд басів;
3-й ряд – ряд мажорних тризвуків;
4-й ряд – ряд мінорних тризвуків;
5-й ряд – ряд малих мажорних септакордів із пропущеним квінтовим
тоном [можуть супроводжувати акорди із трьома видами квінт –
чистою, зменшеною та збільшеною (наприклад, Соль-сі-ре-фа,
Соль-сі-ре-бемоль-фа, Соль-сі-ре-дієз-фа)];
– 6-й ряд – ряд зменшених тризвуків.
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