
Справаздача ЦК «Баян-акардэон»аб рабоце ў 2016-2017 навучальным годзе 

1.     Арганізацыйная работа. 

На працягу года праведзена 12 пасяджэнняў ЦК «Баян - акардэон», 

на якіхбылі разгледжаныпытанні планавання работы  ЦК івызначаны задачы па 

прафарыентацыі, зроблен аналіз паспяховасціі наведвання занятакаўнавучэнцамі, прааналізавана 

работа знепаспяваючымі навучэнцамі, абмяркоўвалася правядзеннеі 

арганізацыя конкурсаўім.К.Горскага, вучняў сельскіх ДМШМ і ДШМ, пытанні 

вядзеннявучэбнай дакументацыівыкладчыкамі. 

2. Павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню і дзелавой кваліфікацыі. 

Выкладчыкі сістэматычна знаеміліся з дакументамі па пытаннях ідэалогіі, удзельнічалі ў сустрэчах 

з прадстаўнікамі дзяржаўных органаў, прымалі актыўны ўдзел у выбарах дэпутатаў Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Таксама выкладчыкі бралі ўдзел ў рабоце 

Савета па прафілактыцы правапарушэнняў, Савета куратараў, у трудавых, грамадскіх акцыях і 

Адзіных днях інфармавання. 

3. Абмен вопытам вучэбна-выхаваўчай работы. 

На працягу года наведваліся ўрокі ўсіх выкладчыкаў ЦК, а таксама калегаў з іншых цыклавых 

камісій, была арганізавана работа прадметнага гуртка (кіраўнік Байкова Н.І.), аналізавалася 

паспяховасць навучэнцаў, праводзілася індывідуяльная работа з адстаючымі навучэнцамі 

(Садоўскі Я. Н-1, Грос Д. Н-2, Паўловіч У. Н-4). 

4. Вучэбна-метадычная работа. 

Праведзены адкрытыя ўрокі наступнымі выкладчыкамі: 

Рута Л.У. “Фарміраванне мастацкага вобразу музычнага твора праз выканальніцкія сродкі 

выразнасці баяніста”, 

Смаргуновай А.У. “Некаторыя праблемы ў рабоце над інструктыўным матэрыялам ў класе 

спецыяльнага інструмента”, 

Трубеевым У.Л. “Штрыхі як сродак выразнага выканання”. 

Навучэнцы і выкладчыкі прынялі ўдзел у конкурсе педагагічнага майстэрства, у рэгіянальных, 

абласных і рэспубліканскіх конкурсах: 

-         абласны адкрыты конкурс ім. К. Горскага, 

-         абласны конкурс сярод вучняў сельскіх ДМШМ і ДШМ, 

-         Рэспубліканскі фестываль–конкурс дзіцячага мастацтва «ЛьВенак» (Лідскі вянок).  

Акрамя конкурснай дзейнасці былі падрыхтаваны асветніцкія мерапрыемствы: 

-         Музычны вечар “У рытме танга”, 

-         Майстар-клас доктара мастацтвазнаўства, прафесара УА “БДАМ“ Чабана В.А. 

Адбылася справаздача выкладчыка Догілевай А.І. аб рабоце ў класе спецыяльнасці. 

На працягу года аказвалася метадычная дапамога выкладчыкам ДМШМ і ДШМ Лідскага 

метадычнага аб’яднання. 

5. Вучэбна- выхаваўчая работа. 



Праведзены сходы навучэнцаў І-ІVкурсаў на пачатку І і ІІ семестраў. На працягу года выкладчыкі 

рэгулярна ажыццяўлялі дзяжурствы ў вучэбным корпусе, а старшыня цыклавой камісіі Смаргунова 

А У. раз у месяц наведвала інтэрнат. Падтрымлівалася цесная сувязь з куратарамі вучэбных груп 

(Н-1 Чарняк В.Я., Н-2 Чумачовай Г.М., Н-3 Гародка К.Д., Н-4 Салуянавай А.У.), сацыяльна-

псіхалагічнай службай, бацькамі адстаючых навучэнцаў (Садоўскі Я., Арловіч Н. - Н-1; Вільчэўскі І., 

Грос Д. - Н-2, Паўловіч У. - Н-4). 

6. Работа Школы педагагічнай практыкі. 

На працягу года выкладчыкі ажыццяўлялі кантроль за афармленнем вучэбна-планавай 

дакументацыі, арганізацыяй занятакаў па педагагічнай практыцы. Навучэнцы прынялі ўдзел у 

конкурсе педагагічнага майстэрства. Праведзены адкрыты ўрок “Штрых як сродак выразнасці” 

(выкладчык Трубееў У.Л., вучаніца Рулько Н., практыкант Івашынка Д.(Н-4). 

Вучні Школы прынялі ўдзел у конкурсах “Юны віртуоз” – Грыгор’еў М. (клас Еда В.А.), конкурсе ім. 

К.Горскага – Рулько Н. (клас Трубеева У.Л.). 

Вучаніца Школы Бункевіч В. (клас Догілевай А.І.) стала лаўрэатам ІІІ ступені на Міжнародным 

конкурсе акардэаністаў у г.Лімбажы (Латвія). 

7. Прафарыентацыйная работа. 

На працягу года выкладчыкі наведвалі ДМШМ і ДШМ Лідскага метадычнага аб’яднання з мэтай 

аказання кваліфікаванай, прафесійнай метадычнай дапамогі, праводзілі заняткі з вучнямі з мэтаю 

папаўнення банка дадзеных здольных вучняў. 

Выкладчыкі і навучэнцы ЦК прынялі актыўны ўдзел у арганізацыі і правядзенні абласнога конкурса 

ім. К.Горскага, а таксама конкурса сярод вучняў сельскіх школ ДШМ і ДМШМ. 

8. Вучэбная работа. 

Дзяржаўныя экзамены прайшлі паспяхова. Па выніках іспытаў па спецыяльнаму інструменту 

навучэнцы атрымалі адзнакі 7-8. Агульныя адзнакі па спецыяльнасці – 8. Увогуле дзяржаўнай 

кваліфікацыйнай камісіяй адзначаны добры прафесійны ўзровень падрыхтоўкі выпускнікоў ЦК. 

9. Канцэртная і конкурсная дзейнасць. 

На працягу года навучэнцы ЦК прынялі актыўны ўдзел ў канцэртах Лідскага музычнага каледжа 

для арганізацый і ўстаноў горада і раена (навучэнцы Басюк Д, Козел Н, Вадэйка Я., Вільчэўскі І.). 

Навучэнцы Анацка А., Аслоўская П., Вадэйка П, Жэгждрынь В., Даржынкевіч Н, Жызнеўская Н., 

Зарэцкі К., Картановіч І. - удзельнікі ансамбля “Крынічка” (мастацкі кіраўнік Сечка А.Э.), які стаў 

лаўрэатам І ступені на конкурсе “Реrpetuummobile” у г.Драгобыч (Украіна). 

Паспяхова прадставілі музычны каледж на міжнародных конкурсах навучэнцы класа выкладчыка 

Догілевай А.І.: 

Навучэнец ІІ курса Вадэйка Я., вучаніца Школы практыкі Бункевіч В. -лаўрэаты ІІІ 

ступені XIV іжнародны конкурс акардэаністаў (г. Лімбажы, Латвія); 

Вадэйка П. - дыпламант конкурса, Жэгждрынь В. - лаўрэат ІІІ ступені   Xміжнароднага конкурсу 

баяністаў-акардэаністаў “Реrpetuummobile” (г.Драгобыч, Украіна); 

 Жэгждрынь В. лаўрэат ІІ ступені,  Вадэйка Я. лаўрэат ІІІ ступені міжнароднага дзіцячага 

танцавальна-вакальнага конкурсу-фестивалю “BaltikBrilliant” (г.Вільнюс, Літва). 

Старшыня ЦК “Баян-акардэон”                        А.У. Смаргунова 


