
Вынікі работы ЦК “Фартэпіяна і канцэртмайстарства” за 

2016-2017 навучальны год 

  

За мінулы навучальны год усе мерапрыемствы, запланаваныя на ЦК “Фартэпіяна і 

канцэртмайстарства”, былі праведзены тэрмінова і на высокапрафесійным і якасным узроўні. З 

мэтай абмену вопытам і павышэння ўзроўня педагагічнага майстэрства былі праведзены два 

адкрытыя тэматычныя заняткі: 

-“Асноўныя прынцыпы працы над класічнай санатнай формай на прыкладзе твора Санаціна C-dur І 

ч. Л.в. Бетховена” (выкладчык Гарлачова К.А.); 

-“Развіццё навыкаў чытання з ліста” (выкладчык Скачко Л.П.). 

На працягу навучальнага года выкладчыкі камісіі актыўна ўдзельнічалі ў метадычнай працы. 

Выкладчыкам Манкевіч А.С. створана метадычная распрацоўка на тэму “Аналіз форм і сродкаў 

выразнасці І ч. Санаты Е-dur  Ф. Шуберта”, выкладчыкам Садоўскай В.У. – апрацоўка для голаса з 

фартэпіяна Паланэза а-moll М.Кл. Агінскага. 

  Выкладчыкамі цыклавой камісіі пастаянна вядзецца праца па павышэнню якаснага ўзроўня 

валодання ігры на фартэпіяна сярод навучэнцаў па  спецыяльнасці “Дырыжыраванне”, 

“Музыказнаўства”, “Інструментальнае выканальніцтва”. Сумесна з вырашэннем штодзёных 

педагагічных задач, супрацоўнікамі цыклавой камісіі на працягу года праводзілася актыўная 

канцэртна-выканальніцкая дзейнасць (больш за 5 выступленняў): 

-Канцэрт да Дня Маці для студэнтаў Мінскай духоўнай семінарыі; 

-Канцэрт для маладых спецыялістаў лясной гаспадаркі; 

-Канцэрт з нагоды правядзення Лідскіх Епархіяльных калядных чытанняў; 

-Вечарына нямецкай музыкі “Восеньская песня”; 

-Творчая сустрэча з педагагічнымі дынастыямі работнікаў культуры “Музыки высокое призвание…” 

-Канцэрт маладых спецыялістаў каледжа “Мой шлях у прафесію”; 

-Канцэрты ў ДУА “Лідская ДШМ” і УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” да 220-годдзя з дня 

нараджэння Ф. Шуберта; 

-Творчы вечар маладых кампазітараў-навучэнцаў   аддзялення “Музыказнаўства”; 

-Канцэрт для ўдзельнікаў конкурсу сельскіх устаноў адукацыі ДШМ і ДМШМ Гродзенскай вобласці; 

-Канцэрт, прысвечаны 65-годдзю заснавання аддзялення духавых інструментаў у ДУА “Лідская 

ДМШМ”; 

-Канцэрты “Гучыць цымбал пяшчотны звон” і “Музычны сувенір” у межах правядзення Тыдня 

цыклавой камісіі “Струнныя народныя інструменты”; 

-Канцэрт “Рэха Міра” камернага аркестра ЛДМК у музейна- замкавым комплексе “Мірскі замак” у 

межах Міжнароднага дня музеяў; 

-Канцэрт акадэмічнага жаночага хора для навучэнцаў Слонімскага духоўнага вучылішча і 

Слонімскай школы рэгенства. 



Таксама канцэртмайстары ўдзельнічалі ў шматлікіх прафарыентацыйных канцэртах у ДШМ і 

ДМШМ Лідскага метадычнага аб’яднання, сумесных канцэртах з Гродзенскім дзяржаўным 

каледжам мастацтваў, Гродзенскім дзяржаўным музычным каледжам, унутрыкаледжных і 

рэспубліканскіх конкурсах: 

-Фестываль канцэртных брыгад; 

-Конкурс “Майстэрства дырыжора”; 

-І Адкрыты конкурс маладых маладых выканаўцаў на духавых і ўдарных інструментах імя М.Кл. 

Агінскага (г.Маладзечна); 

-І Адкрыты конкурс маладых выканаўцаў ім. С.Манюшкі (г.Мінск); 

-І Адкрыты рэспубліканскі фестываль-конкурс “Праздник саксофона” (г. Маладзечна). 

 Высокае канцэртмайстарскае майстэрства было адзначана на абласным конкурсе “Новыя імёны” 

(канцэртмайстар Хан А.В.) і на IV Рэспубліканскім фестывалі-конкурсе дзіцячага мастацтва 

“ЛьВёнак” (Лидский венок) (канцэртмайстар Садоўская В.У.). 

  

Старшыня ЦК                                                     Садоўская В.У. 

 


