
Справаздача аб рабоце ЦК «Харавое дырыжыраванне» за 

2016 – 2017 навучальны год 

  

За бягучы 2016–2017 навучальны год выкладчыкамі ЦК «Харавое дырыжыраванне» была 

выканана запланаваная работа. Праведзена на выдатным узроўні 3 адкрытых урока згодна 

графіка: 

тэма  “Фарміраванне прафесійных навыкаў будучых хормайстраў на ўроку харавога класа”, 

дысціпліна “Харавы клас” (выкладчык Пясецкая Л.Ф.); 

тэма ”Ігравыя моманты ў рабоце з дзецьмі малодшага школьнага ўзросту ў класе па пастаноўцы 

голасу”, дысціпліна “Педагагічная практыка” (вакал)”, (выкладчык Бойка С.Г.); 

тэма “Метады работы з дзіцячым хорам”, дысціпліна  “Работа з творчым калектывам”, (выкладчык 

Леановіч К. А.).     

Старшыней ЦК Бугасавай Т.А. падрыхтавана метадычная распрацоўка “Работа над дыкцыяй у 

творчым  калектыве”. Усяго выкладчыкі ЦК распрацавалі 12 вучэбных праграм па прадметах: 

“Чытанне харавых партытур”; 

“Дырыжыраванне”; 

“Вывучэнне педагагічнага рэпертуара”. 

“Практычныя заняткі па хоразнаўству”, 

“Харавы клас”  па напрамках, 

“Расшыфроўка народных песень”, 

“Фальклорны ансамбль”, 

“Вакальны ансамбль”, 

“Народны танец”, 

“Пастаноўка голасу”, 

 “Народная творчасць і вывучэнне пеўчых стыляў”. 

“Методыка выкладання вакальна-харавых дысцыплін і сальфеджыа”. 

За 2016/2017 навучальны год пераапрацавана 6 вучэбна-метадычных комплексаў па групавым 

прадметам: 

“Харавая літаратура”, 

“Методыка выкладання вакальна – харавых дысцыплін і сальфеджыа”, 

“Музычны фальклор”, 

“Работа з творчым калектывам”, 

“Гісторыя харавога выканальніцтва”, 

“Народная творчасць і вывучэнне пеўчых стыляў”. 



Распрацованы патрабаванні да ўсіх абавязковых кантрольных работ.         

Выкладчык, член Беларускага саюза  кампазітараў, Бугасаў С.І. выступіў з прэзентацыяй аўтарскіх 

зборнікаў "Душе моя..." і "Солнце на Купалу" на дванадцатай Пеўчай акадэміі ва УА  “Гомельскі 

дзяржаўны каледж мастацтваў”.     Выкладчыкамі і навучэнцамі ЦК дадзена 35 канцэртаў, з іх 10 

ансамблем народнай музыкі “Вербіца” (кіраўнік Т.П. Харашылава). Пяць канцэртных праграм 

падрыхтаваў камерны жаночы хор (кіраўнік Пясецкая Л.Ф.). Шматразова ў якасці салістаў 

выступалі з канцэртнымі нумерамі выкладчыкі Цалко А.У., Войшніс В.А (12 канцэртаў). У якасці 

вядучай і таксама з сольнымі выступленнямі прымала ўдзел ва ўнутрыкаледжных і гарадскіх 

канцэртах  выкладчык Леановіч К.А.                                 

Удзел у конкурсах і фестывалях: 

Міжнародны конкурс харавой музыкі  “Залатая лента Шальчы” Дыплом ІІ ступені, харавы калектыў 

ЦК “Спецыяльнае фартэпіяна” (кіраўнік Бойка С. Г.); 

Міжнародны дзіцячы танцавальна-вакальны конкурс-фестываль «Балтык Брыльянт» Дыплом І 

ступені - Стасіловіч І., Дыплом ІІ ступені - Сакалоўская Н., Дыплом ІІ ступені - Жэгждрынь І.  (клас 

выкладчыка Харашылавай Т.П.), Дыплом ІІІ ступені - Барнатовіч Л. (клас выкладчыка Булыга М.П.). 

Рэгіянальны і абласны конкурсы патрыятычнай песні “Сэрдца зямлі маёй” Гран–Пры (г.Ліда), Гран–

Пры (г.Гродна) вакальна-інструментальны ансамбль  (кіраўнікі Бойка С. Г., Бугасаў С.І., Рута Л.У.). 

 Рэгіянальны конкурс “О маме говорю с любовью” - Гран-Пры (вакальны ансамбль  “Шанс”, 

кіраўнік Бойка С. Г.). 

  

Старшыня ЦК “Харавое дырыжыраванне”                             Т.А. Бугасава 

 


