
Дадатак № 1 да Палажэння 

аб падрыхтоўчых курсах 

пры ўстанове адукацыі 

“Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 

 

 

 
1. Мэты: 

“Падрыхтоўчыя курсы” 

2018-2019 навучальны год 

- прыцягненне абітурыентаў; 
- ўдасканаленне прафесійных навыкаў абітурыентаў па спецыяльных 

дысцыплінах; 
- якасная падрыхтоўка да паступлення ў каледж. 

 

2. Тэрмін навучання - лістапад-чэрвень. 

3. Віды заняткаў - індывідуальныя і групавыя. 

4. Напаўняльнасць груп: 
Індывідуальныя заняткі - 1 чалавек. 

Групавыя заняткі - ад 4 чалавек. 
 

5. Працягласць аднаго занятку (урока) - 45 хвілін. 

6. Кошт аднаго індывідуальнага урока складае 9,50 руб. 

Кошт аднаго групавога урока складае 2,40 руб. 

 
7. Рэквізіты для аплаты падрыхтоўчых курсаў: 

 
УА «Лідскі дзяржаўны музычны каледж» 

УНП 500026285; ОКПО 02232335 

р/с (IBAN) BY35AKBB36322628500084200000 – пазабюджэтны Ф-л №413 

ОАО АСБ Беларусбанк, г.Лида, ул. Советская 17 

BIC AKBBBY21413 

231300 г.Лида, ул. Советская, д.3 

8. Заняткі на падрыхтоўчых курсах праводзяцца 1 раз у месяц. 

 
9. Расклад заняткаў: 

17.11.2018     16.03.2019 

15.12.2018     13.04.2019 

26.01.2019     11.05.2019 

16.02.2019     08.06.2019 

Запіс па тэлефону 8-029 130 55 02 

Кіраўнік курсаў – Дрозд Галіна Генадзьеўна 



10. Увазе абітурыентаў з мэтай падрыхтоўкі да ўступных іспытаў 

прапануецца вывучэнне наступных прадметаў: 

Спецыяльнасць «Дырыжыраванне» (па напрамках) 

Напрамак спецыяльнасці «Дырыжыраванне» (акадэмічны хор) 

Напрамак спецыяльнасці «Дырыжыраванне» (народны хор) 

- спецыяльнасць (індывідуальны ўрок) 

- фартэпіяна (індывідуальны ўрок) 

- сальфеджыа (групавы ўрок) 

 
Спецыяльнасць «Інструментальнае выканальніцтва» (па напрамках) 

Напрамак спецыяльнасці «Інструментальнае выканальніцтва» (фартэпіяна) 

Напрамак спецыяльнасці «Інструментальнае выканальніцтва» (аркестравыя 

струнна-смычковыя інструменты) 

Напрамак спецыяльнасці «Інструментальнае выканальніцтва» (аркестравыя 

духавыя і ўдарныя інструменты) 

Напрамак спецыяльнасці «Інструментальнае выканальніцтва» 

(інстументы народнага аркестра) 

- спецыяльнасць (індывідуальны ўрок) 

- сальфеджыа (групавы ўрок) 

 
Спецыяльнасць «Музыказнаўства» 

- музычная літаратура (індывідуальны ўрок) 

- сальфеджыа (групавы ўрок) 

 
11. Па прадмеце "Сальфеджыа» заняткі праводзяцца ў групавой форме з 

лістапада па чэрвень згодна каляндарна-тэматычнага плана (дадатак № 2). 

 
Кіраўнік падрыхтоўчых курсах Г.Г.Дрозд 



Дадатак № 2 да Палажэння 

аб падрыхтоўчых курсах 

пры ўстанове адукацыі 

“Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 

 

Календарна-тэматычны план заняткаў падрыхтоўчых курсаў па 

прадмеце “Сальфеджыа” на 2018-2019 навучальны год 
 
 

1. Лістапад Дыягнастычныя праверачныя работы па тэарэтычных 

дысцыплінах. Вакальныя навыкі. Чытанне з аркуша. 
Транспанаванне. 

2. Снежань Музычны дыктант. Аналіз мелодыі, метрарытма. Слыхавы 
аналіз. Формы слыхавога аналіза. 

3. Студзень Інтэрвалы ў ладу і  ад гука. Пабудова, інтанаванне. 

Трохгучча  ў  ладу.  Пабудова,  інтанаванне. Лічбоўкі, 
секвенцыі з ўдзелам трохгуччаў. 

4. Люты Сэптакорд V ступені і ператварэнні. Пабудова, 
інтанаванне. Лічбоўкі з удзелам сэптакордаў. 

5. Сакавік Сэптакорды VІІ і ІІ ступені (асноўныя віды). Пабудова, 
інтанаванне. Лічбоўкі з удзелам сэптакордаў. 

6. Красавік Групіроўка. Размеры 2, 3, 4, 6. Затакт. Метрарытмічныя 
4 4 4 8 

складанасці. 

7. Май Метрарытмічныя складанасці: трыоль, сінкопа. 

8. Чэрвень Абагульненнне. Праверачная работа. 
 

Кіраўнік падрыхтоўчых курсах Г.Г.Дрозд 
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