
Cправаздача старшынi ЦК «Аркестравае дырыжыраванне» 

аб рабоце за 2016-2017 навучальны год 

  

Цыклавая камiсiя «Аркестравае дырыжыраванне» - адна з творчых камiсiй у музычным каледжы, 

якая аб’ядноўвае навучэнцаўспецыяльнасці  «Iнструментальнае выканальнiцтва» (па 

напрамках)iдазваляе атрымаць другую кваліфікацыю. Акрамя навучальна-выхаваўчых задач, 

павышэнню якасцi навучання, патрыятычнаму iпрафесiйнаму выхаванню 

моладзi садзейнiчалi такiя мерапрыемствы, як канцэртныя выступленнi аркестравых калектываў 

каледжа ва ўстановах Лiдскага метыдычнага аб’яднання iпа за межамі Рэспублікі Беларусь. 

У 2016-2017 навучальным годзе на цыклавой камiсii «Аркестравае дырыжыраванне» творча 

працавала 11 выкладчыкаў. На працягу года кожны выкладчык прымаўактыўны ўдзел у рабоце 

камiсii.   Ладзіўся пошук новых твораў (партытур) для розных аркестравых 

саставаў,стваралiся аранжыроўкiiiнструментоўкi, перакладыда дзяржаўнага экзамена  разам з 

таленавiтымi навучэнцамiу праграмах Finale, Sibelius(клас выкладчыкаў Смаргуновай А.У., 

Спірыдонава Л.Л., Пушкiнай Г.Б., Руто Л.У., Байковай 

Н.І.),выкарыстоўвалiсяiннавацыйныя метадыў навучаннi па прадмету 

«Iнструментоўка»,павышаўся прафесiйны ўзровень наведваннем i аналiзу ўрокаў сваiх калег, 

правядзеннем адкрытых мерапрыемстваўiтэматычных вечароў, стварэннем метадычных 

распрацовак iiнструментовак. 

У Год культуры (І паўгоддзе 2016-2017 нав. г.) выкладчыкамі цыклавой камісіі праведзена шмат 

мерапрыемстваў: тэматычны вечар нямецкай музыкі  “Восеньская песня”  (выкл. Спiрыдонаў 

Л.Л., лістапад); тэматычны вечар, прысвечаны “Міжнароднаму дню танга” сумесна з ЦК “Баян-

акардэон” (выкл. Смаргунова А.У.). 

    Народны аркестр рускіх народных iнструментаў (мастацкi кiраўнiк Сечка А.Э.), які з’яўляецца 

лаўрэатам мiжнародных, рэспублiканскiх конкурсаў i фестываляў, атрымаў званне Заслужаны 

аматарскі калектыў РБ (май, 2017). 

Сольная група аркестра – ансамбль народнай музыкi “Крынiчка” на II фестывалі народнай музыкі 

“Поющие струны” атрымаў дыплом Лаўрэата      I ступені (г.Ваўкавыск, красавік); 

на VII міжнародным конкурсе ў намiнацыi “Iнструментальныя ансамблi» атрымаў дыплом 

Лаўрэата I ступені (г.Драгобыч, Україна, красавік); на IIабласным фестывалі-конкурсе “Гучыць 

гармонік” атрымаў  дыплом Лаўрэата I ступені (г.Ліда, травень). 

Аркестравы калектыў вядзе актыўную канцэртную дзейнасць, у тым ліку стварае новыя 

канцэртныя праграмы (дадзена за год 8 канцэртаў прафарыентацыйнага накiрунку). У гэтым годзе 

7 выпускнiкоў прадэманстравалiвысокiпрафесiйны ўзровень на дзяржаўным экзамене па 

прадмету “Дырыжыраванне”. 

Аркестр беларусскiх народных iнструментаў (мастацкi кiраўнiк Пушкiна Г.Б.) таксама з’яўляецца 

лаўрэатам мiжнародных, рэспублiканскiх i абластных конкурсаў iфестываляў. Праведзена на 

высокім прафесійным узроўні канцэртная святочная вечарына “Зачараваны цымбаламі” (да 110-

годдзя з дня нараджэння песняра беларускіх цымбал I.І. Жыновіча). На II абласным фестывалі-

конкурсе “Гучыць гармонік” аркестр атрымаў  дыплом Лаўрэата I ступені (г.Ліда, май), 

на XXміжнародным фестывалі-конкурсе “Звіняць цымбалы і гармонік” атрымаў  дыплом 

Лаўрэата III ступені (г.Паставы, чэрвень). Аркестравы калектыў вядзе актыўную канцэртную 

дзейнасць (праведзена 7 прафарыентацыйных канцэртаў).  На дзяржаўным экзамене  па прадмету 

“Дырыжыраванне” 5 выпускнiкоў прадэманстравалiвысокі прафесiйны ўзровень. 



Камерны аркестр (мастацкiкiраўнiк Рута Л.У.), які з’яўляецца лаўрэатам мiжнародных  конкурсаў, 

стыпендыятам спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавiтай 

моладзi, атрымаў дыплом Лаўрэата Прэміі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры ў 

намінацыі “Музычнае мастацтва”. Разам з тым, у студзені 2017 года калектыў атрымаў званне 

“Народны” аматарскі калектыў. 

Творчае жыццё аркестра таксама актыўнае:15 прафарыентацыйных і  тэматычных канцэртаў. У 

гэтым годзе 4 выпускнiка прадэманстравалiвысокі прафесiйны ўзровень на дзяржаўным экзамене 

па прадмету “Дырыжыраванне”. 

Духавы аркестр (мастацкiкiраўнiк Масюкевiч А.Я.) - лаўрэат рэспублiканскiх iабласных конкурсаў, 

фестываляў - з’яўляецца канцэртным аркестрам гарадскiх мерапрыемстваў, святочных шэсцяў 

(праведзена 8 прафарыентацыйных канцэртаў). У гэтым годдзе 7 выпускнiкоў 

прадэманстравалiвысокі прафесiйны ўзровень на дзяржаўным экзамене па прадмету 

“Дырыжыраванне”. 

  На працягу навучальнага года  выкладчыкамi камiсiiвыканана на добрым прафесiйным 

узроўнi вучэбна-метадычная работа, створан шэраг метадычных iтворчых работ  выкладчыкамі 

Рута Л.У., Масюкевічам А.Я., Байковай Н.І. 

Праведзены адкрыты тэматычны ўрок выкладчыкам Спiрыдонавым Л.Л. па прадмету 

дырыжыраванне на тэму “Роля ауфтакта як сродка ансамблевага адзінства” (люты). 

  Павышэнню прафесiйнага ўзроўню, актывiзацыi творчых магчымасцяў у 

навучэнцаў садзейнiчаў  VII творчы адкрыты конкурс «Майстэрства дырыжора» сярод 

навучэнцаў III курса спецыяльнасцi «Iнструментальнае выканальнiцтва» (красавік), у якiм 

прынялiўдзел 22 навучэнца. На цыклавой камiсii выкладчыкi паставiлi  задачу: ўзбагацiць i развiць 

практычныя навыкiiўменнiў навучэнцаў. Кожны год патрабаваннiда правядзення конкурса 

змяняюцца: калiў мiнулых гадах гучалi творы С.Рахманiнава, П.Чайкоўскага, А.Хачатурана, 

С.Пракоф’ева, то   2017 – прысвечаны творчасці Д.Шастаковіча. Галоўнае патрабаванне 

конкурса: узбагачэнне мульцiмедыйным суправаджэннем майстэрства i тэхнiкадырыжырывання, 

удзел у тэарэтычнай вiктарыне.  Журы (выкладчыкiкамiсii і навучэнцы IV курса) ацэньвала 

выступленнеканкурсантаў па ўсiх паказчыках, улiчваючы артыстызм, раскрыццё вобразнага зместу 

твора.  Пераможцамі  конкурсу сталі навучэнцы класа выкладчыкаў Пушкінай Г.Б., Смаргуновай 

А.У., Спірыдонава Л.Л., Вялікінай А.У., Трубеева У.Л., Рута Л.У. 

Індывiдуальныя планы адпавядаюць праграмным патрабаванням i выкананы ўсiмiнавучэнцамi. 

Для аб’ектыўнасцi выстаўлення адзнак у час правядзення экзаменаў, абавязковых кантрольных 

урокаў па прадметам стваралiся камiсii з трох выкладчыкаў, якiя 

абмяркоўвалi веды i выступленнi навучэнцаў (узровень валодання тэхнiкай дырыжыравання). 

Павышэнню iдэйна-палiтычнага ўзроўню i дзелавой квалiфiкацыiвыкладчыкаў дапамаглiнаступныя 

мерапрыемствы: удзел у трудавых i грамадскiх акцыях калектыву, у правядзеннiiнфармацыйных 

гадзiн, тэматычных вечароў каледжа, агульнакаледжных бацькоўскiх сходаў (сувязь з 

бацькамiнавучэнцаў па пытаннях паспяховасцiiдысцыплiны). 

Павышэнню выканаўчага майстэрства навучэнцаў iвыкладчыкаў садзейнiчалiканцэртныя 

выступленнi аркестравых калектываў у гарадскiх мерапрыемствах (прафарыентацыйных, 

тэматычных), а таксама ўдзел у мiжнародных конкурсах, фестывалях (усяго дадзена 38 канцэртаў), 

у тым ліку ў ДМШМ і ДШМ Лідскага раена. 

Павышэнню вучэбна-выхаваўчай работы цыклавой камiсiiiўдасканальванню прафесiйнага 

майстэрства выкладчыкаў спрыялi: справаздача вучэбна-выхаваўчай работы ў класе па 

дырыжорскаму цыклу выкладчыка Байковай Н.І., падвадзенне вынiкаў i аналiз 



паспяховасцiнавучэнцаў па вынiках атэстацыi, інфармаванне аб дзейнасцi ЦК з дапамогай 

наглядных сродкаў, афармленне стэндаў, афiш, эмблемы конкурса. Актыўна вялася работа з 

непаспяваючымi навучэнцамi. Цыкл дысцыплiн аркестравага дырыжыравання ўзаемазвязаны 

з iншымi дысцыплiнамi, i таму выкладчыкамi цыклавой камiсii пастаянна падтрымлiвалася сувязь 

з iншымi камiсiямi, класнымi кiраўнiкамii выкладчыкамi. 

Выкладчыкi ЦК аказвалі метадычную дапамогу кiраўнiкам аркестравых калектываў ДМШМ i ДШМ 

Лiдскага метадычнага аб’яднання: падбор рэпертуару, дапамога ў iнструментоўцы iаранжыроўцы 

твораў. 

Старшынёй цыклавой  камiсii за мiнулы навучальны год наведана 14 ўрокаў выкладчыкаў, каля 12 

праслухоўванняў дзяржаўнай праграмы ў выпускнiкоў аркестравых калектываў, праведзены 

абавязковыя кантрольныя работы па прадметам: “Чытанне аркестравых партытур”, 

“Iнструментоўка”, “Дырыжыраванне”, “Аркестравы клас”, членамі камiсii наведана 90  ўрокаў. На 

працягу навучальнага года камiсiяй праведзена 14 пасяджэнняў. 

Дзяржаўны экзамен па прадмету “Дырыжыраванне” прайшоў на высокiм прафесiйным узроўнi. 

Усе аркестравыя калектывы прадэманстравалi высокi канцэртны ўзровень выканання дзяржаўнай 

праграмы. Старшынi ДКК (дацэнты УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” Берсан М.І. і 

Чарняк Л.І.) адзначылі высокi канцэртны ўзровень выканання дзяржаўнай праграмы.  Па вынiках 

дзяржаўнага экзамена: 10 выпускнiкоў – адзнака 10 (дзесяць), 6 выпускнiкоў – адзнака 9 (дзевяць), 

6 выпускнiка – адзнака 8 (восемь), 1 выпускнiк – адзнака 7 (семь). 

  

  

Старшыня ЦК:                                                             Рута Л.У. 

 


