
План работы ЦК “Аркестравае дырыжыраванне” на 2016-2017 

навучальны год 

  

Асноўныя напрамкі работы цыклавой камісіі: 

·        Актывiзаваць работу на pазвiццё канкурэнтназдольнай асобы, здольнай на самастойную 

вырабатку iдэй, умеласць арыентыравацца у сучасных соцыакультурных ўмовах. 

·        Садзейнічаць папулярызацыi беларускай нацыянальнай культуры шляхам узаемаабмену 

творчымі дасягненнямі ўдзельнікаў аркестравых калектываў. 

·        Прафесійна-педагагічная кампетэнтнасць выкладчыка як аснова  творчага, эмацыянальнага, 

эстэтычнага і сацыяльнага развіцця навучэнцаў. Садзейнічаць павышенню матывацыі ў працэссе 

навучання. 

·        Падвядзенне вынiкаў Года культуры знакавымi мерапрыемствамi. 

  

І. Арганізацыйная работа 

№ 

п/п Мерапрыемствы Тэрмін Адказны 

1. 

Пасяджэнне: 

§  Абмеркаванне плана работы ЦК на Iсеместр 2016-

2017 н.г.; 

§  Зацвярджэнне каляндарна-тэматычных планаў 

выкладчыкаў; 

§  Абмеркаванне плана акадэмічнай і метадычнай 

работы ЦК; 

§  Аб удзеле аркестра беларускiх 

народных iнструментаў у   мiжнародным 

фальклорным фестывалi г.Быдгашч (Польша) – 

ліпень-2016; жнівень 

Старшыня, 

выкладчыкi 

  

  

  

  

  

Пушкiна Г.Б. 

  

2. 

Пасяджэнне: 

§  Аб падрыхтоўцы i арганізацыі канцэртных праграм 

у рамках выбарчай кампаніі “Выбары дэпутатаў 

Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Беларусі VI склікання”; 

§  Зацвярджэнне індывідуальных планаў навучэнцаў; 

§  Абмеркаванне пытанняў iпатрабаванняў да 

абавязковых кантрольных работ па прадметах 

“Дырыжыраванне”; верасень 

Старшыня, 

выкладчыкi 

  

кіраўнікі калектываў 

  

  

  

  



  

  

  

3. 

Пасяджэнне: 

§  Аб стане вядзення вучэбнай дакументацыі 

выкладчыкамі; 

§  Аб выхаваўчай рабоце ў класе па 

дырыжыраванню з мэтай павышення матывацыі ў 

працэссе навучання. 

§  Аб прафесійнай дапамозе навучэнцам I курса па 

прадмету «Аркестравы клас» па вывучэнні 

аркестравых партый. кастрычнік 

Старшыня, 

выкладчыкі 

  

Мякшыла М.М. 

4. 

Пасяджэнне: 

§  Аб выніках прамежкавай атэстацыі навучэнцаў па 

прадметах дырыжорскага цыклу. Выхаваўчая работа 

з непаспяваючымі навучэнцамі. 

§  Аб правядзенні тэматычнага 

вечара             нямецкай музыкі ў Год культуры 

“Восеньская песнь”. 

§  Рознае. лістапад 

Старшыня, 

выкладчыкi 

  

  

  

Спірыдонаў Л.Л 

5. 

Пасяджэнне: 

§    Аб удзеле аркестравых калектываў у 

мерапрыемствы, прысвечанаму “Міжнароднаму 

дню танга”, сумесна з ЦК “Баян-акардэон”. 

§    Аб якасці правядзення абавязковых кантрольных 

работ па прадметам  “Iнструментоўка», «Методыка 

работы з творчым калектывам»; 

§  Аб раней прынятых рашэннях. снежань 

Старшыня, 

Смаргунова А.У. 

  

  

Выкладчыкі, 

Байкова Н. I. 

6. 

Пасяджэнне: 

§  Падвядзенне вынікаў работы ЦК за І семестр 2016-

2017 н.г. 

§  Абмеркаванне графіку акадэмічнай работы на ІІ 

семестр. 

§  Абмеркаванне патрабаванняў да 

правядзення VII творчага конкурсу “Майстэрства 

дырыжора” для навучэнцаў III курса па 

спецыяльнасці “Інструментальнае выканальніцтва” 

(па напрамках) студзень 

Старшыня, 

выкладчыкi 



§  Падвядзенне вынікаў работы ЦК ўГод культуры. 

7. 

  

Пасяджэнне: 

§  Аб адаптацыi навучэнцаў Iкурса па прадмету 

«Аркестравы клас» iнавучэнцаў II курса па прадмету 

«Дырыжыраванне», 

спецыяльнасцi«Iнструментальнае выканальнiцтва» 

(па напрамках). 

§  Аб удзеле аркестравых калектываў  ва 

мерапрыемствах ідэйна-выхаваўчага  накірунку 

“Творчасць супраць СПІДа” 

§  Рознае. люты 

Старшыня, 

кіраўнікі 

аркестравых 

калектываў 

8. 

Пасяджэнне: 

§  Аб выступленні аркестравых калектываў на 

мерапрыемствы па абароне звання “народны” 

калектыў. 

§  Абмеркаванне і зацвярджэнне дзяржаўнай 

праграмы навучэнцаў 4 курса па прадмету 

“Дырыжыраванне”. 

§  Сувязь практыкі і тэорыі, аб рэалізацыі задач 

маладога дырыжора ў рабоце з аматарскім 

дзіцячым калектывам. сакавiк 

Старшыня, 

  

  

  

Трубееў В.Л. 

9. 

Пасяджэнне: 

§  Аб выніках прамежкавай атэстацыі навучэнцаў. 

Выхаваўчая работа з непаспяваючымі навучэнцамі. 

§  Аб выніках правядзення VIIтворчага конкурса 

“Майстэрства дырыжора” для навучэнцаў III курса. 

§  Аб вывучэннi сучасных адукацыйных тэхналогій 

выкладчыкамi праз 

сецевое iнфармацыйнае  асяродзе, з мэтай 

павышэння ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці; красавiк 

Старшыня 

  

10. 

Пасяджэнне: 

§  Справаздача кіраўніка камісіі “Дырыжорская 

практыка” - аб выніках  правядзення заліку ў 

навучэнцау IV курса па прадмету “Работа з 

аматарскім калектывам”. Прапановы на паляпшэнне 

работы ў наступным годзе. 

§  Аб раней прынятых рашэнняў. май 

Старшыня, 

Трубееў В.Л. 

12. Пасяджэнне: чэрвень 

Старшыня, 

  



§  Падвядзенне вынікаў работы ЦК за 2016-2017 

навучальны год. 

§  Аб выніках правядзення абавязковых кантрольных 

работ. 

§  Аб выніках дзяржаўнага экзамена, абмеркаванне 

заўваг старшыні ДКК. Распрацоўка мерапрыемстваў 

па ліквідацыі недахопаў. 

§  Аб стане вучэбна-выхаваўчай работы 

ў классе выкладчыка Байковай Н.I. 

  

  

  

  

  

  

  

Байкова Н.I. 

ІІ. Павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню 

і дзелавой кваліфікацыі выкладчыкаў 

1. 

Сістэматычнае азнаямленне з дакументамі 

вышэйстаячых органаў па пытаннях ідэалогіі. 

на працягу года 

  Старшыня 

2. 

Фарміраванне актыўнай гражданскай пазіцыі ў 

выкладчыкаў, удзел у выбарах 

дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 

сходу Беларусі VI склікання. Верасень 

Старшыня 

 Выкладчыкі 

3. 

Наведванне Савета куратараў з мэтай вывучэння 

пытанняў: 

а/ методыка правядзення мерапрыемстваў ідэйна-

выхаваўчага  накірунку; 

б/ актуальныя праблемы дзяржаўнай прафілактыцы 

правапарушэнняў. 

па графіку 

  

  Выкладчыкі 

4. Удзел у трудавых і грамадскіх акцыях калектыву. на працягу года Выкладчыкі 

5. Удзел у правядзенні інфармацыйных гадзін. на працягу года Выкладчыкі 

ІІІ. Абмен вопытам вучэбна-выхаваўчай работы 

1. 

Удзел у правядзенні агульнакаледжных і групавых 

бацькоўскіх сходаў. Сувязь з бацькамі навучэнцаў па 

пытаннях паспяховасці і дысцыпліны. 

на працягу года 

  Выкладчыкі 

2. 

Наведванне інтэрната, гутаркі з непаспяваючымі 

навучэнцамі. на працягу года Выкладчыкі 

3. 

Кіраўніцтва аркестравымі калектывамі і ўдзел у 

тэматычных канцэртных праграмах. на працягу года 

Кіраўнікі 

аркестравых 

калектываў 

4. 

Мэтанакіраваная работа выкладчыкаў камісіі па 

арыентацыі перспектыўных навучэнцаў на 

паступленне ў ВНУ РБ. на працягу года Выкладчыкі 



5. 

Ажыццяўленне кантролю за якасцю вядзення 

вучэбнай дакументацыі. на працягу года Старшыня 

ІV. Вучэбна-метадычная работа 

1. 

Правядзенне тэматычнага вечара             нямецкай 

музыкі  ў Год культуры “Восеньская песнь”. лiстапад Спірыдонаў Л.Л 

  2. 

Абмеркаванне метадычнай работы: інструменоўка 

для  саксафона і малага сімфанічнага аркестра твора 

В.Сапарава “Канцэртны вальс” . снежань Рута Л.У. 

3. 

Адкрыты тэматычны ўрок па прадмету 

дырыжыраванне на тэму “Выразныя ўласцівасці рук 

дырыжора ў раскрыцці вобразнага зместу твора”. люты Кміт В.У. 

4. 

Адкрыты тэматычны ўрок па прадмету 

дырыжыраванне на тэму “Роля ауфтакта як сродка 

ансамблевага адзінства”. красавік Спірыдонаў Л.Л 

5. 

Правядзенне VII творчага конкурса “Майстэрства 

дырыжора” сярод навучэнцаў III курса па 

спецыяльнасці “Інструментальнае выканальніцтва”, 

па напрамках. красавік-май Выкладчыкі 

6. 

Абмеркаванне метадычнай работы: інструментоўка 

твора для духавога аркестра сакавік Масюкевіч А.Я. 

7. 

 

 

Дапрацоўка вучэбна-метадычнага комплексу па 

прадмету “Методыка работы з творчым 

калектывам” май Байкова Н.I 

8. 

Святочнае вечарына да 110 годдзя Iосіфа Жыновіча. 

Канцэртная праграма у выкананні аркестра 

беларускіх інструментаў. май 

Пушкіна Г.Б. 

Трубееў В.Л. 

9. 

Удзел у рэгіянальных, рэспубліканскіх і 

міжнародных конкурсах (фестывалях). на працягу года 

Кіраўнікі 

аркестравых 

калектываў 

  10.  

Павышэнне выканаўчага майстэрства навучэнцаў і 

выкладчыкаў шляхам канцэртных выступленняў 

аркестравых калектываў каледжа. Наведванне 

канцэртаў знакамітых музыкантаў, аркестравых 

калектываў РБ. 

на працягу года 

  Выкладчыкі 

          

  

V. Вучэбна-выхаваўчая работа цыклавой камісіі 

1. 

Правядзенне конкурсу “Майстэрства дырыжора” 

сярод навучэнцаў III курса па спецыяльнасці 

“Інструментальнае выканальніцтва” (па напрамках). 

Красавік-май 

  Выкладчыкі 



2. 

Аналіз паспяховасці навучэнцаў па выніках атэстацыі. 

Выхаваўчая работа з непаспяваючымі навучэнцамі. 

два разы ў 

год Старшыня 

3. 

Актыўны ўдзел аркестравых калектываў у акцыях 

падтрымкiдзяржаўнай унутранай і знешняй палітыкі 

РБ: “Выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Беларусі”, “Усе разам за 

квітнеючую Беларусь”. Актывізацыя дзейнасці па 

ваенна-патрыятычнаму выхаванню моладзі. 

на працягу 

года 

  

Кіраўнікі 

аркестравых 

калектываў 

4. 

Канцэртная дзейнасць аркестравых калектываў: на 

святочных мерапрыемствах горада, раёна, 

прадпрыемстваў “Наша музыка для Вас, перадавікі 

вытворчасці”; актыўны удзел ў  фестывалях-конкурсах, 

тэматычных вечарах каледжа. 

на працягу 

года 

  Выкладчыкі 

5. 

Удзел ва ўрачыстых сходах, прысвечаных: Дню ведаў; 

Дню беларускай пісьменнасці і друку; Дню Маці; 

Урачыстая цырымонія “Апошняга званка”, 

прысвечаная чарговаму выпуску навучэнцаў УА 

“Лідскі дзяржаўны музычны каледж”. 

на працягу 

года 

  

Кіраўнікі 

аркестравых 

калектываў, 

выкладчыкі 

6. 

Інфармаванне аб дзейнасці ЦК з дапамогай 

наглядных сродкаў: афармленне стэндаў. 

на працягу 

года 

  Рута Л.У. 

VІ. Прафарыентацыйная работа 

1. 

Садзейнічаць  культурнаму абмену вопытам паміж 

кіраўнікамі аматарскіх калектываў ДМШМ і ДШМ 

Лідскага метадычнага аб’яднання, актывiзаваць 

усебаковую падтрымку: пошук і падбор рэпертуару, 

дапамога ў інструментоўцы, аранжыроўцы твораў. 

на працягу 

года 

  

Выкладчыкі 

  

2. 

Канцэртная дзейнасць аркестравых калектываў 

каледжа, актыўны удзел іх у гарадскіх 

мерапрыемствах, прафарыентацыйных канцэртах у 

ДМШМ Лідскага метадычнага аб’яднання. Удзел у 

міжнародных конкурсах-фестывалях. 

на працягу 

года 

Кіраўнікі 

аркестравых 

калектываў 

  

 


