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ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН КУРСА 
“ВЫВУЧЭННЕ БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ДУХАВЫХ 

ІНСТРУМЕНТАЎ” 
(лекцыйныя і практычныя заняткі) 

 
 

№ 
п/п 

Назва тэмы Кол-ць аўдыт. гадзін 
усяго лекц. практ. 

1 Уводзіны. 1 1  
2 Асновы гукаўтварэння на беласкіх народных 

духавых інструментах. Амбушур. 
Выканальніцкае дыханне. Роля языка, поласці 
рота, гартані. 

2 1 1 

3 Штрыхі і асноўныя прыѐмы ігры на 
беларускіх народных інструментах. 

2 1 1 

4 Свістковыя народныя духавыя інструменты 
(дудка, парныя дудкі, пошневая дудка, 
акарына). Дыапазон інструментаў, 
разнакстайнасць інструментаў у залежнасці 
ад колькасці ігравых адтулін. Дыапазон, 
тэмбр, асноўныя выканаўчыя штрыхі. 
Спалучэнне з іншымі інструментамі. 
Сямейства дудак. Аднародны ансамбль 
сямейства дудак (квінтэт). 

2  2 

5 Парныя дудкі. Асноўныя страя парных дудак. 
Гукарад, выкананне асноўных штрыхоў. 
Дыапазон і выкарыстанне парных дудак як 
сольнага інструмента. 

2  2 

6 Акарыны. Віды акарын, храматычныя, 
дыатанічныя акарыны. Дыапазон акарын. 
Дынаміка гучання. Выкарыстанне акарын у 
сольным і ансамблевым выканальніцтве. 

2  2 

7 Язычковыя інструменты (жалейка, дуда, 
саломка, чародка). 

2  2 

8 Жалека. Віды жалеяк, храматычныя, 
дыатанічныя жалейкі. Дыапазон жалеяк. 
Дынаміка гучання. Выкарыстанне жалеяк у 
сольным і ансамблевым выканальніцтве. 
Існаванне жалеяк у розных страях. Сямейства 
жалеек. 

2  2 

9 Саломка. Выраб саломкі. Гучанне, 
нюансіроўка і дынаміка. Выкарыстанне у 
выканальніцкай практыцы, як эпізадычны, 
так і сольны інструмент. 

2  2 
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10 Дуда. Віды інструмента ў залежнасці ад строя 
і колькасці бурдонаў. Выраб і настройка 
інструмента. Выкарыстанне інструмента, як у 
сольным, так і ансамблевым выкананні. 

2  2 

11 Амбушурныя інструменты (труба, рог). 
Выраб інструмента. Гуказдабывання на 
інструменце. Прыѐмы ігры і гуказдабывання 
натуральнага гукарада. Выкарыстанне 
інструмента, як у сольным, так і ансамблевым 
выкананні. 

2  2 

12 Спецыяльныя выданні па праблемам 
выканальніцтва і інструментаўнаўства па 
беларускім народным духавым інструментам. 
Майстры па вырабу беларускіх народных 
духавых інструментам. 

1 1  

 УСЯГО: 22 4 18 
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