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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Дадзеная вучэбная праграма падрыхтавана ў адпаведнасці з 

дзяржайным адукацыйным стандартам: адукацыйны стандарт Рэспублікі 

Беларусь. ОСРБ 1-16 01 06-11-2008. Высшее образование. Первая ступень. 

Специальность 1-16 01 06 Духовые инструменты  (по направлениям) 1-16 01 

06-11 Духовые инструменты (народные)…    –  Введ. 07.08.2008.  

Дысцыпліна "вучэбна-педагагічны рэпертуару" з'яўляецца адной з 

складовых музычна-тэарэтычных дысцыплін у працэсе падрыхтоўкі кадраў 

для музычнага мастацтва, у тым ліку яго разнастайнасці - духавога 

мастацтва. Вывучэнне лепшых узораў вучэбна-педагагічнага рэпертуару і яго 

сутнасці спрыяе фарміраванню ў студэнтаў разгляданай спецыяльнасці 

дакладных ведаў аб арганізацыі вучэбна-выхаваўчага педагагічнага працэсу ў 

мастацкіх калектывах, навучальных ўстанова па падрыхтоўка кадраў 

спецыялістаў духавога мастацтва. Засваенне тэарэтычнага і практычнага 

матэрыялу дысцыпліны "Вучэбна-педагагічны рэпертуару" дазволіць 

будучым кіраўнікам мастацкіх аркестравых калектываў, выкладчыкам 

самастойна арганізоўваць творча-выканальніцкай або педагагічную 

дзейнасць, дакладна вывучаць і фармаваць асабістыя спісы вучэбна-

педагагічнага рэпертуару. 

Падчас заняткаў па курсе адпаведна сваѐй будучай прафесіі студэнты 

набываюць практыку складання спісаў найбольш вядомых выданнях 

спецыяльная і нотнай літаратуры па спецыяльнасці. Засваенне студэнтамі 

тэарэтычнага і практычнага матэрыялу па дысцыпліне "вучэбна-педагагічны 

рэпертуару" цесна звязана з адпаведнымі ведамі па музычна-тэарэтычных і 

спецыяльных дысцыплінах: гісторыя музычнага мастацтва, сальфеджыо, 

тэорыя музыкі, гармонія, паліфанія, аналіз музычных формаў, аркестравы 

клас, інструментальны ансамбль, методыка выкладання спецыяльных 

дысцыплін, чытанне аркестравых партытур і г.д. 
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Мэта курса - падрыхтоўка высокакваліфікаваных спецыялістаў 

вышэйшай адукацыі, здольных ажыццяўляць творча-выканальніцкую і 

педагагічную дзейнасць па падрыхтоўцы спецыялістаў духавога мастацтва. 

Асноўная задача курса - атрыманне тэарэтычных і практычных ведаў 

па засваенню асноўных выданняў па вучэбна-педагагічным рэпертуары: 

- Падбор партытур, нотных зборнікаў для розных духавых і ўдарных 

музычных інструментаў з мэтай эфектыўнай арганізацыі рэпетыцыйных 

заняткаў з удзельнікамі ансамбля, аркестра духавых інструментаў, а таксама 

вучэбна-педагагічнага працэсу з вучнямі навучальных устаноў; 

- Выразнага афармлення ўтрымання розных планаў работы па 

падрыхтоўцы вучэбна-педагагічнага рэпертуару; 

- Аптымальнае вызначэнне партытур для розных складаў ансамбляў, 

капэл, аркестраў народных інструментаў у адпаведнасці з існуючымі 

патрабаваннямі арганізацыі сацыякультурнай, музычна-асветніцкай і 

музычна-эстэтычнай дзейнасцю мастацкага калектыву (ансамбль, капэла, 

аркестр). 

У працэсе навучання студэнты павінны атрымаць веды па наступных 

пытаннях: 

- Класіфікацыя, мастацкія асаблівасці спецыяльных выданнях вучэбна-

педагагічнага рэпертуару для спецыялістаў духавога мастацтва; 

- Сутнасць аркестрава-ансамблевых выканання і вызначэнне 

адпаведных задач пры выкананні музычных твораў; 

- Мастацка-творчыя, арганізацыйна-метадычныя асаблівасці працы па 

напісанні партытур для фальклорных калектываў (ансамбль, капэла, аркестр); 

- Этапы работы па стварэнні вучэбна-педагагічнага рэпертуару для 

спецыялістаў духавога мастацтва; 

- Адбор неабходных выданнях вучэбна-педагагічнага рэпертуару з 

улікам сацыякультурных аспектаў, асаблівасцяў арганізацыі канцэртна- 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



выканальніцкай дзейнасці фальклорных ансамбляў, капэл, аркестраў 

народных духавых і ўдарных інструментаў, аркестраў духавых і ўдарных 

інструментаў, спецыфікі педагагічнага працэсу ў навучальных установах. 

Праграма курса прадугледжвае развіццѐ ў студэнтаў наступных 

уменняў: 

- Напісанне розных варыянтаў плана па формираванню спісу лепшых 

выданняў вучэбна-педагагічнага рэпертуару працы з вызначэннем складам 

фальклорных калектываў (ансамбль, капэла, аркестр); 

- Вызначэнне навучальных выданняў для розных тыпаў рэпетыцыйных 

заняткаў для розных складаў фальклорных калектываў (ансамбль, капэла, 

аркестр); 

- Рашэнне пытанняў па выкананні аркестравых (ансамлевых) 

цяжкасцяў для ўдзельнікаў той ці іншай інструментальнай групы і магчымай 

адаптацыі адпаведнага музычнага матэрыялу ў працэсе вывучэння вучэбна-

педагагічнага рэпертуару; 

- Аналітычная праца падчас вызначэння партытур, клавіры, нотных 

зборнікаў для падрыхтоўкі студэнтамі музычных твораў; 

- Практычная работа падчас вызначэння партытур і правядзення 

рэпетыцыйных заняткаў з удзельнікамі фальклорных калектываў (ансамбль, 

капэла, аркестр), аркестраў духавых і ўдарных інструментаў з мэтай 

вызначэння асобных фрагментаў меладычнага голосоведения, кантрапункта, 

ўмова адпаведнага Транспанаванне і неабходнага змены тесситуры гучання 

музычнага твора, ўлік жанрава-стылявых асаблівасцяў пры выкананні 

ансамбля, капэлай ці аркестрам, якія ўключаюць народныя духавыя і 

ўдарныя инcтрументы, або сучасныя аркестравыя духавыя і ўдарныя 

инcтрументы. 
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ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН КУРСА 
 

“ВУЧЭБНА-ПЕДАГАГИЧНЫ РЭПЕРТУАР” 

(лекцыйныя і семінарскія заняткі) 

 

для студэнтаў факультэта музычнага мастацтва ўстановы адукацыі 

“Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў” па спецыяльнасці 

1-16 01 06 Духавыя інструменты (па напрамках) напрамкуспецыяльнасці 1-16 

01 06 11  Духавыя інструменты (народныя) 

 

 

 
№ 
п/п 

         Н А З В А            Т Э М Ы  Колькасць аўдыторных 
гадзін 

 усяго лекц. практ. 
 Раздзел I. Вучэбна-педагагічны 

рэпертуар у сістэме падрыхтоўкі 
спецыялістаў духавога 
мастацтва 

  
 

 
 

    
     

1. Ўвядзенне. Мэта, змест, задачы 
курсу і яго месца ў падрыхтоўцы 
выканаўцаў на беларускіх народных 
духавых інструментах і сучасных 
аркестравых духавых і ўдарных 
інструментах 

 1 1  

2. Асноўныя этапы фарміравання 
вучэбна-педагагічнага рэпертуару ў 
кантэксце беларускай і сусветнай 
музычнай культуры 

  
1 

 
      1 

 

 Раздзел II. Тэарэтычныя аспекты 
вывучэння вучэбна-педагагічнага 
рэпертуару для выканаўцаў на 
народных духавых  інструментах 

  
 

 
 
       

 

3. Класіфікацыя і тэматычная 
накіраванасць асноўных выданняў 
вучэбна-педагагічнага рэпертуару 

     2       2  
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для выканаўцаў на народных 
духавых  інструментах 

4. Вывучэнне асноўных выданняў 
вучэбна-педагагічнага рэпертуару 
для выканаўцаў на народных 
духавых  інструментах 

  
2 

 
      2 

 

 Раздзел III. Аналіз і практычнае 
вывучэнне вучэбна-педагагічнага 
рэпертуару выканаўцаў на 
народных духавых  інструментаў 

    

5. Асноўныя дыдактычныя прынцыпы 
і спецыфіка адбору вучэбна-
педагагічнага рэпертуару для 
народных духавых  інструментаў 

  
2 

 
 

 
2 

6.  Развіццѐ навыкаў адбору, 
сістэматызацыі і выкарыстання 
асноўных выданняў вучэбна-
педагагічнага рэпертуару для 
народных духавых  інструментаў 

  
10 

 
 

 
10 

8. Развіццѐ навыкаў адбору, 
сістэматызацыі і выкарыстання 
асноўных выданняў канцэртна-
педагагічнага рэпертуару для 
народных духавых  інструментаў 

 6  6 

 УСЯГО  34 6 28 
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ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЧАСТКА 
 
 

МЕТАДЫЧНЫЯ УКАЗАННІ 
ПА ВЫКАНАННЮ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ 

студэнтаў па дысцыпліне "Вучэбна-педагагічны рэпертуар"  
(лекцыйныя і семінарскія заняткі) 

 
Падчас падрыхтоўкі матэрыялаў па вывучэнню дысцыпліны "Вучэбна-

педагагічны рэпертуар" (лекцыйныя І індывідуальныя заняткі) студэнт 

павінен улічваць наступныя патрабаванні: 

I. Дзеля выканання таго Ці іншага аб'ему заданняў па адпаведнаму 

выпрабавання курсу запланаваць пералік асноўных пытанняў. 

     Прыклады: 

Тэма "Асноўныя этапы фарміравання вучэбна-педагагічнага рэпертуару ў 

кантэксце беларускай І сусветнай музычнай культуры", Пытанні: 

     а) стварэнне музычных твораў на першапачатковым этапе развіцця 

музычнага мастацтва; 

     б) храналогія і асноўныя этапы вучэбна-педагагічнага рэпертуару для 

духавых Музычны інструментаў. 

Тэма "Класіфікацыя і тэматычная накіраванасць асноўных выданняў вучэбна-

педагагічнага рэпертуару", 

 Пытанні: 

     а) асноўныя віды вучэбна-педагагічнага рэпертуару; 

     б) тэматычная накіраванасць асноўных выданняў вучэбна-педагагічнага 

рэпертуару для духавых аркестравых інструментаў. 

      II. З Мэта вывучэння сучаснага вучэбна-педагагічнага рэпертуару для 

духавых аркестравых інструментаў самастойна падрыхтавать тэматычныя 

зборнікі для Дзеля духавых аркестравых інструментаў. 

      III. З Мэта атрымання неабходных Музычны-тэарэтычных, гістарычных 

ведаў па вывучэнню сучаснага вучэбна-педагагічнага рэпертуару для 

духавых аркестравых інструментаў звяртацца ды вывучэння адпаведных 
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спецыяльных выданье (партытуры, нотныя зборнікі, клавіры, манаграфіі, 

падручнікі, вучэбныя дапаможнікі, метадычныя рэкамендацыі І г.д.) . 

IV. Выконваць неабходныя практыкаванні па вывучэнню сучаснага 

вучэбна-педагагічнага рэпертуару для духавых аркестравых інструментаў. 

 

 

ВЫКАРЫСТАННЕ ТЭХНІЧНЫХ СРОДКАЎ 
па дысцыпліне "Вучэбна-педагагічны рэпертуар" 

(лекцыйныя і семінарскія заняткі) 
 

У працэсе вывучэння курса "Вучэбна-педагагічны рэпертуар" 
(лекцыйныя І індывідуальныя заняткі) выкарыстоўваюцца наступныя 
матэрыялы: 

1) спецыяльныя Выданні для духавых аркестравых інструментаў 
(партытуры, нотныя зборнікі, клавіры, манаграфіі, падручнікі, вучэбныя 
дапаможнікі, метадычныя рэкамендацыі І г.д.); 

2) Музычныя фанаграмы з аўдыязапісамі гучання розніца духавых 
аркестравых інструментаў (камерна-інструментальная выканальніцтва, у 
складзе ансамбляў І аркестраў духавых, ударных Музычны інструментаў); 

3) Музычныя фрагменты з запісамі гучання розніца духавых 
аркестравых інструментаў на CD (The Essential Стывен Мід - Эуфониум 
QPRL 095D, 1998 поліфанічных Рэпрадукцыі ТАА 77-79 Dudden Hill Lane, 
London NW10 1BD, агульны час:. 73,26; гаворка Steven Mead - Эуфониум 
QPRL 209D, поліфанічныя Рэпрадукцыі ТАА PO Box 19292, London NW10 
9WP, Англія, агульны час:. 73,28; B сераду, ODDCD42, C & R Warner / 
Chappell Music Нарвегіі 2000 года, агульны час: 71,38; Demo . CD-Eine 
Праспект ў выглядзе PDF MIT verkleinerten Direktions-Stimmen informiert 
супер Diese унд Weitere Meiner Kompositionen унд Bearbeitungen Musikverlag 
Бруна Sulzbacher-4582, агульны час: 78,58; CD «Узорны дзіцячы духавы 
аркестр Парэцкай дзіцячай музычнай школы», 2006, Агульнае гучанне: 
39,37); 

3) відэафільм "Musik ў Bewegung. Europas blaskapellen ім Steirischen 
Schilcherland "(ORF-Steiermark, Marburgerstr 20-8042 Грац Sendug фон 2 Juli 
2000 года, ... Агульнае гучанне 60 хвілін); 

4) запісамі замежны відэафільмаў абса Аўтарская вечарына Оскара-
відовіщных формах духавога мастацтва з выкарыстаннем мажарэтак. 
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СПІС ЛІТАРАТУРЫ 

па дысцыпліне "Вучэбна-педагагічны рэпертуар" 
(лекцыйныя і семінарскія заняткі) 
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