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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 
Вучэбная дысцыпліна «Спецінструмент» адыгрывае знач-

ную ролю ў прафесійным фарміраванні студэнтаў творчых 
УВА. Падрыхтоўка выкладчыка па класе струнных народных 
інструментаў, кіраўніка ансамбля, аркестра ў галіне народна-
інструментальнай творчасці патрабуе прафесійнага валодання 
спецыяльным інструментам, шырокага мастацка-эстэтычнага 
кругагляда, высокіх маральна-палітычных якасцей. 

Вучэбная дысцыпліна «Спецінструмент» цесна звязана з ад-
паведнымі ведамі па музычна-тэарэтычных і спецыяльных ды-
сцыплінах: «Інструментальны ансамбль», «Аркестравы клас», 
«Вывучэнне педагагічнага рэпертуару», «Фартэпіяна», «Тэо-
рыя музыкі», «Гісторыя мастацтваў», «Гісторыя і тэорыя выка-
нальніцтва на народных інструментах», «Педагогіка», «Псіха-
логія» і інш. Гэты блок вучэбных дысцыплін фарміруе ў сту-
дэнта асновы тэарэтычных ведаў і практычных навыкаў і ўмен-
няў ігры на інструменце. 

Зместам вучэбнай праграмы прадугледжана фарміраванне 
кампетэнцый: 

Інавацыйна-метадычная дзейнасць: 
ПК-20. Ужываць новыя інавацыйныя тэхналогіі навучання, 

мультымедыйныя тэхналогіі, электронныя падручнікі, фона-
запісы. 

Выканальніцкая дзейнасць: 
ПК-23. Планаваць рэпертуар уласных мастацкіх (музычных) 

твораў. 
ПК-24. Працаваць з крыніцамі рэпертуару, літаратурай па 

народнай творчасці. 
ПК-25. Арганізоўваць этапы працэсу выканання мастацкіх 

(музычных) твораў для эстэтычнага выхавання і фарміравання 
высокамастацкіх густаў насельніцтва. 

ПК-26. Выступаць у якасці артыста-выканаўцы ў прафесій-
ных і аматарскіх музычных калектывах, драматычных тэатрах, 
музычных тэатрах, тэатрах-студыях, на радыё, тэлебачанні, 
у канцэртных установах. 
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Творчая дзейнасць: 
ПК-27. Рабіць уласныя аранжыроўкі, інструментоўкі, апра-

цоўкі і пералажэнні для інструментальных калектываў, 
аркестраў, ансамбляў. 

ПК-28. Самастойна падбіраць рэпертуар, фарміраваць кан-
цэртную праграму. 

ПК-29. Рыхтаваць творчыя выступленні інструментальных 
калектываў і весці канцэртную работу ў рэгіёне і па-за яго 
межамі. 

Мэта вучэбнай дысцыпліны «Спецінструмент (струнныя 
народныя)» – падрыхтоўка высокапрафесійнага спецыяліста, 
дасканала валодаючага выканальніцкім і педагагічным май-
стэрствам, да працы ў якасці выкладчыка музыкі, кіраўніка 
творчага калектыву (ансамбля, аркестра). 

Задачамі вучэбнай дысцыпліны з’яўляюцца: 
– развіццё і ўдасканаленне выканальніцкага і педагагічнага 

майстэрства студэнта; 
– выхаванне мастацкага і музычнага густу; 
– авалоданне выканальніцкай тэхнікай ігры на інструменце; 
– фарміраванне разумення канцэпцыі, драматургіі музычна-

га твора; 
– уменне метадычна правільна працаваць над музычным 

творам; 
– набыццё навыкаў беглага чытання нот з ліста, ігры па 

слыху; 
– набыццё вопыту канцэртных выступленняў; 
– авалоданне прыёмамі і метадамі самастойнай работы, не-

абходнымі ў практычнай дзейнасці; 
– вывучэнне метадычнай літаратуры, педагагічнага і кан-

цэртнага рэпертуару для струнных народных інструментаў. 
У выніку засваення вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен 

ведаць: 
– тэарэтычны матэрыял па пытаннях прафесійнага авалодан-

ня спецыяльным інструментам; 
– педагагічны і канцэртны рэпертуар; 
– асаблівасці драматургіі музычных твораў, розных па стылі, 

жанры, форме; 
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умець: 
– раскрыць значнасць ідэйна-мастацкага зместу разнастай-

ных музычных твораў; 
– карыстацца метадамі і прыёмамі аналізу, разбору і асваен-

ня нотнага матэрыялу, яго інтэрпрэтацыі; 
– замацоўваць і паглыбляць тэарэтычныя веды ў працэсе 

самастойнага вывучэння нотнай літаратуры і метадычных да-
паможнікаў; 

– карыстацца новымі ведамі і дасягненнямі ў галіне народна-
інструментальнага мастацтва; 

валодаць: 
– агульнымі прынцыпамі пастаноўкі інструмента і выканаль-

ніцкага апарата; 
– тэхніка-інтэрпрэтатарскімі сродкамі выканальніцкай вы-

разнасці; 
– педагагічным і канцэртным рэпертуарам для струнных на-

родных інструментаў і здольнасцю яго самастойнага выву-
чэння; 

– развітымі эстрадна-выканальніцкімі якасцямі для канцэрт-
най дзейнасці. 

У працэсе выкладання вучэбнай дысцыпліны выкарыстоў-
ваюцца наступныя тэхналогіі навучання: 

– праблемна-модульнае навучанне; 
– вучэбна-даследчая дзейнасць; 
– інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі. 
Таксама выкарыстоўваюцца тэхнічныя сродкі навучання. 
У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны «Спецінструмент (струнныя народныя)» усяго 
прадугледжана 668 гадзін, з якіх 264 гадзіны аўдыторныя (ін-
дывідуальныя) заняткі. 

Рэкамендаваныя формы кантролю ведаў студэнтаў – залікі 
і экзамены. 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 

Уводзіны 
Месца і значэнне вучэбнай дысцыпліны ў прафесійнай пад-

рыхтоўцы выкладчыка па класе струнных народных інструмен-
таў, кіраўніка ансамбля, аркестра ў галіне народна-інструмен-
тальнай творчасці. 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Сувязь з комплексам 
спецыяльных, музычна-тэарэтычных і псіхолага-педагагічных 
дысцыплін. Змест і асноўныя патрабаванні вучэбнай дысцыплі-
ны «Спецінструмент». Вучэбна-метадычнае забеспячэнне. 

 
Тэма 1. Агульныя прынцыпы пастаноўкі 

пры навучанні ігры на струнных народных інструментах 
Агульныя прынцыпы пастаноўкі. Вызначэнне пастаноўкі як 

працэсу выпрацоўкі рацыянальных прыёмаў ігры. Паняцце 
натуральнай пастаноўкі як зыходнага становішча корпуса і рук 
музыканта з улікам спецыфікі інструмента. Формы сучаснай 
пастаноўкі і гістарычныя перадумовы іх узнікнення. Развіццё 
мэтазгоднай пастаноўкі ў працэсе прыстасавання арганізма му-
зыканта да аб’ектыўных патрабаванняў выканальніцкай тэхні-
кі. Перспектыўнасць пастаноўкі. Свабода і натуральнасць ру-
хаў як неабходная ўмова выпрацоўкі мэтазгодных выканаль-
ніцкіх прыёмаў. Слыхавае ўспрыманне, паступовасць і пасля-
доўнасць у авалоданні выканальніцкімі навыкамі. 

 
Тэма 2. Асновы аплікатуры 

Аплікатура як сродак мастацкай выразнасці і як тэхнічны 
сродак. Рытмічная аплікатура. Узаемасувязь аплікатурных 
прынцыпаў з праблемамі выканальніцкага стылю. Прынцыпы 
выбару аплікатуры ў меладычных і тэхнічных эпізодах музыч-
нага твора. Сувязь аплікатуры са структурай мелодыі, штрыха-
мі. Паняцце «найлепшай» аплікатуры, крытэрыі яе вызначэння. 
Залежнасць аплікатуры ад характару гуку, дынамікі, арты-
куляцыі, фразіроўкі, тэмпа, яе тэхнічная мэтазгоднасць. Неаб-
ходнасць індывідуальнага падыходу да музыканта пры выбары 
той ці іншай аплікатуры. Аплікатурныя варыянты. Пазіцыі і іх 
змена. Варыянты змены пазіцый. Аплікатура дыятанічных 
і храматычных гам, «ломаных» тэрцый і кварт, трохгуччаў 
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і акордаў. Аплікатура двайных нот, флажалетаў: натуральных, 
штучных і двайных. Эвалюцыя аплікатурных сістэм. Аналіз 
аплікатуры ў розных рэдакцыйных выданнях. 

 
Тэма 3. Развіццё выканальніцкай тэхнікі 

Выканальніцкая тэхніка як комплекс сродкаў, неабходных 
для ўвасаблення мастацкага вобраза. Паступовае ўскладненне 
і дыферэнцыраванне выканальніцкіх сродкаў у сувязі з выву-
чэннем больш глыбокіх па змесце і больш складаных па форме 
і фактуры твораў. 

Паняцце выканальніцкай тэхнікі ў шырокім сэнсе слова (гу-
кавыя і рытмічныя сродкі выразнасці) і вузкім сэнсе (практыка-
ванні, гамы, арпеджыа, двайныя ноты і г. д.). Важнасць сістэ-
матычнай работы над развіццём рухаў, іх каардынацыі, пальца-
вай роўнасці і бегласці. Удасканальванне штрыхавой тэхнікі, 
разнастайных прыёмаў выканальніцкай тэхнікі, навыкаў у злу-
чэнні пазіцый, развіццё бегласці, пошук гукавых фарбаў як 
сродкі дасягнення выразнай мастацкай перадачы музычна-воб-
разнага зместу выконваемых твораў. Адзінства гарманічнага 
развіцця тэхнічных і мастацкіх навыкаў для раскрыцця мастац-
кага зместу музычнага твора. 

 
Тэма 4. Работа над інструктыўным матэрыялам: 

практыкаванні, гамы, арпеджыа, эцюды 
Роля работы над практыкаваннямі, гамамі і арпеджыа на 

розных стадыях авалодання тэхнікай ігры на інструменце. 
Мэты работы над тэхнікай: 

а) паслядоўнае назапашванне і планамернае развіццё асноў-
ных прыёмаў ігры, іх разнастайных спалучэнняў і відазмя-
ненняў; 

б) авалоданне пэўнымі прыёмамі і навыкамі, неабходнымі 
пры вывучэнні канкрэтнага твора. 

Прынцып паступовасці і паслядоўнасці назапашвання навы-
каў як аснова сістэматычнай работы над тэхнікай. Выкарыстан-
не дапаможнага тэхнічнага матэрыялу. Сэнс практыкаванняў 
і іх месца ў рабоце музыканта на розных этапах навучання. Ва-
рыянтныя, трэніровачныя, аднаўленчыя практыкаванні. Зна-
чэнне работы над гамамі. Мэта і задачы пры вывучэнні гам 
і арпеджыа. Гамы і арпеджыа двайнымі нотамі і флажалетамі. 
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Эцюды інструктыўныя і мастацкія. Разуменне асноўных ме-
тадычных задач эцюда, уменне выявіць агульнасць прыёмаў 
выканання. Магчымасць замены эцюдаў п’есамі віртуознага 
складу. Эцюды як пераходны этап ад гам і практыкаванняў да 
выканання мастацкіх твораў. Значэнне работы над імі. 

 
Тэма 5.Тэхніка-інтэрпрэтатарскія сродкі 

музыканта-выканаўцы 
Інтэрпрэтацыя як тлумаченне нотных тэкстаў. Працэс вы-

працоўкі пэўнай мастацкай канцэпцыі і пошуку выразных маг-
чымасцей. Галоўныя элементы зместу музычнага твора і сродкі 
яго пабудовы. Мастацкая тэхніка як сродак раскрыцця ідэйна-
вобразнага зместу музычнага твора, стварэнне мастацкага 
вобраза на аснове авалодання сродкамі музычнай выразнасці. 
Сродкі музычнай выразнасці. Іх узаемасувязь і методыка ас-
ваення. Кампаненты выканальніцкай формулы «бачу – чую – 
іграю – аналізую». 

Інтанацыя і характар музыкі. Дакладнасць інтаніравання на 
інструменце як умова музычнага развіцця выканаўцы. Форма-
ўтваральнае значэнне рытму, яго сувязь з асаблівасцямі і ха-
рактарам музычнага твора. Развіццё рытмічнага пачуцця. Ана-
ліз метрарытмічнай структуры музычнага твора. Рытмічныя 
акцэнты і іх асноўныя віды. Значэнне актыўнага слыхавога 
кантролю. 

Дынаміка – важны элемент музычнай выразнасці. Шкала 
дынамічных градацый. Дынаміка кантрастная і паслядоўная. 
Асноўныя віды дынамічных акцэнтаў і іх мастацкае выкары-
станне. Дынаміка і тэмбр. Вывучэнне розных рэгістраў і тэм-
браў інструмента. Вызначэнне іх мастацкага прымянення. 

Фразіроўка і артыкуляцыя. Значэнне аналіза структуры му-
зычнай фразы. Меладычная лінія музычнага твора. Асэнсаван-
не логікі развіцця мелодыі: закончанасць інтанацыі (матыву) 
і мастацтва іх аб’яднання ў фразы, сказы, перыяды. Сродкі 
фразіроўкі: нюансіроўка, артыкуляцыя, штрыхі, аплікатура. 

Тэмп і агогіка. Адзінства тэмпу і магчымасці адхілення ад 
яго (Tempo rubato). Развіццё музычна-вобразнага мыслення 
студэнта. Тэхнічнае ўвасабленне музыкантам абраных выраз-
ных сродкаў. 
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Тэма 6. Штрыхі і прыёмы гуказдабывання 
Значэнне асноўных відаў штрыхоў і прыёмаў гуказдабыван-

ня для авалодання сродкамі музычна-мастацкай выразнасці. 
Узаемасувязь работы над музычным вобразам і выбарам срод-
каў гуказдабывання. Паняцці «штрых» і «прыём гуказдабыван-
ня». Штрых як спосаб здабывання і вядзення гука. Асноўныя 
віды штрыхоў (detache, legato, staccato) і іх разнавіднасці. Эле-
менты штрыха: пачатак (атака), развіццё і заканчэнне. Прабле-
ма ўніфікацыі тэрміналогіі і графічнага запісу штрыхоў. Мас-
тацкая выразнасць штрыхоў. Штрыхі як сродак артыкуляцыі. 
Штрыхі і дынаміка. Штрыхі і аплікатура. 

Характэрныя прыёмы гуказдабывання: фарміраванне гуку 
пальцам, кісцю, кісцю з перадплеччам, усёй рукой; рэгуляцыя 
шчыльнасці і глыбіні гучання, дынамікі і тэмбра; націск, штур-
шок, удар, слізганне, флажалеты, глісанда, вібрата, партамента 
і інш. Паслядоўнасць у накапленні і планамернае развіццё 
асноўных прыёмаў ігры, іх спалучэнняў і відазмяненняў. Прыё-
мы ігры як мэтазгодныя рухі рук і пальцаў для фарміравання 
характару гучання. 

 
Тэма 7. Работа над музычнымі творамі 

Раскрыццё ідэйна-эмацыянальнага зместу твора, стварэнне 
на аснове вывучэння нотнага тэксту сваёй выканальніцкай за-
думы як асноўная задача выканаўцы. Вобразны строй музычна-
га твора, раскрыццё яго зместу. Суадносіны кампазітарскага 
і выканальніцкага пачаткаў, варыянтная шматлікасць тракто-
вак. Выканальніцкі план і шляхі яго рэалізацыі. Мэтазгоднасць 
дзялення працэсу работы над музычным творам на тры этапы. 

Этап першапачатковага фарміравання музычнага вобраза 
і знаёмства з творам, творчасцю кампазітара, эпохай, стылем. 
Дакладнае чытанне твора, рэалізацыя выканальніцкай форму-
лы «бачу – чую – іграю – аналізую». 

Другі этап – этап дэтальнага аналізу, разбору і тэхнічнага 
авалодання музычным творам. Выбар выканальніцкіх прыёмаў 
і работа над імі. Чляненне формы на часткі (перыяды, сказы, 
фразы, матывы). Асноўная і асобная кульмінацыі, іх значэнне. 
Вызначэнне складанасці асобных эпізодаў, уважлівая работа 
над фразіроўкай, яе выразнасцю. Работа над акампанементам. 
Удакладненне тэмпу і дынамічнага плана выканання твора. 
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Спалучэнне частак формы ў цэлае. Ігра на памяць. Разуменне 
агульнай лініі твора. 

Трэці этап – выканальніцкая рэалізацыя музычнага вобраза. 
Работа над цэласнасцю формы і мастацкай завершанасцю тво-
ра. Работа над цэльнасцю выканання твора. Падрыхтоўка да 
канцэртнага выступлення. Праблема эстраднага хвалявання. 
Роля фарміравання творчай індывідуальнасці студэнта ў пра-
цэсе работы над музычным творам. 

 
Тэма 8. Творы малой формы 

Творы малой формы як аснова для ўдасканальвання асобных 
кампанентаў выканальніцкага майстэрства. Спецыфічныя асаб-
лівасці работы над творамі рознага стылю і жанру. Асноўныя 
жанравыя разнавіднасці мініяцюр у музычнай літаратуры (прэ-
людыя, накцюрн, раманс, паэма, серэнада, вальс, марш, скерца, 
гумарэска, менуэт, экспромт і інш.). Праграмная музыка. Змест 
твора як аснова для стварэння музычнага вобраза. Цэласнасць 
твора, значэнне і ўзаемасувязь асобных фраз, эпізодаў, кульмі-
нацый сольнай партыі, мелодыка-гарманічная і рытмічная ас-
нова акампанемента. Разуменне формы твора. Значенне выка-
нальніцкай ініцыятывы студэнта ў трактоўцы твора і яго асоб-
ных частак, у адборы сродкаў выразнасці. 

 
Тэма 9. Творы буйной формы 

Асаблівасці работы на творамі буйной формы. Цэласнасць 
успрымання формы твора. Успрыманне асобных частак, асэн-
саванне іх ва ўзаемасувязі, спалучэнне розных відаў выканаль-
ніцкай тэхнікі. Выяўленне разнастайнасці і кантрастнасці му-
зычных вобразаў, тэм па характары і па сродках выразнасці. 
Вывучэнне твораў буйной формы ад простых класічных санат 
да канцэртаў. Шырокае і павольнае развіццё ў раздзелах, ус-
кладненне вобразнага зместу, разгорнутасць асобных партый, 
адзінае скразное развіццё, цяжкасць цэласнага ўспрымання 
твора. Тэмпавы «стрыжань», магчымыя адхіленні. Дакладнае 
ўяўленне аб структуры твораў буйной формы. Выбар твора 
буйной формы ў адпаведнасці з узроўнем музычных і тэхніч-
ных магчымасцей. Пераклад твораў буйной формы, напісаных 
для іншых інструментаў (скрыпкі, фартэпіяна, флейты, габоя 
і інш.), для выканання на народных інструментах. Канцэрты, 
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напісаныя для струнных народных інструментаў. Іх роля 
ў навучанні студэнта. 

 
Тэма 10. Падрыхтоўка да канцэртных выступленняў 

Публічнае выступленне як вынік працы выканаўцы. Правер-
ка засвоенага матэрыяла і мастацкай падрыхтоўкі. Выступлен-
не перад слухачамі: развіццё творчай фантазіі, магчымасць ад-
чуць ступень завершанасці работы над музычным творам. 
Выхаванне правільных адносін да канцэртнага выступлення. 

Выступленне як творчы працэс. Сістэма падрыхтоўкі перад-
канцэртнага перыяду. Рэжым заняткаў. Рэпетыцыі ў розных 
абставінах. Творчае самаадчуванне і хваляванне. Псіхалагічная 
падрыхтоўка студэнта да выступлення: канцэнтрацыя творчай 
увагі на змесце і характары твора, адчуванне адказнасці за 
якасць выканання твораў на эстрадзе. Грамадскае значэнне 
выканальніцкай дзейнасці студэнта. 

 
Тэма 11. Развіццё навыкаў чытання нот з ліста 

Уменне чытаць з ліста як адна з характэрных прыкмет пра-
фесіяналізму, якасць, неабходная для паспяховага развіцця сту-
дэнта і яго практычнай дзейнасці. Сістэматычная практыка як 
спосаб засваення навыка чытання з ліста. Асноўныя элементы 
чытання нот з ліста: інтэнсіўнае ўспрыманне нотнай графікі, 
структурнае ўспрыманне тэкста па гарызанталі і вертыкалі, 
імгненная рэакцыя на сігналы нотнага тэксту, валоданне аплі-
катурнай тэхнікай, здольнасць бачыць разгортванне музычнай 
думкі у залежнаці ад складанасці тэкста і музычна-выканаль-
ніцкага вопыту студэнта. Навык ігры з ліста як сінтэз зроку, 
слыху і маторыкі пры актыўным удзеле волі, памяці, інтуіцыі, 
творчага ўяўлення выканаўцы. Слыхавая аснова чытання нот 
з ліста. Развіццё зрокавай рэакцыі пры чытанні з ліста. Канцэн-
трацыя ўвагі і яе размеркаванне. Прывіццё ўмення рабіць 
кароткі папярэдні аналіз нотнага тэксту (аналіз структуры 
твора, выбар аплікатуры, аналіз гармоніі, танальнага плана 
і інш.). Выхаванне комплекснага ўспрымання нотнага матэрыя-
лу. Чытанне нот з ліста вучэбна-педагагічнага рэпертуару для 
старшых класаў ДМШ і музычнага каледжа: п’есы розных 
стыляў і жанраў. 
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Тэма 12. Развіццё навыкаў ігры на слых, 
транспанаванне, імправізацыя 

Фарміраванне навыка ігры на слых – выкананне на інстру-
менце музычнага матэрыялу на аснове музычна-слыхавых уяў-
ленняў. Зрокава-аплікатурнае і зрокава-слыхавое засваенне 
нотнага тэксту. Замацаванне музычна-слыхавых і рухавых 
узаемасувязей: падбор на слых знаёмых мелодый, транспана-
ванне раней засвоенага матэрыялу і інш. 

Транспанаванне на слых – транспазіцыя на інструменце без 
зрокавага ўспрымання нотнага тэксту. Этапы працэсу транспа-
навання: зрокавы аналіз нотнага тэксту, мысленны перавод му-
зычнага матэрыялу ў іншую танальнасць, выкананне на інстру-
менце ў іншай танальнасці. 

Імправізацыя як спосаб развіцця ініцыятывы і творчай інды-
відуальнасці студэнта. Асноўныя напрамкі развіцця навыкаў 
імправізацыі: свядомае асваенне элементаў музычнай выраз-
насці, устойлівых музычных канструкцый, развіццё інтуіцыі, 
эмацыянальнай чуласці, здольнасці да свабоднага самавыяў-
лення. Імправізацыя на зададзеныя тэмы з выкарыстаннем та-
нальна-ладавых, гарманічных, метрарытмічных, фактурных 
асаблівасцей музыкі, з выхадам па-за межы вучэбных канонаў. 
Выхаванне актыўнага ўнутранага слыху. Развіццё студэнта як 
творчай асобы. 

 
Тэма 13. Спецыфіка пералажэння музычных твораў, 

напісаных для іншых інструментаў 
Пералажэнне скрыпічнай і іншай літаратуры для народных 

інструментаў як сродак павышэння культуры выканальніцтва. 
Пашырэнне гукавыразных і тэхнічных магчымасцей інстру-
ментаў. Знаёмства выканаўцы (студэнта) і слухача з лепшымі 
ўзорамі замежнай і нацыянальнай музыкі. Прынцыпы выбару: 
даступнасць твора ў тэхнічных адносінах і магчымасць заха-
вання акустычных характарыстык (на цымбалах з улікам ад-
сутнасці дэмпфера). Два асноўных спосабы пералажэння: сва-
боднае пералажэнне (транскрыпцыя, апрацоўка, аранжыроўка) 
і простае пералажэнне. Задачы простага пералажэння: захаван-
не і раскрыццё зместу музычнага твора ў новых інструменталь-
ных умовах (з улікам спецыфікі інструмента: дыяпазону, ком-
плексу тэхніка-выканальніцкіх прыёмаў). Пры простым пера-
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лажэнні захоўваюцца: мелодыя ў яе інтанацыйна-рытмічным 
і ладавым адзінстве, форма твора, гарманічная мова. Дапу-
скаюцца змяненні штрыхоў, тэмбра, фактуры і тэсітуры твора. 
Мастацка-выразныя магчымасці інструмента пры ўвасабленні 
музычнага зместу.  

 
Тэма 14. Вучэбны і канцэртны рэпертуар 

Рэпертуар як аснова навучання студэнта на спецыяльным 
інструменце. Роля вучэбнага рэпертуару ў вырашэнні розных 
педагагічных задач. Агульныя метадычныя прынцыпы адбору 
і сістэматызацыі вучэбнага рэпертуару (па аўтарах, жанрах, 
тэхналогіі выканання, ступені цяжкасці і г. д.). Творы розных 
стыляў і жанраў, лепшыя ўзоры сусветнай класічнай і сучаснай 
музыкі, творы беларускіх кампазітараў у вучэбным рэпертуа-
ры. Практычнае знаёмства з рэпертуарнымі зборнікамі. Пра-
блема інтэрпрэтацыі педагагічнага рэпертуару: выканальніцкія 
і метадычныя каментарыі. Рэдакцыі і пералажэнні твораў для 
струнных народных інструментаў: задачы, асаблівасці, струк-
тура і аналіз. Улік індывідуальных якасцей, асаблівасцей му-
зычнага развіцця, прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў пры 
падборы рэпертуару. Роля канцэртнага рэпертуару ў выхаванні 
эстэтычнага і мастацкага густу студэнта, удасканальванні вы-
канальніцкага майстэрства, пашырэнні канцэртнай практыкі. 
Канцэртны рэпертуар як сродак творчага выканальніцкага 
росту студэнта. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 
ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 
 
 
 
 

Назва раздзела, тэмы 

Колькасць 
аўдытор-

ных 
гадзін 

Коль-
касць 
гадзін 
УСР 

Форма 
кантролю 

ведаў 
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я 
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Уводзіны 1   
Тэма 1. Агульныя прынцыпы паста-
ноўкі пры навучанні ігры на струнных 
народных інструментах 

9 2  

Тэма 2. Асновы аплікатуры 14 2  
Тэма 3. Развіцце выканальніцкай тэх-
нікі 

20 3  

Тэма 4. Работа над інструктыўным ма-
тэрыялам: практыкаванні, гамы, арпе-
джыа, эцюды 

16 3  

   Тэхнічны 
залік 

Тэма 5. Тэхніка-інтэрпрэтатарскія 
сродкі музыканта-выканаўцы 

24 3  

   Залік 
Тэма 6. Штрыхі і прыёмы гуказдабы-
вання 

14 2  

Тэма 7. Работа над музычнымі творамі 28 3  
   Акадэмічны 

канцэрт 
Тэма 8. Творы малой формы 24 3  
Тэма 9. Творы буйной формы 24 3  
   Экзамен 
Тэма 10. Падрыхтоўка да канцэртных 
выступленняў 

18 3  

Тэма 11. Развіццё навыкаў чытання 
нот з ліста 

14 3  

Тэма 12. Развіццё навыкаў ігры на 
слых, транспанаванне, імправізацыя 

12 2  

   Кантрольны 
ўрок 

Тэма 13. Спецыфіка пералажэння му-
зычных твораў, напісаных для іншых 
інструментаў 

16 3 Залік 

Тэма 14. Вучэбны і канцэртны рэпер-
туар 

30 3 Экзамен 

Усяго… 264 38  
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 
 

Літаратура 
 

Асноўная 
 
1. Войтик, В. Этюды для цимбал / В. Войтик. – Минск : 

Беларусь, 1981. – 23 с. 
2. Волосюк, Л. К. Самостоятельная работа над музыкальным 

произведением в классе специнструмента (домра) / Л. К. Воло-
сюк. – Минск : Белорус. гос. ун-т культуры, 1989. – 16 с. 

3. Вяртанне да спадчыны (зб. канц. твораў для цымбал) : 
вучэб. дапам. / уклад. Е. Гладкоў. – Мінск : Тэхнапрынт, 2005. 
– 88 с. 

4. Гладков, Е. Совершенствование приемов звукоизвлечения 
и артикуляции при игре на белорусских цимбалах / Е. Гладков. 
– Минск : Выш. шк., 1976. – 40 с. 

5. Жданович, Л. Н. Некоторые вопросы развития навыка 
чтения нот с листа у начинающих цимбалистов / Л. Н. Ждано-
вич. – Минск : Выш. шк., 1979. – 28 с. 

6. Круглов, В. Исполнение мелизмов на домре / В. Круглов. – 
М. : Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных, 1997. – 51 с. 

7. Круглов, В. Совершенствование техники игры на трех-
струнной домре / В. Круглов. – М. : Гос. муз.-пед. ин-т им. Гне-
синых, 1997. – 24 с. 

8. Кузнецов, В. Музыка для цимбал «Пять звуковых новелл» 
/ В. Кузнецов. – Минск : А. Н. Вараксин, 2009. – 28 с. 

9. Лысенко, Н. Методика обучения игре на домре / Н. Лысен-
ко. – Киев : Муз. Украïна, 1990. – 97 с. 

10. Мицуль, М. Артикуляция на белорусских цимбалах / 
М. Мицуль. – Минск : Мин. ин-т культуры, 1986. – 16 с. 

11. Осмоловская, Г. Обучение игре на домре. Вопросы тео-
рии и методики / Г. Осмоловская. – Минск : Белорус. гос. акад. 
музыки, 2001. – 48 с. 

12. Прадед, В. Рационализация игровых движений цимба-
листа : практ. пособие / В. Прадед. – Минск : Кнігазбор, 2009. – 
48 с. 

13. Пьесы для ансамбля народных инструментов / авт.-сост. 
В. В. Тупицын. – Могилев, 2005. – 58 с. 
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14. Свиридов, Н. М. Основы методики обучения игры на 
домре / Н. М. Свиридов. – Л. : Музыка, 1968. – 76 с. 

15. Серебряный звон : пьесы для цимбалистов / сост. 
Т. П. Сергиенко. – Минск : Технопринт, 2004. – 98 с. 

16. Ставицкий, З. Начальное обучение на домре / З. Ставиц-
кий. – СПб. : Музыка, 1984. – 64 с. 

17. Черняк, Л. И. Вопросы истории и теории домрового ис-
полнительства (на материале произведений белорусских ком-
позиторов) / Л. И. Черняк. – Минск : БГАМ, 2006. – 48 с. 
 

Дадатковая 
 
1. Алексеев, А. Д. Методика обучения игре на фортепиано / 

А. Д. Алексеев. – М. : Музыка,1978. – 288 с. 
2. Ауэр, Л. Моя долгая жизнь в музыке / Л. Ауэр. – СПб. : 

Композитор, 2003. – 213 с. 
3. Баренбойм, Л. Путь к музицированию / Л. Баренбойм. – 

Л. : Сов. композитор, 1973. – 352 с. 
4. Браудо, Е. М. Артикуляция: о произношении мелодии / 

Е. М. Браудо. – М. : Музыка, 1961. – 198 с. 
5. Вицинский, А. В. Процесс работы пианиста-исполнителя 

над музыкальным произведением: психологический анализ / 
А. В. Вицинский. – М. : Классика, 2003. – 96 с. 

6. Вишнякова, Н. Ф. Музыкальная импровизация / Н. Ф. Виш-
някова. – Минск : Белорус. гос. акад. музыки, 1992. – 92 с. 

7. Гинзбург, Л. С. О работе над музыкальным произведением 
/ Л. С. Гинзбург. – 4-е изд. – М. : Музыка, 1981. – 143 с. 

8. Климов, Е. Совершенствование игры на трехструнной 
домре / Е. Климов. – М. : Музыка, 1972. – 120 с. 

9. Кременштейн, Б. Л. Педагогика Г. Г. Нейгауза / Б. Л. Кре-
менштейн. – М. : Музыка, 1984. – 89 с. 

10. Кременштейн, Б. Л. Воспитание самостоятельности уча-
щихся в классе специального фортепиано / Б. Л. Кременштейн. 
– М. : Музыка, 1966. – 120 с. 

11. Маккиннон, Л. Игра наизусть / Л. Маккиннон. – Л. : 
Музыка, 1967. – 144 с. 

12. Имханицкий, М. И. История исполнительства на русских 
народных инструментах / М. И. Имханицкий. – М. : РАМ 
им. Гнесиных, 2002. – 351 с. 
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13. Переверзев, Н. К. Исполнительская интонация / Н. К. Пе-
реверзев. – М. : Музыка, 1989. – 208 с. 

14. Савшинский, С. И. Работа пианиста над музыкальным 
произведением / С. И. Савшинский. – М. : Классика – ХХI, 
2004. – 189 с. 

15. Савшинский, С. И. Работа пианиста над техникой / 
C. И. Савшинский. – Л. : Музыка, 1968. – 108 с. 

16. Фрид, Р. З. Выразительные средства музыки / Р. З. Фрид. 
– Л. : Музыка, 1960. – 45 с. 

17. Хитрин, Н. Методика освоения тремоло / Н. Хитрин. – 
СПб. : Союз художников, 2004. – 23 с. 

18. Цыпин, Г. М. Исполнитель и техника : учеб. пособие для 
студентов / Г. М. Цыпин. – М. : Академия, 1999. – 192 с. 

19. Ширинский, Л. А. Штриховая техника скрипача / 
Л. А. Ширинский. – М. : Музыка, 1983. – 86 с. 
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Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі 
вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў 

 
– адкрыты ўрок; 
– тэхнічны залік; 
– акадэмічны канцэрт; 
– канцэртная дзейнасць; 
– залік; 
– экзамен; 
– дзяржаўны экзамен. 
 

 
Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў (СРС): 

– планаванне самастойных заняткаў; 
– заданні для развіцця творчых здольнасцей, удасканальван-

не выканальніцкай тэхнікі; 
– праслухоўванне запісу музычных твораў розных напрам-

каў; 
– прагляд відэаматэрыялаў; 
– практычнае засваенне нотнага матэрыялу. 
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Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў 
 
1 бал – студэнт не выканаў патрабаванні праграмы па ўз-

роўні складанасці выконваемых твораў; дапусціў вялікую 
колькасць памылак у тэксце і не змог завяршыць выкананне 
твора; паказаў нездавальняючае валоданне рознымі відамі вы-
канальніцкай тэхнікі; яго прыродныя музыкальныя здольнасці 
не развіты; адсутнічаюць свабода сцэнічнага ўвасаблення 
і эмацыянальная чуласць. 

2 балы – студэнт пры выкананні твора дапускае шмат гру-
бых памылак у тэксце, не арыентуецца ў форме, драматургіі; 
прадэманстраваў адсутнасць разумення мастацкага зместу, 
жанравых і стылявых асаблівасцей; паказаў нізкі ўзровень 
спецыяльных музыкальных здольнасцей. 

3 балы – студэнт прадэманстраваў недастаткова складаную 
і разнастайную праграму; выкананне асобных твораў не адпа-
вядае аўтарскай задуме; мелі месца памылкі ў нотным тэксце 
большасці выконваемых твораў; пасрэднае валоданне рознымі 
відамі выканальніцкай тэхнікі і невысокі ўзровень развіцця 
музыкальных здольнасцей. 

4 балы – студэнт падрыхтаваў у адпаведнасці з патрабаван-
нямі разнастайную праграму, але пры гэтым: а) не змог у поў-
най меры ўвасобіць аўтарскую задуму; б) дапусціў памылкі 
ў нотным тэксце; в) прадэманстраваў недастатковы ўзровень 
валодання асобнымі відамі выканальніцкай тэхнікі і здаваль-
няючае развіццё спецыяльных музыкальных здольнасцей. 

5 балаў – студэнт падрыхтаваў разнастайную і складаную 
праграму, але не змог пераканаўча ўвасобіць аўтарскую задуму 
з-за асобных памылак у нотным тэксце, недастаткова свабодна 
валодае выканальніцкімі сродкамі выразнасці і недастаткова 
ўпэўнены ў сцэнічных паводзінах. 

6 балаў – студэнт падрыхтаваў разнастайную і складаную 
праграму, змог увасобіць аўтарскую задуму і прадэманстраваў 
добры ўзровень развіцця спецыяльных музыкальных здольнас-
цей, але пры гэтым сутыкнуўся з пэўнымі цяжкасцямі пры дэ-
манстрацыі валодання асноўнымі відамі выканальніцкай тэхні-
кі, у яго адсутнічае самастойны падыход да інтэрпрэтацыі 
асобных твораў. 
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7 балаў – студэнт выканаў разнастайную і складаную пра-
граму, прадэманстраваў высокі ўзровень развіцця спецыяльных 
музыкальных здольнасцей і ўвасобіў кампазітарскую задуму, 
але пры гэтым недастаткова свабодна валодае пэўнымі відамі 
выканальніцкай тэхнікі і прадэманстраваў недастаткова пера-
канаўчую інтэрпрэтацыю драматургіі твора. Пры гэтым мае 
высокі ўзровень развіцця музыкальных здольнасцей. 

8 балаў – студэнт выканаў разнастайную і складаную пра-
граму і пераканаўча ўвасобіў кампазітарскую задуму, дэман-
струючы: а) свабоднае валоданне рознымі відамі выканальніц-
кай тэхнікі; б) высокі ўзровень развіцця спецыяльных музы-
кальных здольнасцей; в) здольнасць да ўласнай асэнсаванай 
інтэрпрэтацыі драматургіі музычнага твора. 

9 балаў – студэнт выканаў разнастайную і складаную пра-
граму і на высокім узроўні ўвасобіў кампазітарскую задуму, 
дэманструючы: а) свабоднае валоданне рознымі відамі выка-
нальніцкай тэхнікі; б) пераканаўчую інтэрпрэтацыю; в) свабо-
ду і прафесіяналізм сцэнічных паводзін. 

10 балаў – студэнт выканаў разнастайную і вельмі склада-
ную праграму і на высокім прафесійным узроўні ўвасобіў кам-
пазітарскую задуму, дэманструючы: а) майстэрскае валоданне 
рознымі відамі выканальніцкай тэхнікі; б) па-мастацку перака-
наўчую інтэрпрэтацыю; в) артыстызм; г) яркую творчую ін-
дывідуальнасць. 
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Вучэбнае выданне 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦІНСТРУМЕНТ 
(струнныя народныя) 

 
Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі 

па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная 
творчасць (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-02 
Народная творчасць (інструментальная музыка), спецыялізацыі 

1-18 01 01-02 01 Інструментальная музыка народная 
 
 
 
 

Рэдактар В. М. Сакалова 
Тэхнічны рэдактар А. У. Гіцкая 

 
 
 
 

Падпісана ў друк              2016. Фармат 60х84 1/16. 
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Выдавец і паліграфічнае выкананне: 
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