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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Вучэбная дысцыпліна «Інструментазнаўства і інструментоў-
ка» з’яўляецца адной з асноўных у працэсе падрыхтоўкі кадраў 
для музычнага мастацтва, у тым ліку і яе разнастайнасці – ду-
хавога мастацтва. Вучэбная дысцыпліна «Інструментазнаўства 
і інструментоўка» з’яўляецца ўзаемаабумоўленым тэарэтычна-
практычным і творча-эксперыментальным модулем па засваен-
ні будучымі кіраўнікамі аматарскіх калектываў навуковых, гіс-
тарычных ведаў аб спецыфіцы эвалюцыі музычнага інструмен-
тарыя, яго класіфікацыі, мастацка-тэхнічных і функцыяналь-
ных асаблівасцях, развіцці творчых навыкаў і ўменняў па ін-
струментоўцы музычных твораў для сучасных аркестраў духа-
вых і ўдарных інструментаў. 

Вучэбная дысцыпліна «Інструментазнаўства і інструментоў-
ка» цесна звязана з такімі вучэбнымі дысцыплінамі, як «Аркес-
травы клас», «Дырыжыраванне», «Чытанне і аналіз аркестра-
вых партытур» і інш. 

Зместам вучэбнай праграмы прадугледжана фарміраванне 
наступных кампетэнцый будучых спецыялістаў народнай 
творчасці ў сферы духавой музыкі: 

Інавацыйна-метадычная дзейнасць па акадэмічных 
кампетэнцыях спецыяліста: 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам з мэтай 
вызначэння аптымальных мастацка-творчых задач для забес-
пячэння працэсу інструментоўкі музычных твораў з улікам 
існуючай практыкі функцыянавання аркестраў і ансамбляў 
духавых і ўдарных інструментаў. 

АК-4. Умець працаваць самастойна па адборы музычных 
твораў з мэтай іх інструментоўкі для сучасных складаў 
аркестраў духавых і ўдарных інструментаў. 

Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый: 
САК-5. Будучыя кіраўнікі аматарскіх калектываў павінны 

быць здольнымі да ўспрымання крытыкі з боку кіраўніцтва 
ўстановы, калег у галіне духавога мастацтва, а таксама да 
самакрытыкі. 

САК-8. Будучыя кіраўнікі аматарскіх калектываў павінны 
праяўляць асабістую ініцыятыву, крэатыўнасць, у тым ліку 
арыентавацца ў нестандартных сітуацыях з мэтай аптымальнай 
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арганізацыі вучэбна-творчага працэсу ў аматарскім ці вучэб-
нам калектыве аркестра духавых і ўдарных інструментаў роз-
ных складаў. 

Выканальніцкая дзейнасць 
ПК-24. Падчас адбору вучэбнага і канцэртнага мастацкага 

рэпертуару і выданняў па спецыяльнай літаратуры ўлічваць 
тыя матэрыялы, якія тычацца пытанняў і праблем па аргані-
зацыі народнай творчасці. 

ПК-26. Выступаць у якасці саліста-інструменталіста ў ама-
тарскіх аркестрах духавых і ўдарных інструментаў розных 
складаў, і, магчыма, у прафесійных музычных калектывах, дра-
матычных тэатрах, музычных тэатрах, тэатрах-студыях, на 
радыё, тэлебачанні, у канцэртных установах. 

Творчая дзейнасць 
ПК-27. Рабіць уласныя аранжыроўкі, інструментоўкі, апра-

цоўкі, пералажэнні і іншыя формы адаптацыі музычных твораў 
для вучэбнага і канцэртнага репертуару калектыву аркестра, 
ансамбля духавых і ўдарных інструментаў. 

ПК-28. Самастойна падбіраць рэпертуар з улікам лепшых 
узораў інструментовак канцэртных праграм для розных скла-
даў аркестра, ансамбля духавых і ўдарных інструментаў. 

ПК-29. Садзейнічаць творчым выступленням калектываў 
аркестраў, ансамбляў духавых і ўдарных інструментаў і весці 
плённую канцэртна-выканальніцкую дзейнасць у рэгіёне і па-
за яго межамі з улікам уключэння ў рэпертуар калектываў 
асабістых інструментовак канцэртных праграм для розных 
складаў аркестра, ансамбля духавых і ўдарных інструментаў. 

Мэта вучэбнай дысцыпліны – падрыхтоўка высокакваліфіка-
ваных спецыялістаў вышэйшай адукацыі, якія здольны выкон-
ваць розныя формы інструментовак у адпаведнасці з тым скла-
дам аркестра ці ансамбля, з якім яны будуць самастойна праца-
ваць (тыпавыя, а таксама эксперыментальныя склады аркес-
траў, ансамбляў духавых і ўдарных інструментаў). 

Асноўная задача вучэбнай дысцыпліны – атрыманне ведаў па 
гісторыі эвалюцыі духавога і ўдарнага музычнага інструмента-
рыя і яго тыпалогіі, развіццё асабістых навыкаў, уменняў сту-
дэнтаў па інструментоўцы рознажанравых музычных твораў 
для ансамбля, аркестра духавых і ўдарных інструментаў, якая 
ўключае наступныя пытанні: 
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– класіфікацыя сучасных духавых і ўдарных музычных ін-
струментаў, іх мастацка-выразныя, тэхнічна-выканальніцкія 
і функцыянальныя асаблівасці; 

– дакладнае нотаграфічнае афармленне ў камп’ютарным 
выглядзе партытуры і асабістых партый выканаўцам ансамбля 
ці аркестра духавых і ўдарных інструментаў у працэсе стварэн-
ня асабістых інструментовак для розных складаў ансамбляў, 
аркестраў духавых і ўдарных інструментаў у адпаведнасці 
з існуючымі патрабаваннямі да выкарыстання аптымальных 
штрыхоў, традыцыйных і спецыфічных прыёмаў гуказдабы-
вання, жанрава-стылістычных асаблівасцей з улікам выкладан-
ня музычнай фактуры, музычнай драматургіі, прыёмамі інстру-
ментоўкі і функцый духавых і ўдарных інструментаў; 

– расшыфроўка існуючай спецыяльнай тэрміналогіі музыч-
нага мастацтва, у тым ліку духавога мастацтва. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнты павін-
ны ведаць: 

– гісторыю і тэорыю інструментазнаўства; 
– класіфікацыю, функцыянальныя і мастацка-выканальніцкія 

асаблівасці тыпавых і эксперыментальных складаў ансамбляў 
ці аркестраў духавых і ўдарных інструментаў; 

– тэорыю інструментоўкі; 
– прынцыпы і прыёмы інструментоўкі, аранжыроўкі, перала-

жэння, апрацоўкі і іншых форм адаптацыі музычных твораў; 
– сутнасць аркестравага і ансамблевага выканальніцтва і вы-

значэнне адпаведных задач у працэсе інструментоўкі музыч-
ных твораў; 

– мастацка-творчыя, арганізацыйна-метадычныя асаблівасці 
работы па афармленні ў камп’ютарным выглядзе партытур 
і асабістых партый выканаўцам для ансамбляў ці аркестраў 
духавых інструментаў; 

– этапы работы над інструментоўкай музычных твораў, іх 
змест і задачы; 

– музычную фактуру, яе сутнасць, разнастайнасці тыпаў і іх 
асаблівасці; 

– фактуру меладычных аркестравых галасоў; 
– асаблівасці выканання розных варыянтаў інструментовак 

таго ці іншага музычнага твора і яго трактоўкі; 
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– функцыянальныя, мастацка-выразныя, тэхнічна-выканаль-
ніцкія магчымасці духавых і ўдарных інструментаў і спецы-
фіку іх выкарыстання ў ансамблі ці аркестры розных складаў; 

умець: 
– ажыццяўляць напісанне асноўных і варыянтных разнастай-

насцей інструментовак на тыпавы ці іншы склад ансамбля, 
аркестра духавых інструментаў; 

– дакладна афармляць партытуры ў адпаведнасці з існую-
чымі патрабаваннямі; 

– адаптаваць партытуру музычнага твора да наяўнага складу 
аркестра ці ансамбля; 

– вызначаць аптымальныя формы інструментоўкі музычнага 
твора; 

– ажыццяўляць лагічную пабудову меладычнага голасавя-
дзення, гарманічнага суправаджэння, кантрапункта, фразі-
роўкі; 

– вызначаць адпаведны дынаміка-акустычны баланс гучання 
ансамбля аркестравых груп у межах аркестравага калектыву; 

– вырашаць пытанні з мэтай здольнасці выканання метра-
рытмічных цяжкасцей удзельнікамі той ці іншай аркестравай 
групы і магчымай адаптацыі адпаведнага музычнага матэрыялу 
з улікам іх падрыхтоўкі; 

– ажыццяўляць напісанне інструментовак старадаўняй, су-
часнай музыкі з улікам жанрава-стылявых асаблівасцей яе вы-
канання ансамблямі, аркестрамі духавых і ўдарных інcтру-
ментаў; 

валодаць: 
– асноўнай тэрміналогіяй сферы духавога мастацтва, якая 

тычыцца інструментоўкі і спецыфікі выканальніцтва на духа-
вых і ўдарных інструментах; 

– прыёмамі інструментоўкі ў розных формах адаптацыі 
музычных твораў; 

– камп’ютарным наборам нотнага тэксту ў розных камп’ю-
тарных праграмах (Sibelius; Final); 

– навыкамі пошуку ў розных фондах музычных твораў, якія 
неабходна інструментаваць на ансамбль ці аркестр духавых 
і ўдарных інструментаў; 
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– спецыфікай выкарыстання эпізадычных музычных інстру-
ментаў у складзе аркестра духавых і ўдарных інструментаў 
і напісання партый для гэтых інструментаў; 

– вызначэннем адпаведнага інтэрвалу транспазіцыі для 
транспануючых інструментаў; 

– тэхнікай чытання партытур музычных твораў і аналізу 
складу ансамбля, аркестра, іх груп ці асобных інструментаў; 

– сучаснымі прыёмамі ігры і штрыхамі, якія характэрны для 
джазавай і эстраднай музыкі і гэтай жанравай стылістыцы. 

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай 
дысцыпліны «Інструментазнаўства і інструментоўка» ўсяго 
прадугледжана 374 гадзіны, з якіх 137 гадзін – аўдыторныя 
(30 – лекцыі, 6 – семінарскія, 10 – практычныя, 104 – індывіду-
альныя) заняткі. 

Рэкамендаваныя формы кантролю ведаў – залікі, экзамены. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 

Уводзіны 
Мэта, змест, задачы вучэбнай дысцыпліны «Інструмента-

знаўства і інструментоўка» і яе месца ў падрыхтоўцы кіраў-
нікоў аматарскіх духавых аркестравых калектываў. 

Асноўная мэта вучэбнай дысцыпліны «Інструментазнаўства 
і інструментоўка». Роля музычна-тэарэтычнага і творча-прак-
тычнага блока «Інструментазнаўства – Інструментоўка» ў пра-
фесійнай падрыхтоўцы будучых кіраўнікоў аматарскіх мастац-
кіх ансамблевых, аркестравых калектываў духавых і ўдарных 
інструментаў. 

Вучэбная дысцыпліна «Інструментазнаўства і інструментоў-
ка» як галіна спецыяльных музычна-тэарэтычных ведаў, прак-
тычна-творчых навыкаў і ўменняў. 

Асноўныя задачы вучэбнай дысцыпліны «Інструментазнаў-
ства і інструментоўка». 

Змест вучэбнай дысцыпліны «Інструментазнаўства і інстру-
ментоўка». Асноўныя віды заняткаў, асноўныя патрабаванні па 
вывучэнні зместу вучэбнай дысцыпліны «Інструментазнаўства 
і інструментоўка», формы бягучага і выніковага кантролю 
ведаў. 

Месца вучэбнай дысцыпліны «Інструментазнаўства і інстру-
ментоўка» ў падрыхтоўцы кіраўнікоў аматарскіх духавых ан-
самблевых, аркестравых калектываў на сучасным этапе развіц-
ця нацыянальнай і сусветнай мастацкай культуры і духавога 
мастацтва. 

 
I. Тэарэтычны раздзел 

«Інструментазнаўства і тэорыя інструментоўкі» 
 

Тэма 1.1. Тэрміналогія дысцыпліны «Інструментазнаўства 
і інструментоўка», навуковыя метады даследавання, 

сувязь з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі 
Сутнасць, вызначэнне тэрміна «інструментазнаўства» і яго 

параўнальны аналіз з тэрмінам «арганалогія». Навуковыя мета-
ды даследавання ў інструментазнаўстве і іх сутнасць (аргана-
лагічны, музычна-эстэтычны метады даследавання). 
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Сутнасць, вызначэнне тэрміна «інструментоўка». Асноўныя 
задачы па інструментоўцы музычных твораў. Формы інстру-
ментоўкі, іх вызначэнне і сутнасць. 

Сувязь інструментазнаўства з іншымі вучэбнымі дысцып-
лінамі. 

Сувязь і ўзаемаабумоўленасць зместу вучэбнай дысцыпліны 
«Інструментазнаўства і інструментоўка» з адпаведнымі ведамі 
па музычна-тэарэтычных і спецыяльных вучэбных дысцыплі-
нах: гісторыя музычнага мастацтва, сальфеджыа, тэорыя музы-
кі, гармонія, поліфанія, аналіз музычных форм, аркестравы 
клас, камерна-інструментальны ансамбль, методыка работы 
з ансамблем і аркестрам духавых інструментаў, методыка вы-
кладання спецыяльных дысцыплін, чытанне і аналіз аркестра-
вых партытур, аркестравая і ансамблевая літаратура і г. д. 

 
Тэма 1.2. Духавыя і ўдарныя інструменты: тыпалогія, 
дынаміка-акустычныя асаблівасці, састаўныя часткі 

Сусветна вядомыя сістэмы класіфікацыі музычных інстру-
ментаў і іх сутнасць (старажытнакітайская сістэма Баэцыя, ста-
ражытнарымская сістэма Касіадора, старажытнаіспанская сі-
стэма Ісідора Севільскага, старажытнаарабская сістема Аві-
цэны (Ібн Сіна) і інш.; класіфікацыйныя падыходы з мэтай 
тыпалогіі музычных інструментаў бельгійцаў Франсуа Агюста 
Геварта і Віктора Шарля Маёна, шведа Тобіаса Юхана Хен-
рыка Норлінда і Эрнста Эмсхаймера, француза Андрэ Шэф-
нера, немца Ганса Гейнца Дрэгера і інш.). Сутнасць універ-
сальнай структурнай класіфікацыі музычных інструментаў 
нямецкіх арганолагаў Курта Закса і Эрыха фон Хорнбостэля. 
Сістэматызацыя духавых, ударных музычных інструментаў 
у адпаведнасці з агульнапрынятай класіфікацыяй і іх месца 
ў сусветнай арганалогіі. 

Сучасная класіфікацыя тыпавога традыцыйнага і мадыфіка-
ванага інструментарыя, яго функцыі, мастацка-выканальніцкія 
асаблівасці (чатыры групы музычных інструментаў: 1) ідыяфо-
ны; 2) мембранафоны; 3) хардафоны; 4) аэрафоны). 

Тыпавыя выканальніцкія формы, у якіх выкарыстоўваюцца 
духавыя інструменты. Спецыфіка ўключэння духавых інстру-
ментаў у сучасную выканальніцкую практыку (сольнае выка-
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нальніцтва; ансамблевае выканальніцтва; аркестравае выка-
нальніцтва). 

Асаблівасці інтанавання пры выкананні на духавых інстру-
ментах (канструктыўныя і тэхналагічныя недахопы і шляхі іх 
пераадольвання). Узаемаабумоўленасць дакладнага інтанаван-
ня і канструктыўных асаблівасцей. 

Спецыфіка і асноўныя віды настройкі духавых інструментаў 
(меладычны і гарманічны віды настройкі – іх сутнасць і асаблі-
васці тэхналогіі). 

Выкарыстанне розных спосабаў настройкі з улікам канс-
труктыўных асаблівасцей духавых інструментаў (пры дапамозе 
слыху; пры дапамозе цюнера; па камертоне; па гучанні другога 
інструмента – фартэпіяна ці якога-небудзь духавога інструмен-
та – габой, кларнет, карнэт, труба; карэкціроўка строю ў пра-
цэсе выканання той ці іншай паслядоўнасці інтэрвалаў і г. д.). 

Улік асаблівасцей і спосабаў карэкціроўкі інтанавання духа-
вых інструментаў у працэсе сольнага ці сумеснага выканаль-
ніцтва: 1) прынцып ладатанальнага цягацення; 2) выкарыстан-
не дадатковай аплікатуры; 3) змяненне параметраў апертуры 
і амбушура; 4) карэкцыя экспрэсіі выканальніцкага дыхання. 

Музычны гук і яго асаблівасці ўспрымання ў гучанні духа-
вых і ўдарных музычных інструментаў. Асноўныя спецыфіч-
ныя ўласцівасці музычнага гуку. Асноўныя віды музычнага 
слыху (абсалютны, стылёвы і інш.). Крытэрыі ўспрымання му-
зычнага гуку ў гучанні духавых і ўдарных музычных інстру-
ментаў. Асноўныя задачы па развіцці музычнага слыху. Сут-
насць канцэпцыі П. Сёке аб асаблівасцях успрымання гукаў. 

Галоўныя састаўныя часткі духавых і ўдарных музычных 
інструментаў (гучальнае цела ці вібратар, гукаўтваральнік, рэ-
занатар і інш.). 

Фактары, якія абумоўліваюць спецыфіку прыёмаў гуказда-
бывання на духавых інструментах (наяўнасць абертонаў, матэ-
рыял, з якога вырабляецца музычны інструмент, таўшчыня ці 
маса гучальнага цела, спосаб гукаўтварэння, велічыня мен-
зуры). 
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Тэма 1.3. Інструменты, якія транспануюць: сутнасць, 
класіфікацыя, строй, натацыя ў працэсе інструментоўкі 
Сутнасць і вызначэнне тэрмінаў «транспазіцыя», «транспа-

наванне», «інтэрвал транспазіцыі». Узнікненне натацыі для ін-
струментаў, якія транспануюць. Прынцып класіфікацыі інстру-
ментаў, якія транспануюць (асаблівасці тэсітуры гучання). Сут-
насць паняцце «строй» у музычным мастацтве і яго разнастай-
насці (мелодыка-інтанацыйны, гарманічны, кампрамісны). 
Сутнасць паняцця «строй інструмента» і яго асноўныя разна-
стайнасці для інструментаў, якія транспануюць. Вывучэнне 
асаблівасцей натацыі інструментаў, якія транспануюць, у ан-
самблевых, аркестравых партытурах і партыях. 

 
Тэма 1.4. Група лабіяльных інструментаў: 

мастацка-выканальніцкія і тэхнічныя асаблівасці 
Група лабіяльных інструментаў і іх функцыянальнае выка-

рыстанне ў складзе ансамбля ці аркестра духавых інструмен-
таў. Строй, натацыя, дыяпазон гучання, функцыянальная спе-
цыфіка, характарыстыка мастацка-выразных і тэхнічна-выка-
нальніцкіх асаблівасцей лабіяльных духавых інструментаў 
(флейта-пікала, флейта-сапрана, флейта-альт, флейта-бас). 
 

Тэма 1.5. Група язычковых інструментаў: 
мастацка-выканальніцкія і тэхнічныя асаблівасці 

Група язычковых інструментаў і іх функцыянальнае выка-
рыстанне ў складзе ансамбля (аднайменныя, роднасныя, 
змешаныя саставы). Выкарыстанне язычковых інструментаў 
у аркестры духавых інструментаў (малы медны, вялікі медны, 
змешаны малы, вялікі змешаны). Строй, натацыя, дыяпазон 
гучання, функцыянальная спецыфіка, характарыстыка мастац-
ка-выразных і тэхнічна-выканальніцкіх асаблівасцей язычко-
вых духавых інструментаў (габой, англійскі ражок, кларнет-пі-
кала in Es, кларнет-сапрана in B, кларнет-сапрана in A, клар-
нет-бас in B; фагот). 

 
Тэма 1.6. Група саксафонаў: 

мастацка-выканальніцкія і тэхнічныя асаблівасці 
Група саксафонаў і іх функцыянальнае выкарыстанне 

ў складзе ансамбля (аднайменныя, роднасныя, змешаныя саста-
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вы). Выкарыстанне групы саксафонаў у аркестры духавых ін-
струментаў (малы медны, вялікі медны, змешаны малы, вялікі 
змешаны). Строй, натацыя, дыяпазон гучання, функцыяналь-
ная спецыфіка, характарыстыка мастацка-выразных і тэхнічна-
выканальніцкіх асаблівасцей язычковых духавых інструментаў 
(саксафон-сапраніна in Es, саксафон-сапрана in B, саксафон-
альт in Es, саксафон-тэнар in B, саксафон-барытон in Es і інш.). 

Параўнальны аналіз выкарыстання і функцыянальных асаб-
лівасцей групы саксафонаў у эстрадных аркестрах і аркестрах 
духавых і ўдарных інструментаў. 

 
Тэма 1.7. Група характарных інструментаў: 

мастацка-выканальніцкія і тэхнічныя асаблівасці 
Група характарных інструментаў і іх функцыянальнае выка-

рыстанне ў складзе ансамбля (аднайменныя, роднасныя, зме-
шаныя саставы). Сутнасць фарміравання групы, яе гістарычная 
і мастацка-выразная значнасць у духавой музыцы. Выкары-
станне групы характарных інструментаў у аркестры духавых 
інструментаў (малы медны, вялікі медны, змешаны малы, вялі-
кі змешаны). Строй, натацыя, дыяпазон гучання, функцыяналь-
ная спецыфіка, характарыстыка мастацка-выразных і тэхнічна-
выканальніцкіх асаблівасцей групы характарных інструментаў 
духавых інструментаў (валторна in Es, валторна in F; мелафон 
in F, труба in B; трамбон in B). 

 
Тэма 1.8. Група ўдарных і эпізадычных інструментаў: 

мастацка-выканальніцкія, тэхнічныя асаблівасці 
і іх выкарыстанне ў аркестры духавых інструментаў 

Група ўдарных інструментаў і іх функцыянальнае выкары-
станне ў складзе ансамбля (аднайменныя, роднасныя, змеша-
ныя саставы). 

Выкарыстанне групы ўдарных інструментаў у аркестры ду-
хавых інструментаў (малы медны, вялікі медны, змешаны ма-
лы, вялікі змешаны). Натацыя, дыяпазон гучання, функцыя-
нальная спецыфіка, характарыстыка мастацка-выразных і тэх-
нічна-выканальніцкіх асаблівасцей групы ўдарных інстру-
ментаў. 

Разнастайнасці эпізадычных інструментаў, якія найбольш 
часта выкарыстоўваюцца ў ансамблях ці аркестрах духавых 
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і ўдарных інструментаў. Натацыя, дыяпазон гучання, функцыя-
нальная спецыфіка, характарыстыка мастацка-выразных і тэх-
нічна-выканальніцкіх асаблівасцей эпізадычных інструментаў. 

 
Тэма 1.9. Група асноўных амбушурных медных 

духавых інструментаў: мастацка-выканальніцкія 
і тэхнічныя асаблівасці 

Група асноўных амбушурных медных духавых інструментаў 
і іх функцыянальнае выкарыстанне ў складзе ансамбля (аднай-
менны, роднасны, змешаны). Выкарыстанне групы асноўных 
амбушурных медных духавых інструментаў у аркестры духа-
вых інструментаў (малы медны, вялікі медны, змешаны малы, 
вялікі змешаны). Строй, натацыя, дыяпазон гучання, функцыя-
нальная спецыфіка, характарыстыка мастацка-выразных і тэх-
нічна-выканальніцкіх асаблівасцей групы асноўных амбушур-
ных медных духавых інструментаў (карнет-сапраніна in Es, 
карнет-сапрана in B; флюгельгорн in F і in B, альтгорн in Es, 
тэнар-горн in B, барытон-горн in B, эўфоніум in B, туба in Es, 
туба in B, сузафон in B). 

 
Тэма 1.10. Ансамбль духавых інструментаў: 

вызначэнне, тыпалогія, функцыянальныя, 
мастацка-выканальніцкія асаблівасці 

Асноўныя склады ансамбляў духавых і ўдарных інструмен-
таў (аднайменныя, роднасныя, змешаныя саставы). Функцыя-
нальныя, мастацка-выканальніцкія асаблівасці ансамбляў духа-
вых, ударных інструментаў і іх выкарыстанне ў сучаснай выка-
нальніцкай практыцы. Размеркаванне галасоў у ансамблі духа-
вых і ўдарных інструментаў і іх нотаграфічнае афармленне. 
Жанравыя асаблівасці твораў для ансамбляў духавых і ўдар-
ных інструментаў (аднайменныя, роднасныя, змешаныя са-
ставы). 

 
Тэма 1.11. Аркестр духавых і ўдарных інструментаў: 

вызначэнне, тыпалогія, функцыянальныя, 
мастацка-выканальніцкія асаблівасці 

Асноўныя склады аркестраў духавых інструментаў (малы 
медны, вялікі медны, змешаны малы, вялікі змешаны). Іх функ-
цыянальныя, мастацка-выканальніцкія асаблівасці і выкары-
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станне ў сучаснай выканальніцкай практыцы. Размеркаванне 
галасоў у аркестры духавых і ўдарных інструментаў і іх 
нотаграфічнае афармленне. Жанравыя асаблівасці твораў для 
асноўных складаў аркестраў духавых і ўдарных інструментаў. 

 
Тэма 1.12. Асаблівасці падрыхтоўчага этапу 

інструментоўкі музычных твораў для ансамбля, 
аркестра духавых і ўдарных інструментаў 

Асноўны змест і патрабаванні падрыхтоўчага этапу работы 
па інструментоўцы музычнага твора ў гучанні ансамбля ці 
аркестра духавых і ўдарных інструментаў (выбар твора; вызна-
чэнне складу ансамбля ці аркестра; выбар адпаведнай таналь-
насці для інструментоўкі музычнага твора). 

Асноўныя патрабаванні па састаўленні плана работы пад-
рыхтоўчага этапу работы па інструментоўцы музычнага твора 
ў гучанні ансамбля ці аркестра духавых і ўдарных інстру-
ментаў. 

Асноўныя патрабаванні і задачы пры інструментоўцы му-
зычных твораў для ансамбля ці аркестра духавых і ўдарных 
інструментаў. 

 
Тэма 1.13. Асноўныя тыпы музычнай фактуры 

і яе асаблівасці 
Сутнасць і вызначэнне тэрміна «facture» і асаблівасць яго 

выкарыстання ў музычным мастацтве. Асноўныя кампаненты 
музычнай фактуры. Узаемасувязь выбару музычнай фактуры 
з музычна-эстэтычнымі нормамі гістарычнай эпохі, вызнача-
ным інструментальным складам для інструментоўкі твора, му-
зычным жанрам, стылявымі асаблівасцямі творчасці кампазі-
тараў. Асаблівасці поліфанічнага стылю ў музычным мастац-
тве і яго ўзаемасувязь з музычнай фактурай (кантрасная полі-
фанія, імітацыйная поліфанія). Асаблівасці гамафонна-гарма-
нічнага стылю ў музычным мастацтве і яго ўзаемасувязь з му-
зычнай фактурай. Асноўныя аркестравыя групы і іх унутры-
функцыянальныя асаблівасці (меладычныя галасы, двугарад-
ныя меладычныя галасы, галасы гарманічнага суправаджэння). 
Асноўныя тыпы музычнай фактуры і іх асаблівасці (аркестра-
вы ўнісон; мелодыя і акампанемент; другі меладычны голас; 
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шматгалосны выклад; кантрапунктная фактура; акордавая 
фактура; складаная фактура). 

 
Тэма 1.14. Асноўныя праблемы інструментоўкі 

музычных твораў для ансамбля, аркестра духавых 
і ўдарных інструментаў 

Асаблівасці інструментоўкі мелодыі ў творах для ансамбля, 
аркестра духавых і ўдарных інструментаў (інструментоўка 
мелодыі для саліруючага інструмента ў адпаведнасці з яго 
тэсітурай гучання; інструментоўка мелодыі пры ўнісонным 
і актаўным дубліраванні; інструментоўка шматгалоснай мело-
дыі). Асаблівасці інструментоўкі рытмагарманічнага фону 
і акампанементу, акордаў (інструментоўка tutti, размяшчэнне 
галасоў у акордзе, баланс рэгістраў, дынамікі і спалучэнне тэм-
браў). Асаблівасці інструментоўкі голасавядення і кантра-
пункта. 

 
II. Практычна-творчы раздзел 

«Інструментоўка твораў для ансамбля 
і аркестра духавых і ўдарных інструментаў» 

 
Тэма 1. Практычная інструментоўка твораў 

для ансамбля, аркестра духавых і ўдарных інструментаў 
Сутнасць і задачы практычнай інструментоўкі твораў для 

ансамбля, аркестра духавых і ўдарных інструментаў у працэсе 
творча-эксперыментальных індывідуальных заняткаў. 

Тэхналогія і асноўныя патрабаванні да інструментоўкі фар-
тэпіянных твораў для ансамбля, аркестра духавых і ўдарных 
інструментаў (улік шыраты дыяпазону, абмежаванасць гучан-
ня, педалізацыя, тембрава-каларыстычная, дынаміка-акустыч-
ная і мастацка-тэхнічная спецыфіка гучання фартэпіянных тво-
раў у працэсе іх адаптацыі да гучання ансамбля, аркестра 
духавых і ўдарных інструментаў). 

Тэхналогія і асноўныя патрабаванні да інструментоўкі сім-
фанічных твораў для ансамбля, аркестра духавых і ўдарных 
інструментаў (параўнальны аналіз тэмбрава-каларыстычнай, 
дынаміка-акустычнай і мастацка-тэхнічнай спецыфікі гучання 
сімфанічнага аркестра і інструментальных складаў духавых 
і ўдарных інструментаў). 
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Стадыі працэсу інструментоўкі сімфанічных твораў для 
ансамбля, аркестра духавых і ўдарных інструментаў (выбар, 
музычна-тэарэтычны і мастацка-выканальніцкі аналіз твора; 
асноўныя задачы падрыхтоўчага этапу: пытанне аб магчымасці 
змянення агульнай танальнасці арыгінальнага твора і вызна-
чэнне аптымальнай танальнасці для інструментоўкі; састаўлен-
не плана работы; размеркаванне мастацка-выразных сродкаў; 
вызначэнне тыпу фактуры; улік тэмбрава-каларыстычнай, ды-
наміка-акустычнай і мастацка-тэхнічнай спецыфікі гучання 
сімфанічнага аркестра і інструментальных складаў духавых 
і ўдарных інструментаў). 

Выбар формы інструментоўкі і асноўныя мастацка-творчыя 
задачы ў працэсе адаптацыі музычнага твора для ансамбля, 
аркестра духавых і ўдарных інструментаў. 

Тэхналогія інструментоўкі мелодыі, гарманічнага суправа-
джэння. Тэхналогія інструментоўкі аркестравай фактуры. 

Тэхналогія інструментоўкі твораў для салістаў-вакалістаў, 
хору, салістаў-інструменталістаў з аркестрам духавых і ўдар-
ных інструментаў. Тэхналогія інструментоўкі рознажанравых 
твораў для ансамбля, аркестра духавых і ўдарных інструментаў 
(народная, класічная, эстрадная, джазавая музыка). 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 
ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
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інструментоўкі» 
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лівасці 
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васці 
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Тэма 1.8. Група ўдарных і эпі-
задычных інструментаў: мас-
тацка-выканальніцкія, тэхніч-
ныя асаблівасці і іх выка-
рыстанне ў аркестры духавых 
інструментаў 

1    1 
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Тэма 1.9. Група асноўных 
амбушурных медных духавых 
інструментаў: мастацка-выка-
нальніцкія і тэхнічныя асаб-
лівасці 
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Тэма 1.10. Ансамбль духавых 
інструментаў: вызначэнне, ты-
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тацка-выканальніцкія асаблі-
васці 
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Тэма 1.11. Аркестр духавых 
і ўдарных інструментаў: вызна-
чэнне, тыпалогія, функцыяналь-
ныя, мастацка-выканальніцкія 
асаблівасці 
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Тэма 1.12. Асаблівасці падрых-
тоўчага этапу інструментоўкі 
музычных твораў для ансамбля, 
аркестра духавых і ўдарных 
інструментаў 
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Тэма 1.13. Асноўныя тыпы му-
зычнай фактуры і яе асаблівасці 
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Тэма 1.14. Асноўныя праблемы 
інструментоўкі музычных тво-
раў для ансамбля, аркестра 
духавых і ўдарных інстру-
ментаў  
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II. Практычна-творчы раз-
дзел «Інструментоўка твораў 
для ансамбля, аркестра духа-
вых і ўдарных інструментаў» 
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Тэма 1. Практычная інструмен-
тоўка твораў для ансамбля, 
аркестра духавых і ўдарных 
інструментаў 

   64 10 
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 
 

Прыкладная тэматыка і метадычныя ўказанні 
да семінарскіх заняткаў вучэбнай дысцыпліны 

«Інструментазнаўства і інструментоўка» 
Тэматыка семінарскіх заняткаў для студэнтаў дзённай фор-

мы навучання па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 
01 01 Народная творчасць (па напрамках), напрамку спецыяль-
насці 1-18 01 01-02 Народная творчасць (інструментальная 
музыка), спецыялізацыі 1-18 01 01-02 02 Інструментальная 
музыка духавая. 

 
 

Семінар № 1 (2 гадзіны) 
1. Месца вучэбнай дысцыпліны «Інструментазнаўства і ін-

струментоўка» ў падрыхтоўцы кіраўнікоў аматарскіх духавых 
аркестравых калектываў. 

2. Тэрміналогія вучэбнай дысцыпліны «Інструментазнаўства 
і інструментоўка», навуковыя метады даследавання, сувязь 
з іншымі дысцыплінамі. 

3. Інструменты, якія транспануюць: сутнасць, класіфікацыя, 
строй, натацыя ў працэсе інструментоўкі. 

4. Духавыя і ўдарныя інструменты: тыпалогія, дынаміка-
акустычныя асаблівасці, састаўныя часткі духавых і ўдарных 
інструментаў. 

 
Літаратура 

1. Вилковир, Е. Практический курс инструментовки для ду-
хового оркестра : учеб. пособие / Е. Вилковир ; ред. Д. Блюм. – 
М., 1963. – С. 18–47, 144–176, 244–272. 

2. Глинка, М. Заметки об инструментовке / М. Глинка : полн. 
собр. соч. – М., 1973. – Т. I. – С. 47–51. 

3. Инструментовка для духового оркестра : учеб. пособие / 
ред.-сост. Б. Т. Кожевников. – М., 1978. – С. 3–4. 

4. Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки / Н. Римский-
Корсаков : полн. собр. соч. – М., 1959. – Т. 3. – С. 37–38. 

5. Чайковский, П. И. Письмо к Н. Ф. фон Мекк / П. И. Чай-
ковский : полн. собр. соч. – М., 1962. – Т. 7. – С. 54–55. 
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Семінар № 2 (2 гадзіны) 
1. Мастацка-выканальніцкія і тэхнічныя асаблівасці групы 

лабіяльных інструментаў. 
2. Мастацка-выканальніцкія і тэхнічныя асаблівасці групы 

язычковых інструментаў. 
3. Мастацка-выканальніцкія і тэхнічныя асаблівасці групы 

саксафонаў. 
4. Мастацка-выканальніцкія і тэхнічныя асаблівасці групы 

характарных і асноўных амбушурных медных духавых інстру-
ментаў. 

5. Група ўдарных і эпізадычных інструментаў: мастацка-
выканальніцкія, тэхнічныя асаблівасці і іх выкарыстанне 
ў аркестры духавых інструментаў. 

 
Літаратура 

1. Белякович. А. И. Эволюция, органологические и художе-
ственно-выразительные особенности шалюмо как условие 
и предпосылка рождения кларнета / А. И. Белякович // 
Сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. 
«Научные исследования и их практическое применение. 
Современное состояние и пути развития ‘2007». – Одесса, 
2007. – История, геология, государств. управление, искусство-
ведение и архитектура, туризм и рекреация, физическое воспи-
тание и спорт. – С. 75–78. 

2. Вилковир, Е. Практический курс инструментовки для ду-
хового оркестра : учеб. пособие / Е. Вилковир ; ред. Д. Блюм. – 
М., 1963. – С. 18–47, 144–176, 244–272. 

3. Задачник по инструментовке. Ч. IV / сост. Е. Макаров. – 
М., 1954. – С. 3–35. 

4. Инструментовка для духового оркестра : учеб. пособие / 
ред.-сост. Б. Т. Кожевников. – М., 1978. – С. 3–4. 

5. Сагеев, Д. Рьководство по духова оркестрация / Д. Саге-
ев. – София, 1957. – С. 3–35. 

 
Семінар № 3 (2 гадзіны) 

1. Вызначэнне, тыпалогія, функцыянальныя, мастацка-выка-
нальніцкія асаблівасці ансамбляў духавых інструментаў роз-
ных складаў (аднайменных, роднасных, змешаных). 
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2. Вызначэнне, тыпалогія, функцыянальныя, мастацка-выка-
нальніцкія асаблівасці аркестраў духавых інструментаў розных 
складаў (малы медны, вялікі медны, малы змешаны, вялікі 
змешаны). 

3. Асноўныя падыходы да вывучэння мастацка-выразнага 
і творча-выканальніцкага аналізу партытур для розных складаў 
ансамбляў і аркестраў духавых і ўдарных інструментаў. 

 
Літаратура 

1. Дунаев, Л. Творческое наследие Н. П. Иванова-Радкеви-
ча – новый этап в развитии инструментовки для духового 
оркестра / Л. Дунаев // В помощь военному дирижеру. – М., 
1974. – Вып. ХIV. – С. 7–61. 

2. Карс, А. История оркестровки : пер. с англ. / А. Карс. – М., 
1989. – С. 168–186. 

3. Коротеев, А. Л. Перспективные направления подготовки 
кадров с целью эффективной реализации социокультурных 
функций духового искусства в условиях трансформирующейся 
экономики и формирующихся рыночных отношений / А. Л. Ко-
ротеев // Чалавек. Культура. Інфарматыка: матэрыялы навук.-
практ. канф., Мінск, 7–8 снеж. 1999 г. / БелДІПК ; адк. рэд. 
і аўтар прадмовы Л. І. Ракавецкая. – Мінск, 2002. – С. 14–18. 

4. Пистон, У. Оркестровка : учеб. пособие / У. Пистон ; пер. 
с англ. К. Иванова. – М., 1990. – С. 112–296. 

5. Сальников, Г. Переложение симфонических произведе-
ний / Г. И. Сальников // Инструментовка для духового ор-
кестра : учеб. пособие ; ред.-сост. Б. Т. Кожевников. – М., 
1978. – С. 154–185. 

6. Щедрин, Б. Некоторые вопросы музыкального языка 
концертных сочинений советских композиторов для духового 
оркестра 60–70 годов / Б. Щедрин // В помощь военному 
дирижеру. – М., 1975. – Вып. ХVІ. – С. 77–122. 

7. Щедрин, Б. Новое в музыкальном языке произведений для 
духового оркестра / Б. Щедрин // В помощь военному дири-
жеру. – М., 1979. – Вып. ХVІII. – С. 41–87. 
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Тэматыка семінарскіх заняткаў для студэнтаў факультэта 
завочнага навучання па вучэбнай дысцыпліне для спецыяль-
насці 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), напрамку 
спецыяльнасці 1-18 01 01-02 Народная творчасць (інструмен-
тальная музыка), спецыялізацыі 1-18 01 01-02 02 Інструмен-
тальная музыка духавая. 

 
Семінар (2 гадзіны) 

1. Тэрміналогія вучэбнай дысцыпліны «Інструментазнаўства 
і інструментоўка», навуковыя метады даследавання, сувязь 
з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі. 

2. Інструменты, якія транспануюць: сутнасць, класіфікацыя, 
строй, натацыя ў працэсе інструментоўкі. 

3. Тыпалогія, дынаміка-акустычныя асаблівасці, састаўныя 
часткі, мастацка-выканальніцкія і тэхнічныя асаблівасці духа-
вых і ўдарных інструментаў. 

4. Вызначэнне, тыпалогія, функцыянальныя, мастацка-выка-
нальніцкія асаблівасці ансамбляў духавых інструментаў роз-
ных складаў (аднайменных, роднасных, змешаных). 

5. Вызначэнне, тыпалогія, функцыянальныя, мастацка-вы-
канальніцкія асаблівасці аркестраў духавых інструментаў роз-
ных складаў (малы медны, вялікі медны, малы змешаны, вялікі 
змешаны). 

6. Асноўныя падыходы да вывучэння мастацка-выразнага 
і творча-выканальніцкага аналізу партытур для розных складаў 
ансамбляў і аркестраў духавых і ўдарных інструментаў. 

 
Літаратура 

1. Вилковир, Е. Практический курс инструментовки для ду-
хового оркестра : учеб. пособие / Е. Вилковир ; ред. Д. Блюм. – 
М., 1963. – С. 18–47, 144–176, 244–272. 

2. Дунаев, Л. Творческое наследие Н. П. Иванова-Радкеви-
ча – новый этап в развитии инструментовки для духового 
оркестра / Л. Дунаев // В помощь военному дирижеру. – М., 
1974. – Вып. ХIV. – С. 7–61. 

3. Задачник по инструментовке. Ч. IV / сост. Е. Макаров. – 
М., 1954. – С. 3–35. 

4. Инструментовка для духового оркестра : учеб. пособие / 
ред.-сост. Б. Т. Кожевников. – М., 1978. – С. 3–4. 
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5. Карс, А. История оркестровки : пер. с англ. / А. Карс. – М., 
1989. – С. 168–186. 

6. Коротеев, А. Л. Перспективные направления подготовки 
кадров с целью эффективной реализации социокультурных 
функций духового искусства в условиях трансформирующейся 
экономики и формирующихся рыночных отношений / 
А. Л. Коротеев // Чалавек. Культура. Інфарматыка : матэрыялы 
навук.-практ. канф., Мінск, 7–8 снеж. 1999 г. / БелДІПК ; адк. 
рэд. і аўтар прадмовы Л. І. Ракавецкая. – Мінск, 2002. – С. 14–
18. 

7. Пистон, У. Оркестровка : учеб. пособие / У. Пистон ; пер. 
с англ. К. Иванова. – М., 1990. – С. 112–296. 

8. Щедрин, Б. Некоторые вопросы музыкального языка 
концертных сочинений советских композиторов для духового 
оркестра 60–70 годов / Б. Щедрин // В помощь военному 
дирижеру. – М., 1975. – Вып. ХVІ. – С. 77–122. 

9. Щедрин, Б. Новое в музыкальном языке произведений для 
духового оркестра / Б. Щедрин // В помощь военному дири-
жеру. – М., 1979. – Вып. ХVІII. – С. 41–87. 
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Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да семінараў 
вучэбнай дысцыпліны 

«Інструментазнаўства і інструментоўка» 
 
Для студэнтаў дзённай і завочнай форм навучання па вучэб-

най дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная твор-
часць (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-02 
Народная творчасць (інструментальная музыка), спецыялізацыі 
1-18 01 01-02 02 Інструментальная музыка духавая. 

 
Падчас падрыхтоўкі матэрыялаў да семінарскіх заняткаў па 

вучэбнай дысцыпліне «Інструментазнаўства і інструментоўка» 
студэнты павінны ўлічваць наступныя патрабаванні: 

1) своечасова атрымаць неабходныя пытанні чарговага семі-
нара і арганізаваць самападрыхтоўку да чарговага семінара; 

2) падчас падрыхтоўкі карыстацца матэрыяламі вучэбна-
метадычнага комплексу і лекцыйнага курса ў электронным вы-
глядзе ў фондзе бібліятэкі навучальнай установы, а таксама 
асабістым канспектам лекцый, прапанаваным спісам неабход-
най літаратуры; 

3) падчас вывучэння неабходнай літаратуры выканаць неаб-
ходныя запісы ў асабістым канспекце; 

4) з мэтай засваення неабходных ведаў, практычных навы-
каў і ўменняў аб функцыянальных і мастацка-выканальніцкіх 
асаблівасцях духавых і ўдарных інструментаў паўтарыць матэ-
рыял аб сутнасці сусветна вядомых сістэм Маёна, Хорнбостэ-
ля – Закса, сістэмы, якая ўлічвае тэсітуру гучання духавых 
інструментаў, якія транспануюць, і распрацаваць адпаведныя 
тэсты па вызначэнні інтэрвалаў транспазіцыі для інструментаў, 
якія транспануюць; 

5) з мэтай засваення неабходных ведаў, практычных навы-
каў і ўменняў аб функцыянальных і мастацка-выканальніцкіх 
асаблівасцях асноўных тыпавых складаў ансамбляў духавых ці 
ўдарных інструментаў скласці спіс аднайменных, роднасных, 
змешаных складаў з адзначэннем варыянтаў і камбінацый 
інструментарыя і напісаць характарыстыкі гучання адзначаных 
складаў ансамбляў; 

6) з мэтай засваення неабходных ведаў, практычных навы-
каў і ўменняў аб функцыянальных і мастацка-выканальніцкіх 
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асаблівасцях асноўных складаў аркестраў духавых і ўдарных 
інструментаў скласці спіс варыянтаў і камбінацый інструмен-
тарыя малога меднага, вялікага меднага, малога змешанага, 
вялікага змешанага аркестраў і напісаць характарыстыкі гучан-
ня адзначаных складаў аркестраў; 

7) памятаць аб тым, што нездавальняючыя адказы на семі-
нары ці пропускі гэтых заняткаў патрабуюць дадатковай 
адпрацоўкі матэрыялу семінара. 

 
Выкарыстанне тэхнічных сродкаў па вучэбнай дысцыпліне 

«Інструментазнаўства і інструментоўка» 
Для студэнтаў факультэта музычнага мастацтва і студэнтаў 

факультэта завочнага навучання Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў па вучэбнай дысцыпліне 
для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрам-
ках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-02 Народная твор-
часць (інструментальная музыка), спецыялізацыі 1-18 01 01-02 02 
Інструментальная музыка духавая. 

 
У працэсе вывучэння вучэбнай дысцыпліны «Інструмен-

тазнаўства і інструментоўка» выкарыстоўваюцца наступныя 
матэрыялы: 

1) музычныя фанаграмы з аўдыязапісамі гучання асобных 
духавых, ударных музычных інструментаў, розных складаў ан-
самбляў і аркестраў духавых, ударных музычных інстру-
ментаў; 

2) музычныя фрагменты з запісамі гучання асобных духа-
вых, ударных музычных інструментаў, розных складаў ансам-
бляў і аркестраў духавых, ударных музычных інструментаў на 
CD (The Essential Steven Mead – Euphonium. QPRL 095D, 1998 
Polyphonic Reproductions Ltd. 77–79 Dudden Hill Lane, London 
NW10 1BD, total time: 73,26; ORATION Steven Mead – 
Euphonium. QPRL 209D, Polyphonic Reproductions Ltd. PO Box 
19292, London NW10 9WP, England, total time: 73,28; B medium, 
ODDCD42, C & R Warner / Chappell Music Norway 2000, total 
time: 71,38; Demo-CD Eine Broschure mit verkleinerten 
Direktions-stimmen informiert uber diese und weitere meiner 
Kompositionen und Bearbeitungen. Musikverlag Bruno Sulzbacher 
A-4582, total time: 78,58; CD «Образцовый детский духовой 
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оркестр Поречской детской музыкальной школы», 2006, 
агульнае гучанне: 39,37); 

3) відэафільм «Musik in Bewegung. Europas blaskapellen im 
Steirischen Schilcherland» (ORF-Steiermark, Marburgerstr. 20-
8042 Graz. Sendug von 2. Juli 2000; агульнае гучанне: 60 хвілін); 

4) відэафільм «Фанфары Ялты». Международный фестиваль 
духовой музыки имени Василия Соколика». O-socolik.info; 

5) DVD Духовой квинтет «New life brass». 3 ноября 2012 
года. Ереванская государственная консерватория им. Комита-
са. Зал оперной студии им. Л. Сарьяна; 

6) DVD «Оркестр курсантов московской военной консерва-
тории». «The Cadets orchestra of Moscow military conservatore». 
P&C 2010 «Капельмейстер». KOP 060/. 

7) DVD + CD «The Development of the Hungary and the 
Central Eastern European WASBE Affiliate 2003–2018 festivals, 
competitions, conferences, symposiums, master classes, mtdia. 
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Рэкамендаваныя сродкі дыягностыкі 
 
Для дыягностыкі прафесійных кампетэнцый, выяўлення 

ўзроўню засваення ведаў і ўменняў па вучэбнай дысцыпліне 
«Інструментазнаўства і інструментоўка» рэкамендаваны нас-
тупны інструментарый: 

– падрыхтоўка пісьмовых кантрольных работ (заданняў); 
– напісанне рэфератаў па асобных раздзелах дысцыпліны; 
– састаўленне варыянтаў індывідуальнага плана работы вы-

кладчыка навучальнай установы па падрыхтоўцы выканаўцаў 
на духавых і ўдарных інструментах; 

– састаўленне варыянтаў інструментоўкі твораў для аркес-
тра, ансамбля духавых і ўдарных інструментаў з мэтай засваен-
ня тэарэтычных ведаў і творча-практычных навыкаў інстру-
ментоўкі з улікам асаблівасцей духавых і ўдарных інструмен-
таў; 

– напісанне дакладаў на навуковыя канферэнцыі па асобных 
тэмах дысцыпліны; 

– франтальнае вуснае апытанне студэнтаў на семінарах па 
тэмах дысцыпліны. 

 
Патрабаванні па выкананні самастойных заняткаў 

 
Для ажыццяўлення самастойнай падрыхтоўкі студэнтам, 

з мэтай засваення неабходных матэрыялаў вучэбнай дысцып-
ліны «Інструментазнаўства і інструментоўка», прапануюцца 
наступныя практычныя заняткі: 

1) у працэсе выбару музычнага твора для адпаведнай адап-
тацыі і інструментоўкі вызначыць яго дакладны характар з мэ-
тай размеркавання мастацка-выразных і тэхнічна-выканаль-
ніцкіх сродкаў; 

2) зрабіць музыказнаўчы і выканальніцкі аналіз вызначанага 
для інструментоўкі музычнага твора, скласці спіс мяркуемага 
адпаведнага музычна-інструментальнага арсенала з улікам 
неабходнай танальнасці і тэсітуры гучання твора; 

3) напісаць характарыстыкі духавых інструментаў з улікам 
іх функцыянальных і мастацка-выканальніцкіх асаблівасцей 
(лабіяльныя ці флейтавыя; язычковыя; амбушурныя ці мушту-
ковыя); 
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4) напісаць характарыстыкі ўдарных інструментаў з улікам 
іх функцыянальных і мастацка-выканальніцкіх асаблівасцей 
(ідыяфоны; мембранафоны); 

5) вызначыць інтэрвал транспазіцыі для інструментаў, якія 
транспануюць; 

6) скласці спіс асноўных тыпавых складаў ансамбляў духа-
вых ці ўдарных інструментаў (аднайменныя, роднасныя, 
змешаныя) і напісаць характарыстыкі іх гучання; 

7) адзначыць функцыянальныя, мастацка-выканальніцкія 
асаблівасці ансамбляў духавых, ударных інструментаў, напі-
саць прыклады іх выкарыстання ў сучаснай айчыннай ці 
сусветнай выканальніцкай практыцы; 

8) адзначыць функцыянальныя, мастацка-выканальніцкія 
асаблівасці аркестраў духавых і ўдарных інструментаў, напі-
саць прыклады іх выкарыстання ў сучаснай айчыннай ці 
сусветнай выканальніцкай практыцы; 

9) напісаць прыклады размеркавання галасоў у ансамблях 
духавых і ўдарных інструментаў у адпаведнасці з іх нотагра-
фічным афармленнем; 

10) напісаць прыклады размеркавання галасоў у аркестрах 
духавых і ўдарных інструментаў у адпаведнасці з іх нотагра-
фічным афармленнем. 

 
Метады і тэхналогіі навучання 

 
З мэтай засваення матэрыялу вучэбнай дысцыпліны «Інстру-

ментазнаўства і інструментоўка» прадугледжаны прагрэсіўныя 
метады і тэхналогіі навучання: наглядныя метады, выкары-
станне відэа- і аўдыяматэрыялаў, наглядных дапаможнікаў 
і інш. Таксама для арганізацыі самастойнай работы студэнтам 
прапануецца спіс асноўнай і дадатковай літаратуры. 
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Вучэбнае выданне 
 
 
 
 

ІНСТРУМЕНТАЗНАЎСТВА І ІНСТРУМЕНТОЎКА 
 

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 02 Інструментальная музыка духавая 
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