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БДУКМ на кафедры этналогіі і фальклору, паспяхова працяг-
ваецца і сёння, што дае магчымасць напрыканцы артыкула 
зрабіць наступныя высновы. 

1. Інавацыйныя змены ў этнамастацай адукацыі Беларусі па-
чатку ХХІ ст. увасобіліся ў адкрыцці новых напрамкаў 
адукацыі і стварэнні ў сістэме УВА структур, якія забяспечва-
юць патрэбу краіны ў спецыялістах-практыках па захаванні 
НКС для ўстаноў культуры новага тыпу. 

2. З’яўленне спецыялістаў галіны практычнай фалькла-
рыстыкі – з’ява, абумоўленая перабудовай навучання ва УВА 
Беларусі ў мэтах выканання запатрабаванняў дзяржавы як 
асноўнага інвестара этнамастацкай адукацыі. 

3. Актуальнасць этнамастацкай адукацыі сёння дазваляе ёй 
(пры стварэнні адпаведных умоў) выконваць шэраг камерцый-
ных функцый. 
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выкладчык кафедры духавой музыкі 

 
УМОВЫ ПАВЫШЭННЯ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ  

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ ТРУБАЧОЎ У СІСТЭМЕ 
ВЫШЭЙШАЙ МУЗЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ БЕЛАРУСІ 
 
Сучасны ўзровень падрыхтоўкі спецыялістаў музычнага 

мастацтва прад’яўляе шэраг сур’ёзных патрабаванняў да іх 
кваліфікацыі. Гэта ў поўнай меры адносіцца і да спецыялістаў, 
якія вывучаюцца ігры на трубе ў розных УВА Беларусі: Бела-
рускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, а таксама у яе філіяле ў 
г. Магілёве (спецыяльнасць «духавыя інструменты»); Беларус-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 147 

кім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў (спецыяль-
насці: «інструментальная музыка духавая», «мастацтва эстра-
ды»); Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Я. Купалы 
(спецыяльнасці: «інструментальная музыка духавая», «маста-
цтва эстрады»). 
Адзначым, што праблема арганізацыі самастойнай работы 

студэнтаў выклікае пэўны інтарэс у спецыялістаў вышэйшай 
школы. Так, напрыклад, з 1–2 лютага 2001 г. у БДУК была 
арганізавана тэматычная навукова-метадычная канферэнцыя па 
псіхолага-педагагічных і метадычных праблемах актывізацыі 
самастойнай пазнавальнай работы студэнтаў [8]. Гэту прабле-
му разглядалі і ўдзельнікі 2-й навуковай рэспубліканскай 
канферэнцыі па праблемах актуальнай сучаснай гуманітарнай 
адукацыі, якая была праведзена ў РІВШ 24 лістапада 2005 г.  
[1, с.182, 187, 188], а таксама была праведзена навукова-мета-
дычная канферэнцыя (14 лютага 2008 г.) у БДУКМ па прабле-
мах павышэння эфектыўнасці кіруемай самастойнай работы 
студэнтаў [10]. Праблема вывучалася такімі аўтарамі, як 
В. Волкаў, М. Волкаў, Т. Дакшыцар, А. Карацееў, А. Караткевіч. 
З мэтай вырашэння розных задач даследавання, сярод якіх 

аналіз вывучэння тэхналагічных асаблівасцей выканання сту-
дэнтамі на інструменце, планаванне іх заняткаў, вывучэнне 
нотнай літаратуры і г. д., мы выкарыстоўвалі наступныя ме-
тодыкі: 

– аналітычны агляд станаўлення і развіцця сістэмы навучан-
ня ігры на трубе (у тым ліку самападрыхтоўка выканаўцаў на 
прыкладах XVI–XVIII стст. і сучаснага перыяду); 

– інтэрв’юіраванне (апытанне выкладчыкаў і студэнтаў аб 
арганізацыі сістэмы самастойных заняткаў); 

– уключанае назіранне (аналіз папярэдніх і асноўных этапаў 
працэсу выканання студэнтамі самастойных індывідуальных 
заняткаў); 

– эксперыментальны метад (апрабацыя аб’ёму і зместу 
заданняў для самастойнай работы студэнтаў з мэтай развіцця іх 
навыкаў да самападрыхтоўкі). 
Праведзенае даследаванне дазволіла вызначыць, што галоў-

ная мэта арганізацыі самастойнай работы студэнтаў – гэта 
мэтанакіраванае ўдасканаленне тых выканальніцкіх навыкаў, 
якія студэнты атрымалі ў час навучання на базавым духавым 
інструменце ў музычных вучылішчах, каледжах мастацтваў і 
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культуры і інш. Акрамя гэтага арганізацыя самастойнай рабо-
ты студэнтаў ва УВА з’яўляецца неабходнай умовай пад-
рыхтоўкі будучых маладых спецыялістаў да самастойнай пра-
фесійнай дзейнасці ў сферы культуры і мастацтваў. 
Вынікі праведзенага даследавання па выкананні патраба-

ванняў навучальнага працэсу студэнтамі адпаведных мастацкіх 
спецыялізацый пацвердзілі, што самастойная работа, якая 
грунтуецца на агульнапедагагічных прынцыпах, з’яўляецца не-
ад’емнай часткай усяго вучэбна-выхаваўчага працэсу ва УВА. 
Як вызначае адзін з даследчыкаў праблемы арганізацыі сама-
стойнай работы студэнтаў М. Шутава, «самостоятельная рабо-
та вне аудитории должна быть управляемой и целенаправлен-
ной (прежде всего на начальном этапе). Задания для самостоя-
тельной работы должны быть рассчитаны именно на эти усло-
вия. Умения, знания того, как работать, является одним из фак-
торов, определяющих успешность самостоятельной работы. 
Это означает, что правильно организованная самостоятельная 
работа должна быть подготовлена в аудитории» [1, с. 187]. 
Адна з галоўных умоў падрыхтоўкі студэнтаў, якія навуча-

юцца ігры на трубе, з’яўляецца састаўленне розных відаў 
планаў па іх самападрыхтоўцы. На наш погляд, найбольш 
эфектыўнымі будуць наступныя тыпы планаў. 
План самастойнай работы над інструктыўным матэрыя-

лам. Гэты план прадугледжвае вызначэнне студэнтамі асноў-
ных этапаў работы над неабходнымі практыкаваннямі на тру-
бе, вывучэнне гам, эцюдаў на розныя віды тэхнікі. 
План самастойнай работы над музычнымі творамі. Гэта 

разнастайнасць плана, які ўказвае студэнтам, як рацыянальна 
арганізаваць адпаведныя віды заняткаў па развіцці асабістых 
выканальніцкіх навыкаў у працэсе работы над камерна-інстру-
ментальнымі творамі кампазітараў-класікаў і сучасных аўта-
раў, у тым ліку Беларусі. 
План самастойнай работы па вывучэнні аркестравых і ан-

самблевых партый. Гэты план дазволіць студэнтам вызначаць 
найбольш складаныя мастацкія і тэхналагічна-выканальніцкія 
асаблівасці, выканаць неабходны аб’ём работы ў кожным му-
зычным творы. 
Як паказалі матэрыялы праведзенага даследавання, у розных 

УВА культуры і мастацтваў студэнты разглядаемых спецыяль-
насцей ажыццяўляюць развіццё мастацкіх выканальніцкіх 
навыкаў ігры на трубе па наступных кірунках: 
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Арганізацыя самастойных ранішніх заняткаў без выклад-
чыка з мэтай падрыхтоўкі і актывізацыі выканальніцкага апа-
рату для работы над заданнямі ў час сустрэчы ва аўдыторыі з 
выкладчыкам ці да заняткаў на рэпетыцыі ансамбля, аркестра 
(папярэднія практыкаванні па падрыхтоўцы выканальніцкага 
дыхання без інструмента, а потым з інструментам; вызначэнне 
гатоўнасці дыяфрагмы; вызначэнне гатоўнасці апертуры і ам-
бушура пры дапамозе практыкаванняў па сістэме «basing» і іх 
магчымая карэктура пры дапамозе цюнера ці фартэпіяна; вы-
значэнне сістэмы заняткаў над падоўжанымі гукамі ў ва-
рыянтах з рознай дынамікай – p, mp, mf, f ці ў яе кантрасных 
градацыях – mp–mf, mf–f, p–f; асноўная дадатковая аплікатура 
ў павольных і сярэдніх тэмпах. 
Вызначэнне абавязковых папярэдніх заданняў з мэтай пад-

рыхтоўкі і актывізацыі выканальніцкага апарату да заняткаў ва 
аўдыторыі з выкладчыкам ці рэпетыцыі ансамбля, аркестра 
(папярэднія практыкаванні, уключаючы варыянты кантраснага 
супастаўлення кантылентных фрагментаў са складанымі тэх-
нічнымі камбінацыямі; вызначэнне выканальніцкіх задач па 
засваенні ўсіх відаў работы над гамамі, у тым ліку розныя 
штрыхавыя камбінацыі; падбор эцюдаў на розныя выканаль-
ніцкія задачы і віды выканальніцкай тэхнікі; дасягненне да-
кладнага выканання абертонаў (узыходзячыя і зыходзячыя); 
чаргаванне камбінацый на падставе скачкападобных варыянтаў). 
Адпаведная карэктура інтанавання, якая абумоўлена неаб-

ходнасцю пастаяннага кантролю ў час ігры з канцэртмайстрам 
на аўдыторных занятках з выкладчыкам. 
Адным з эфектыўных кірункаў развіцця самастойных на-

выкаў па атрыманні неабходных прафесійных ведаў на сучас-
ным этапе навучання ва УВА з’яўляецца, на думку В. Сергеен-
кавай, модульна-рэйтынгавая сістэма кантролю. Разглядаючы 
гэту сістэму вучэбнага працэсу ва УВА, даследчык адзначае, 
што яна «дает возможность объективно и развернуто оценить 
знания студента по изучаемой дисциплине в виде его рейтинга. 
Рейтинг студентов может быть разных уровней: рейтинг на за-
нятии; рейтинг по каждому модулю; рейтинг по отдельной 
дисциплине; рейтинг студента по кафедральным дисциплинам, 
если преподаватели кафедры работают по модульно-рейтин-
говой системе; общий рейтинг студента. Рейтинг может быть 
использован при любой аттестации студентов» [9, с. 27]. 
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Модульна-рэйтынгавая сістэма адносна навучальнага працэ-
су нам, выкладчыкам выпускаючай кафедры, дае магчымасць 
улічваць ступень выканання студэнтамі вучэбных заданняў у 
час іх самастойных заняткаў (выкананне камерна-інстру-
ментальных твораў, а таксама ансамблевых і аркестравых; 
прагрэс і рэгрэс у засваенні віртуознай тэхнікі; якасць выка-
нання канцэртных праграм кафедры і інш.). 
З мэтай стымулявання вынікаў самастойнай работы студэн-

таў неабходна вызначыць і адпаведныя меры іх заахвочвання, 
сярод якіх аб’ява падзякі, прэмія, надбаўка да стыпендыі 
хадайніцтва аб накіраванні ў магістратуру, размеркаванне пас-
ля ўніверсітэта на прэстыжнае несца працы і г. д. 
Акрамя гэтага, як адзначае В. Сергеенкава, «обязательным 

условием внедрения модульно-рейтинговой системы является 
обеспечение студентов необходимой учебно-методической ли-
тературой» [9, с. 23]. Сярод выданняў гэтай спецыяльнай 
літаратуры найбольш карысным, на наш погляд, з’яўляюцца 
работы В. Волкава [2], М. Волкава [3], А. Карацеева [6] і інш. 
Такім чынам, аналіз вынікаў праведзенага даследавання 

сведчыць, што існуе непаразуменне значнасці і неабходнасці 
самастойнай работы студэнтаў як з боку выкладчыкаў выпус-
каючых кафедр, так і саміх студэнтаў. Заняткі па развіцці твор-
ча-выканальніцкіх навыкаў студэнтаў абмяжоўваюцца шматра-
зовым выкананнем тых ці іншых музычных фрагментаў у час 
заняткаў з выкладчыкам у аўдыторыі, а таксама працягам гэта-
га трэнажу ў час пазааўдыторных заняткаў з мэтай удаскана-
лення такой спецыфічнай і складанай работы, як так званыя 
«педальныя гукі». Менавіта гэтай праблеме прысвечана мета-
дычная работа, спецыяльна падрыхтаваная намі для арганіза-
цыі штодзённых самастойных заняткаў трубача [5]. 
Праведзенае даследаванне дазваляе зрабіць наступныя вы-

вады. 
Самастойная работа студэнтаў УВА культуры і мастацтваў 

разглядаемых спецыяльнасцей з’яўляецца актуальнай і патра-
буе ўсебаковага вывучэння. 
Выкладчыкам выпускаючых кафедр для арганізацыі мэтана-

кіраванага працэсу падрыхтоўкі студэнтаў гэтых спецыяльна-
сцей неабходна распрацаваць адпаведную дакументацыю (гра-
фік кантролю самастойнай работы студэнтаў па спецыяльных 
дысцыплінах; распрацоўка метадычных рэкамендацый па рабоце 
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над вучэбна-метадычнай літаратурай з адпаведным спісам; вы-
значэнне заданняў па выкананні самастойнай работы і г. д.). 
Для дасягнення эфектыўных вынікаў навучальнага працэсу 

неабходна арганізаваць семінары-практыкумы па пытаннях 
планавання студэнтамі іх самастойных пазааўдыторных занят-
каў, выканання аб’ёму заданняў на адпаведных этапах, ажыц-
цяўлення самакантролю ў час самападрыхтоўкі. 
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