
паярыхтоўку студэнтаў на аснове выканання 
канкрэтных заданняў. Але не толькі гэта. У 
працэсе іх выканання студэнты праяўляюць 
ініцыятыву, зацікаўленасць і творчы падыход. 
Гэта ў сваю чаріу спрыяе павышэншо ўзроўню 
прафесійных ведаў, якія так неабходны буду- 
чым кіраўнікам духавых, эстрадных аркестра- 
вых калектываў у іх прафесійнай працоўнай 
дзсйнасці.

Валатковіч В.М., 
ст.выкладчык

ПЕРСПЕКТЫВА РАБОТЫ 
ПРАДМЕТНА-МЕТ АДЫЧН АЙ КАМІСІІ 
ПА ДЫРЫЖЫРАВАННЮ ВА ЎМОВАХ 

РЭФАРМАВАННЯ ВЫШЭЙШЫХ 
НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ 
КУЛЬТУРЫ I МАСТАЦТВА

3 мэтай вывучэння ўзроўпю дырыжорскай 
падрыхтоўкі кіраўнікоў духавых, эстрадных 
аркестраў намі была прааналізавана дзейнасць 
і рэпетыцыйная работа дырыжораў эстрадных і 
духавых калектываў Віцебскай, Магілёўскай.і 
Гомельскай абласцсй. Вынікі аналізу дазваля- 
юць зрабіць вывад аб тым, што агулыш ўзровень 
тэхнікі дырыжыравання жадае лепшага. Няглед- 
зячы на быццам бы і пленную капцэртна- 
выканаяыііцкую дзейііаснь калектываў трох 
абласцей, у наяўнасці аказалася няведанне 
многімі кіраўнікамі аркестраў асноўных кам- 
панентаў дырыжорскага мастацтва і іх прак- 
тычнага ўзнаўленіш (такая карціна назіралася 
нават сярод кіраўнікоў, якія маюць специаль
ную дырыжорскую йадрыхтоўку сярэдняга або 
вышэйшага звяна). Пры ўмове добрасумленнага 
вывучэння гэтых кампанентаў кіраўнікамі, 
карпатлівай адпрацоўцы тых або і і і ш ы х  эле- 
ментаў па тэхніцы дырыжыравання творчыя 
поспехі калектываў былі б значна вышэйшымі 
ў плане мастацкага ўвасаблецня і раскрыцця 
зместу твора.

У выніку аналізу мы прыйшлі да вываду, пгго 
гэта сітуацыя складаецца таму, што ссць неда- 
хопы ў дырыжорскай ладрыхтоўцы кіраўпікоў 
у час іх павучання ў той ці іншай навучалыіай 
ўстанове. Несур'ёзныя адпосіны да адпрайоўкі 
асобных элемеіггаў тэхнікі дырыжыравання

назіраюцца часта і ў студэнтаў аркестравых 
спецыялізацый Беларускага унівсрсітэта куль
туры. А гэта памнажае потым памылкі і пераш- 
кадЖ&е знаходжаншо шляхоў іх ліквідацьгі.

Такім чынам, лічым лагічным вывад аб тым, 
што тэарэтычныя, тэхналагічныя і практычныя 
момаігш комплексная падрыхтоўы спецыялістаў 
па дырыжыраванню самым непасрэдным чы
нам адбіваюцца на якасці творчай дзейнасці 
самадзейных або аматарскіх калектываў, а зна- 
чыць, яны ўплываюць на агульны ўзровень мас- 
тацкай культуры рэспублій.

У дырыжыраванні як відзе музычнай выка- 
налыгіцкай дзейнасці на сучасным этапе маюц- 
ца высокія творчыя дасягненні, аднак, як адзна- 
чыў вядомы дырыжор Л.Сгакоўсіі, яно застал о- 
ся адным "з самых туманных і няправільна 
ўспрыемых галін музычнага выканальншкага 
мастацтва". У методыцы выкладання дырыжы
равання таксама шмат супярэчнасцей. Пры наяў- 
насці шэрагу тэарэтычных распрацовак па 
тэхіііцы дырыжыравання навучэнцу даволі 
складана сарыентавацца ў прадстаўленай ін- 
фармацыі па прычыне або значнай яе складанас- 
ці, або недастатковай асэнсаванасці ролі тэхні- 
кі дырыжыравання як сродку дасягнення пэў- 
най мастацкай задачы. Мы паспрабавалі- рас- 
крыць змест дырыжыравання як сістэму ведаў, 
уменняў, навыкаў, як сістэму дзеянняў - умен- 
няў. Трэба падкрэсліць, што працэс асваення 
дырыжыравання складаецца з двух відаў дзеян- 
няў: асваенне музычнага тэксту ва ўсім аб'еме 
выразных сродкаў і фарміравашіе мастацкіх 
задач; рэалізацыя творчых задач пры дапамозе 
дырыжорскай тэхнікі.

Пры асваенні любога предмета важнай умо- 
вай з'яўляецца засваенне ведаў аб ім. У нашым 
выпалку, акрамя ведаў аб прадмеце, трэба вы- 
лучыць яшчэ і веды аб спосабах выканання 
канкрэтных дзеянняў.

Веды аб прадмеце ўключаюць наступнае:
- тэхніка дырыжыраваіпія, яе функцыі;

-кампаненты дырыжорскага апарату, іх
магчымасці;

- уласцівасці (змест) аўфтакта (хуткасць, 
амплітуда, працягласць, сіла, напрамак);

- структура аўфтакта (замах, імкненне, кроп- 
ка, адлюстраванне);

- інфармацыйныя магчымасці аўфтакта;
- передача характеру гучання, метра, тэмпу, 

рытму, дынамікі, пачатку іучання, зняцця яш.
Названия веды дазвалюць засвоіць веды 

другога роду, што вынікаюць з першых. Да гэ-
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тых всдаў мы аовосім парадах пабуаовы і спо- 
саб першичы метрычных схем (простых, скла- 
даных, змешаных); асноўных штрыхоў; суад- 
н о с іііы  актыўных і  пасіўных хэстаў; паказ 
уступу і спынсння гучання; унутрыдолевас 
запаўыенне дырыхорскап хэста (дуолі, трыё- 
лі, пункцірны рытм. прашшіаспь іукаў); выраз 
дынамікі; выраз тэмпаў; паказ паўз, фермат і іх 
разнавіднасцсй; магчымасш девай рукі.

Названия веды жыжўдяюшіа ў ваступных 
навыках і умениях, й ім і павінея аваясшаць 
дырыжор. Да іх адносяіша:

- передача метра;
- псраяача лынамігі;
- передача темпу;
- паказ пачатху іучання, уступу;
- паказ знпшяў гучання;
- унутрьщеиюае запаўненне дырыжорскага 

хэста;
- паказ пауз, фермат і да т.п.

Сфармрмавыя ва аснове всдаў уменні 
палійны набываць пэўную ступень аўта- 
матызаванасш (ахс не штампаў), хоць яны зма- 
няюппа ў залехнаспі ад канкрэтнага музычнага 
тексту. Ддичмпм ўыстяп м й ш м  быць асэнса- 
ваны з уяікам канкраияых выканалышдах за
дач.

Мазипк В.У., 
вшишгчык

ПРАБПЕМЫ АКТЫШЗАЦЬП 
МУЗЫЧНАГА СЛЫХУ СТУДЭНТАЎ 

У РАБОЦЕ НАД ПАРТЫТУРАЙ

Сарах пытанняў працэсу выхавання 
спецыялістаў у пшівс культуры і мастаціва 
вылучаецца фпвнне аб падрыхтоўцы адукава- 
ных, вмссж птрафссійных кіраўшкоў выка- 
налыгішсіх ш екш ваў . Галоўнай якасцю дыры- 
хора з'яуласхша востра развітая зкольнасць 
унутранага схыху. Паняпас ўяутранага слыху 
можна параўваць з павяішсм аб музычна-слыха- 
вых ўяўлснлях, ж ія  самі па сабе разывацца не 
могуць. РазвіцаВ ўнутранага слыху патрабус 
асаблівай увагі, дзякуючы якой дырыхор здоль- 
ны ўнутрава ўявіпь сабс рэальнае гучанне, 
разнастайныя гукавыя фарбы, мслодыі, акорды, 
рытмы. Студэпту-дьфыжору неабходна з пер- 
пшх крокаў навучаявя асэнсаваць ролю і зна- 
чэнвс музычна-слыхавых ўяўленняў.

Работу вал партыіурай мохна на
тры этапы:

1. Вывучэнне партитуры самастойна (маюц* 
па на ўвазе пазааўдыторныя заняткі).

2. Работа над партьпурай у класе з выклад- 
чыкам і канцэртмайстрам.

3. Работа нал партытурай непасрадна ў час 
рэпетыпыі з аркестрам.

Разлісдіпм работу над партъпурай на пер- 
шым этапе.

Вядома, што дырыхор не мае магчымасш 
вывучаць партитуру ў працэсс яе выканання. 
Ус* асноўная работа студэнта павінна праходзіць 
да сустрэчы з аркестрам. Тут мохна рэкаменда- 
ваць наступны шлях: знаёмства з творам па 
аўдыё- і відэазапісах. Але нельга забывапь і аб 
тым, што праслухоўванне запісаў мае і некато- 
рыя адмоўныя бакі. Пэта, безумоўна, капіраванне 
ui перайманне ў  сэнсе інтзрпрэтацыі, агогікі і 
гл.

Атрымаўшы ад праслухоўвання музычна- 
слыхавыя ўяўлснні, студэнт мае магчымасць 
пачаць аналіз і вывучэнне музычнага материалу. 
Студэнт-дырыжор; уяўляючы рэальнае іучанне 
твора (а гэта і Ссць унутраны слых), павінен 
вызначьшь яго форму, месца галоўнай і пабоч- 
ных сульмінацый, устанавіць цэзуры паміх 
музычнымі фразамі, сказамі, перыядамі, част- 
камі, праавалізавапь ладатанальны план, асаб- 
ігівасід пгрмоніі, перакласці терміны. Абапі- 
раючыся на всды, трэба прааналізавапь музыч- 
ную фактуру партитуры. Вызначым асноўныя 
кды аркестравай фактуры:

. манадычная;
- акордавая;
- поліфанічная;
• гамафонна-гарманічная.

У сваю чаріу для вызиачанай фактуры ха
рактерны тыя ш іншыя аркестравыя 
функшп. 1Ъта:

- меладыя,
-  ПфМОНІЯ,

- педаль,
- бас,
- фігурацыя,
- кантрапункт,
• падгалосак.

Названыя звесткі дапамоіуць студэнту ра- 
забрацйа ў няпростай аркестравай фактуры і, 
зраз умела, у асваенні розных тем, падгалоскаў, 
кантрапунктаў і гл.

Другі этап навучання — работа ў класе з 
иигпяддцкяи і канцэртмайстрам. Заняткі ў кла
се дырыхыравання маюць складаную задачу:
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