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АНЦЫП1РОВ1Ч Вольга 
Мккалавуна -
сш арш ы вы к лад чы к каф едры  
м еш оды к дашкольнай адукацьп  
БДПУ 1мя М а к с !м а  Танка

Артыкул прысвечаны разгляданню некаторых шляхоу найбольш  
поунага выкарыстання патэнцыялу народнага музычнага мастацт- 
ва у выхаванн / дашкольн1кау. Традыцыйна гульня займае адно з 
галоуных месцау у аргашзацьп разнастайных вщау дзейнасц /  дзя- 
цей.

Аутар падыходз/ць да гульняу на аснове  фальклорнага р е 
пертуару з ул'/кам с1нкрэтычнасц1 гэтага в'щу мастацтва. Д адзе- 
ная рк^са фальклору дазваляе а б ’ядноуваць у адной гульн/' розныя 
вщы дз/цячай музычнай дзейнасц /' (успрыманне, выканальн'щтва, 
творчасць). Яна жа дыктуе не тольк/' магчымасць, але  /' неабход- 
насць комплекснага вырашэння задач выхавання, выкарыстання не 
тольк\ музычнай дзейнасц / дзяцей, але  /' /ншых яе вщау. Пры гэтым 
асноуным /  задачам\ з ’яуляюцца музычнае разв/ццё дашкольн/кау, 
фарм/раванне /х выканальн/цк/х навыкау, уяуленняу пра музычнае 
/' фальклорнае мастацтва. Асабл/вы акцэнт зроблены аутарам на 
неабходнасц / засваення старшым/' дашкольн/кам/ найбольш тыповых 
асабл/васцей нацыянальнай фальклорный мелодык / /' рытм/ю, што 
адпавядае галоунай мэце гэтых гульняу — далучэнне дашкольн/кау 
да музычнага фальклору.

Уводз'шы

Адной са значных задач м у
зычнага выхавання даш кольш кау 
з ’яуляецца узбагачэнне IX вопыту 
успрымання I выканання разнастай- 
най музыю —  як клаачнай, так I на- 
роднай. Музычны фальклор заусёды 
л1чыуся каштоуным матэрыялам, яю 
дазваляе не толью вырашаць зада- 
чы музычнага выхавання дзяцей, але 
I уздзейн 1чаць на дз1ця усебакова. 
Дзякуючы сЫкрэтызму (зл1тнасц|) ус1х 
элементау фальклорнага мастацтва,

амаль што кожны узор музычнага 
фальклору дазваляе выкарыстоуваць 
у комплексе не толью розныя вщы 
д з 1цячай музычнай дзейнасц!, але I 
уздзейн1чаць на усё светауспрыманне 
д з 1цяц|, якое таксама сЫкрэтычнае. 
Найлепшай формай засваення узорау 
музычнага фальклору дашкольнкам!, 
вядома, з ’яуляецца гульня. На жаль, 
гэтае пытанне у айчыннай навукова- 
метадычный Л1таратуры амаль што 
не распрацавана, як I увогуле пытанн! 
далучэння дашкольн1кау да белару- 
скага музычнага фальклору.
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Асноуная частка

У прапанаваных жжэй му- 
зы чных гульнях, яюя а б а т -  
раю цца  на ф альклорны  рэ- 
пертуар, у перш ую  чаргу вы- 
р аш аю цц а  зад ачы  за с в а е н - 
ня старшым! дашкольжкам! не 
столью асобных фальклорных 
узорау, кольк! усведам лення 
найбольш спецыф 1чных для бе- 
ларускага музычнага фальклору 
ладавых («Калыханю Коцка») I
РЫТМ1ЧНЫХ («МуЗЫ ЧНЫ Я РУЧН1К1»)

асабл1васцей, узаемасувяз! па- 
М1Ж рытм 1чным малюнкам м е
лодьм I рытмам верш а («Цв 1- 
ю»), пашырэння уяуленняу пра 
жанры I IX прызначэнне. Безу- 
моуна, пры гэтым будзе разв1- 
вацца гукавысотны  слых, ла- 
давае I музычна-рытм1чнае па- 
чуццё, музычная памяць, му- 
зы чнае  I творчае  м ы сленне  
старш ага дашкольжка. Разам  
з тым выкарыстанне л1чылак, 
Л1чбавага з а т с у  мелодый, вы- 
лучэнне высок 1х I жзюх, пра- 
цяглых I каротк1х гукау будуць 
с а д з е й ш ч а ц ь  з а м а ц а в а н н ю  
элем ентарны х м атэм аты чны х 
уяуленняу, знаёмства з тэкстам! 
дапаможа разв1ваць мауленне I 
узбагачаць лекску дзщяци

Правядзенне гульняу з да- 
школьжкам! патрабуе выкары- 
стання некаторы х наглядных 
гульнявых матэрыялау, яюя пе
дагог з поспехам можа падрых- 
таваць самастойна.

Штачка, 1голачка, 
Ц|-ц|-ц|,
Уляц|
(13 складоу).

ГУЛЬНЯ «ЦВ1К1»
Задачы: узбагачаць уяулен- 

Н1 дашкольн1кау пра жанр л 1чыл- 
К1; садзейш чаць развучванню  
л 1чылак з далейш ым увядзен- 
нем IX у гульнявую дзейнасць 
дзяцей; садзейжчаць усведам- 
ленню  залежнасц! ры тм 1чнай 
арган 1зацы'| мелодьм ад рытм 1ч- 
нага малюнка вершаванага тэк- 
сту; замацоуваць паняци .1 «вы- 
шэй —  Н1жэй», «працяглы —  
каротю»; разв1ваць музычнае 
мысленне, фарм1раваць навыю 
чыстага 1нтанавання мелодьм на
1— 3 гуках, замацоуваць навыю 
выканання рытм 1чных малюнкау 
I мелодый на ксшафоне.

Матэрыял / абсталяванне 
для гульш

/  Кстафон.
/  Гульнявая карта «Пад- 

лога». Уяуляе сабой  картку- 
м алю нак драулянай  падлог! 
(прыбл1зная даужыня —  20 см, 
шырыня —  10 см). На ёй тры 
«дошк!» маю ць па 16 прора- 
зей каля аднаго сантыметра у 
даужыню. 3  дапамогай картк! 
мадэл1руецца вышыня гучання.

/  Разразны набор «Цв1ю». 
Элементы набору «Цв1ю» (трох- 
вугольн1К1 вы ш ы нёй  каля 2 см 
I асновай 1,5 см, на яюх нама- 
ляваны цв 1К1) прызначаны для 
м адэл 1равання даужын! гукау. 
Так, «ЦВ1К1 з вялкай плешкай» 
(IX каля 10) —  доупя гук1, «цв!К! 
з маленькай плешкай» (IX не 
менш за 16) —  каротмя гук1. 
«Малаточак» выразаны з кардо- 
ну або адпаведная цацка.

Стакан, л1мон 
Выйдз! вон! 
Стакан вады 
Выйдз! ты! 

(14 складоу).

П р а в ’т ы  гульн /. Удзель- 
н1чаюць ад 2 да 5 дзяцей. Пер- 
шапачаткова у рол! вядучага вы
ступав дарослы, яю 1мправ 1зуе 
м елоды ю , вы кары стоуваю чы  
тэкст Л1ЧЫЛЮ. Пры гэтым ён 
м адэл 1руе змяненне вышын! I 
працягласц! гукау праз пасля- 
доунае  выкладванне на гуль- 
нявой карце элементау набору 
«Цв1ю». Наступны вядучы, абра- 
ны дарослым, паутарае (гола- 
сам  з д апам огай  ксш аф она) 
прапанаваны варыянт мелодьм, 
аб атр аю чы ся  на мадэль, пас- 
ля чаго стварае свой варыянт 
I выб|рае наступнага вядучага. 
Гульня можа доужыцца да той 
пары, пакуль кожны з гульцоу 
не пабывае у рол! вядучага.

Ход гульж
Гульня п р аво д з 1цца у два 

этапы.
1-ы этап. Дарослы  дэман- 

струе гульцам гульнявую карт- 
ку «Падпога», пры гэтым тлу- 
мачыць, што некаторыя «дошк! 
падлог!» не замацаваны. Пры- 
м ацаваць  дошк! можна з д а 
памогай набору «цв!коу» I «ма- 
латочка». Каб працаваць  б ы 
ло весялей, дарослы прапануе 
складаць песеньк1-л 1чылю. Д о 
бра, кал! хто-небудзь з гульцоу 
успомжць тэкст адной з л 1чылак. 
Кал1 не, тады дарослы сам пра
пануе адпаведны тэкст.

М о гуць  вы кар ы стоувацц а  
наступныя Л1ЧЫЛЮ (у дужках па- 
значана колькасць складоу п\- 
чылю або яе фраз):

Бег сабака цераз мост,
Чатыры лапы, пяты —  хвост 
(15 складоу).

1шоу Ц1хан па маету, 
Правая|уся ён у ваду. 
Буль к
(15 складоу).

Пятро, Пятро, 
Падай вядро. 
Карове пщь —  
Табе жмурыць 
(16 складоу).

Раз, два, тры, чатыры, 
Кошку грамаце вучыл! 
(14 складоу).
Не чытаць, не пюаць, 
А за мышкам! скакаць 
(13 складоу).

Раз, два, тры, чатыры, пяць, 
Выйшау зайчык пагуляць 
(14 складоу).
А за зайцам —  шэры воук, 
Воук у зайцах знае толк 
(14 складоу).

Эны-бэны, ф|ны, лёк, 
Сам Пятров1ч блты  пёк 
(14 складоу).
Пёк, пёк, не дапёк, 
Схап1у шапку дый уцёк 
(12 складоу).
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Колькасць I разнавщ насць 
«цв1коу» для ад лю страван ня  
мелодьм 1м прав 1зуемай л 1чылю 
дарослы можа падабраць напя- 
рэдадш  гульш, а можа I р а 
зам з дзецьм!. Апошн! варыянт 
больш падыходзщь, кал1 развуч- 
ваецца тэкст новай л 1чылк1. Тэ
та дазваляе не адзш  раз пра- 
гаварыць яе ус1м гульцам, вы- 
лучаючы колькасць гукау, IX 
працягласць I г. д. Пасля такой 
падрыхтоую дарослы  стварае 
свой варыянт л1чылк1, якая м о
жа выконвацца 1м на адным гу- 
ку (пры першасным знаёмстве 
з гульнёй) або на 2-3. Пад- 
час выканання л 1чылю д а р о с 

лы «ставщ ь цвIкI» у адпавед- 
ныя прораз! на гульнявой карт- 
цы, пры гэтым суадносщ ь вы- 
шыню гучання з адной з трох 
«дошак падпоп», а даужыню гу- 
ку —  з памерам плешк! цвка. 
Пасля гэтага дарослы выб1рае 
аднаго з гульцоу (гэта можа 
быць жадаючы або вылучаны з 
дапамогай той жа л 1чылю), яко- 
му даецца «малаточак». 3 д а 
памогай гэтага шструмента гу- 
лец «замацоувае ц в к 1», крана- 
ючыся да кожнага з IX падчас 
свайго выканання л 1чылю. Зад а
ча гульца —  найбольш даклад- 
на выканаць л 1чылку па мадэл!. 
Пасля выканання гэты гулец

становщ ца вядучым, а д аро с 
лы дапамагае яму. Новы вяду- 
чы можа стварыць сваю мело- 
дыю  гэтай жа л 1чылк1 або вы- 
браць новы тэкст.

Заувага. Пры выбары л1чылк1 
неабходна ул|'чваць колькасць 
проразей на гульнявой картцы —  
IX 16 на кожнай «дошцы». Таму, 
кал! л 1чылка штануецца на ад
ным гуку, то колькасць складоу 
можа дасягаць 48. Кал! л1чылка 
1мправ1зуецца на 2-3 гуках, яе 
тэкст не павшен быць большым 
за 16 складоу. Як правша, гэта 
адпавядае дзвюм фразам л1чылю. 
Напрыклад, 1мправ1зацыя на двух 
гуках л1чылк1 з 13 складоу можа 
быць наступнай:

- у г ц ---------- \ - - Д -
..

У - 1 V -
*

5 = ^

- т о Т  ж ± ^ ± Ж
— !—  

Я
ч —  

а
----- 1— -0 ..ш

----

№-та-чка 1 - го-ла-чка, щ -щ -щ , у-ля-щ.

Кал1 у л1чылцы больш фраз, 
то задание можна выконваць у 
два прыёмы розным! дзецьми 
М агчы м а таксам а  с тва р ы ць  
больш доугую «падлогу».

2-1 этап аналапчны першаму 
этапу, але л1чылю 1мправ1зуюцца 
на ксшафоне. Паколью тэксты 
л 1чылак ужо знаёмыя дзецям, 
першым вядучым можа быць 
адзш з гульцоу.

ГУЛЬНЯ 
«МУЗЫЧНЫЯ РУЧН1К1»
Задачы: пашыраць уяуленн! 

дашкольнкау пра элементы бе- 
ларусюх арнаментау; замацоуваць 
веды пра даужыню гукау; раз- 
в1ваць музычна-рытм1чнае пачуц- 
цё, абагульняць уяуленн! пра ха- 
рактэрныя для беларускага му- 
зычнага фальклору рытм 1чныя 
мапюню (с!нтагмы);

Матэрыял / абсталяванне 
для гульн/

/  Шумавыя музычныя шст- 
рументы.

/  Камплекты «М узычныя 
ручшю». Кожны з камплектау 
складаецца з дзвюх частак па 
тыпу «пазл», на кожнай частцы *

з дапам огай  «зорачак» адлю- 
страваны аднолькавы рытм1чны 
малюнак. В я л т я  зорачю  ад- 
павядаю ць гукам даужынёй у

чвэрць, маленьюя —  даужынёй 
у васьмую. Напрыклад, адзш з 
камплектау можа выглядаць на- 
ступным чынам:

Увогуле для гульш можна выкарыстоуваць самыя разнастайныя 
рытм1чныя малюнк!, але мы прапануем тыя з |'х, яюя найбольш часта су- 
стракаюцца у фальклорных узорах, найбольш даступных для дашкольжкау. 
Прывядзём прыклад чатырох таюх малюнкау.

У забаулянках «Гойда, гойда, гайдамаш», «1шоу Бай па сцяне», «Мышка, 
мышка, дзе была?», зактчцы «Дожджык, дожджык, сыпан!», калыханцы «Сп1, 
сыночак, мтенью»:

У капядных песнях «Ой, ну, ну, каза», «Капяда з казой», «Го-го-го, каза»:

У забаулянках «Кую, кую ножку», «Ладу, ладу, ладю», «Коц|, коц|, лапю> 
закл!чцы «Божая кароука», калыханцы «Люл1, лкхш, люл1, прыляцел! куры»:

А -
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У мелодыях да танцау «Таукачыю», «Шастак»:

-I  ̂ яти
У гульнI пажадана выкарыстоуваць 8 камплектау —  па два на кожны 

рытм!чны малюнак.

Правт ы  гульн/'. Удзелы-п- 
чаюць да васьм! чалавек. Пер- 
шы вядучы —  дарослы, ён пра- 
пануе кожнаму гулыду выбраць 
адну з частак камплекту «Му- 
зычныя ручжю», а потым па- 
дабраць да яе I другую  част- 
ку. Перамагае гупец, яю першы 
склау камплект. Астатж я гуль- 
цы працягваю ць свой пошук, 
дарослы ф 1ксуе поспех кожна- 
га. Кал! усе камплекты зной- 
дзены, першы пераможца пля- 
сканнем у далож адлюстроувае 
атрыманы  ры тм 1чны малюнак 
(д зве  р ы тм 1чныя сш тагм ы ). 
Астатж я гулыды атрымл 1ваюць 
шумавыя музычныя Ыструменты,
IX задача —  адлюстраваць тэ
ты малюнак з дапамогай му- 
зычных шструментау. Малюнак 
паутараецца да той пары, пакуль 
увесь «аркестр» не прагучыць 
рытм 1чна дакладна. Наступным 
вядучым будзе дзщя, я кое друпм 
адшукала парныя картю камплек
ту. Гульня можа доужыцца да та- 
го часу, пакуль не прагучаць усе 
рытм1чныя малюню або кожны з 
гупьцоу не пабывае вядучым.

Ход гульш
Дарослы дэманструе гуль- 

нявыя камплекты I удакладняе 
уяуленж дзяцей пра таю прад- 
мет побыту, як ручжк. Паве- 
дамляе, што ручжю служыл! не 
толью практычным мэтам, але 
был! I прадметам 1нтэр’ера. Ад- 
ным з традыцыйных арнаментау 
на ручн1ках была «зорачка». Так1я 
«зорачю» ёсць I на «нашых му- 
зычных ручн 1ках». Але час IX 
пашкодз1у, I яны патрабуюць ра- 
монту. Пасля гэтага дарослы  
прапануе кожнаму дз1цяц| спачат- 
ку па адной частцы камплекту, а 
потым выкладвае астатн1я частю, 
каб гульцы адшукал! патрэбную

А л

1М частку «ручыка». Далей гульцы 
дзейн1чаюць адпаведна правшам. 
Пасля выканання р ы тм 1чных 
малюнкау гульцы па жаданню мо- 
гуць калектыуна выканаць фаль- 
кпорны твор (знаёмую песню або 
танец), у яюх прысутычае адз1н з 
рытмау «ручнка».

ГУЛЬНЯ 
«КАЛЫХАНК1 КОЦ1КА»

Заданы: замацоуваць уяулен- 
Н1 дашкольн1кау пра жанр калы- 
ханю; садзейн1чаць усведамлен- 
ню дашкольшкам! сувяз! пам 1ж 
вышынёй гуку I адлюстраван- 
нем яго гучання на кстаф оне 
па л1чбавай сютэме; разв1ваць 
ладавае пачуццё I гукавысотны

слых; фарм 1раваць уяуленн! пра 
спецыф 1чнае гучанне традыцый- 
нага лада беларускага фальклору 

Матэрыял  / абсталяванне 
для гульн/

/  Кстафон, на яюм пласц|- 
ны, пачынаючы з «до» першай 
актавы, памечаны л 1чбам 1.

/  Малюнак, на яюм —  ка- 
лыска, ф 1гурю Малыша I Коц1ка.

/  Камплекты «Калыска». 
Кожны таю камплект склада- 
ецца з дзвю х частак —  белай 
«пярыню» I каляровай «коудрач- 
К1». На белай частцы у выгля- 
дзе Л1чбавай паслядоунасц! (для 
далейшага выканання на к с т а 
ф оне) адлю страваны  тыповы  
напеу калыханк!, на каляровай —  
толью другая фраза гэтага на
певу, якая мае выражанае ма- 
жорнае ц| м 1норнае нах1ленне. 
Колер гэтых частак пав!нен ад- 
павядаць ладавай аф арбоуцы  
фразы. Напрыклад, яны могуць 
быць жоутага (мажор) I салата- 
вага (м1нор) колеру або Ыш.

Так1х камплектау можна прапанаваць чатыры —  з адлюстраваннем ча- 
тырох двухтактавых мелодый калыханак, у аснове яюх ляжыць нацыянапьна 
спецыф1чны I найбольш распаусюджаны у беларусюх народных калыханках 
тэрцыевы лад з субквартай. Асабл1васць лада у тым, что ён ахопл1вае ча
тыры гук1, тры з як1х запауняюць малую або вял!кую тэрцыю (гэтым I вылу- 
чаецца ладавая афарбоука), а чацвёрты гук далучаецца зн1зу на адлегласц! 
кварты. Схема гэтага лада выглядае наступным чынам:

Для гульн! прапануюцца наступныя мелоды! на аснове гэтага лада. 
1. 3 мажорным нахтеннем (жоутыя картк1-«коудрачк1»):

/Ичбавы зап!С гэтых мелодый наступны:
2 2 5 5 7 6 5  2 2 5 5 6 7 5
2. 3 мЫорным нахшеннем (салатавыя картк1-«коудрачк!»):

Л1чбавы запю так::
3 3 6 6 8 7 6  3 3 6 6 7 8 6
Адз1н з камплектау будзе выглядаць наступным чынам (дзве частю па- 

асобку, яюя у ходзе гульн! накладваюцца адна на адну):
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Правт ы  гульн/. Удзельш - 
чаюць ад аднаго да чатырох 
гульцоу. Дзец| па чарзе выбн 
раюць картку камплекту («пя- 
рынку»), потым адб|раюць ся- 
род 1ншых картак-«коудрачак», 
прапанаваных дарослым, тую, 
якая адпавядае першай. Кал 1 
камплекты  падабраны , кож- 
нае д з 1ця павшна выканаць на 
кстаф оне калыханку, карыста- 
ючыся л1чбавым запюам. Гуль
ня можа доужыцца да таго часу, 
пакуль не будуць выкананы усе 
варыянты калыханак.

Ход Г у Л Ь Н 1

Перад правядзеннем гульш 
дарослы дэманструе малюнак з 
калыскай I удакладняе уяуленш 
д зя це й  пра гэты  прадм ет, 
пры неабходнасц! дае пэуную 
шфармацыю. Звяртае увагу на 
тое, что вобраз Ката (Катка, 
Коцка), яю дапамагае заснуць 
дз1цяц|, часта выкарыстоуваецца 
у беларусюх калыханках, нават 
юнавау таю выраз —  «ката спя-

ваць» (гэта значыць пець калы
ханку). Па магчымасц! дарослы 
выконвае адзш  з таюх узорау. 
Пераходзячы да гульш, д арос
лы прапануе пераслаць  «пя- 
рынку» I «коудрачку» у калысцы, 
каб Малышу было добра спаць. 
А каб ён заснуу хутчэй, выка
наць для яго калыханю, яюя пад- 
кажа Коцк. Дарослы дзейшчае 
ад 1мя Коцка  I выкладвае пе 
рад гульцам! «пярыню», а потым 
I «коудрачю». Дзщя, якое першае 
падабрала камплект, запраш ае 
Коцка паслухаць калыханку \ вы
конвае яе. Коцк, кал1 яму спа- 
дабалася калыханка, дазваляе 
пакласц! М алы ш а «у гэту ка- 
лыску». ф|гурка М алыш а раз- 
мяшчаецца гульцом пам1ж «пя- 
ры нкай» I «коудрачкай»  —  
Малыш сп 1ць. Аналапчным чы
нам дзейш чаю ць Ышыя гуль
цы, перакладаючы М алы ш а у 
«свае калысю». Пры пауторным 
правядзенж гульж яе удзельшю 
могуць выконваць калыханку на 
|нструменце I спяваць свой тэкст

або выкарыстоуваць, напрыклад, 
таю я трады цы йны я варыянты 
тэкстау, галоуным персанажам у 
яюх з ’яуляецца Коцк:

Пайшоу каток у лясок, 
прынёс каток паясок.
Пайшоу каток на таржок, 
прынёс каток тражок.
Пайшоу каток на крыльцо, 
прынёс каток нам кальцо. 
Пайшоу каток на масток, 
злав1у рыбку за хвасток.

Заключение

М узычныя гульш, у аснове 
яюх ляжыць фальклорны рэпер- 
туар, з ’яуляюцца эфектыуным 
сродкам  м узы чнага вы хаван
ня (развщ цё музычных I твор- 
чых здольнасцей, фарм1раванне 
выканальшцюх навыкау, пашы- 
ренне I абагульненне  ведау 
пра ф альклорнае м астацтва I 
м узы чн а -м оун ы я  а с а б л 1васц| 
беларускага музычнага ф аль
клору) I усебаковага развщ ця 
дашкольнка.

Заканчэнне. Пачатак на с. 15.

Настаунт музыю сярэдшх школ —  N° 86 Парты- 
занскага раёна Н. I. Суша, №  46 Завадскога раёна 
А. У. Карчэуская I N0 3 Маскоускага раёна С. Г Яфрэма- 
ва —  падзялтюя вопытам выкарыстання беларуска
га фальклору як на уроку музыю, так I у пазаклас- 
най рабоце —  у выглядзе прэзентацьи I штэрактыу- 
най гульж. Знаёмства з беларусЮм! абрадам! як 
сродкам выхавання нацыянальнай самасвядомасц! 
вучняу —  тэма выступления настаункау музыю 
маскоускага раёна Т. К. 1вановай 1 Завадскога раё
на Г. М. Аляшкев1ч.

Вельм1 яскрава быу прадстаулены фальклорна- 
тэатральны напрамак педагапчнай  дзейнасц! 
настаункау музыю сярэдняй школы № 3 Маскоускага 
раёна. Майстар-клас правяла I. У. Дуброуская.

Настаунк музыю сярэдняй школы № 72 Парты- 
занскага раёна Дз. Л. Пятров1ч пазнаём1у уск прысут- 
ных са сваёй творчасцю. На базе школы 1м быу ство- 
раны альтэрнатыуны сайт «Л1таратурная гасцёуня» 
(дозйпауа.пагос1.ги), на старонках якога прадстаулены 
творы лепшых сучасных маладых I знакам1тых 
беларусюх паэтау 1 празакау. Паэт Мкола Шабов1ч 
стау госцем пасяджэння. Яго цудоуныя л1рычныя вер- 
шы I пародьи был! сустрэты вельм! цёпла. У выкананн'| 
таленав1тага спевака Анатоля Мкальчэнкава прагучат 
песн! Дз. Пятров1ча на вершы М. Шабов1ча.

Вынкам пасяджэння стала выступление юраунка 
метадычнага аб’яднання настаункау дысцыплш «Ас- 
новы айчыннай 1 сусветнай мастацкай культуры» 
I «Сусветная мастацкая культура» Партызанскага

А Л

раёна настаужцы музыю сярэдняй школы N2 22 
Т. В. Карпеню. Вучж Таццяны Вастьеуны з ’яуляюцца 
пераможцам! мнопх конкурсау рознага узроуню. А у 
гэтым годзе, падчас фестывальнага руху кра1н СНД 
I Балтьи, вучажца 7-га класа 22-й мтскай школы 
Дар’я Хмяльжцкая стала дыпламантам 1 лаурэатам
2-й ступен! у намЫацьи «Эстрадная песня». Настаунк! 
метадычнага аб’яднання музыю Партызанскага ра
ёна таксама стал1 пераможцам! раённага конкурсу 
метадычных аб’яднанняу. Яны напрыканцы сустрэ- 
чы выканал! свой пмн «И успех придёт». Юраунк ме
тадычнага аб’яднання настаункау музыю Партызан
скага раёна, астрант НIА С. М. Кабачэуская пра- 
панавала зрабщь гэту песню пмнам ус!х метадыч
ных аб’яднанняу настаункау музыю 1 стварыць Са- 
юз творчых настаункау рэспублк!, бо у нас вельм! 
шмат таленав!тых вопытных педагогау, як!я гатовы 
падзял!цца сакрэтам! свайго творчага поспеху.

Таюм чынам, на пасяджэнн! быу прадэманстрава- 
ны паспяховы вопыт выкарыстання элементау сучас
ных педагаг1чных тэхналопй вывучэння нацыянальнай 
культуры на уроках музыю 1 у пазакпаснай дзейнасц! 
творчых настаункау музыю. Застаецца толью спа- 
дзявацца, што так! творчы падыход настаункау му- 
зык! да працы паспрыяе заахвочванню нашых вучняу 
беларусюм фальклорам, а таксама, безумоуна, 1 
разв!ццю IX нацыянальнай самасвядомасц.

ПЯТРОВ1Ч Д з. Л. —  настаун'ж музыю 
м/нскай сярэдняй школы №  72
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