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АБ ФУНКЦЫЯХ  І  РОЛІ ГУКАВЫХ  ПРЫЛАД  БЕЛАРУСАЎ  

У МУЗЫЧНЫМ  ВЫХАВАННІ  ВЯСКОВЫХ ДЗЯЦЕЙ 

 

Фарміраваенне этнічна самабытнага слыху на аснове вывучэння 

інструментальнага фальклору – у ліку найбольш сур’ѐзных праблем 

музычна-адукацыйнай сістэмы Беларусі, таму адна з мэтаў дадзенага 

артыкула – прыцягнуць увагу да інструментальнага фальклору і яго 

выкарыстання ў працэсе выхавання дзяцей. Для яе вырашэння намі вылучаны 

састаў дзіцячых гукавых прылад, зроблена іх апісанне, сабраны і 

сістэматызаваны звесткі аб асаблівасцях функцыянавання, выяўлена роля ў 

жыцці і выхаванні вясковых дзяцей.  

Аналіз праграм для дзіцячых садкоў і музычных школ паказаў, што на 

розных этапах музычнага выхавання выкарыстанне гукавых прылад мае 

перарывісты характар і не ўтварае адзінай, мэтанакіраванай лініі. У садках 

гэты працэс адбываецца даволі паспяхова, а ў музычных школах яму не 

надаецца належнай увагі. Як вынік, прапускаецца цэлы этап фарміравання 

слыхавых уяўленняў. Шмат прылад, якія фарміруюць слых чалавека, 

аказваюцца невядомымі, недаступнымі дзецям. Увядзенне вывучэння 

дзіцячага інструментарыя ў праграмы для музычных школ павінна дапамагчы 

дасягнуць бесперапыннага выхавання на нацыянальнай музычнай глебе.  

Адзначым, што намі невыпадкова выкарыстаны тэрмін «музычна-

гукавыя прылады» У народным асяроддзі «музычным інструментам» 

лічыцца той, які па сваѐй марфалогіі, наяўнасці «голасу» і «душы» 

упадабняецца чалавеку, усе астатнія вызначаюцца як «гукавыя». Іх 

функцыянаванне звязана з паўсядзѐнным жыццѐм вясковых дзяцей, якое 

праходзіць звычайна ва ўзаемаадносінах з навакольнай прыродай.  

Перыяд дзяцінства складаецца з некалькіх узроставых этапаў, на 

кожным з якіх ужываюцца розныя «інструменты»: у маленстве – ідыяфоны. 

У гэты перыяд дзіця, знаходзячыся ў калысцы, цалкам залежыць ад маці, 

таму дарослыя выраблялі для дзяцей спецыяльныя гукавыя цацкі, якія 

выкарыстоўваліся дзеля таго, каб дзіця не плакала. Сярод першых гукавых 

прылад пашыраны бразготка (з нямоцным, прыглушаным гучаннем) або 

трашчотка (з моцным сухім траскучым гукам).  

На наступным этапе (4 – 6 гадоў) дзеці знаѐмяцца з духавымі 

прыладамі, якія дапамагаюць здабыць гукі, запазычаныя ў прыроды: на 

свістку ўзнаўляецца свіст розных адценняў, на «салавейку» – звонкія 

пералівы, падобныя на салаўіныя каленцы. На гэтым этапе працягваецца 

знаѐмства дзяцей з самагучальнымі інструментамі: калоткай (рытма-

шумавая гукавая прылада), цымбаламі (якія замест струн маюць драўляныя 

брусочкі).  

Паступова дзеці пачынаюць асэнсоўваць, што звычайны ліст травы 

можа аказацца гукавой прыладай, калі ўкласці яго паміж вялікімі пальцамі 



абедзвюх рук і прыкласці вертыкальна да рота: пры дзьмуцці на травінку 

ўзнікае кароткі рэзкі гук.  

Наступны этап – «пастухоўскі» – звязаны з праяўленнем у дзіцяці 

творчага пачатку, з выкарыстаннем свабодных і язычковых аэрафонаў. 

Адсутнасць спецыяльных музычных інструментаў дзеці замяняюць 

самаробнымі пішчыкамі, якія вырабляюць з пер’яў птушкі, жытняй 

саломінкі, чароту. Гучанне пішчыкаў адрозніваецца гугнявасцю, 

пранізлівасцю, напружанасцю. 

Сярод дзіцячых свабодных аэрафонаў пашыраны наступныя: травяны 

лісток, жужалка і пішчалка.  

У падлеткавы перыяд адбываецца знаѐмства з мембранафонамі, якія 

далучаюць дзяцей непасрэдна да народна-прафесійнай музычнай дзейнасці.  

Як бачым, гукавыя прылады вясковых дзяцей розняцца не толькі сваѐй 

канструкцыяй, формай, «голасам», але і прызначэннем, звязаным з 

узроставай цыклізацыяй. Але як бы ні падзяляліся музычна-гукавыя 

прылады, ігра на іх – справа, характэрная для хлопчыкаў, у той час як спевы 

– жаночы занятак і, як адзначае М. Я. Нікіфароўскі, «… сустрэць дзяўчынку з 

пішчыкам або пасвірэлкай таксама нязвыкла, як нязвыкла паяўленне ‘жонкі’ 

у мужчынскай шапцы замест ‘хусткі’» [8, 172]. 

Музычна-гукавыя прылады выконваюць вельмі важную ролю ў жыцці і 

выхаванні вясковых дзяцей. Асабліва вылучаецца гульнявая функцыя. «Ігра» 

на дзіцячых гукавых прыладах не патрабуе спецыяльнай падрыхтоўкі. Яна 

непасрэдна звязана з сітуацыяй спантаннага творчага музіцыравання і 

імправізацыйнасцю, якія выяўляюцца ў працэсе гульні. У гэтых умовах 

вельмі пашыраны імітацыі, гукаперайманні. Так, «пры дапамозе травянога 

лістка дзеці ўзнаўляюць летам пеўневае ‘кукарэку’ хорам, у адзіночку і ‘на-

піраспехі’. Укладзены ўдоўж паміж прыстаўленых адзін да аднаго вялікіх 

пальцаў, гэты лісток дазваляе здабываць не толькі пераймальныя пеўніку, але 

і іншыя гукі, з двума-трыма пераменнымі тонамі… Подыхам у ключ, у 

кароткую, але глухую з аднаго канца стваліну трасцінкі, пяра лѐгка 

ўзнаўляецца птушыны свіст» [8, 173]. 

Гукавыя прылады выконваюць таксама і пазнавальную функцыю, 

далучаючы дзяцей да багацейшай палітры гучанняў. Аснову дзіцячага 

«рэпертуару» складаюць: 

 асобныя гукі рознага тэмбру і вышыні, напрыклад, на свісцѐлцы або 

дудачцы без ігравых адтулін магчыма ўзнаўленне аднаго-двух гукаў 

высокай тэсітуры; 

 спалучэнне некалькіх гукаў: на свісцѐлцы магчыма інтанаваць нескладаныя 

вузкааб’ѐмныя песенныя і танцавальныя папеўкі, імітаваць спевы птушак 

(пеўніка, зязюлі); на дудачцы – узнавіць нескладаную мелодыю; пры 

адначасовым выкарыстанні некалькіх пішчыкаў без ігравых адтулін – 

атрымаць кластар; 

 шумавыя гукі атрымліваліся пры дапамозе ідыяфонаў; ударна-рытмавыя 

– пры дапамозе ідыяфонаў і мембранафонаў. 



Музычна-развіваючая функцыя гукавых прылад заключаецца ў 

пашырэнні слыхавых навыкаў, якія з’яўляюцца галоўнымі для музычнай 

дзейнасці. Знаѐмства дзяцей з гукавымі прыладамі і ігра на іх дапамагае 

развіваць наступныя віды музычнага слыху: гукавышынны слых (дзіця лепш 

адрознівае вышыню розных гукаў) і меладыйны (забяспечвае цэласнае 

ўспрыняцце мелодыі, а не асобных яе гукаў). Асабліва развіваецца тэмбравы 

слых. Пры знаѐмстве з гучаннем розных гукавых забавак адбываецца 

назапашванне мноства слыхавых уражанняў, што ўзнікаюць дзякуючы 

разнастайнасці фарбавых гучанняў.  

Вялікае значэнне ў развіцці дзіцяці мае музычна-эстэтычная 

функцыя гукавых прылад. З іх дапамогай фарміруецца музычны густ дзяцей, 

развіваецца пачуццѐ прыгажосці гукаў і мелодый, закладаецца 

эмацыянальна-эстэтычнае ўспрыняцце гукавых з’яў. 

Як бачым, кола функцый гукавых прылад вельмі шырокае. Мы 

ўпэўнены, што знаѐмства дзяцей з іх гучаннем павінна здзяйсняцца з самага 

ранняга этапа выхавання (з дзіцячага садка) і да вышэйшай навучальнай 

установы. 

Забеспячэнне актыўнага функцыянавання дзіцячых гукавых прылад 

дапаможа абудзіць нацыянальна-актыўны музычны слых і дасягнуць 

бесперапыннага выхавання дзяцей на нацыяльнай беларускай музычнай 

глебе. 
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