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NO TA REDACŢIEI  
 

Lucrarea în cauză  propune un periplu pr in viaţa ş i activitatea 
pedagogului, omului de cultură  Vladimir Babii. Această 
personalitate este legată de lumea muzicii în toate 
dimensiunile ei. Activitatea de profesor, 30 de ani în 
învăţământ, a fost dublată  de activitatea de cercetă tor. 
Vladimir Babii este autorul a mai multor lucrări ştiinţifice, 
cea mai recentă fiind „Studiul de organologie”, apărută la 
Presa universitară bălţeană. A colaborat la revistele din ţară 
şi din stră inătate („Învăţământul public” , „Pedagogul 
sovietic”, „Музика в школ i”, „Початкова школа” ş.a.). 
Astăzi continuă să  publice articole pe paginile reviste i 
„Didactica Pro...”. 
Profilul biografic a l conferenţiarului Vladimir Babii 
dezvă luie o imagine complexă  de preocupări inte lectuale şi 
morale a personalităţii locale pe care Biblioteca Ştiin ţifică 
Universitară intenţionează  să o facă cunoscută unui public 
larg. 
Indicele biobibliografic este constituit din următoarele 
compartimente: 

• Profilul biografic al conferenţiarului V ladimir Babii 
• Lucrări ştiinţifice, cursuri univers itare, public istică 
 monografii 
 cursuri universitare 
 programe de studiu 
 crestoma ţii 
 articole metodico-ştiin ţif ice 
 teze 
 publicistică  
 recenzii 

Lucrările autorului sînt aranjate în ordinea alfabetică a 
titlurilor, la început în limba română , apoi în a lte limbi. 
Biobibliograf ia conţine şi un index de nume a persoanelor 
care au colaborat cu conferenţiarul Vladimir Babii.  
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PROFILUL BIOGRAFIC AL CONFERENŢIARULUI 

VLADIMIR BAB II 

 
Vladimir Babii este doctor în pedagogie , conferenţiar 

univers itar la catedra Instrumente Muzicale ş i Metodică a 

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 

Timp de tre i decenii (1973-2003)  activează în  

domeniul învăţământului universitar , prezentându-se ca un 

specialist dotat şi polivalent: muzic ian, educator, cercetător. 

Este cunoscut în rândul profesorilor de muzică din republică  

şi de peste hotarele ei ca un promotor a l noilor ide i muzical-

educaţionale , iar în rândul studenţilor – ca un pedagog 

performant în urmă toarele domenii: teoria instrumentelor 

muzicale, orchestraţie, metodica studiului şi predării 

acordeonului, orchestră şi ansamblu, instrument muzical, 

metodologia cercetării stiin ţifice etc.  

1948-1955. Vladimir Babii s-a născut la 7 ianuarie  

1948 în satul Hruşca (raionul Camenca) în familia f ierarului 

Ion Babii.  Mama Tatiana, de or igine română , din Ardeal, 

care, conform mărtur iilor , cânta destul de frumos cântece 

populare „de suflet” a avut o influenţă benefică  asupra 

culturii muzica le, a fiului. Deja la vârsta peşcolară , marea 

lui pasiune era de a asculta şi de a memora melodiile  

interpretate cu mare gust la armonică  de către doi consă teni: 
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Victor Andon, astăzi cunoscut critic de cinema, şi V ladimir 

Lichii, harmonist autodidact fără pereche. Astfel, 

începuturile „carierei” sale muzicale pornesc de la 

familiarizarea cu perlele folc lorice venite din surse 

originale , din mediul rustic cu ai săi iscusiţi melomani: 

violonişti, harmonişti, f luieraşi, drâmbaşi, trompetişti, 

cântăreţi vocali. 

Primii ani de şcolarizare sînt însoţiţi de însuş irea 

deprinderilor de selectare la auz a melodiilor, armoniilor ş i 

ritmurilor la armonica manuală diatonică  cu două rânduri de 

voci. Pr ime le „rezultate”  le obţine în cadrul şeză torilor 

folc lorice familiale , iar  în c lasa a patra, datorită  abilităţilor 

muzicale deosebite, V ladimir este înscris în lista forma ţie i 

de fanfară , organizată  de  experimentatul capelmaistru Filat 

Bulat. La repetiţiile duminicale , se studia obligatoriu teoria 

muzicală elementară şi citirea textelor de note la 

instrumentul muzica l. Profunzimea şi acurateţea studiului 

orchestral au determinat ca această  orchestră  să se menţină 

până în ziua de azi. Doi ani mai târziu, o asemenea forma ţie 

din instrumente de alămuri este inaugurată în cadrul şcolii 

de 8 ani de că tre profesorul de muzică şi istorie V ladimir 

Untura. Orchestra avînd un repertoriu destul de variat, 

această orchestră a evoluat în cadrul diverselor concursuri ş i 

olimpiade. 
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Orchestra de fanfară a şcolii de opt ani  

din s. Hruşca (Camenca). 
V. Babii (al doilea din stânga), interpret la bariton,. 

 

În perioada 1963-1966 îşi continuă studiile la şcoala 

medie nr.1 din or. Camenca (Transnistria): aic i i se oferă  lu i 

Vladimir  un nou şi destul de favorabil pr ile j – de a colabora 

cu talentatul muzician, dirijor de orchestră militară, colone l 

în  rezervă Leonid Meşcoi, care se trage dintr-o dinastie de 

lăutari. Faima de care se bucura profesionalismul 

interpretativ al orchestrei conduse de muzicianul 

nominalizat în  anii 1962-1966 ma i tră ieşte şi azi în memoria 

popula ţie i din partea locului. Îndrumat fiind de L. Meşcoi, 

Vladimir studiază în timp de trei ani întregul curs de teorie 

muzicală  elementară, iar în domeniul înterpretării la baian 
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avansează  la nive lul absolvenţilor şcolii de muzică pentru 

copii. 

În acelaşi timp, este membru al colectivului popular 

de dansuri „Ciocîrlia” de la căminul cultural din Camenca 

condus de coregraful ansamblului „Joc” Andrei Lupov. 

Între anii1966-1971 îşi face studiile la Facultatea de 

Pedagogie, Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din 

Bă lţi (în prezent Universitatea de Stat „Alecu Russo”), 

secţia Clase Primare şi Cânt. Studiază acordeonul în c lasa 

profesorului-performer Nicolae Belotcaci, absolvent a l 

Conservatorului de Stat din Chiş inău. 

În 1968 devine diplomant al Concursului 

instrumentiştilor (de ţinătorul premiului doi); în 1969 

debutează  în echipa TVC a Institutului Pedagogic de Stat 

„Alecu Russo” condusă de Ion Evtuşenco, iar în 1970 

debutează  ca autor de cântece de estradă  în cadrul 

festivalului studenţesc „Gaudeamus-70”. 

Anii 1968-1970: laureat al festiva lurilor de muzică 

corală  din oraşele V ilnius (Lituania), Riga (Letonia) ş i 

Tallinn (Estonia); 1971-1972:  profesor de acordeon şi 

solfegiu, diriginte-educator al elevilor anului întâ i la Şcoala 

Pedagogică „N. Crupskaia” din Călăraşi (în prezent Colegiul 

Pedagogic), unde colaborează cu Valentin  Budilevschi, 

Valentin  Doni ş.a.; 1972-1973: muzic ian, interpret la 
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acordeon prim în Ansamblul de Cântece şi dansuri al 

Armatei (Eberswalde-Finow , Germania). Evoluează  ca 

artist-interpret în cadrul a circa 360 de concerte, inc lus iv 

festivaluri din oraşele : Berlin, Dresden, Frankfurt an der 

Oder, Karl-Marx-Stadt, Cottbus, Eisenach, olympisches 

Dorfş.a. 

 
Ansamblul de Cântece şi Dansuri al Armate i. 

În imagine : V. Babii primul din dreapta 

       

 

 
        Deţină tor al premiului la unul din Festiva lurile  

muzicale din Germania. 
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În 1973 devine Asistent universitar la catedra de 

Muzică, Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo”. 

Debutează ca profesor de Acordeon şi Baian, dirijor al 

orchestrei academice de instrumente populare a Facultăţii de 

Pedagogie. 

În perioada 1973-1975 este secretar al organizaţie i 

comsomoliste a I.P.S.B. „A.Russo”. Dintre multiplele 

domenii de activitate, poate fi evidenţiată  dinamizarea 

muncii de cercetare ştiinţif ică a studenţilor , sprijinindu-se pe 

ajutorul liderilor de la facultăţi: Valeriu Guţan, Miha i 

Şleahtiţchi, Gheorghe Popa, Zinaida Dociu, Larisa Trigub, 

Valeriu Serjantu ş.a. 

 
Secvenţă  de la o şedinţă  ordinară  a comitetului de 
organizare  a muncii ştiinţif ice studenţeşti. 

 

1982-1991: lector superior la catedra Pregă tire 

Instrumentală  a profesorului de muzică. Îi are ca absolvenţi 
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ai clasei de acordeon pe : Ion Gagim, Vasile Pascal, N icolae 

Lemeşchin, Vasile Andronic ş.a. 

1988: debutează ca autor al proiectelor de lecţii 

televizate la televiziunea naţională. 

1983-1986: doctorand la Institutul de Cercetări în  

Pedagogie din Kiev (Ucraina). Întreprinde o activitate amplă  

de cercetare pe teren: Bă lţi, Dubăsari (Moldova); Herţa, 

Jmerinca (Ucraina). Colaborează cu Ludmila H lebnicova, 

Nicolae Rizoli, Ivan Iaşchevici, Olga Şciolokova (K iev), 

Vladimir  Butenco (Herson), Vladimir Ivanov (N icolaev), 

Vasilia Vasile (Bucureşti) , Eugen Coroi, Raisa Buciuceanu 

(Chişinău) , Anatol Ghebos, Lidia Foca, Liubovi Popovschi 

(Bălţi) ş.a. 

1986:  participă  la acţiunile de lichidare a urmărilor 

catastrofei de la Cernobâl. 

1986, octombrie: susţine teza de doctor „Dezvoltarea 

activităţii de creaţie la preadolescenţi în cadrul orelor de 

muzică”, devenind primul doctor în istor ia facultăţii 

(facultatea există din 1958). 
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1986-1991: lector superior, doctor în pedagogie la 

catedra Pregătire Instrumentală a Profesorului de Muzică , 

I.P.S.B. „A.Russo”. Desfăşoară  o amplă  activitate didactică 

muzical-artistică şi de cercetare. Publică  multiple articole şi 

materiale metodice pentru profesorii de muzică în ziarele şi 

revistele de prof il pedagogic din Moldova , Ucraina, 

Armenia etc. Este un participant activ la conferinţele 

ştiinţifice interuniversitare, republicane şi internaţionale din 

Kiev, Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Rovno, Herson ş.a. 

Debutează ca autor de cântece pentru copii în colaborare cu 

Iulian Filip. 

1987-1990: prodecan al facultăţii Muzică ş i 

Pedagogie Muzicală . 

1991: conferenţiar universitar 
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1992-1993: debutează  ca autor de manuale, 

crestoma ţii şi programe la muzică pentru şcolile române din 

Bucovina. 

1994-1998: membru al comis iei republicane de 

evaluare şi atestare a cadrelor didactice. 

1999, iunie : partic ipă la mişcarea „Basarabenii 

recunăscă tori”. 

 

 
1999, mai: iniţiază împreună cu Sergiu Croitoru 

conferinţa ştiinţifică ş i de crea ţie „Acordeonul la 170 ani”. 

La această conferinţă a prezentat raportul „Istoricul 

acordeonului”  
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şi a evoluat cu orchestra de acordeonişti cu partituri 

în aranjament propriu 

 
 

2001-2003: formator al formatorilor şcolar i. 

2001: inaugurează laboratorul de „Performantică 

instrumentală” în cadrul căruia se predau  disciplinile ş i 

cursurile univers itare: 
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1. Metodologia cercetării ştiinţifice. 

        

 
2. Orchestraţia. 

 

                
3. Organologia. 

4. Metodica studiului ş i predării acordeonului. 

5. Creativitatea muzicală . 

6. Acordeonul. 
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7. Corepetiţia. 

8. Ansamblul de instrumente aerofone, cordofone şi 

cu clape. 
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LUCRĂRI  ŞTIINŢIFICE, CURSURI 

UNIVERSITARE, PUBLICISTICĂ  

 

Monografii  
 

1. Babii, V ladimir Culegere de piese pentru orchestră 
de acordeonişti: Partitură / Vladimir Babii; Univ. de 
Stat „A.Russo”. – Bă lţi, 1998. – 199 p. – (Xerox). 

 
2. Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei 

muzicale : Materiale le conf. şt. (18 aprilie 2003) / 
Coord.: I: Gagim, M. Tetelea, A. Popov, V. Babii; 
Resp. de ed. V. Babii; Univ. de Stat „A.Russo”; Fac. 
Muzică  şi Pedagogie Muzicală ; B iblioteca 
Ştiinţifică . – Bă lţi, 2003. -  71 p. 

 
3. Realizări şi deschideri ştiinţifice : Conf. jubiliară  : 

tez. ref. / Coord. M. Rumleanschi, E. Belinschi, V. 
Babii, V. Capcelea; culeg. computer. şi red. tehn. S. 
Botnariuc. – Bă lţi: Univ. de Stat „A. Russo”, 1995. –  
104 p.  
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4. Babii, Vladimir. Ghid de improvizare muzicală 
elementară : pentru şcolile cu studiere aprofundată a 
artei muzicale. P.I. / Vladimir Babii; Univ. de Stat 
„A. Russo”. – Bălţi: Ed. Univ. „A. Russo”, 1996. – 
47 p.: note. – (Xerox). 

 
5. Babii, Vladimir. Studiu de organologie / Vladimir 

Babii; rec. Vladimir Raileanu, A lexei Popa. – Bălţi: 
Presa univ. bălţeană , 2003. – 268 p. 

 
6. Бабий, Владимир. Развитие  творческой 

деятельности младших подростков на  занятиях 
музыкой в общеобразовательной школе : 
Автореф. дис….. канд. пед. наук /Владимир 
Бабий;  НИИ педагогики УССР. – Киев, 1986. – 
21 с . 

 
7. Бабий, Владимир. Развитие  творческой 

деятельности младших подростков на  занятиях 
музыкой в общеобразовательной школе : Dис . на 
соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Владимир 
Бабий;  НИИ педагогики УССР; науч. рук. Л.А. 
Хлебникова . – Киев, 1986. – 173 с . 

 
 

Cursuri universitare 
 

8. Babii, Vladimir. Antrenarea elevilor în activităţi de 
crea ţie muzicală  : Îndrumător didactic pentru 
studenţi ş i profesori de muzică  / V ladimir Babii; 
Univ. de Stat „A. Russo”, Bă lţi.  – Ch., 1994. – 116 
p. – (manuscris). 

 
9. Babii, V ladimir. Curs de orchestraţie / V ladimir 

Babii; Univ. de Stat „A. Russo”din Bălţi. – Bălţi, 
1997. – 99 p.: note. – Bibliogr.: p.98. 
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10. Babii, V ladimir. Curs practic de orchestraţie / 

Vladimir Babii; Univ. de Stat „A. Russo”. – Bă lţi, 
1996. – 154 p.: note. – Bibliogr.: p.152 

 
11. Музыкально-творческое развитие школьников : 

(Метод. рек. к спецкурсу) / Сост. Владимир 
Бабий; БГПИ им. «А . Руссо». – К., 1990. – 40 с . 

 
Programe de studii 

  
12. Programe pentru şcoala de cultură generală  cu limba 

de predare moldovenească  din R.S.S.U. : Muzica 
clasele 1-4 / Alcă t. Vladimir Babii; Dir. Pr inc. 
Didact.-metod. pentru învăţămînt mediu general. – 
Kiev; Cernăuţi: Rad. şc., 1991. – 51 p. 
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Crestomaţii  
 

13. Crestomaţie la muzică : Clasa 1 = Хрестомат iя з 
музики: 1 клас  / Alcă t. Vladimir Babii.  – Kiiv: 
Muz. Ukraina , 1993. – 127 p. 

 
 

Articole metodico-ştiinţifice  
 

14. Lavric, Onis im. Activitatea artistică  şi orientarea 
profesională a elevilor / Onisim Lavric, Vladimir 
B abii // Învăţămîntul public. – 1983. – 10 dec. 

 
15. Babii, Vladimir. Activităţi muzicale : Educaţia 

artistică  a elevilor / V ladimir Babii // Învăţămîntul 
public. – 1984. – 13 iunie.  

 
16. Babii, V ladimir. Antrenarea elevilor în activităţi  de 

crea ţie muzicală  / V ladimir Babii // Pedagogul sov. – 
1986. – Nr.1. – P.41-44. 

 
17. Babii, V ladimir. Are copilul auz muzica l? / V ladimir 

Babii // Învăţămîntul public. – 1989. – 25 mart. 
 
18. Babii, V ladimir. Crea ţia muzica lă  a elevilor în afara 

orelor de curs / V ladimir Babii // Pedagogul sov. – 
1989. -  Nr.10. – P.50-53. 

 
19. Babii, V ladimir. Creativitatea muzicală  adolescentă  / 

Vladimir Babii // An. şt. / Univ. „A.Russo” Bălţi 
(ser. nouă). – 1995. – T.XVIII, fasc. C. Psihologie ş i 
Pedagogie. – P.64-65.  
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20. Babii, Vladimir. De ce elevul nu înţelege muzica? = 
Почему ученик не понимает  музыки? / Vladimir 
Babii // Învăţămîntul public. – 1987. –  15 mai; 
Народное  образование. – 1987. – 15 мая. 

 
21.  Babii, Vladimir. Dezvoltarea aptitudinilor creatoare 

ale elevilor : [Cîntul şi muzica în şcoală] / Vladimir 
Babii // Pedagogul sov. – 1987. – Nr.12. – P.30-32. 

 

     
 

22. Babii, Vladimir. Dezvoltarea muzicală  a 
preşcolarului / V ladimir Babii, Tatiana Bularga // 
Didactica Pro... – 2002. – Nr.5(15). – P.45-48. 

 
23. Babii, Vladimir. Educaţia muzicală a elevilor / 

Vladimir Babii, Onis im Lavric // Învăţămîntul 
public. – 1983. – 29 iunie. 

 
24. Babii, Vladimir. Folos irea elementelor polifonice în  

creaţia muzicală  a adolescenţilor / Vladimir Babii // 
Revista de pedagogie şi psihologie. -  1991. -  Nr.1. 
– P.23-27. 
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25. Babii, Vladimir. Formarea deprinderilor de muncă 
independentă  : muzică  / Vladimir Babii // Pedagogul 
sov. – 1987. – Nr.2. – P.50-52. 

 
26. Babii, V ladimir. Idealul educaţiei muzicale / 

Vladimir Babii // Probleme actuale şi de perspectivă 
ale pedagogiei muzicale : Mater iale le conf. şt. (18 
aprilie 2003). – Bă lţi, 2003. – P.8-13. 

 
27. Babii, Vladimir. Însărcinări distractive şi de joc la 

lec ţiile de muzică  / V ladimir Babii // Pedagogul sov. 
– 1990. – Nr.4. – P.9-12. 

 
28. Melodii folc lorice pentru acordeon şi baian :  

Recomenda ţii metodice pentru studenţii FMP ş i 
FPMIP / A lcăt. S. Croitoru, V. Gr igoreanu;  Red. 
resp.  Vladimir Babii; red. lit. Gh. Calamanciuc; 
IPSB „A. Russo”. – Ch.: IPS „S.Lazo”, 1987. – 49 p. 

 
29. Babii, Vladimir. Munca de creaţie a copiilor de 6 

ani: [Muzica în clasa I] / Vladimir Babii // 
Pedagogul sov. – 1987. - Nr.12. – P.8-11. 

 
2 

1991 
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30. Babii, Vladimir. Orchestra de clasă  – formă  eficientă  

de muziciere: C întul şi muzica în şcoală / Vladimir 
Babii // Pedagogul  sov. – 1983 – Nr.2. – P.30-33. 

 
31. Babii, Vladimir. Orchestra de clasă : muzica în şcoală  

/ Vladimir Babii // Învăţămîntul public. – 1981. - 16 
dec. 

 
32. Babii, Vladimir. Priceperea muzicii: [materia l pentru 

profesorii de muzică  din şc. şi licee] / Vladimir Babii 
// Rev. de pedagogie. – 1992.– Nr.3. – P.14-19.  

 
 

             
 
33. Babii, V ladimir. Relaţia dintre ideal şi real în  

contextul educaţie i muzicale / Vladimir Babii // 
Tradiţionalism ş i modernism în educa ţie: realitate şi 
deziderate: mater. Conf. şt. Int., Chişinău, 28-29 
martie 2003. – Ch., 2003. – P.136-140. 
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34. Babii, V ladimir. Stimularea creativităţii muzicale 

preadolescentine / Vladimir Babii // Învăţămîntul 
universitar din Moldova la 70 ani. – Ch., 2000. – 
P.69-70. 

 
35. Babii, Vladimir. Şapte note muzicale : Institutul – 

şcolii = Семь звучащих нот  : вуз - школе  / 
Vladimir Babii // Pedagogul. – 1977. – 14 ian.; 
Педагог. – 1977. – 14 янв. 

 
36. Babii, Vladimir. Viziuni inovatoare asupra crea ţiei 

muzical-artistice / V ladimir Babii // Probleme 
actuale şi de perspectivă  ale pedagogiei muzicale : 
Materia lele conf. şt. (18 aprilie 2003). – Bă lţi, 2003. 
– P61-66. 

 
37. Бабiй, Владимир. Використання елементiв 

пол iфон у творчiй музичнiй д iяльност i учнiв 4-5 
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клас iв  загальноосвiтньоi школи / Владимир  
Бабiй // Музика в школi : збр iка  ст . – Киiв, 1987. 
– Вип.11. – С.35-40. 

 
38. Бабий, Владимир. Музыкальное  творчество как 

интегрирующий фактор личности школьника  / 
Владимир Бабий, Татьяна Буларга // Культурна  
пол iтика в укра iнi у  контекст i свiтових 
трансформацiйних процесi в : матерiали мiжнар. 
науково-практ . конф. 12-13 грудня  2000 року. – 
Kиiв , 2001. – С.178-183 

 
 

 
 

39. Бабий, Владимир.  На профессиональном уровне / 
Владимир Вабий // Педагог. – 1977. – 2 июня.  

 
40. Бабий, Владимир. Некоторые  пути 
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