
Установа адукацыі 
 «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» 

 
 
 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Першы прарэктар 
УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
культуры і мастацтваў» 
____________________ В. М. Міхееў 
«_____» ______________ 2013 г. 
Рэгістрацыйны № ВД-_____/вуч. 

 
 
 
 

НАРОДНАЕ ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 
 

Вучэбная праграма па спецыяльнасці 1-15 02 01  
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (па напрамках), 

напрамку спецыяльнасці  
1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

(рэстаўрацыя вырабаў) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мінск 
БДУКМ 

2013  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 2 

Складальнікі: 
Р. Ф. Шаура, загадчык кафедры народнага дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва ўстановы адукацыі «Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», доктар мастац-
твазнаўства, прафесар; 
У. Ц. Гардзеенка, прафесар кафедры народнага дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва ўстановы адукацыі «Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», дацэнт  

 
 

Рэцэнзенты: 
В. І. Жук, дырэктар філіяла «Інстытут мастацтвазнаўства, 

этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі», доктар 
мастацтвазнаўства, прафесар; 
В. В. Калацэй, загадчык кафедры этналогіі і фальклору ўста-

новы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры  
і мастацтваў», дацэнт  

 
 
 
 
 

Рэкамендавана да зацвярджэння: 
кафедрай народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ўста-

новы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і 
мастацтваў» (пратакол № 7 ад 16.02.2012 г.); 
прэзідыумам навукова-метадычнага савета ўстановы адука-

цыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» 
(пратакол № 5 ад 24. 05. 2012 г.) 

  
 
 
 
 
 
 
Адказны за рэдакцыю В. Б. Кудласевіч 
Адказны за выпуск Р. Ф. Шаура 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 3 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 
У падрыхтоўцы спецыялістаў у галіне народнага дэкаратыў-

на-прыкладнога мастацтва асобнае значэнне набывае веданне 
яго гісторыі і тэорыі. Тэарэтычнае асэнсаванне спецыфікі на-
роднага мастацтва, гісторыі развіцця і сучаснага стану дае 
магчымасць вызначыць яго месца ў сістэме культуры, а так-
сама выявіць функцыі, ролю і значэнне ў айчыннай культурнай 
прасторы. 
У мастацтвазнаўчай літаратуры народная творчасць разгля-

даецца як рукатворнае мастацтва, якое ствараецца чалавекам 
(калектывам) у працэсе мастацка-творчай дзейнасці. Яно ўмоў-
на падзяляецца на дзве разнавіднасці – дэкаратыўна-пры-
кладную (утылітарна-функцыянальную) і выяўленчую, не звя-
заную або мала звязаную са стварэннем і эстэтызацыяй прад-
метаў функцыянальнага прызначэння. Трэба адзначыць, што 
народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і выяўленчае 
суіснуюць у адзінай сацыякультурнай прасторы, валодаюць 
пэўнымі тыпалагічнымі асаблівасцямі і прыкметамі, маюць 
канкрэтныя механізмы функцыянавання ў грамадстве, свой 
гістарычны і сацыяльны пасыл развіцця. 
Прасачыць шляхі станаўлення народнага выяўленчага мас-

тацтва Беларусі, ахарактарызаваць яго гістарычныя вехі развіц-
ця і вызначыць зместавыя і мастацка-вобразныя асаблівасці і 
з’яўляецца асноўнай задачай дадзенай праграмы. 
У працэсе праходжання студэнтамі вучэбнай дысцыпліны 

«Народнае выяўленчае мастацтва» выкарыстоўваюцца розныя 
тэхналогіі і метады навучання. Адной з тэхналогій, якая даз-
валяе навучэнцу стаць суб’ектам навучання і паспяхова разві-
ваць самастойнасць і камунікатыўныя ўменні, з’яўляецца тэх-
налогія калектыўнага ўзаеманавучання, або калектыўны спосаб 
набыцця ўменняў і навыкаў у выўленчым мастацтве. 
Калектыўным спосабам навучання з’яўляецца такая яго 

арганізацыя, пры якой навучанне студэнтаў ажыццяўляецца 
шляхам іх сумеснай працы ў вывучэнні тэорыі і гісторыі 
народнага выяўленчага мастацтва, дзе бачны творчы ўзровень 
падрыхтоўкі і веды кожнага, пры гэтым работы найбольш 
паспяховых студэнтаў могуць служыць пэўным узорам для 
менш падрыхтаваных у вывучэнні дадзенай дысцыпліны. 
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Тэхналогія поўнага засваення ведаў і навыкаў прадугле-
джвае арганізацыю працэсу аптымізацыі вучэбнай дзейнасці 
навучэнцаў пры выкарыстанні сукупнасці спосабаў (метадаў, 
прыёмаў, аперацый) педагагічнага ўздзеяння, якія робяць дасяг-
ненне больш высокага выніку ўсімі навучэнцамі ў навучаль-
ным працэсе. 
Тэхналогія арганізацыі рэфлексійнай дзейнасці – гэта здоль-

насць чалавека да самапазнання, якое з’яўляецца праяўленнем 
унутрыасобаснага інтэлекту. Для ўсіх тыпаў рэфлексіі най-
больш агульнымі спосабамі з’яўляюцца: 

– выражэнне ўпэўненасці; 
– меркаванні; 
– сумненні; 
– пытанні. 
Усе віды рэфлексіі актывізуюцца пры стварэнні ў чалавека 

ўстаноўкі назіраць і аналізаваць уласнае пазнанне, паводзіны і 
разуменне гэтых паводзін пры вырашэнні вучэбных і творчых 
задач. 
Праграма па дысцыпліне «Народнае выяўленчае мастацтва» 

распрацавана ў адпаведнасці з патрабаваннямі існуючых аду-
кацыйных стандартаў і грунтуецца на прынцыпах навуковасці, 
свядомасці, даступнасці і пасільнасці, сістэматычнасці і пасля-
доўнасці вырашэння тэхніка-выканальніцкіх задач і праду-
гледжвае выкарыстанне ў навучальным працэсе такіх метадаў 
навукова-творчага пазнання, як назіранне, параўнанне, аба-
гульненне, метад аналізу і сінтэзу. 
Матэрыял вучэбнай праграмы мае непасрэдную сувязь з 

іншымі дысцыплінамі не толькі мастацкага профілю, але і з 
педагогікай, псіхалогіяй, культуралогіяй, мастацтвазнаўствам. 
Мэтай дысцыпліны з’яўляецца фарміраванне ў будучых 

спецыялістаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ведаў у 
галіне тэорыі і гісторыі народнага выяўленчага мастацтва як 
аднаго з складаючых нацыянальнай мастацкай культуры. 
Праграма прадугледжвае вырашэнне наступных вучэбных 

задач: 
– развіццё здольнасцей студэнтаў пазнаваць і аналізаваць 

гістарычныя працэсы ў мастацкай культуры Беларусі; 
– набыццё неабходных тэарэтычных ведаў па народным мас-

тацтве і іх выкарыстанне ў далейшай прафесійнай практыцы; 
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– засваенне новых матэрыялаў у галіне традыцыйнага народ-
нага мастацтва, якія стануць для студэнтаў грунтоўным на-
вуковым падмуркам у далейшым даследаванні народнай 
творчасці. 
Выпускнік павінен ведаць: 
– тэарэтычныя і метадалагічныя асновы народнага выяў-

ленчага мастацтва; 
– развіццё народнага выяўленчага мастацтва Беларусі на 

працягу XVIII–XIX стст.; 
– асаблівасці народнага мастацтва 1920–1940-х гг.; 
– выяўленчы прымітыў і формы яго праяў у народным 

мастацтве; 
умець: 
– характарызаваць эпоху, час у развіцці народнай мастацкай 

культуры; 
– аналізаваць творы народнага мастацтва з улікам вобразна-

пластычнай і зместавай трактоўкі;  
– вызначаць мастацка-эстэтычныя якасці народнага 

жывапісу, графікі і скульптуры і выяўляць іх асаблівасці ў 
параўнанні з іншымі відамі мастацтва. 
У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне дысцы-

пліны «Народнае выяўленчае мастацтва» прадугледжана 48 га-
дзін, з іх 22 гадзіны – аўдыторныя заняткі (18 гадзін – лекцыі,  
4 гадзіны – семінарскія). Рэкамендаваная форма кантролю ве-
даў – залік. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

Колькасць 
аўдыторных гадзін Тэмы 

усяго лекцыі семі-
нарскія 

Уводзіны 2 2  
Тэма 1. Народнае выяўленчае мас-
тацтва канца XVIII – першай па-
ловы XІX ст. 

8 6 2 

Тэма 2. Асаблівасці развіцця тра-
дыцыйнага народнага і аматарска-
га выяўленчага мастацтва ў пе-
рыяд 1920–40-х гг. 

2 2  

Тэма 3. Народная выяўленчая 
творчасць другой паловы ХХ – па-
чатку XXI ст. Структура кіруючых 
арганізацый і кадравае забеспячэн-
не сферы народной творчасці  

6 4 2 

Тэма 4. Выяўленчы прымітыў і 
формы яго праяўлення ў народным 
мастацтве 

4 4  
 

Разам… 22 18 4 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 

Уводзіны 
 

 Паняцце «народнае выяўленчае мастацтва» і яго спецыфіка. 
Народныя промыслы і рамёствы. Утылітарна-функцыянальная 
асаблівасць дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Функцыі ка-
рыснасці, эканамічнасці, мэтазгоднасці, эстэтычнасці і духоў-
насці.  
Народнае мастацтва і яго адлюстраванне ў навуковай літа-

ратуры. Заснавальнікі тэорыі народнага мастацтва: А. В. Баку-
шынскі, А. І. Някрасаў, В. С. Воранаў, М. А. Някрасава, М. М. Пу-
нін. Даследчыкі народнага мастацтва другой паловы ХХ ст.: 
В. Д. Балдзіна, К. Г. Багемская, М. А. Бяссонава, З. Н. Крылова, 
А. В. Лебедзеў, Г. С. Астроўскі, В. А. Памешчыкаў, В. Н. Пра-
коф’еў, Н. М. Шкароўская і інш. 
Самадзейная і аматарская творчасць і формы іх праяўлення 

ў соцыуме. Традыцыі ў народным дэкаратыўна-прыкладным і 
выяўленчым мастацтве, іх асаблівасці. 
Фарміраванне выяўленчага прымітыву ў сацыяльна-гіста-

рычным аспекце. 
Тэрміналагічныя паняцці прымітыву, яго сінонімы. Гісторыя 

развіцця выяўленчага прымітыву. Дзяржаўная акадэмія мас-
тацкіх навук (ГАХН, 1921) і яе навукова-даследчыцкая дзей-
насць. Ленінградскі інстытут народаў Поўначы (Ленинград-
ский институт народов Севера, 1930) і асаблівасці яго функ-
цыянавання. 
Новы даследчыцкі этап прымітыву ў выяўленчым мастацтве 

(другая палова 1960-х). Маргінальнае мастацтва. «Аутсайдер-
арт», «Ар-брют». Прымітыў і прымітывізм. Творчасць М. Ла-
рыёнава, Н. Ганчаровай, М. Шагала ў кантэксце прымітыўнага 
мастацтва. Выстаўкі мастацтва прымітыву ў Еўропе. Мер-
каванні А. В. Бакушынскага і В. С. Воранава аб прымітыве ў 
народным мастацтве. Прыродатворчая і генетычная аснова 
мастацтва прымітыву.  
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Тэма 1. Народнае выяўленчае мастацтва  
канца XVIII – першай паловы XIX ст. 

Народныя асновы ў іканапісе і манументальных формах 
культавага жывапісу XVIII–XIX стст. 
Абраз як адзін з відаў рэлігійнага жывапісу. Развіццё куль-

тавага жывапісу Беларусі ў XVII–XVIII стcт., уплыў Усходу і 
Захаду, выявы мясцовага тыпажу і ўкладу жыцця. Месца і роля 
гравюр беларускіх, рускіх і заходнееўрапейскіх старадрукароў. 
Характэрная асаблівасць іканапісу другой паловы XVIII ст. 
Вобразная структура народных абразоў. Рэакцыя афіцыйнай 
царквы на народны іканапіс як прадмет рэлігійнага прызна-
чэння. Асаблівасці народных абразоў Гомельшчыны. Абразы 
Усходне-Палескага рэгіёна, іх адметныя рысы. 
Манументальны роспіс у народнай мастацкай культуры 

XVII–XIX стcт. Роспіс царквы Куцейнскага Богаяўленскага ма-
настыра ў Оршы. Жывапісны роспіс драўлянай Троіцкай цар-
квы Маркавага манастыра ў Віцебску. Мастацкае аздабленне 
былога касцёла св. Міхаіла ў Цімкавічах Капыльскага раёна. 
Сінтэз прафесійнага майстэрства і ўмельства народных майстроў. 
Лубок у народнай мастацкай культуры XVIII – XIX стст. 
Тэрміналагічнае паняцце слова «лубок». Гісторыя развіцця 

лубачнай карцінкі. Функцыянальнае прызначэнне лубка, споса-
бы яго вырабу. Сутнасць лубачнай карцінкі як прадмета твор-
часці: вобразна-пластычныя, зместавыя і эстэтычныя асаблі-
васці. Віды лубка: «сур’ёзны», «гульнявы», «асветны», «саты-
рычны». Вытворчасць лубачных карцінак ва ўмовах працы 
тыпаграфій. Зборы лубкоў Іванам Луцкевічам у беларускім 
музеі ў Літве з пачатку ХХ ст. 
Асноўныя характарыстыкі лубачных карцінак. Мастацкая 

сістэма і эстэтыка інтэрпрэтацыі традыцыйнага і прафесійнага 
мастацтва. Літаратурная і вербальная мова тэкстаў. Сінкрэ-
тычная асаблівасць лубка як прадмета выяўленчага мастацтва, 
літаратуры, пісьма і друку. Сучасныя праявы лубачнага стылю 
ў прафесійным мастацтве. 
Народныя асновы мастацкага аздаблення рэкламнай шыль-

ды і батлейкі 
Характарыстыка рэкламнай шыльды і яе развіццё ў перыяд 

XIX–XX стст. Віды рэкламнай шыльды, зместавая і мастацка-
вобразная накіраванасць. Майстэрні па вырабе шыльдаў, мас-
такі-рамеснікі. 
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Узнікненне батлейкі ў Беларусі. Прызначэнне батлейкі і яе раз-
навіднасці. Мастацкае аздабленне, рэпертуар лялечнага тэатра.  
Мастацкі роспіс на шкле і тканіне 
Сувязь мастацтва роспісу на шкле са шкларобствам у Бе-

ларусі. Іканапіс на шкле, карцінкі на казачныя, гістарычныя, 
бытавыя сюжэты. Тэхналогія роспісу на шкле, развіццё про-
мыслу. Сувязь народнага роспісу на шкле з сучасным прафе-
сійным мастацтвам. 
Маляваныя дываны і іх развіццё ў 1940–50-я гг. Творчасць 

Я. Драздовіча, Алены Кіш, Ф. Сухавілы, Г. Курыловіч. Кампа-
зіцыя і змест маляваных дываноў. Адраджэнне традыцыі маля-
ваных дываноў у навучальным працэсе вузаў, сярэдніх спе-
цыяльных навучальных устаноў, цэнтраў эстэтычнага выха-
вання дзяцей і моладзі на сучасным этапе. 

 
Тэма 2. Асаблівасці развіцця традыцыйнага народнага 

і аматарскага выяўленчага мастацтва  
ў перыяд 1920–40-х гг. 

Мастацка-адукацыйны працэс і культурная палітыка Бела-
русі ў 20–30-я гг. ХХ ст. 
Культурная палітыка 20-х гг. ХХ ст. Развіццё самадзейнага 

выяўленчага мастацтва. План манументальнай прапаганды і 
ўдзел у яго рэалізацыі народных майстроў, рамеснікаў, мас-
такоў-аматараў. Мастацкае аздабленне агітцягнікоў, агітпаво-
зак і агітпараходаў. Стварэнне мастацкіх школ, студый выяў-
ленчага мастацтва. Віцебская мастацкая школа, яе значэнне ў 
развіцці мастацкай культуры. Трансфармацыйныя працэсы ў 
мастацкай школе, стварэнне мастацкага тэхнікума. Дзейнасць 
мастацкай студыі імя М. А. Врубеля ў Гомелі.  
Мастацкія выстаўкі канца XIX – пачатку XX ст. Дзейнасць 

музеяў і Інстытута беларускай культуры (Інбелькульт) у галіне 
культуры, адукацыі і выхавання. 
Выяўленчая творчасць мастакоў-партызан на тэрыторыі 

Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 
Партызанскія рукапісныя часопісы і іх мастацкае аздаблен-

не. Мастакі-афарміцелі і іх роля ў выпуску рукапіснага друку. 
Жанравая і ідэйна-зместавая асаблівасць выяўленчага мастац-
тва ва ўмовах партызанскай барацьбы з фашысцкімі захопнікамі. 
Тэматычныя замалёўкі, пейзаж, партрэт, плакат, сатырычная 

графіка. Партызанская творчасць у кантэксце ўсенароднай 
барацьбы савецкага народа за незалежнасць нашай Радзімы. 
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Тэма 3. Народная выяўленчая творчасць 
 другой паловы ХХ – пачатку XXI ст.  
Структура кіруючых арганізацый  

і кадравае забеспячэнне сферы народнай творчасці 
Выяўленчая самадзейнасць Беларусі ў пасляваенны перыяд і 

дзейнасць арганізацыйна-метадычных інстытутаў па яе развіцці 
Рэспубліканскі дом народнай творчасці і Рэспубліканскі дом 

самадзейнай творчасці, іх структура і функцыі. Выставачная 
дзейнасць у першыя пасляваенныя гады. Стварэнне студый і 
гурткоў выяўленчага мастацтва. Работа вучэбна-творчых семі-
нараў і канферэнцый з кіраўнікамі калектываў мастацкай твор-
часці. Крытэрыі ацэнак твораў самадзейнага выяўленчага мас-
тацтва ў 1950–60-я гг. Стварэнне клубаў самадзейнай твор-
часці. Фестывалі народнай творчасці. Народная мастацкая 
творчасць як масавы сацыякультурны рух. 

 Стан і шляхі развіцця народнага выяўленчага мастацтва 
Беларусі ў постсавецкі перыяд 
Рэарганізацыя структуры кіравання народнай творчасцю ў 

пачатку 1990-х гг. Стварэнне дамоў рамёстваў, дамоў твор-
часці і дамоў фальклору. Арганізацыйная, выхаваўчая і творчая 
дзейнасць дамоў рамёстваў. Саюз майстроў народнай твор-
часці, структура і функцыі. Выставачная дзейнасць, правядзен-
не свят народнай творчасці, фестываляў і ярмарак. Работа 
абласных метадычных цэнтраў народнай творчасці, раённых 
цэнтраў культуры. 

 
Тэма 4. Выяўленчы прымітыў і формы яго праяўлення  

ў народным мастацтве 
Мастацкая прырода і сюжэтна-тэматычны комплекс выяў-

ленчага прымітыву 
Феномен выяўленчага прымітыву і вобразна-зместавая яго 

сутнасць. Прыродатворчая энергетыка наіўнага мастацтва. Выяў-
ленчы прымітыў і традыцыйнае народнае мастацтва. Вобразна-
семантычныя матывы і знакава-сімвалічная прырода мастацтва 
прымітыву. Сувязь прымітыву з фальклорам. Творчасць маста-
коў-прымітывістаў Анры Русо, Івана Генераліча, Пірасманаш-
вілі, Івана Селіванава, Паўла Лявонава. Партрэт і тэматычная 
карціна наіўных мастакоў. 
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Трансфармацыя мастацтва прымітыву ў творчасці прафе-
сійных мастакоў Міхаіла Ларыёнава, Наталлі Ганчаровай, 
Марка Шагала. 
Класіфікацыя выўленчага прымітыву. Міжнародныя трыена-

ле наіўнага мастацтва, канферэнцыі і сімпозіумы. Выданне 
сусветнай энцыклапедыі, каталогаў і зборнікаў па наіўным 
мастацтве. 
Вобразы прадметнага свету ў прасторы карціны наіўнага 

жывапісу і пластыцы драўлянай скульптуры 
Жанры і тэматыка наіўнага жывапісу. Прыёмы і выяўленча-

выразныя сродкі мастакоў-жывапісцаў. Творчасць Ліліі Троха-
лёвай. Выяўленчы почырк і тэматыка жывапісных карцін 
мастачкі. 
Мастацтва жывапісца з Віцебскай вобласці Васіля Жарна-

сека, асаблівасці яго творчай манеры, удзел у мастацкіх вы-
стаўках, сучасныя зборы творчай спадчыны ўнікальнага народ-
нага майстра. 
Характарыстыка і мастацтвазнаўчы аналіз жывапісу Міхася 

Засінца, Маргарыты Сайфугаліевай, Марыі Ларынай, Фёдара 
Максімава. 
Уклад у айчынную мастацкую культуру дасягненняў прад-

стаўнікоў народнай скульптуры – А. Пупко, С.Шаўрова, М. Ера-
феева, А. Асіпковай, І. Супрунчука. 
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