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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ  ЗАПІСКА 

 

ДЫЗАЙН  -  адна з вядучых дысцыплiн у сiстэме вучэбных прадметаў  у  

падрыхтоўцы студэнтаў па спецыялiзацыi «Народнае ДПМ». Педагагiчная 

практыка iснуючых школ дызайна паказвае, што ўсе яны ў сваѐй дзейнасцi 

зыходзяць з розных канцэптуальна-тэарэтычных мадэляў дызайна, таму ўсе 

вучэбныя праграмы i метады выкладання па iх iстотна адрознiваюцца як па 

зместу, так i па формах метадычнай арганiзацыi, i таму адыгрываюць розную 

ролю ў прафесiйнай падрыхтоўцы i маюць рознае значэнне для развiцця 

мастацка-кампазiцыйнага майстэрства будучых спецыялiстаў. У гэтым сэнсе 

праграма дысцыплiны «Дызайн» у сiстэме падрыхтоўкi спецыялiстаў па 

спецыялiзацыi «народнае ДПМ» мае сваю спецыфiку i адыгрывае пэўную ролю 

ў  вывучэннi i пашырэннi лепшых нацыянальных традыцый айчынных 

промыслаў. 

Далейшае вывучэнне заканамернасцей кампазiцыi ва ўзаемасувязi з 

тэхналагiчнымi i канструктыўнымi магчымасцямi розных матэрыялаў, якiя 

выкарыстоўваюцца ў дэкаратыуна-прыкладных напрамках народных 

промыслаў, рэалiзуецца ў практычных заданнях па аб’ѐмна-прастораваму 

мадэляванню. Гэтыя заданнi дазваляюць замацаваць на практыцы раней 

атрыманыя веды аб уласцiвасцях, якасцях i сродках кампазiцыi ў яе базавых 

катэгорыях: 

Тэктонiка (форма i канструктарская аснова)  i  аб’ѐмна - прасторавая 

структура (адносiны ўзаемапранiкальных кампанентаў), садзейнiчаюць 

станаўленню праектнага мыслення i авалоданню метадалагiчнымi прынцыпамi 

вобразнага, мастацка-кампазiцыйнага формаўтварэння. Праектаванне ў 

дызайне цесна звязана з аналiзам складаных i рознаякасных з’яў  рэчаiснасцi. 

Таму неад’емнай складаючай праектнага мастацтва з’яўляюцца такiя паняццi, 

як кампазiцыйна-вобразнае пачуцце гармонii, мастацкая выразнасць, 

пластычнае i стылѐвае адзiнства. Гэта вызначае асаблiвасцi структурнай 

пабудовы сiстэмы вучэбнай паслядоунасцi  ў пастаноўцы i выкананнi 
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канкрэтных заданняў, а таксама сумеснай працы выкладчыка i студэнта ў  

вучэбна-выхаваўчым працэсе. 

 “Дызайн” дае магчымасць набыцця шэрагу спецыяльных ведаў, якія 

з’яўляюцца неабходнымі і аб’ядноўваюць многія мастацкія дысцыпліны (такія, 

як малюнак, жывапіс, скульптура, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, 

канструяванне, колеразнаўства, дызайн), а таксама дапамагаюць практычнаму 

авалоданню імі. 

Асноўным прынцыпам тэхналогіі навучання дызайну з’яўляецца 

паслядоўнасць і засваенне ведаў: ад тэарэтычнага разбору і асэнсавання 

пастаўленай задачы – праз паслядоўнае яе вырашэнне метадам эскізных 

пошукаў – да лагічнага завяршэння ў выглядзе чыставой падачы графічнай і 

аб’емна-пластычнай частак праекта. 

Асноўны змест дысцыпліны складаюць тэмы, якія паступова знаѐмяць 

студэнтаў з метадамі стварэння розных відаў кампазіцыі: мастацкай 

арганізацыяй плоскасці, аб’ѐма, прасторы, а таксама - з выкарыстаннем і 

ўзаемадзеяннем розных пластычных і колеравых сродкаў. Акрамя таго, 

студэнты вывучаюць асаблівасці праектавання і канструявання. Усе  вучэбныя, 

творчыя i курсавыя праекты  ў  час навучання выконваюцца ў розных 

графiчных тэхнiках i з выкарыстаннем разнастайных тэхнiчных сродкаў; на 

старэйшых курсах вялiкая ўвага надаецца тэхнiцы выканання праектаў, 

стылѐваму адзiнству, вобразнай i колеравай выразнасцi. Стварэнне цэласнай 

сістэмы ансамбля прадметнага асяроддзя  з’яўляецца адным з важных 

напрамкаў творчай дзейнасці мастакоў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 

Асноўнай мэтай дысцыпліны “Дызайн” з’яўляецца развіццѐ мастацкіх 

здольнасцяў студэнтаў, фарміраванне эстэтычнага светапогляду сучаснага 

мастака на аснове асэнсавання, ужывання i трансфармавання нацыянальных 

традыцый у дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, а таксама - фарміраванне ў 

будучых спецыялістаў навукова абгрунтаваных ведаў аб стварэнні 

франтальнай, аб’емнай і аб’емна-прасторавай кампазіцыі у ДПМ, асноў 

каструявання і праектавання аб’ектаў функцыянальнага асяроддзя. 
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Задачамі курса з’яўляюцца засваенне ведаў з гісторыі, тэорыі і методыкі 

прадмета, прафесійнае авалоданне асноўнымі сродкамі рпаектавання і 

канструявання, засваенне на практыцы асноўных кампазіцыйных пабудоў, 

авалоданне пластыкай для ўвасаблення мастацкай ідэі, авалоданне рознымі 

графічнымі тэхнікамі і асэнсаванае ўжыванне тэхнічных навыкаў на практыцы. 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен: 

      ведаць: 

- асноўныя тыпы кампазіцыі ў гістарычных стылях мастацтва Сярэднявечча, 

Адраджэння, Барока, Класіцызму; 

- віды кампазіцыйных пабудоў ў пластычных мастацтвах; 

- кампаненты кампазіцыйнай пабудовы; 

-   спецыфіку кампазіцыйных распрацовак у дэкаратыўна-прыкладным 

мастацтве з улікам матэрыялу і тэхнікі стварэння твора; 

умець: 

- суадносіць фармальныя элементы кампазіцыі адпаведна традыцыйным 

акадэмічным патрабаванням; 

- ствараць арыгінальныя распрацоўкі, заснаваныя на свабодных 

кампазіцыйных прыѐмах, у адпаведнасці з пастаўленымі задачамі; 

- вылучаць фармальны цэнтр і сілавыя лініі кампазіцыі; 

-  фарміраваць цэласнасць кампазіцыі ў творах выяўленчага і дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва праз суладдзе фармальных і ідэйна-сэнсавых 

кампанентаў. 

Асноўнымі метадамі навучання дызайну з’яўляюцца: 

- эмацыянальна-рацыянальны аналіз твораў сусветнага дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва; 

- паэтапнасць выканання плоскасна-графічных і аб’ѐмных варыянтаў 

вырашэння пастаўленых задач;  

- выкарыстанне індывідуальных і калектыўных форм працы, абмеркаванне 

вынікаў аўдыторных і самастойных заданняў. 

- Прадмет «Дызайн» выкладаецца у  8-ым i 9-ым семестре. Гэта выклікана 

неабходнасцю, з аднаго боку, замацавання ведаў па кампазiцыi i 
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спецыяльных прадметах, атрыманых на 1-3 курсах, а з другога боку, ў 

паглыбленнi творчага майстэрства i самастойнасцi ў вырашэннi задач у 

працэсе працы над дыпломамi на 5 курсе навучання. 

- Невялiкая колькасць гадзiн (44 у 8-ым семестры i 46 у 9-ым) звужае 

магчымасцi  ў  разнастайнасцi практычных заданняў, пры гэтым мяркуецца 

надаць большую ўвагу асобным ключавым этапам у метадычным падыходзе 

на прыкладзе  аднаго- двух заданняў  на працягу  4-га i 5-га курса. 

Формы справаздачнасці – залікі і экзамены. 

ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

№ 

п\п 

Раздзелы  і  тэмы Лекцыі Практ

занят

кі 

Самаст. 

 заняткі 

1. Уводзіны. Тэорыя і практыка 

дызайна ў гістарычным аспекце і ў 

сучаснасці. 

6   

2. Аб'ёмна-прасторавая кампазіцыя з 

геаметрычных  фігур 

 18  

3. Выкарыстанне колеру як сродка 

пабудовы ці парушэння аб'ёмнай 

формы 

 20  

4.   Трансфармацыя  плоскасці. Дынаміка.   

Рэльеф як аб'ёмна-прасторавая 

структура. 

6 10  

5. Трансфармацыя плоскасці ў аб'ём. 

Стварэнне дэкаратыўнай паштоўкі. 

 10 10 

6. Распрацоўка мадэляў плоскаснай і 

аб'ёмнай формаў. 

 10  

7. Мадэлі ўпакоўкі для розных відаў 

дэкаратыўна прыкладнога мастацтва 

 10 10 

 Усяго 12 80 20 
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ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ 

Праграма  4 курса, 8 семестр  

 

                                                       Лекцыя (6 гадзін)  

Тэма 1. Уводзіны.Тэорыя i практыка дызайна ў  гiстарычным 

аспекце  і ў сучаснасцi. 

 Спецыфiка дысцыплiны “Дызайн” у сістэме вучэбных  прадметаў  па 

народных промыслах і рамѐствах. Сферы  ўжывання прадметаў  i дызайнерскiх   

распрацовак. Утылітарныя рэчы  і  складаныя асацыятыўна-вобразныя  

дэкаратыўныя  кампазiцыi. 

 

Для выканання практычных заданняў па дызайну выкарыстоўваюцца 

алоўкi  i  пэндзлi шырокага дыяпазону,  кардон  i  папера рознай якасцi,  белая  i  

каляровая, акварэльныя,  гуашавыя,  тэмперныя  i  акрылавыя фарбы,  нажнiцы  

i спецыяльныя прыстасаваннi  для  працы  з  паперай,  дадатковыя прылады   i  

матэрыялы. 

                                  Практычныя заняткi. 

 

Тэма 2. Аб’ёмна-прасторавая кампазiцыя з геаметрычных фiгур                    

Заданне 1. Выкананне эскiзаў кампазiцыi, распрацоўка будучай 

канструкцыi, вырашэнне праблем камбiнаторыкi. 

 

     Заданне 2. Выкананне кампазiцыi геаметрычных фiгур з паперы цi 

картону, рэалiззацыя  задачы  вывучэння аб’ѐмна-прасторавай структуры. 

 

Тэма 3. Выкарыстанне колеру як сродка пабудовы цi парушэння 

аб’ёмнай формы  
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     Заданне 1. Распрацоўка  пластычнага i колеравага вобразу, выкананне 

графiчных эскiзаў. 

      Заданне 2. Выкананне з паперы  цi  кардону геаметрычных фiгур (куб, 

конус, пiрамiда). 

Заданне 3. Апрацоўка геаметрычных целаў  графiкай i колерам.   

Вырашэнне  задачы  мастацкага асэнсавання аб’ѐму i формы. 

 

Праграма   5  курса,  9 семестр 

 

Лекцыя (6 гадзін) 

 

Аб’ѐмна-прасторавая кампазіцыя прадметнага вобраза аб’екта як 

адпаведнасць з сападпарадкаванасцю і суразмернасцю сэнсавага зместу яго 

формаўтвараючых характарыстык і сродкаў мастацка-выразнага патэнцыялу. 

 

Практычныя заняткi 

 

Тэма 4.  Трансфармацыя плоскасцi. Дынамiка. Рэльеф як аб’ёмна-  

               прасторавая структура  

 

Заданне 1. Адбор лiтаратурнага матэрыялу i пошук мастацкага вобраза. 

Эскiз выконваецца спачатку пры дапамозе графiчных матэрыялаў. 

Адпрацоўваецца тэктонiка матэрыялу: форма, канструкцыя. 

 

     Заданне 2. Выкананне пластычнага  рашэння. Ажыццяўленне работы над 

плоскасцю агульных формаў, прапрацоўка дэталяў, вырашэнне пластычных  i  

аб’ѐмна-прасторавых  характарыстык  задання. 

 

Тэма 5.  Трансфармацыя  плоскасцi  ў  аб’ём.  Стварэнне 

дэкаратыўнай         паштоўкі. 
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    Заданнне 1. Праца над эскiзам i мадэллю паштоўкi. Асаблiвую ўвагу трэба 

звярнуць на працу з фарматам  i  вобразным вырашэннем твора. 

       Заданне 2. Студэнты працуюць над мастацкiм вобразам i графiчным 

выкананнем задання. 

Заданне 3. З' яўляецца завяршальным  у  выкананнi графiчнага задання, 

канчатковае рашэнне колеравага i пластычнага вобраза, выкарыстанне розных 

дэкаратыўных матэрыялаў. 

Самастойная творчая праца. Стварэнне серыi аб’ѐмна-графiчных 

паштовак на тэму : ”Поры года”, ”Каляндар” i.г.д.  Кансультацыі выкладчыка. 

 Форма кантролю – прагляд. 

 

Тэма 6. Распрацоўка мадэляў  плоскаснай  i  аб’ёмнай формы.   

 

Заданне 1. Графiчная  распрацоўка  эскiзаў, вырашэнне пластычна-

фактурных характарыстык вучэбнага задання. 

Заданне 2. Галоўная  мэта – стварэнне  мадэлi  аб’екту распрацоўка 

дэталяў; адпрацоўваецца тэктонiка матэрыялу : форма, канструкцыя, колер. 

 

Тэма 7. Мадэлi ўпакоўкi для розных вiдаў  дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва. 

 

Заданне 1. Распрацоўка эскiзаў i мадэляў  плоскаснай i аб’ѐмных формаў. 

Асобная ўвага надаецца прасторавай  i  канструктыўнай выразнасцi аб’ѐмна-

пластычнага рашэння вучэбнай працы. 

Заданне 2. З’яўляецца завяршальным, калi  ажыццяўляецца выраб 

аб’ѐмна-прасторавых кампазiцый у адпаведнасцi з сападпарадкаванасцю i 

суразмернасцю сэнсавага зместу,  яго формаўтвараючых  характарыстык  i 

сродкаў  мастацкай  выразнасцi. Ствараецца канчатковая мадэль твора, 

праводзiцца падрыхтоўка работ  для  экспанавання. 
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Самастойная творчая праца. Выкананне аўтарскай аб’ѐмна-прасторавай 

канструкцыi з выкарыстаннем колеравых i графiчных сродкаў  выразнасцi. 

Кансультацыі выкладчыка. 

Форма кантролю  - прагляд. 
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