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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Вучэбная дысцыпліна «Слуцкі пояс: гісторыя і сучаснасць» 
грунтуецца на палажэннях Дзяржаўнай праграмы адраджэння 
тэхналогій і традыцый вырабу слуцкіх паясоў і развіцця вы-
творчасці нацыянальнай сувенірнай прадукцыі «Слуцкія пая-
сы» на 2012–2015 гады (пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 22.11.2012 № 1069). Вучэбная дысцыпліна пабуда-
вана па прынцыпе комплекснага паказу асноўных фактаў i па-
дзей з гiсторыi стварэння i вытворчасцi ўнікальных твораў дэ-
каратыўна-прыкладнога мастацтва Беларусі – слуцкiх паясоў, 
iх бытавання ў складзе арыстакратычнага мужчынскага касцю-
ма, як прадмета калекцыяніравання, сімвала нацыянальнай 
культуры. Прынцып гiстарычнага агляду, якi пакладзены ў ас-
нову дысцыпліны, злучаецца з мастацтвазнаўчым і культурала-
гічным аналiзам мастацка-стылістычных і тэхнiка-тэхналагiч-
ных асаблiвасцей слуцкiх паясоў, знакавага і сiмвалiчнага харак-
тару гэтай з’явы нацыянальнай культуры. У працэсе вывучэння 
дысцыпліны разглядаюцца пытаннi выкарыстання i стылізацыі 
дэкаратыўных матываў слуцкiх паясоў у беларускім выяўлен-
чым, дэкаратыўна-прыкладным мастацтве і сцэнаграфіі ХХ – 
ХХІ стст., а таксама адраджэння вытворчасцi слуцкiх паясоў на 
сучасным этапе. 
Вучэбная дысцыпліна звязана адзiнай канцэпцыяй, прынцы-

памi адбору i выкладання матэрыялу. Структура дысцыпліны 
суадносiцца з прынцыпамi гiстарызму, вызначаецца адпавед-
насцю гiстарычнай рэчаiснасцi. 
Аб’ектамi вывучэння з’яўляюцца: слуцкія паясы і іх вытвор-

часць на шаўкаткацкай мануфактуры ў Слуцку ў XVIII – пачат-
ку XIX ст., кунтушовыя паясы, створаныя на мануфактурах 
Персii i Асманскай iмперыi ў XVII–XVIII стст., Рэчы Паспалi-
тай у XVIII – пачатку XIX ст., Францыi ў другой палове 
XVIII ст.; узоры слуцкіх паясоў і паясоў слуцкага тыпу з му-
зейных збораў Беларусi, Польшчы, Расii, Украiны, Лiтвы; кун-
тушовы строй беларускай магнатэрыi i шляхты XVII – пачатку 
XIX ст.; творы выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацт-
ва i сцэнаграфii ХХ – ХХІ стст., у якiх выкарыстаны арнамен-
тальныя матывы слуцкiх паясоў. 
Вучэбная дысцыпліна «Слуцкі пояс: гісторыя і сучаснасць» 

арганічна звязана з шырокім колам спецыяльных дысцыплін: 
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«Гісторыя мастацтваў», «Гісторыя дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва», «Гісторыя Беларусі», «Музеязнаўства» і інш. Важ-
най часткай паспяховай падрыхтоўкі студэнтаў з’яўляецца зна-
ёмства з аўтэнтычнымі ўзорамі слуцкіх паясоў у музейных экс-
пазіцыях рэспублікі і падчас іх экспанавання на часовых выс-
таўках з музейных збораў іншых краін. 
Мэта вучэбнай дысцыпліны – выпрацоўка цэласнай сiстэмы 

ведаў пра культурны феномен, выдатныя помнiкi дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва i нацыянальны сiмвал Беларусi – слуц-
кiя паясы. 
Асноўнымi задачамi дысцыпліны «Слуцкi пояс: гiсторыя i 

сучаснасць» з’яўляюцца: 
– раскрыццё агульных тэндэнцый гiсторыi стварэння, вы-

творчасцi i бытавання слуцкiх паясоў; адметных асаблiвасцей 
iх мастацкай мовы; гістарычнай заканамернасці калекцыяніра-
вання i музеефiкацыi слуцкiх паясоў, спецыфiкi адраджэння 
вытворчасцi слуцкiх паясоў на сучасным этапе; 

– раскрыццё шляхоў фарміравання ў беларускай культуры 
нацыянальнага сімвала – слуцкага пояса; 

– вызначэнне ролі кунтушовага пояса ў шляхецкім строі і 
яго месца ў гісторыі беларускага касцюма; 

– знаёмства з вопытам выкарыстання і стылізацыі дэкара-
тыўных матываў слуцкага пояса ў беларускім мастацтве; 

– фармiраванне i развiццё гiстарычнага, культуралагiчнага i 
мастацкага мыслення студэнта праз засваенне прапанаванага 
матэрыялу; 

– фармiраванне базы для практычнага ўкаранення атрыма-
ных студэнтамi ведаў у прафесiйнай дзейнасцi i iншых сферах 
сацыяльнай актыўнасцi. 
У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен ведаць: 
– галоўныя падзеi, факты i змест гiсторыка-мастацкага пра-

цэсу вытворчасцi слуцкiх паясоў на радзiвiлаўскiх мануфакту-
рах у Нясвiжы i Слуцку ў другой трэцi XVIII – пачатку XIX ст.; 
творчасць вядучых мастакоў i майстроў-ткачоў, якiя працавалi 
на слуцкай шаўкаткацкай мануфактуры ў 1760 – 1810-х гг.; 

– асноўныя кампаненты мастацкай мовы, сiгнатуры i галоў-
ныя тэхнiка-тэхналагiчныя асаблiвасцi вырабу слуцкiх паясоў; 

– прынцыповыя стылістычныя, кампазіцыйна-арнаменталь-
ныя адрозненнi слуцкiх паясоў ад кунтушовых паясоў, створа-
ных на мануфактурах Рэчы Паспалiтай у XVIII ст., у Персii i 
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Асманскай iмперыi ў XVII – XVIII стст., у Францыi ў другой 
палове XVIII ст.; 

– гісторыю музеефікацыі і калекцыяніравання слуцкіх пая-
соў у Беларусі ў канцы XIX – пачатку XXI ст.; 

– калекцыі музеяў Рэспублiкi Беларусь, у фондах якiх збера-
гаюцца слуцкiя паясы i iх фрагменты, таксама музеi краiн за-
межжа, якiя валодаюць прадстаўнiчымi зборамі слуцкiх паясоў; 

– стылістычныя адметнасці, асноўныя кампаненты шляхец-
кага касцюма на землях Беларусі ў ХVII–XVIII стст. і месца ў 
ім кунтушовага пояса; 

– адрозненні паняццяў «аўтэнтыка», «копія», «рэстаўрацыя», 
«стылізацыя» ў дачыненні да мастацкіх тканін, у тым ліку 
слуцкага пояса, шляхецкага касцюма;  

– месца комплексу шляхецкага касцюма з выкарыстаннем 
копій і стылізацый слуцкага пояса ў сучасных музейных экспа-
зіцыях; 

– ролю слуцкага пояса ў нацыянальнай культуры Беларусі 
ХХ – пачатку ХХІ ст.; 

– уплыў слуцкага пояса на беларускае выяўленчае, дэкара-
тыўна-прыкладное мастацтва і сцэнаграфію; 
умець: 
– аналізаваць асноўныя прычыны ўзнiкнення ў XVIII ст. на 

беларускiх землях мануфактурнай вытворчасцi шаўковых пая-
соў; перадумовы, агульныя заканамернасцi i асаблiвасцi ста-
наўлення i эвалюцыi мануфактурнай вытворчасцi кунтушовых 
паясоў на землях Рэчы Паспалiтай у XVIII – пачатку XIX ст.; 

– вызначаць структурныя элементы, мастацка-кампазіцый-
ныя асаблівасці, арнаментальныя схемы дэкору слуцкага пояса; 

– аргументавана даказваць прыналежнасць узораў паясоў па-
водле іх сiгнатур i сукупнасцi вiзуальных стылістычных прык-
мет да вырабаў слуцкай мануфактуры; 

– разумець месца і ролю слуцкага пояса ў мужчынскім шля-
хецкім строі XVII – XVIII стст., у гісторыі беларускага касцюма; 

– асэнсоўваць ролю слуцкага пояса ў нацыянальнай культу-
ры Беларусі ХХ – ХХІ стст., уплыў слуцкага пояса на сучаснае 
беларускае выяўленчае, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і 
сцэнаграфію; 

– тлумачыць паняцці «аўтэнтыка», «копія», «рэстаўрацыя», 
«стылізацыя» мастацкіх тканін, у тым ліку слуцкага пояса, 
шляхецкага касцюма;  
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– самастойна аналізаваць матэрыял па гісторыі слуцкага поя-
са і яго інтэрпрэтацыі ў сучасным мастацтве; 
валодаць: 
– атрыманымі ведамі для рашэння канкрэтных педагагiчных, 

метадычных, iнфармацыйна-пошукавых, навуковых, iнавацый-
ных i iншых задач. 
Тэхналагічны інструментарый выкладання дысцыпліны 

прадстаўлены наступнымі педагагічнымі метадамі навучання: 
тэарэтыка-інфармацыйныя метады (лекцыя, гутарка, апавядан-
не, тлумачэнне, дыскусія), наглядныя (знаёмства з музейнымі 
калекцыямі, дэпаніраваным інфармацыйна-адукацыйным рэ-
сурсам па вучэбнай дысцыпліне), пошукава-творчыя метады 
(назіранне, аналіз), метады самастойнай работы студэнтаў (за-
сваенне літаратуры, пісьмовыя аналітычныя работы, эксперты-
за), кантрольна-ацэначныя метады (апытанне). 
Вучэбная дысцыпліна «Слуцкі пояс: гісторыя і сучаснасць» 

вывучаецца на працягу аднаго семестра ў аб’ёме 52 гадзін, з 
якіх 36 гадзін – аўдыторныя заняткі (26 г. – лекцыі, 10 г. – семі-
нары). Вывучэнне дысцыпліны завяршаецца калоквіумам. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



7 
 

ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

Колькасць аўдыторных 
гадзін Раздзелы, тэмы 

усяго лекцыі сем. 

Уводзіны 2 2  
Раздзел I. Феномен слуцкага пояса  

ў гісторыі культуры Беларусі XVIII – XIX стст. 
Тэма 1. Гісторыя ткацкай мануфактуры паясоў у 
Слуцку 

6 4 2 

Тэма 2. Мастацка-кампазіцыйныя асаблівасці і ар-
намент слуцкіх паясоў 

6 4 2 

Тэма 3. Кунтушовы пояс у строі беларускай 
шляхты XVIII – XIX стст. 

6 4 2 

Раздзел II. Слуцкі пояс як беларускі нацыянальны сімвал у ХХ ст. 
Тэма 4. Слуцкі пояс у нацыянальнай культуры Бе-
ларусі ХХ ст. 

6 4 2 

Тэма 5. Гісторыя музеефікацыі і калекцыяніраван-
ня слуцкіх поясоў 

2 2  

Раздзел III. Слуцкі пояс у сучаснай культуры беларускай нацыі 
Тэма 6. Слуцкі пояс у беларускім выяўленчым, дэ-
каратыўна-прыкладным мастацтве і сцэнаграфіі 

6 4 2 

Тэма 7. Адраджэнне вытворчасці слуцкіх паясоў 
на сучасным этапе 

2 2  

Разам… 36 26 10 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

Уводзіны 
Мэта, прадмет і задачы вучэбнай дысцыпліны. Месца вучэб-

най дысцыпліны ў фарміраванні спецыяліста. Сувязь з іншымі 
гуманітарнымі навукамі. Значэнне вывучэння гісторыі шаўка-
ткацкіх мануфактур – персіярняў XVIII – пачатку XIX ст. на тэ-
рыторыі Беларусі, асаблівасцей мастацтва слуцкага пояса, яго 
ролі ў шляхецкім строі. Дэфiнiцыi асноўных тэрмiнаў i паняц-
цяў: «кунтушовы строй», «кунтушовы пояс», «слуцкі пояс», 
«паясы слуцкага тыпу», «шаўкаткацтва», «персiярня», «мэтр» 
i iнш. Паняцці ў галіне музейнага захавання, калекцыяніравання, 
выкарыстання і вытворчасці слуцкіх паясоў: «аўтэнтыка», «ко-
пія», «рэстаўрацыя», «рэканструкцыя», «стылізацыя». Крыніцы 
вывучэння мастацтва слуцкага пояса і шляхецкага строю. 
Тэндэнцыi развіцця беларускага дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва XVII – пачатку XIX ст. Слуцкiя паясы ў мастацкай 
культуры Беларусi, Польшчы, Украiны i Літвы XVIII – пачатку 
XIX ст. Слуцкі пояс – кампанент шляхецкага мужчынскага 
кунтушовага строю, сімвал шляхецтва. 
Матэрыяльная культура магнатэрыі. Росквіт калекцыяніра-

вання, мецэнацтва, жыццяпісу. «Хатнія музеі», партрэтныя га-
лерэі. Стылістыка сармацкага партрэта. Росквіт мануфактурнай 
вытворчасці. Войны і іх уздзеянне на мануфактурную вытвор-
часць шаўкатканых паясоў – персіярняў, шляхецкі строй. 
Слуцкi пояс – нацыянальны сiмвал Беларусi. Выкарыстанне 

здабыткаў мастацкай культуры Беларусі ў фарміраванні сучас-
най культурнай прасторы. Пояс і шляхецкі строй як знакі-сім-
валы шляхецкай Беларусі, іх месца ў музейных зборах і ўвасаб-
ленне ў беларускім мастацтве, культуры. 

 
 
Раздзел I. Феномен слуцкага пояса ў гісторыі культуры 

Беларусі XVIII – XIX стст. 
 

Тэма 1. Гісторыя ткацкай мануфактуры паясоў у Слуцку 
Сарматызм як сацыякультурны феномен Рэчы Паспалiтай i 

яго ўплыў на беларускую мастацкую культуру XVII–XVIII стст. 
Iмпарт кунтушовых паясоў усходняй вытворчасцi на землi Рэчы 
Паспалiтай у XVII – першай палове XVIII ст.  
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Роля шляхецкага мецэнацтва ў станаўленнi нацыянальнай 
вытворчасцi кунтушовых паясоў у першай палове – сярэдзiне 
XVIII ст. Першыя персiярнi Рэчы Паспалiтай у Станiславе i 
Бродах, iх вырабы.  
Заснаванне радзiвiлаўскiх майстэрань кунтушовых паясоў у 

Нясвiжы i Слуцку ў другой чвэрцi XVIII ст. Запрашэнне армян-
скага майстра Яна Маджарскага на пасаду кiраўнiка ткацкай 
мануфактуры паясоў як вызначальны момант у дзейнасцi радзi-
вiлаўскiх персiярняў. Бацька Ян i сын Лео Маджарскiя ў гiсто-
рыi слуцкага прадпрыемства. Беларускiя ткачы – працаўнiкi 
слуцкай персiярнi.  
Асноўныя этапы i галоўныя факты гiсторыi ткацкай ману-

фактуры паясоў у Слуцку ў 1760-х – 1807 гг. i iх адлюстраван-
не ў архiўных дакументах. Меткi-сiгнатуры на слуцкiх паясах i 
iх суаднясенне з перыядамi дзейнасцi прадпрыемства.  
Уплыў слуцкай мануфактуры паясоў у 1780 – 1790-х гг. на 

дзейнасць iншых персiярняў Рэчы Паспалiтай. Паясы слуцкага 
тыпу вытворчасці Лiонскай ткацкай мануфактуры: мiфы i рэча-
iснасць. 
Слуцкая мануфактура паясоў у 1807 – 1846 гг. 
 

Тэма 2. Мастацка-кампазіцыйныя асаблівасці 
і арнамент слуцкіх паясоў 

Кампазіцыйная структура слуцкага пояса. Пытаннi генезiсу 
кампазiцыйна-вобразнага ладу i арнаментальных матываў 
слуцкiх паясоў. Дыялог культур Усходу і Захаду ў мастацкай 
мове і стылістыцы слуцкiх паясоў. 
Дыскусiйнасць пытання аўтарства эскiзаў слуцкiх паясоў у 

сучасным мастацтвазнаўстве. Эвалюцыя мастацкай мовы і сты-
лістыкі слуцкiх паясоў на працягу 1760 – 1800-х гг.  
Стылiстычныя асаблiвасцi слуцкiх паясоў перыяду росквiту 

мануфактуры. Тыпалогiя арнаментальных матываў і кампазі-
цый «галоў» слуцкiх паясоў: «карумфiль», «сухарык», «кiтай-
скае воблачка», «працвiўшы пень», «букет» i «вянкова-медаль-
ённы». Асноўныя рашэннi дэкору сярэднiка i бардзюраў слуц-
кiх паясоў. 

Aсаблiвасцi мастацка-вобразнага ладу слуцкiх паясоў, ство-
раных пасля 1810-х гг. 
Выкарыстанне дэкаратыўных матываў слуцкiх паясоў у 

1780 – 1790-х гг. на iншых ткацкiх мануфактурах Рэчы Паспа-
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лiтай, на французскай Лiонскай мануфактуры Гiёма, Жэрмена i 
Дэшазэля. 
Тэхналогiя ткацтва і матэрыялы для вырабу слуцкiх паясоў. 

Класiфiкацыя слуцкiх паясоў паводле тэхнiчных прыёмаў ства-
рэння малюнка: аднабаковыя аднавонкавыя, аднабаковыя двух-
вонкавыя, двухбаковыя двухвонкавыя, двухбаковыя трохвон-
кавыя, двухбаковыя чатырохвонкавыя. Роля ткацкiх перапля-
ценняў у стварэннi колеравых эфектаў слуцкiх паясоў. 

 
Тэма 3. Кунтушовы пояс у строі беларускай шляхты 

XVIII–XIX стст. 
Гісторыя строю і яго кампанентаў як паказчык сацыяльна-

палітычнага і мастацкага жыцця грамадства. Паняцці «шляхец-
кі», «нацыянальны», «народны», «гістарычны», «сцэнічны» 
касцюм. Месца і роля кунтушовага строю ў гісторыі беларуска-
га касцюма. 
Асноўныя кампаненты мужчынскага шляхецкага строю – 

жупан, жупанік, жупіца, дэлія, даламан, кунтуш, кабат, ферэ-
зія, бекеша, капеняк, шаравары. Канструктыўныя асаблівасці 
мужчынскага шляхецкага строю XVIII–XIX стст. Тэкстыль, 
фактура, колеравая гама строю. Акцэнтаванне ўвагі на асобных 
кампанентах касцюма. Кунтушовы пояс – дыямент мужчын-
скага шляхецкага строю XVII–XIX стст. Кунтушовыя строі 
ваяводстваў, іх колеравае вырашэнне. 
Варыянты апярэзвання кунтушовым поясам. Роля пояса 

(кунтушовы, мундуровы, паўпасак), дэкору адзення, галаўнога 
ўбору, фрызуры, зброі ў стварэнні завершанага вобраза, эстэ-
тычнага ідэалу прыгажосці шляхціца. 
Еўрапейская мода і кунтушовы строй. Уплыў французскай 

рэвалюцыі 1789 г., напалеонаўскіх войнаў, двух паўстанняў у 
Рэчы Паспалітай на шляхецкі строй. Забарона на нашэнне пая-
соў пасля падзелу Рэчы Паспалітай і далучэння тэрыторыі Бе-
ларусі да Расійскай імперыі.  
Працяг жыцця слуцкіх паясоў. Існаванне да першай паловы 

ХХ ст. у Рэчы Паспалітай і на тэрыторыі Беларусі побач з мо-
дай на агульнаеўрапейскае свецкае адзенне рэпрэзентатыўнай 
традыцыі і моды на старашляхецкія кунтушовыя строі і зброю.  
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Раздзел II. Слуцкі пояс як беларускі нацыянальны сімвал 
 у ХХ ст. 

 
Тэма 4. Слуцкі пояс у нацыянальнай культуры Беларусі ХХ ст. 
Паэтычны вобраз слуцкіх паясоў у вершы М. Багдановіча 

«Слуцкія ткачыхі» (1912). Слуцкі пояс як аснова распрацоўкі 
беларускага нацыянальнага стылю ў артыкулах В. Ластоўскага 
«Слуцкія паясы» ў «Кароткай энцыклапедыі старасветчыны» 
(1916) і артыкулах у часопісе «Маладая Беларусь» (1912–1916). 
Вывучэнне слуцкіх паясоў В. Ластоўскім і М. Шчакаціхіным 

у Інстытуце беларускай культуры (1922–1929). Замалёўкі слуц-
кіх паясоў мастакамі В. Дваракоўскім, М. Лебедзевай, А. Ты-
чынай, М. Філіповічам і вучнямі Віцебскага мастацкага тэхні-
кума (1925–1930). Выстаўка слуцкіх паясоў у Беларускім дзяр-
жаўным музеі (1927). 
Выкарыстанне матываў слуцкага пояса ў кніжнай графіцы – 

выданні В. Іваноўскага зборнікаў «Маладая Беларусь» (Пецяр-
бург, 1912–1916), кнігі літаратурнай арганізацыі «Маладняк» 
(1920-я гг.), экслібрыс В. Ластоўскага. Кніга А. Астрэйкі 
«Слуцкі пояс» (1943). 
Слуцкі пояс як беларускі нацыянальны сімвал. Задача ства-

рэння савецкага народнага стылю на падставе выкарыстання 
ўзораў слуцкіх паясоў. Публікацыя ўзораў слуцкіх паясоў у 
альбоме «Беларускі народны арнамент» (1953). 
Праблемы вывучэння слуцкіх паясоў і фарміраванне грамад-

скага стэрэатыпу іх успрымання ў 1950–1980-я гг. Першае мас-
тацтвазнаўчае даследаванне слуцкіх паясоў у манаграфіі 
Л. Якунінай (1960). Новыя гістарычныя звесткі аб вытворчасці 
слуцкіх паясоў у Беларусі (А. Грыцкевiч, 1967; А. Карпачоў, 
1978). Даследаванне мастацтва слуцкіх паясоў у Польшчы і 
Літве ў 1990–2000-я гг. Сучасныя даследаванні шаўкаткацкай 
вытворчасці паясоў у Беларусі ў працах беларускіх вучоных: 
Н. Высоцкая, М. Яніцкая, І. Скварцова, Б. Лазука. 

 
Тэма 5. Гісторыя музеефікацыі і калекцыяніравання 

слуцкіх паясоў 
Слуцкія паясы як сямейныя рэліквіі. Выкарыстанне шаўка-

тканых кунтушовых паясоў у літургічных прадметах і адзенні 
святароў. Першыя выставачныя рэпрэзентацыі слуцкіх паясоў 
на Першай краёвай выстаўцы дробных промыслаў і народнага 
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мастацтва Беларусі і Літвы ў Вільні (1913), Рэтраспектыўнай 
выстаўцы мастацтва (1916) і Абласной выстаўцы старажытнас-
цей і прыгожых мастацтваў (1918) у Мінску. 
Слуцкія паясы ў зборы Беларускага музея імя Івана Луцкеві-

ча ў Вільні да 1945 г. Слуцкiя паясы ў даваенных фондах Бела-
рускага дзяржаўнага музея ў Мiнску: набыццё i страта. Гісто-
рыя знікнення ў 1941 г. са збору Беларускай дзяржаўнай кар-
ціннай галерэі ў Мінску калекцыі слуцкіх паясоў (32 пояса) і 
жывапісных партрэтаў Радзівілаў з Нясвіжскага замка.  
Выстаўкі слуцкіх паясоў савецкага часу. Дэманстрацыя няс-

віжскага збору слуцкіх паясоў на Дэкаднай мастацкай выстаў-
цы БССР у Маскве (1940). Выстаўка слуцкіх паясоў у Дзяржаў-
ным гістарычным музеі ў Маскве (1955). 
Слуцкія і кунтушовыя паясы ў сучасных беларускіх музей-

ных зборах: Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, 
Нацыянальны гістарычны музей Беларусі, Музей стара-
жытнабеларускай культуры Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.  
Сучасныя выстаўкі слуцкіх паясоў у Беларусі. Выстаўка 

«Слуцкія паясы» ў Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі 
(2005). Дэпазітныя выстаўкі слуцкіх паясоў у Нацыянальным 
мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Музейныя і грамадскія 
ініцыятывы па набыцці ўзораў слуцкіх паясоў. Папаўненне ка-
лекцыі Слуцкага краязнаўчага музея i Мiнскага абласнога 
краязнаўчага музея ў Маладзечне. 
Замежныя калекцыі шаўкатканых паясоў кунтушовага тыпу 

і ўзораў слуцкіх паясоў. Калекцыя Нацыянальнага музея ў Вар-
шаве (59 слуцкіх і 1 нясвіжскі пояс). Калекцыі слуцкіх і кунту-
шовых паясоў у Нацыянальным музеі і Мастацкім музеі Літвы, 
Дзяржаўным гістарычным музеі ў Маскве. 

 
Раздзел III. Слуцкі пояс у сучаснай культуры 

беларускай нацыі 
 

Тэма 6. Слуцкі пояс у беларускім выяўленчым, 
дэкаратыўна-прыкладным мастацтве і сцэнаграфіі 

Выкарыстанне арнаментальных матываў слуцкага пояса ў 
афіцыйным народным дэкаратыўна-прыкладным мастацтве Бе-
ларусі ў 1950–1960-я гг.: інтарсія і разьба па дрэве, інкруста-
цыя саломкай, ткацтва, вышыўка. 
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Тэма слуцкага пояса ў афармленні Дэкаднай выстаўкі бела-
рускага мастацтва і літаратуры ў Маскве (1955). Удзел прафе-
сійных мастакоў у распрацоўцы матыву слуцкага пояса для 
твораў народнага мастацтва і мастацкай прамысловасці. Твор-
часць А. Марыкса (1890–1976). Слуцкія матывы ў творчасці 
М. Міхалапа (1886–1979): фарфор, кераміка, архітэктурны дэ-
кор і малыя архітэктурныя формы. 
Жывапісны твор М. Блішча (1917–1966) «Слуцкія ткачыхі» 

(1959) са збору Слуцкага краязнаўчага музея. 
Творчасць мастакоў сцэнічнага касцюма Ю. Піскуна, 

В. Маркавец-Бартлавай, А. Гаявога. Касцюмы для ансамбляў 
«Песняры», «Харошкі», «Полацкі сшытак». Выкарыстанне ма-
тываў кунтушовых паясоў у сучаснай сцэнаграфіі (занавес, зад-
нік сцэны, рэкламна-інфармацыйны матэрыял). 

 
Тэма 7. Адраджэнне вытворчасці слуцкіх паясоў 

на сучасным этапе 
Дзяржаўная праграма адраджэння тэхналогій і традыцый вы-

рабу слуцкіх паясоў і развіцця вытворчасці нацыянальнай суве-
нірнай прадукцыі «Слуцкія паясы» на 2012–2015 гады (паста-
нова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22.11.2012 № 1069) 
як комплексная сiстэма мер па рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi 
Рэспублiкi Беларусь у сферы захавання традыцый i развiцця 
нацыянальнага мастацтва, народных мастацкiх промыслаў 
(рамёстваў) у Рэспублiцы Беларусь. 
Фабрыка мастацкіх вырабаў «Слуцкія паясы» ў Слуцку. Су-

часная тэхналогія вырабу аналагаў слуцкіх паясоў. Стварэнне 
аналагаў і копій слуцкіх паясоў, сувенірных вырабаў на падста-
ве выкарыстання іх кампазіцый і арнаментыкі. Праблема сты-
лізацыі ўзораў слуцкіх паясоў у сучаснай творчай практыцы 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і рэканструкцыях гіста-
рычнага касцюма.  
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Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі 
вучэбнай дзейнасці студэнтаў 

Для ацэнкі і кантролю за засваеннем студэнтамі вучэбнага 
матэрыялу выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: 
метады вуснай дыягностыкі ведаў (рэфератыўнае паведамлен-
не, мультымедыйная прэзентацыя); апытанне. 

 
Метадычныя ўказанні па арганізацыі і выкананні СРС 
Самастойная работа прадугледжвае вывучэнне студэнтамі 

асобных пытанняў дысцыпліны і падрыхтоўку да семінарскіх 
заняткаў. Студэнты павінны засвоіць тэарэтычны матэрыял, які 
быў выкладзены на лекцыйных занятках, і прааналізаваць ма-
тэрыял, прапанаваны ў спісе літаратуры і ў інфармацыйным рэ-
сурсе па вучэбнай дысцыпліне; прадставіць для справаздачы 
выкананае заданне (распрацоўка экскурсіі, прысвечанай слуц-
каму поясу; экспертны аналіз узораў слуцкіх паясоў, рэкан-
струкцый гістарычнага касцюма з ужываннем копій і стыліза-
цый слуцкіх паясоў і інш.). 
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