
суб’естаў творчасш ў дызайнс і аярознівакнша 
тым. што клалзеіша ў аснову вобразг - налавск 
ыі змест рэчы.

Алнак у рэчазснасці яны ўяўлягоць у 
гдзінстве дса бакі мгстацкага вобраза ў дызгй- 
нс. Tat. пры семіяткчным аначізе аб’екта 
дзейнасці ў дызайне рэч як знак семантычка 
аалюстроўвае тэхнічпы (канструктыўны, 
тэхналагічны). утылітгрнк (срункцыя нал ьны) 
і фармальны прадметна-пачуццсБЫ (калср, 
прастора, рытміка руху, туги фактура) змее 
дадзснага аб’скта.

У той жа час есмантыка гэтага аб’екта 
адлгостроўвас асобасны і сацыяльны сэнсы, 
якія выражакяіь алносіны сэдыяльнага суб’екта 
да даяэенага аб’екта. Гзта з’яўляецца суб’ек- 
тыуыа-саштоўнаснай хзрактарыстьшай рэчы. 
Яиа грушуепиа на купьтурка-эстэтычнай 
каштоўнасвай сістэмс чалавека і фарміруеіша 
ў рэпяяальным саныякулБтурным асяроддзі, 
асьовай якага з ’яўлаецца традыпыйиая куль
тура.

Практьгчкае ўвасзбленне традыпыйнай 
культуры ў шгаектную практыку дызайну 
сгавшь піэпаг мстаяычных праблем.

Гэта вылучзннс впуальных вобразных 
сістэм трааьшыіікагг. культурна-эстэтычнага 
асярашйя рогісна і хх аналіз мастацкімі 
сродкамп распрацоука методыкі «сепараіші», 
трапсфарманыі і псраносу на праектныя 
аб’ скты тыловых прыметтрадьпшйньгх куль
туры а-астзтычных сістэм; распрацоўка 
мстодыхі апсрыравання мастацка- 
фагошгьныйі сродкамі пры рашэнні задач 
ухлючэншг традыпыйнай кушьтуры ў дызайн.

Шакра Р.Ф., 
я в ш т

МАЛЮНАК Ж  АСЯОВА 
Ў ФАРМШАВАННІ ВЫЯЎЛЕНЧА-ПЛ- 

АСТЫЧНЫХ ВЕДАЎ I  НАВЫКАЎ СГУ- 
ЛЭНТАЎ СПЕЦЬШПЗАЦЬП «НАРОД

НЫЕ РАМЁСГВЫ»

У працэсе навучання па аіейыялізапыі 
«народный рамёствы» значила ўвага ўдзяля- 
сцца дысцыплшам гкадэмічнага йакірунку - 
х ы вап ісу . м алю нку, кам п азіц ы і, 
ьолсразнаўству, псрспектыке, плаетанахоміі і 
шш. Малюйак. ішірыклад, выслалаецца на 
працятувасьмі сенестраў. Вучэбная праграма 
прадугпеджаяа такім чынам, што засваснне 
матэрыялу пзчынаецца ўжо з больш склада- 
ных пастановак, уяічваючы той факт, што ва 
універспзге ка ўказануіо спепыя лізацыю пас- 
тунаюць у асноў-ным абітурыенты. якія ма- 
юш> пачатковую мастапкую падрыхтоўку 
< мастацкія шкалы, вучьшішчы). Але практи

ка паказвае, што грунтоўньо: всдаў па малюн- 
ку абітурыенты, як правіла, не маюць. няглед- 
зячы на тое, што яны скончылі вучылішча 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ні нават 
Мінсгае мастанкае вучылішча імя Глебава. У 
гэтай сувязі вучэбная праграма па малюнку 
складзена з угіікам дадатковай нагрузкі ў сэксе 
практьгчнай работы студэнтаў па малюнку.

На працягу семестра студэнты выконва- 
юць асноўную праграму з улікам алпаведнай 
калькасці гадзін і працуюцъ самастойна па 
тсда ці іншай тзме ва ўмовах аўдыторных 
пастановак ці выконваюць хатнія заланні - у 
асноўным накіды  ц і кам пазіцы йны я 
распрацоўкі.

Сам прапэс навучання будусцпа ў 
асноўным па прынцыпу дыферэшшраванага 
падыходу да студзнтаў. Кожны студэнт мае 
свае адметныя аеаблівасці характару, свае 
здольнасці ў мастантве, веды і навыкі прак- 
■ШЧН2Й дзейнасці па малюнку ці па іншых 
накірунках вучэбна-творчага працэсу. Таму 
ш>шіадчык імкнеіша з кожным студэнтам 
пранаваиь індывідуальна. вссці яго па шлях>’ 
засваення ірафічнай граматы з улікам менавіта 
яго асаб:стых якасцей.

У аснову метаду навучання па малюнку 
пакладзена маляванне з натуры. Гэта 
садзейнічае развіццю зрокавай памяці і 
назіральнасці ў студэнтаў. Перш чым 
прыстушць да практычнай дзейнасці, студэн
там чытаюцпа лекцьгі, паведамляецца тзарэ- 
тычны матэрынл па асновах малюнкя, іх 
знаёмяпь з мастаіггвазнаўчай тэрмшалогіяй.

На практичных занятках педагог тлума- 
чыпь усс зак ан ам ер н асц і пабудовы 
састаулсных у пэўную кампазіпьпо прадметау 
ui асобных рэчаў, ш значас мэту і задачы 
працы.

Нсмалаважнае значэнне ў вучэбным 
працэсе мае наглядна-ілюстрацыйны матэры- 
ял. Такім матэрыялам з ’яўляюцпа не толькі 
рэпрадукпыі з работ вядомых класікаў мас
тацтва, алс і лепшыя работы студэнтаў, якія 
атрымалі выдатныя адзнакі на праглядзе і 
ўвайшлі ў фонд наглядных дапаможнікаў 
кафедры.

Напіядныя дапаможнікі даюць магчы
масць візуальна сканцэнтраваць увагу на ко
нечным выніку работм. Тут відадь. як павінна 
быць пабудаьана пастаноўка і тэхнічна выра- 
шана ў сзнсе перадачы аб’ёму прадметаў, як 
павінна бьшь вырашана сьятло-ненявая ха- 
рактарыстыка.

Асноўны прынцып работы над малюн- 
кам - гэта паслядоўнае выкананье задания, 
гэта ішхях ў пабудове ад агульнага да прыват- 
нага і ад прыватнага праз дэталізапыю да 
агульнага, ад простата да складанага. 3 гэтай 
мэтай ставяцла вучэбныя пастаноўкі на пра-
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шшіае выкан анис натуры і штудыйную 
прапрацоўку sc дэталсй.

Практичная работа над малкжкам 
развівае ў студэнтаў уменне бачыць і правильна 
занатоўвапь на двухмернай шюскасці ліста 
папсры кангрэтныя формы прадмстаў, якія 
знаходзяцца ў прасторы, у рэальным асяродпзі. 
Акрамя таго, усебаковае авалодЕаннс мал юн- 
кам дас магчымасць адукавана, прафесійна 
выконваць мастацкія творы ў розных відах 
дзкаратыўна-прыг.ладнога мастацтва. А іэта 
адна з галоўных задач, якая ставши а ў 
падрыхтоўцы спсцыялістаў у галінс наро
дных раместваў.

Рынкгаіч У-L, 
дапэнт

АСНОЎНЫЯ ПЫТАННІ 
МЕТОДЫКІ ВЫКЛАДАННЯ

АКВАРЗЛЬНАГА ЖЫВАПІСУ

Акварэльная тэхніка жывапісу шырока 
выкарыстоўвасцца ў псдагагічнай практьшы 
ж  аіуііьнаадуканыйных школ, так і специаль
ных навучальных устаноў. Распаўсюджанасць 
яс ў с істэм е адукацы і тлумачы цца 
тахналагічнай прастатой матэіэыялу. Алс 
выкарыстанне акварэлі ў прафесійнай твор
чай дзейнасці мастакоў звязана з бесперапын- 
ным развішіём мастацтва, што патрабус паг- 
лыблснага вывучэння выразных магчымасцсй 
і авалодання спецыфіч-нымі прысмамі аква- 
рэльнага жывапісу. Таму пытанні мстодыкі 
выкладання акварэлі, як і іншых дысцыплін 
выяўлснчага мастацтва, зцяі ам часу не страч- 
ваюць сваей актуальнасні. Заснавакас на 
веданні агульных законаў вобразатвора, вы- 
кладаннс гэтай дысцыпліны мае сваю сістэму, 
якую ўтвараюць тэматычны план і метадыч- 
ныя прынцыпы навучання.

Праграма лысцыпліны «Акварэльны 
жывапіс» у Бел арускім ушверсітэцс культуры 
мае свае асаблівасці з улікам мадэлі будучага 
спсцыяліста, які павінен добра ведаць нацы- 
яиальную культурную спадчыну, валодаць 
тэхналогіямі традыцыйных рамёстваў, а так
сама мстодыкай выкладання дысцыплін 
выяўлснчага і дэкаратыўна-поыкл аднога мас- 
таіггва. Структура тэматычнага плана ўклю- 
чае чатыры часткі, кожная з якіх адпавядас 
этапу аьалсДашія прафесійным майстэрст- 
вам.

I этап. Галоўная задача - навучанне 
асноўным тэхнікам акварэльнага жывапісу. 
Тзхніка - гэта мова мастацтва, камуніхатыўны 
сродак псрадачы думкі, пачуццяў аўтара. 
Ш ырокі дыппазон тэхнічных прысмаў 
(адмыўка з аднаразовымі і шматразовымі

псракрьшіхямі, змыўкі, вышкрабанні, выка- 
рыстаннс водаадпггурхоўваючых сродкаў і 
інш.) дазваляс глыбсй і больш поўна выявіць 
вобразны змест твора. Асноўная ўвага над- 
аешіа танальнай і каларыстычнай цэльнасці 
работы.

3 гзтай нагоды стузэнтам прапануецца 
выканаць ва ўмовах аўдыторыі пяць нацюр- 
мортаў, розных па танапьнай насычанасці і 
каляровай гаме, якія складзены з рэчаў хагня- 
га ўжьггку (12 гадзін на кожны). Абавязковым 
патрабаваннсм для ўсіх студэнтаў з’яўляецца 
свабэднас валоданне тэхнікай заліўкі па су
хой папсры. У ясасці самастойнай працы 
студэнты выконваюць чатыры ссрыі этодаў 
краявілу і капіізработ вядомых акварэлістаў.

П этап прадугдеджвас ўдасганалснне 
нас'лкаў рэалістычнага жывапісу. Выка- 
рыстоўваючы вопыт валодаішя тэхнічнымі 
прысмамі, студэнты рашаюць задачы пабузо- 
вы арыгінальнай кампазіцыйнай структуры, 
стварэння каляровай умоўнасці, псрадачы 
шіанавасці нацюрмортэ. Асобая ўвага над- 
аецца псрадачы мягэрыяльнасці рэчаў - 
выяўленню фактуры тканіны, дрэва, мсталу, 
шкла. Аб’ем заданняў складаснца з чатырох 
аўдыторных пастановак і  чатырох самасгой- 
ных заданняў - чатыры ссрыі эцюдаў краявіду 
(на стан прыроды).

HI этап. Работа студэнтаў накіравана на 
стварэнне вобразных задач. Выкладчык пра- 
панус. тэму кампазіііыі і забяспечвас яе адпа
веднай атрыбутыкай з нацюрмбртнага фонду 
(«Восень», «Народнас мастацтва», «Сялянскі 
побыт» і ішіі.). На занятках выкарыстоўваецца 
прынцып «рухомай» пастаноўкі. г.зн. 
пастаноўка знаходзіцца ў дынамічным станс: 
кожны студэнт можа дадаваць або ўбіраць 
рэчы з напюрморта ў залежнасці ад асабістай 
кампазіцыйнай задумй. У адрозненне ад 
папярэдніх этапаў «прамос» адлюстраваннс 
рэчаіснасці не з’яўляецца абзЕЯзковым» Маг- 
чыма вольная кампазшыйная і мадяровая струк
тура твора, адмаўлсннс ад адзінага прастора- 
вага асяроддзя, нават фармальнас бязрэчавас 
рашэнне тэмы.

IV этап. Адмстнак рысай гэтага этапу 
з’яўляецца пашырэннс выяўленчых сродкаў. 
Уводзіцца змешаная, або камбінаваная, 
тэхніка: акварэль з бяліламі, гуаш, тэмпера і 
іншыя ваіпяныя фарбы. Студэнты спачатку 
выконваюць пастаноўку з гіпсавых рэльефаў 
утэхпіцы фызайль, а далей тры нацюрморгы 
з рэчаў хатняга ўжытку. У якасці самастойнай 
працы студэнты выконваюць эцюды і 
кампазіцыі краявідаў.

Пргграма можа быць пашырана або 
скарэкціраванаў залсжнасці ад узроўню пср- 
шапачатковай падрыхтоўкі студэнтаў. Тыя з 
іх, якія нс засвоілі матэрыял, заданні каступ-
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