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РЭФЕРАТ 

ДУНЬКО КАЦЯРЫНА СЯРГЕЕЎНА 

ІГНАТ БУЙНІЦКІ І СТАНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАГА 

НАЦЫЯНАЛЬНАГА ТЭАТРА 

Аб'ём магістарскага даследавання 56 с. Пры напісанні дысертацыі  былі 

выкарыстаны 27 крыніц і 35 даследаванняў. 

Ключавыя словы: Ігнат Буйніцкі, беларускі тэатр, першая беларуская 

трупа, творчыя вечары, нацыянальны тэатр. 

Аб'ект магістарскага даследавання – гісторыя тэатральнага мастацтва ў 

Беларусі.              

Прадмет магістарскага даследавання – дзейнасць Ігната Буйніцкага ў 

фарміраванні беларускага нацыянальнага тэатра. 

Мэта працы – вызначыць перадумовы станаўлення беларускага 

нацыянальнага тэатра і роль асобы Ігната Буйніцкага ў станаўленні беларускага 

нацыянальнага тэатра. 

У якасці метадалагічнай асновы выкарыстоўваліся агульнанавуковыя  

метады: абагульненне і параўнанне, аналіз і сінтэз, дэдукцыя і індукцыя і інш. 

Акрамя гэтага былі выкарыстаны спецыяльна гістарычныя метады: гісторыка – 

генетычны, гісторыка – параўнальны, гісторыка – сістэмны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы даследаваны перадумовы 

станаўлення беларускага нацыянальнага тэатра. Вызначана роль асобы Ігната 

Буйніцкага ў станаўленні беларускага нацыянальнага тэатра. Недастатковая 

вывучанасць дадзенай дзейнасці дае ўсе перадумовы для ўсебаковага 

навуковага разгляду гэтага пытання. У папярэдніх даследаваннях недастаткова 

была раскрыта роль Ігната Буйніцкага. Для таго, каб вызначыць развіццё 

нацыянальнай беларускай культуры, развіццё беларускага нацыянальнага 

тэатра, развіццё нацыянальна – культурнага руху, у тым ліку этнічнай 

самасвядомасці беларусаў было ўсебакова разгледзена станаўленне беларускага 

нацыянальнага тэатра. У дадзеным даследванні паказваецца значэнне Ігната 

Буйніцкага ў нацыянальнай культуры з навуковых пазіцый. Упершыню гэтая 

тэма знайшла адлюстраванне ў навуковай працы. 

Практычная і сацыяльная значнасць працы вызначаецца тым, што  

дадзенае даследаванне можа выкарыстоўвацца пры складанні аналітычных 

запісак, вучэбна – метадычных дапаможнікаў, тэатральных даведнікаў. У 

навуковай працы  даследвана  роля Ігната Буйніцкага ў станаўленні беларускага 

нацыянальнага тэатра. 
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РЕЗЮМЕ 

ДУНЬКО ЕКАТЕРИНА 

ИГНАТ БУЙНИЦКИЙ И СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА 

Объем магистерской работы 56 с. При написании диссертации были 

использованы 27 источников и 35 исследований. 

Ключевые слова: Игнат Буйницкий, белорусский театр, первая 

белорусская трупа, творческие вечера, национальный театр. 

Объект магистерского исследования – история театрального искусства в 

Беларуси. 

Предмет исследования – деятельность Игната Буйницкого в 

формировании белорусского национального театра. 

Цель: обозначить предпосылки становления белорусского национального 

театра и роль личности Игната Буйницкого в становлении белорусского 

национального театра. 

В качестве методологической основы использовались общенаучные 

методы научного познания: обобщение и сравнение, анализ и синтез, дедукция 

и индукция и др. Кроме этого был использованы специально – исторические 

методы: историко – генетический, историко – сравнительный, историко – 

системный.  

Полученные результаты и их новизна. В работе исследованы 

предпосылки становления белорусского национального театра. Недостаточная 

изученность данной деятельности дает все предпосылки для всестороннего 

научного рассмотрения этого вопроса. Для того, чтобы определить развитие 

национальной белорусского культуры, развитие белорусского национального 

театра, развитие национально – культурного движения, в том числе 

этнического самосознания белорусов нужно было всесторонне рассмотрно 

становление белорусского национального театра. В предыдущих исследованиях 

недостаточно была раскрыта роль И. Буйницкого. Впервые эта тема нашла 

отражение в научной работе.  

Практическая и социальная значимость работы определяется тем, что 

данное исследование может быть использовано при составлении аналитических 

записок, учебно – методических пособий, театральных справочников.  В 

научном исследовании определена роль личности И.Буйницкого в становлении 

белорусского национального театра. 

 


