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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне 

“Беларускае выяўленчае мастацтва і СМІ”  прызначана для студэнтаў, якія 

навучаюцца на першай ступені вышэйшай адукацыі па напрамку 

спецыяльнасці 1-23 01 10 Літаратурная работа (па напрамках), 1-23 01 08 04 

Журналістыка (менеджмент сродкаў масавай інфармацыі). 

У межах вывучэння курса даецца ўяўленне пра гісторыю беларускага 

выяўленчага мастацтва ад першабытнасці да нашых дзён, актуалізуюцца 

найбольш цікавыя праблемы, разглядаецца, як праблемы беларускага 

выяўленчага мастацтва разглядаюцца ў спецыялізаваных і 

неспецыялізаваных СМІ. Мэта дадзенага курса –  даць цэласнае ўяўленне 

пра гісторыю развіцця беларускага выяўленчага мастацтва і яго 

адлюстраванне ў СМІ. 

Асноўныя задачы курса: 

– пазнаёміць студэнтаў факультэта журналістыкі з асаблівасцямі 

развіцця і найбольш важнымі дасягненнямі беларускага выяўленчага 

мастацтва; 

– навучыць іх арыентавацца ў гістарычным і сучасным працэсе 

развіцця гэтага віду творчасці; 

–  дапамагчы выпрацаваць крытэрыі ацэнкі класічных і сучасных 

твораў мастацтва. 

 --даць уяўленне пра адлюстраванне праблем беларускага выяўленчага 

мастацтва ў спецыялізаваных і неспецыялізаваных СМІ. 

У рамках курса прадугледжана знаёмства з музейнымі калекцыямі, 

дзейнасцю мастацкіх галерэй і выставачных залаў, наведванне майстэрняў 

вядомых і маладых беларускіх мастакоў, а таксама напісанне інфармацыйных 

і аналітычных матэрыялаў на тэмы выяўленчага мастацтва. 

Патрабаванні да засваення дысцыпліны ў адпаведнасці з 

адукацыйным стандартам. Па заканчэнні вывучэння дысцыпліны 

“Беларускае ” студэнты павінны  студэнты павінны  

ведаць: 

Студэнты павінны ведаць: 

– асноўныя этапы развіцця беларускага выяўленчага мастацтва; 

– асноўныя помнікі архітэктуры, выяўленчага мастацтва; 

– асноўныя мастацкія стылі на тэрыторыі Беларусі: 

– творчаць вядомых беларускіх мастакоў. 

Студэнты павінны ўмець: 

– характарызаваць творы беларускага мастацтва ў кантэксце гісторыі 

яго развіцця; 

– комплексна аналізаваць творы мастацтва з пункту гледжання 

аўтарскай задумы і яе рэалізацыі; 

– аналізаваць творчасць асобных мастакоў. 

У праграме абагулены і ўласны творчы вопыт аўтара, які дваццаць гадоў 

(са дня стварэння) працуе ў часопісе “Мастацтва”. 



Месца вучэбнай дысцыпліны ў прафесійнай падрыхтоўцы 

выпускніка, сувязь з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі. Дысцыпліна 

“Беларускае выяўленчае мастацтва і СМІ” уваходзіць у цыкл 

факультатыўных дысцыплін і займае важнае месца ў падрыхтоўцы 

спецыялістаў дадзенага профілю, яна дапамагае актывізаваць творчы 

патэнцыял, прафесійна ацэньваць творы літаратуры і мастацтва. Вучэбная 

дысцыпліна непасрэдным чынам звязаная з такімі дысцыплінамі як  

“Беларуская літаратура”, “Гісторыя мастацтваў”, “Культуралогія”.  

Асноўнымі метадамі і тэхналогіямі, што выкарыстоўваюцца падчас 

вывучэння дысцыпліны. З’яўляюцца: культурна-гістарычны метад, 

параўнаўчы аналіз, выкананне самастойных творчых заданняў, дыскусіі і г.д. 

Патрабаванні да арганізацыі катралявання самастойнай работы: 

падрыхтоўка ўласных матэрыялаў падчас вывучэння гісторыі беларускага 

мастацтва. Канчатковай формай кантролю ведаў з’яўляецца залік. Пры 

выстаўленні заліку ўлічваецца наведванне семінарскіх заняткаў, выкананне 

творчых заданняў і актыўнасць на занятках.  

Колькасць акадэмічных гадзін. 

 

Факультэт журналістыкі  

Кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі 

Курс 3 

Семестр 6 

Лекцыі  10 

Лабораторныя 20 

УСР 4 

Усяго  аўдыторных  

гадзін па дысцыпліне 

34 

Усяго гадзін па дысцыпліне 34 

Форма бягучай атэстацыі  Залік 

 Форма атрымання 

вышэйшай адукацыі 

  

Вочная 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ  

 

Тэма 1. Уводзіны 

Некаторыя асаблівасці гістарычных умоў развіцця беларускага мастацтва 

ўвогуле і выяўленчага ў прыватнасці. Выяўленчае мастацтва як асобны від 

творчасці, што мае непасрэдную сувязь з рэальнымі чалавечымі 

перажываннямі і ўяўленнямі. Агульная характарыстыка спецыфікі, асноўных 

відаў, родаў, жанраў выяўленчага мастацтва. Самабытнасць беларускага 

мастацтва ўвогуле і выяўленчага ў прыватнасці. Яго ўзаемадзеянне з 

мастацтвам іншых народаў. Умоўная перыядызацыя беларускага 

выяўленчага мастацтва. Першабытнае мастацтва на тэрыторыі Беларусі. 

Мастацтва Х–ХІІІ стст.  Мастацтва ХІІІ–XVI стст. Мастацтва XVII–XVIII 

стст. Мастацтва ХІХ – пачатку ХХ стст. Мастацтва 1917–1941 гг. Мастацтва 

перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага пасляваеннага дзесяцігоддзя. 

Мастацтва 1960–1970 гг. Мастацтва канца ХХ — пачатку ХХІ стст. Творы 

беларускага мастацтва ў беларускіх музеях і музеях свету. Літаратура па 

гісторыі беларускага выяўленчага мастацтва. Перыядычныя выданні, на 

старонках якіх адлюстроўваюцца праблемы развіцця выяўленчага мастацтва. 

Асаблівасці адлюстравання пытанняў беларускага выяўленчага мастацтва ў 

спецыялізаваных і неспецыялізаваных СМІ. 

Тэма 2. Мастацтва першабытнага часу на тэрыторыі Беларусі (40 тысяч 

гадоў да н. э. — Х ст. н. э.). 

Агульная характарыстыка развіцця культуры на тэрыторыі Беларусі ў 

каменным, бронзавым і жалезным вяках. Першабытнае і традыцыйнае 

мастацтва. Сінкрэтызм першабытнага мастацтва. Функцыі першабытнага 

мастацтва. Першыя пасяленні на тэрыторыі Беларусі. Характарыстыка 

жылля. Найбольш цікавыя археалагічныя знаходкі перыядаў палеаліту, 

мезаліту, неаліту, бронзавага і жалезнага вякоў на тэрыторыі Беларусі. 

Арнаментаваныя пласціны-чурынгі. Статуэткі жанчын з Елісеевіч. 

Рэгіянальныя адрозненні керамічных вырабаў. Ювелірныя вырабы, гліняныя 

пласціны. Статуэткі з дрэва і косці. “Каменныя бабы”. Шклоўскі ідал (Х ст.). 

Семантыка арнаменту. Ад канкрэтнай формы да агульнай схемы і знака. 

Язычніцтва на Беларусі. Пераасэнсаванне ў вобразах выяў міфічных багоў і 

духаў. Антычныя знаходкі на тэрыторыі Беларусі як сведчанне культурных 

сувязей з іншымі народамі. Творы першабытнага мастацтва ў музейных 

калекцыях. Адлюстраванне мастацтва першабытнага мастацтва ў сродках 

СМІ. 

Тэма 3. Мастацтва Х–ХІІІ стст. 

Асаблівасці развіцця беларускага мастацтва ў Х–ХІІІ стст. Сацыяльна-

палітычны лад. Развіццё гарадоў (Полацк, Мінск, Тураў, Друцк, Пінск, 

Клецк, Брэст, Слуцк і інш.). Прыняцце хрысціянства і яго значэнне для 

развіцця беларускай культуры і мастацтва. Сувязі з Візантыяй. Фарміраванне 

асобных відаў і жанраў мастацтва. Мастацтва Полацкага княства. 

Архітэктурна-мастацкія асаблівасці Сафійскага сабора (ХІ ст.) і сабора 



Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра (ХІІ ст.) у Полацку. Параўнанне Полацкай 

Сафіі з Кіеўскай і Наўгародскай. Манументальныя роспісы Полацкай Сафіі і 

храмаў Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра. Спалучэнне візантыйскіх і 

раманскіх традыцый. “Крыж Ефрасінні Полацкай” Лазара Богшы (1161 г.) — 

выдатны твор дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Яго мастацкія 

асаблівасці. Гісторыя з’яўлення і знікнення. Найбольш рэальныя версіі 

сённяшняга месцазнаходжання. З’яўленне першых абразоў на Беларусі. 

“Божая маці Эфеская (Карсунская)”, атрыманая Ефрасінняй Полацкай у дар 

ад візантыйскага імператара Манціла Комніна. Асаблівасці 

старажытнабеларускай архітэктуры. Віцебская Дабравешчанская царква 

(ХІІ ст.), Гродзенская Ніжняя Барысаглебская царква (Каложа) (ХІІ ст.), 

Камянецкая вежа (ХІІІ ст.). Сінтэз візантыйскіх і заходнееўрапейскіх 

(раманскіх) рысаў у архітэктурных помніках Х–ХІІІ стст. на тэрыторыі 

Беларусі. 

Асаблівасці мастацтва афармлення рукапісных кніг.Адметнасці аздаблення і 

мініяцюры ў Тураўскім Евангеллі (ХІ ст.), Кодэксе Гертруды (ХІ ст.), 

Служэбніку Варлаама Хутынскага (ХІІ ст.), Аршанскім Евангеллі (ХІІІ ст.).  

Дробная пластыка і скульптура. Шахматныя фігуркі з Лукомля, Гродна, 

Ваўкавыска. Творы сфрангістыкі і абразкі. Дэкаратыўна-прыкладное 

мастацтва. Спалучэнне дахрысціянскіх і хрысціянскіх традыцый. 

“Змеявікі”. Развіццё ганчарства, ткацтва, вышывання, ювелірнага мастацтва. 

Адлюстраванне мастацтва Х-ХІІІ стагоддзяў у сродках СМІ. 

Тэма 4. Мастацтва ХІІІ–ХVІ стст. Асаблівасці развіцця беларускага 

мастацтва ў перыяд Вялікага княства Літоўскага. 

Сувязі новай беларускай дзяржавы з Заходняй Еўропай. Паступовы адыход 

ад візантыйскіх традыцый. Уплыў гатычных і рэнесанскіх традыцый. Новыя 

тэндэнцыі ў беларускай архітэктуры. Горадабудаўніцтва (новая планіроўка 

Брэста, Дзісны, Нясвіжа, Быхава, Магілёва, Пінска). Рысы раманскага стылю 

ў Навагрудскім, Лідскім, Крэўскім, Гродзенскім замках. Рысы готыкі ў 

храмах абарончага тыпу (Ішкальдзь, цэрквы-крэпасці ў Сынкавічах, 

Маламажэйкаве, Супраслі). Асаблівасці готыка-рэнесансных збудаванняў. 

Замкі ў Міры, Смалянах, Любчы. Пратэстанскія зборы ў Асташыне, 

Койданаве, Новым Свержні, Кальвінскі рэфарматарскі храм у Смаргоні, 

касцёл езуітаў у Нясвіжы. Агульныя рысы нацыянальнай архітэктурнай 

школы. Асаблівасці беларускага манументальнага жывапісу і іканапісу. 

Роспісы, зробленыя беларускімі майстрамі ў Кракаве, Сандаміры, Любліне. 

Развіццё школы беларускага іканапісу. Разуменне асаблівасці напісання 

абразоў. Зваротная перспектыва. Асноўныя помнікі іканапісу на тэрыторыі 

Беларусі. “Замілаванне” (ХІV–ХV стст., Маларыта), “Адзігітрыя 

Іерусалімская” (ХVст., Пінск), “Параскева Пятніца” (ХVІ ст., Слуцк) і інш. 

Адыход ад візантыйскай традыцыі. Уплыў народнага мастацтва. Абразы ў 

беларускіх музейных калекцыях. Партрэтны жывапіс. “Сармацкі партрэт” 

як унікальная з’ява ў гісторыі мастацтва. Паходжанне. Асаблівасці. 

Параўнанне беларускіх узораў з падобнымі рускімі і польскімі творамі. 

Эфект ”закансерваванага руху”. Найбольш вядомыя творы. “Партрэт Ежы 



Радзівіла”, “Партрэт Міхаіла Барысавіча”, “Партрэт Кацярыны Слуцкай” 

(ХVІ ст.) і інш. Перспектывы развіцця “сармацкага партрэта” ў ХVІІ ст. 

Фарміраванне на тэрыторыі Беларусі галерэй і партрэтных збораў. 

“Сармацкія партрэты” у музейных калекцыях.  Скульптура. Беларускія 

надмагіллі, брамы ў храмах. Уплыў гатычных тэндэнцый. Найбольш значныя 

творы. “Гжэгаж”, “Іаакім”, “Ганна”, “Апостал” з в. Шарашова і інш.  

Мастацкае афармленне кніг. Мініяцюры ў рукапісных Евангеллях ХІV–ХVІ 

стст. — Мсціслаўскім, Лаўрышаўскім, і Смаленскім псалтыры 1395 года. 

Пачатак беларускага кнігадрукавання. Асаблівасці афармлення пражскіх 

выданняў Францыска Скарыны (1517–1519 гг.). Гравюра. Яе адметнасці як 

асобнага віду графікі. Віленскія выданні Ф. Скарыны (1523–1525 гг.). 

Ілюстрацыі. “Партрэт Скарыны”. Параўнанне творчасці Скарыны і Дзюрэра. 

Мастацкае афармленне кніг Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, Пятра 

Мсціслаўца. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Першыя гуты. Развіццё 

кафлярства. Адлюстраванне мастацтва ХІІІ-ХVІ стст. у сродках СМІ. 

Тэма 5. Мастацтва ХVІІ–ХVІІІ стст. 

Агульная характарыстыка і асаблівасці развіцця беларускага мастацтва ў 

перыяд рэзкіх палітычных і гістарычных зменаў. Культура ў перыяд 

знаходжання Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай. Значэнне Брэсцкай уніі 

(1596). Разбурэнне помнікаў дойлідства падчас войнаў Рэчы Паспалітай з 

Расіяй. Беларуская культура пасля падзелу Рэчы Паспалітай, падчас 

уваходжання Беларусі ў склад Расіі. Стыль барока на Беларусі. Ранняе, 

сталае, позняе (“віленскае”) барока. Беларускія мастакі і майстры ў Маскве 

(унікальныя работы беларускіх цаніннікаў (кафляроў), разьбяроў і г. д.). 

Асноўныя помнікі архітэктуры. Асаблівасці развіцця стылю барока на 

Беларусі. Езуіцкі касцёл у Нясвіжы (1584–1593). Творчасць М. Бернардоні. 

Манастырскія комплексы ў Гродне, Полацку і інш. Пераўтварэнне замкавага 

будаўніцтва ў палацава-замкавае і палацавае. Палацавыя комплексы ў 

горадзе-крэпасці Нясвіжы і Ружанах. Асаблівасці драўлянага дойлідства. 

Замкі ў Смалянах, Гальшанах і г. д. Ратуша і гандлёвыя рады ў Нясвіжы 

(ХVІ–ХVІІ стст.). Касцёлы ў Камаі (1603–1606), Ружанах (пасля 1617), 

касцёл у Гродне (1579–1586) і іншыя помнікі барока. Гарадскія ратушы ў 

Магілёве, Мінску і іншых гарадах. Развіццё беларускага мастацтва.  

Асаблівасці развіцця жывапісу. Асноўныя помнікі манументальнага 

жывапісу. Роспісы Багаяўленскага сабора (1639) і касцёла Станіслава (1765–

1767) у Магілёве, Троіцкай царквы ў Віцебску (1690), касцёла езуітаў у 

Нясвіжы (1753). Творчасць П. Ігнатовіча, Ксаверыя Даменіка Гескага. 

Асаблівасці беларускіх абразоў. Рэалізм, “жанравасць”, выкарыстанне 

арнаментальнага фона, фальклорных матываў. “Троіца старазапаветная” 

(першая палова ХVІІ ст., в. Дастоева), “Параскева Пятніца” (ХVІІ ст., в. 

Пяскі), “Раство Марыі” Пятра Яўсевіча з Галынца (1649). Асаблівасці 

Магілёўскай, Віцебскай і Брэсцкай школ іканапісу. Агульная характарыстыка 

абразоў ХVІІІ ст. Развіццё свецкага партрэтнага жывапісу. “Сармацкія 

партрэты” ў зборах беларускіх магнатаў. “Партрэт Януша Радзівіла” (1630-я 

гг.), “Партрэт Катажыны і Марыі Радзівілаў” (1648 г.), “Партрэт Крыштафа 



Весялоўскага” (1636 г.). Асноўныя помнікі скульптуры. Рысы рэнесансу і 

барока ў надмагіллях з касцёла Божага цела ў Нясвіжы і в. Камяніца, а 

таксама станковай скульптуры. Асаблівасці афармлення алтароў (в. Будслаў 

(1633–1644), езуіцкі касцёл у Гродне (1737–1760)). Адметныя рысы 

беларускай графікі. Асаблівасці мастацкага афармлення выданняў віленскага 

Свята-Духава Брацтва, друкарняў у Куцейна і Магілёве. Гравюры Спірыдона 

Собаля, Максіма і Васіля Вашчанкаў, Тамаша Макоўскага, Аляксандра 

Тарасевіча, Лявонція Тарасевіча і інш. Мастацкія мануфактуры на Беларусі. 

З’яўленне першых ткацкіх мануфактур у памесцях і каралеўскіх эканоміях. 

Выраб шпалераў, дываноў, кілімаў. Шпалеры з Карэлічаў. Гродзенскія 

каралеўскія мануфактуры па вытворчасці сукна, палатна і інш. З гісторыі 

вырабу “слуцкіх паясоў”. Творы ХVІІ–ХVІІІ стст. у музейных калекцыях. 

Адлюстраванне мастацтва ХVІІ–ХVІІІ І стст. у сродках СМІ. 

Тэма 6. Мастацтва ХІХ — пачатку ХХ ст. Агульная характарыстыка 

развіцця беларускага мастацтва ў ХІХ ст. 

Уплыў сацыяльна-палітычных умоў на развіццё беларускай літаратуры і 

мастацтва. Роля ў культурным і мастацкім працэсе Віленскага універсітэта. 

Асноўныя стылі ў архітэктуры і мастацтве ХІХ – пачатку ХХ стст. 

Класіцызм. Рамантызм. Рэалізм. Мадэрн. Архітэктура. Новая 

перапланіроўка беларускіх гарадоў. Класіцызм у архітэктуры. Сядзібы ў г. 

Слоніме, в. Відзы і інш. Касцёл св. Тэрэзы ў Шчучыне. Архітэктура 

“гістарызму” (канец ХІХ–пачатак ХХ стст.). Жывапіс. Значэнне Віленскай 

мастацкай школы. Творчасць і педагагічная дзейнасць Францішка 

Смуглевіча, Яна Рустэма і інш. Развіццё свецкага жывапісу. Партрэт, пейзаж, 

нацюрморт, побытавы, гістарычны і батальны жанры ў жывапісе. Класіцызм і 

рамантызм у жывапісе ХІХ ст. Творчасць І. Аляшкевіча, В. Ваньковіча, Ю. 

Пешкі, Я. Дамеля, К. Альхімовіча. Творчасць Івана Хруцкага (1810–1885). 

Творчасць Фердынанда Рушчыца (1870–1936). Пейзаж у творчасці братоў 

Гараўскіх. Станаўленне рэалізму ў беларускім жывапісе. Дзейнасць 

прыватных студый у Мінску, Віцебску, Магілёве. Творчасць Ю. Пэна, Я. 

Кругера, Л. Альпяровіча і іншых. Скульптура. Казімір Ельскі — скульптар і 

педагог. Роля Віленскага універсітэта ў развіцці беларускай скульптуры. 

Асаблівасці творчасці Я. Астроўскага, У. Шрэдара, Ф. Слізеня, А. Скірмунта.  

Творчая індывідуальнасць М. Мікешына. Асаблівасць развіцця беларускай 

драўлянай пластыкі. Графіка. Развіццё мастацтва гравюры ў Віленскім 

універсітэте. З’яўленне мастацкай літаграфіі. Графічныя творы М. Кулеша, 

Н. Орды, К. Кукевіча. Мастацтва малюнка на Беларусі. Дэкаратыўна-

прыкладное мастацтва. Найбольш яркія ўзоры кавальства, разьбы па дрэву, 

ганчарства, саломапляцення, ткацтва, вышывання, шкларобства і іншых відаў 

народнага і прафесійнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Царскія 

брамы (в. Збірагі, в. Лемяшэвічы (Брэстчына), першая палова ХІХ ст.). 

Вырабы Урэцкай і Налібоцкай мануфактураў. Творы беларускіх мастакоў 

ХІХ — пачатку ХХ стст. ў музейных калекцыях. Адлюстраванне мастацтва 

ХІХ — пачатку ХХ  стст. у сродках СМІ. 



Тэма 7. Беларускае мастацтва 1917–1941 гадоў (паслярэвалюцыйнага і 

даваеннага перыядаў). 

Уплыў Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі на развіццё беларускага 

мастацтва. Значэнне нацыяналізацыі мастацкіх каштоўнасцей. Стварэнне 

музеяў. Развіццё мастацкай адукацыі. Выставачная дзейнасць. Агітацыйна-

масавыя віды мастацтва і іх уплыў на тагачасную культуру. Асаблівасці 

развіцця беларускага мастацтва ў першыя гады Савецкай улады. Дзейнасць 

мастацкіх школ і студый у Віцебску, Магілёве, Гомелі. Уплыў Смаленскага 

Пралеткульта. Ідэі канструктывізму, супрэматызму, кубізму. К. Малевіч і Л. 

Лісіцкі. Барацьба рэалістычнай і авангарднай плыняў. Мастацтвазнаўчая 

дзейнасць М. Шчакаціхіна. Асаблівасць развіцця архітэктуры. Тыпавое 

будаўніцтва ў гарадах. Ідэі канструктывізму ў беларускай архітэктуры. 

Асаблівасці грамадскіх будынкаў. Архітэктар І. Лангбард. “Дом урада БССР 

у Мінску” (1929–1934), “Акадэмія навук” (1934–1939), “Дзяржаўны тэатр 

оперы і балета” (1934–1938). Архітэктар Г. Лаўроў. “Дзяржаўная бібліятэка 

імя У. І. Леніна” (1935-я гг.). Жывапіс. Развіццё тэматычнай карціны. 

Гістарычны жывапіс В. Волкава, П. Гаўрыленкі, У. Давідовіча і іншых. 

Побытавы жанр у творчасці М. Філіповіча, І. Ахрэмчыка і іншых. Стварэнне 

вобраза сучасніка ў партрэтным жывапісе В. Волкова, М. Станюты, І. 

Ахрэмчыка і іншых. Пейзажны жанр у творчасці В. Бялыніцкага-Бірулі, У. 

Кудрэвіча. Развіццё манументальнага жывапісу. Творчасць 

заходнебеларускіх мастакоў. Язэп Драздовіч і яго ўплыў на развіццё 

беларускага мастацтва. Творчасць П. Сергіевіча, М. Сеўрука і інш. 

Станковая і кніжная графіка. Творчасць А. Астаповіча, А. Тычыны, Я. 

Мініна, Я. Драздовіча і інш. Развіццё плакату. Скульптура. Асаблівасці 

манументальнай і партрэтнай скульптуры. А. Грубэ “Раб” (1927), “М. 

Багдановіч”, “Лірнік”. Г. Манізер “Помнік У. І. Леніну” (1934), А. Бембель. 

Гарэльеф у Доме ўрада ў Мінску (1936). Скульптурныя партрэты А. Бразера. 

Творы паслярэвалюцыйнага перыяду ў музейных калекцыях. Адлюстраванне 

паслярэвалюцыйнага мастацтва ў сродках СМІ. 

Тэма 8. Мастацтва перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага 

пасляваеннага дзесяцігоддзя (1940–1950-я гады). Значэнне мастацтва ў 

барацьбе з фашызмам.  

Афармленне баявых лісткоў, “маланак”, сатырычная графіка, малюнкі, 

плакаты.Вобразы герояў вайны, партызанаў у партрэтах Я. Зайцава, І. 

Ахрэмчыка. Сюжэтна-тэматычныя карціны Я. Зайцава, У. Хрусталёва, З. 

Паўлоўскага. Пейзажны жывапіс В. Бялыніцкага-Бірулі, В. Цвіркі, М. 

Дучыца. Скульптурныя партрэты герояў Вялікай Айчынай вайны, створаныя 

З. Азгурам. Творы скульптараў А. Грубэ, А. Бембеля, А. Глебава. Мастацтва 

і пасляваеннае будаўніцтва. Аднаўленне разбураных гарадоў. Манумент 

Перамогі ў Мінску (1954–1955 гг., архітэктары Г. Заборскі, У. Кароль, 

скульптары З. Азгур, А. Бэмбель, А. Глебаў, С. Селіханаў). Развіццё 

тэматычнага і партрэтнага жывапісу (творы Я. Ціхановіча, А. Шыбнёва, В. 

Волкава, І. Ахрэмчыка і іншых). Нацюрморт і пейзаж. Развіццё станкавай і 



кніжнай графікі. Скульптура. Крытэрыі аб’ектыўнасці ў ацэнцы мастацтва 

ваенных і першых пасляваенных гадоў. Адлюстраванне   мастацтва ваенных і 

пасляваенных гадоў у сродках СМІ. 

Тэма 9. Мастацтва 1960–1970-х гадоў. 

Новыя тэндэнцыі ў развіцці культуры 1960-х гадоў і іх уплыў на беларускае 

мастацтва. “Хрушчоўская адліга”. “Шасцідзесятнікі”. Узмацненне ў 

творчасці асабістага, лірыка-інтэлектуальнага пачатку. Метафарычнасць, 

асацыятыўнасць, дэкаратыўнасць твораў. Імкненне да мастацкіх 

абагульненняў. З’яўленне ў станковым жывапісе вобразатворных сродкаў 

манументальнага мастацтва. “Суровы стыль”, творы якога вылучаюцца 

аскетызмам, выразнасцю формаў, класічнай яснасцю кампазіцый. З’яўленне 

мемарыяльных комплексаў. Архітэктура. Новыя будынкі ў Мінску — 

Беларуская дзяржаўная філармонія (ахітэктар Г. Бенядзіктаў, 1962 г.), Палац 

спорту (арх. С. Мусінскі, Н. Краўкова, 1973), кінатэатр “Кастрычнік” (арх. 

В. Малышаў, 1975). Мемарыяльныя комплексы. “Хатынь” (1969) 

(архітэктары Ю. Градаў, Л. Левін, В. Занковіч, скульптар С. Селіханаў). 

“Курган Славы” (1969) (архітэктары А. Стаховіч, Л. Міцкевіч, скульптары  А. 

Бэмбель, А. Арцімовіч). “Брэсцкая крэпасць-герой” (1971) (архітэктары В. 

Занковіч, А. Стаховіч і іншыя, скульптары А. Кібальнікаў, А. Бэмбель, У. 

Бабыль). Жывапіс. “Суровы стыль” у творчасці М. Данцыга, М. Казакевіча, 

А. Малішэўскага, Г. Вашчанкі, Л. Шчамялёва, М. Савіцкага, В. Грамыкі. 

Партрэтны жывапіс Ул. Стальмашонка, Л. Дударанкі і інш. Пейзаж у 

творчасці В. Цвіркі. Развіццё тэатральна-дэкарацыйнага (Я. Чамадураў, Б. 

Герлаван) і манументальнага (А. Кішчанка) мастацтва. Станковая і кніжная 

графіка. Новыя тэндэнцыі ў творчасці А. Паслядовіч, А. Лось, А. 

Кашкурэвіча, Г. Паплаўскага, В. Шаранговіча і інш. Развіццё беларускага 

плаката. Скульптура. Творчасць А. Бэмбеля, Л. Гумілеўскага, А. Анікейчыка, 

Л. Давідзенкі і інш. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Асноўныя 

тэндэнцыі ў развіцці прафесійнага і народнага дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва. Беларускае шкло. Габелен. Кераміка. Адлюстраванне мастацтва 

1960-1970-х гадоў у друку. 

Тэма 10. Беларускае мастацтва канца ХХ – пачатку ХХІ стст. 

Асаблівасці развіцця беларускага выяўленчага мастацтва і архітэктуры 

на сучасным этапе і яго адлюстраванне настаронках спецыялізаваных і 

неспецыялізаваных выданняў. Пашырэнне апасродкаваных сувязей 

мастака з рэчаіснасцю. З’яўленне новых вобразных структур. 

Пераасэнсаванне ў мастацтве нацыянальнай гісторыі, этнаграфічных і 

фальклорных матываў. Больш глыбокае вобразнае ўвасабленне падзей 

Вялікай Айчыннай вайны. Чарнобыльская трагедыя. Перабудова. Беларускае 

мастацтва ў кантэксце сусветнага. Актыўная выставачная дзейнасць. 

Пленэры. Першыя мастацкія суполкі. Постмадэрнізм. Мастацкая адукацыя на 

Беларусі. Стварэнне Беларускай Акадэміі Мастацтва. Першыя акадэмікі. Роля 

часопіса “Мастацтва” (1983–1991 — “Мастацтва Беларусі”) у развіцці 

мастацкага працэсу на Беларусі. Газеты “Літаратура і мастацтва” і 

“Культура”. Жывапіс. Выстаўкі, прысвечаныя юбілеям Цёткі, Максіма 



Багдановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа. Новы падыход да гістарычнай 

тэмы. Сімвалізацыя, асацыятыўнасць, метафарычнасць. Этнаграфізм. 

Творчасць А. Марачкіна, Ул. Сулкоўскага, В. Маркаўца і інш. Маладзёжныя 

выстаўкі 1980–1990-х гадоў. Творчасць Ф. Янушкевіча, В. Альшэўскага, Ул. 

Кожуха, Ул. Таўсціка, М. Селяшчука, Р. і М. Таболічаў, Ю. і А. Піскуноў, М. 

Кірэева і інш. Каларыстычныя пошукі З. Літвінавай, С. Катковай, аб’яднання 

“Няміга-17”. Авангардны і традыцыйны жывапіс. Асаблівасці развіцця 

манументальнага жывапісу на сучасным этапе (А. Кішчанка, Г. Вашчанка, 

Ул. Зінкевіч, Ул. Крываблоцкі і інш.). Асаблівасці развіцця тэатральна-

дэкарацыйнага мастацтва. Новае ў сцэнічным касцюме. Інсітнае і аматарскае 

выяўленчае мастацтва.  Скульптура. Новыя тэндэнцыі ў сучаснай 

манументальнай і станковай скульптуры. Помнікі. Творчасць А. Анікейчыка, 

С. Гарбуновай, Ул. Слабодчыкава, А. Дранца, Л. Давідзенкі, В. Янушкевіча і 

інш. Графіка. Новыя тэхнікі і вобразныя накірункі ў сучаснай кніжнай і 

станковай графіцы. Творчасць В. Славука, Ул. Савіча, Р. Сітніцы, М. 

Селяшчука, Ул. Вішнеўскага, Ю. Хілько, В. Паўлаўца, М. Купавы, Я. Куліка, 

М. Будавея, Я. Батальенка і інш. Сучасная беларуская кніга. Сучасны 

беларускі плакат. Архітэктура. Новыя тэндэнцыі ў развіцці 

горадабудавання. Праекты і іх здзяйсненне. Архітэктары В. Крамарэнка і М. 

Вінаградаў. Новы будынак чыгуначнага вакзала ў Мінску. Праект новага 

будынка Нацыянальнай Бібліятэкі. Сінтэз мастацтваў. Мінскае метро. 

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Развіццё розных відаў прафесійнага 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва на сучасным этапе. Школа беларускага 

габелена (В. Бартлава, Г. Крываблоцкая і інш.). Беларуская кераміка (Л. 

Панамарэнка, Т. Васюк і інш.). Беларускае шкло. Развіццё народнага 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Народныя майстры. Дзейнасць Саюза 

майстроў народнай творчасці. Дызайн. Новыя тэндэнцыі ў мастацкім 

канструяванні. Камп’ютэр на службе дызайнера. Фотамастацтва. 

Беларускае фотамастацтва на міжнароднай арэне. Асаблівасці развіцця. 

Новыя надыходы да вобраза вытворчасці. Сучаснае беларускае 

мастацтвазнаўства. Асноўныя тэмы даследаванняў. Манаграфіі і публікацыі. 

Беларускія музеі і мастацкія галерэі. 

Адлюстраванне мастацтва канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя ў друку.



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙЦ ДЫСЦЫПЛІНЫ    
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Назва  раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін Колькасць  

гадзін 

КСР  

Форма 

кантроля  

                     ведаў 
Лекцыі 

Практ. 

заняткі 

Семінар. 

занятия 

Лаборат. 

заняткі 
Іншае 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Уводзіны. 2       

2.  Мастацтва першабытнага 

часу на тэрыторыі Беларусі. 

2 2   
  

 

Работа ў групах 

3.  Мастацтва Х-ХІІІ стст. 2 2   
 

  Вуснае апытанне, 

дыскусія  

4.  Мастацтва ХІІІ-ХУІ стст. 2    

 2 
Дыскусія, абарона 

творчых 

работ   

5.   Мастацтва XVII–XVIII стст. 2 2  
  

 Індывідуальная   

праверка 

6.  Мастацтва  ХІХ—пачатку 

ХХ стст. 

 4   

 

   

 Абарона творчых 

работ. 

7.  Мастацтва 1917-1941 гадоў.  2      

8.  Мастацтва перыяду Вялікай 

айчыннай вайны і 

пасляваенных 

дзесяцігоддзяў. 

 2   

 

 Вуснае апытанне,   

дыскусія  

9.  Мастацтва 1960-1970-ых 

гадоў. 

 2   
 

 Вуснае апытанне, 

дыскусія 
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Назва  раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін Колькасць  

гадзін 

КСР  

Форма 

кантроля  

                     ведаў 
Лекцыі 

Практ. 

заняткі 

Семінар. 

занятия 

Лаборат. 

заняткі 
Іншае 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.  Мастацтва канца  ХХ-

пачатку ХХІ стст. 

         4   
 

2  Абарона творчых 

работ.  

 Усяго 10 20    4     



ИНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

РЭКАМЕНДУЕМАЯ ЛІТАРАТУРА 

Асноўная 

1. Великие художники ХХ века (авторы-составители Богданова Г.  Б. и 

Богданов П. С.). М., 2001. 

2. Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 1–6. Мн., 1987–1993. 

3. Дробаў Л. М. Беларускія мастакі ХІХ ст. Мн., 1971. 

4. Дробов Л. Н. Живопись Белоруссии ХІХ — начала ХХ в. Мн., 1974.   

5. Дробов Л. Н. Живопись Советской Белорусии. 1917–1975 гг. Мн., 

1979. 

6. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі ХІІ–ХVІІІ стст. Мн., 

1984. 

7. Жывапіс Беларусі ХІІ–ХVІІІ стст. Фрэска. Абраз. Партрэт. / Склад.  Н. 

Ф. Высоцкая, Т. А. Карповіч. Мн., 1980. 

8. Каваленко О. С. Монументальное искусство Советской Белоруссии. 

М., 1987. 

9. Крапак Б. А. Мастацкі летапіс рэспублікі. Мн., 1974. 

10. Лазука Б. А. Гісторыя мастацтва. Мн., 1996. 

11. Лявонава А. К. Беларуская драўляная скульптура. Мн., 1983. 

12. Петерсон Э. А. Портретная скульптура Советской Белоруссии. Мн., 

1982. 

13. Раманюк М. Ф. Беларускае народнае адзенне. Мн., 1981. 

14. Сахута Я. М. Народнае мастацтва Беларусі. Мн., 1987. 

11. Яніцкая М. М. Беларускае мастацкае шкло (ХVІ–ХVІІІ стст.). Мн., 

1977. 

12. «Мастацтва» (да 1992 — “Мастацтва Беларусі”). 1983–2015 гг. 

13. «Культура». 1990–2015 гг. 

14.  «Літаратура і мастацтва». 1980–2015 гг. 

Дадатковая 

1. Пластыка Беларусі ХІІ–ХVІІІ стст. Мн.,1983. 

2. Шматаў В. Ф. Беларуская кніжная гравюра ХVІ–ХVІІІ стст. Мн., 1984. 

3. Шматаў В. Ф. Беларуская станковая графіка. Мн., 1970. 

4. Шматаў В. Ф. Сучасная беларуская графіка. 1945–1977 гг. Мн., 1979. 

5. Шчакаціхін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. Мн., 1928 Т. 1. 

6. Якуніна Л. Слуцкія паясы. Мн., 1960. 

 

ПЫТАННІ ДА КУРСА  

1. Узоры першабытнага мастацтва на тэрыторыі Беларусі і іх 

пераасэнсаванне ў сучасных жывапісе, графіцы, скульптуры, 

дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. 

2. Пейзаж у беларускім жывапісе ХІХ стагоддзя. 

3. Архітэктура і манументальны жывапіс Полацкага княства Х—ХП стст. у 

гістарычным і сучасным кантэксце. 

4. Беларуская графіка ХІХ стагоддзя.  



5. Крыж Ефрасінні Полацкай Лазара Богшы (1161) – унікальны твор 

дэкаратыўна-рыкладнога мастацтва. Яго лёс, сучасныя інтэрпрэтацыі. 

6. Беларуская скульптура ХІХ стагоддзя. 

7. Помнікі абарончага дойлідства на Беларусі ХШ—ХУІ стст. і іх 

адлюстраванне ў сучасным беларускім мастацтве. 

8. Развіццё народнага і прафесійнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

на тэрыторыі Беларусі ў ХІХ-пачатку ХХ стагоддзя. 

9. Асаблівасці беларускага манументальнага жывапісу і іканапісу ў ХУІ—

ХУШ стст. 

10. Помнікі беларускай архітэктуры канца ХІХ—пачатку ХХ стагоддзя. 

11. “Сармацкі партрэт” як унікальная з’ява ў гісторыі мастацтва. 

12. Беларускі жывапіс канца ХІХ—пачатку ХХ стагоддзя. 

13. Беларуская кніжная графіка  ХУІ—ХУШ стст. 

14. Творчасць Ф.Рушчыца і яго ўплыў на сучаснае беларускае мастацтва. 

15. Выданні Францыска Скарыны як унікальныя помнікі беларускай графікі і 

іх уплыў на беларускае мастацтва. 

16. Беларускае мастацтва 1920-1930 –ых гадоў. Архітэктура. Скульптура. 

Жывапіс. Графіка. 

17. Стыль барока ў беларускім мастацтве. 

18. Творчасць Я.Драздовіча і яго ўплыў на сучаснае беларускае мастацтва. 

19. Архітэктура барока на тэрыторыі Беларусі і іх пераасэнсаванне ў 

сучасным мастацтве. 

20. Беларускае мастацтва часоў Вялікай Айчыннай вайны і пасляваеннага 

перыяду . Архітэктура. Скульптура. Жывапіс. Графіка. 

21. Беларускае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ХІУ—ХУІІ стст. 

Аднаўленне і развіццё традыцый. 

22. Беларускае мастацтва 1960-1970-ых гадоў. Архітэктура. Скульптура. 

Жывапіс. Графіка. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. “Суровы стыль” 

у беларускім мастацтве. 

23. Беларуская скульптура ХУІ—ХУШ стагоддзяў і яе ўплыў на сучасную 

скульптуру. 

24. Новыя тэндэнцыі ў беларускім мастацтве 1980-1990-ых гадоў. 

Архітэктура. Скульптура. Жывапіс. Графіка. Дэкаратыўна-прыкладное 

мастацтва. 

25. Беларускі жывапіс ХУІІ—ХУШ стст. 

26. Часопіс “Мастацтва Беларусі” ( з 1992 года—“Мастацтва”) і яго ўплыў на 

культурны працэс. 

27. Беларускае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ХУІІ—ХУШ стст. 

28. Асаблівасці развіцця сучаснай беларускай архітэктуры. 

29. Асаблівасці развіцця беларускага іканапісу. 

30. Асаблівасці развіцця сучаснай беларускай скульптуры. 

31. Агульная характарыстыка беларускага мастацтва ХІХ ст. 

32. Асаблівасці развіцця сучаснага беларускага жывапісу. 

33. Класіцызм у беларускім мастацтве ХІХ стагоддзя. Помнікі архітэктуры. 

Скульптура. Жывапіс. 



34. Асаблівасці развіцця сучаснага беларускага прафесійнага і народнага 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 

35. Рамантызм у беларускім мастацтве ХІХ стагоддзя. Помнікі архітэктуры. 

Скульптура. Жывапіс.  

36. Асаблівасці развіцця сучаснага беларускага дызайну і фотамастацтва. 

37. Рэалізм у беларускім мастацтве ХІХ стагоддзя. 

38. Беларускія спецыялізаваныя выданні па культуры і мастацтве і іх уплыў 

на развіццё сучаснай творчасці. 

39. Класіцызм у беларускім жывапісе ХІХ стагоддзя. Творчасць 

І.Аляшкевіча. 

40. Беларускае мастацтва на старонках неспецыялізаваных выданняў. 

41. Рамантызм у беларускім жывапісе ХІХ стагоддзя. Творчасць 

В.Ваньковіча. 

42. Музейныя калекцыі і выставачная дзейнасць на Беларусі. Гістарычны і 

сучасны кантэкст. 

43. Рэалізм у беларускім жывапісе ХІХ стагоддзя. 

44. Посмадэрнізм у сучасным беларускім мастацтве. 

45. Творчасць І.Хруцкага. 

46. Беларускае мастацтва на міжнароднай арэне. 

47. Асаблівасці адлюстравання беларускага выяўленчага мастацтва  

спецыялізаваных выданнях. 

48. Асаблівасці адлюстравання беларускага выяўленчага мастацтва ў 

неспецыялізаваных выданнях. 

49. Формы падачы матэрыялаў на тэмы беларускага выяўленчага мастацтваў 

СМІ. 

50. Творчасць беларускіх мастацкіх крытыкаў і артжурналістаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ І 

ВЫКАНАННЮ САМАСТОЙНАЙ  РАБОТЫ 

 

Самастойная работа студэнтаў арганізуецца дэканатамі, кафедрамі, 

выкладчыкамі вну ў адпаведнасці з Палажэннем пра самастойную работу 

студэнтаў якое распрацоўваецца вышайшай навучальанй установай. 

Кіруемая самастойная работа студэнтаў прадугледжвае:  

 азнаямленне з навуковай, навукова-папулярнай, вучэбнай, 

хрэстаматыйнай літаратурай, перыядычнымі выданнямі, інтэрнэт-крыніцамі, 

 выкананне вучэбна-даследчых работ, комплексных заданняў,  

 падрыхтоўку рэфератаў, электронных прэзентацый, творчых 

работ,  

 аналіз  твораў мастацтва, крытычных тэкстаў з прымяненнем 

вывучаных методык.  

 .  

Ацэнка самастойнай дзейнасці студэнтаў праводзіцца паводле 

дзесяцібальнай шкалы або ў заліковых адзінках.  

Для дыягностыкі кампетэнцый выкарыстоўваюцца наступныя формы:  

1. Пісьмовая фома.  

2. Вусна-пісьмовая форма. 

Да вуснай формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца:  

1. Вуснае апытанне.  

2. Дыскусія. 

3. Работа ў групах 

Да пісьмовай формы дыягностыкі адносіцца:   

1. Індывідуальная праверка (кантрольныя апытанні).  

2. Эсэ. 

Да вусна-пісьмовай формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца:  

1. Абарона творчых работ.   

 

Пералік заданняў (эсэ).  

 

І. Мастацтва ХІІІ-ХУІ стст. 

1.Помнікі абарончага дойлідства, замкі  на Беларусі. Праблемы захавання і 

рэстаўрацыі (па матэрыялах СМІ).   

2. Беларускі іканапіс.  

 

ІІ.  Мастацтва канца  ХХ-пачатку ХХІ стст..   

1.Беларуская архітэктура канца ХХ –пачатку ХХІ стагоддзя і яе 

адлюстраванне ў СМІ. 

2.Беларускі жывапіс канца ХХ –пачатку ХХІ стагоддзя і яго адлюстраванне ў 

СМІ. 

3.Беларуская графіка канца ХХ –пачатку ХХІ стагоддзя  і яе адлюстраванне ў 

СМІ. 



4. Беларуская скульптура канца ХХ –пачатку ХХІ стагоддзя  і  яе 

адлюстраванне ў СМІ. 

5.Беларускае манументальна-дэкаратыўнае мастацтва  і яго адлюстраванне ў 

СМІ. 

6.Беларускае фотамастацтва канца ХХ –пачатку ХХІ стагоддзя і яго 

адлюстраванне ў СМІ. 

7. Беларускае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і яго адлюстраванне ў 

СМІ. 

8. Роля СМІ ў захаванні і развіцці беларускага народнага мастацтва.  

9. Беларускі дызайн канца ХХ –пачатку ХХІ стагоддзя і яго адлюстраванне ў 

СМІ. 

10. Новыя формы выяўленчага мастацтва на Беларусі ў канцы ХХ –пачатку 

ХХІ стагоддзя і іх адлюстраванне ў СМІ.



 ПРАТАКОЛ САГЛАСАВАННЯ ВУЧЭБАЙ  ПРАГРАМЫ УВА 

Назва вучэбнай  

дысцыпліны, з якой 

патрабуецца 

сагласаванне   

Назва  

кафедры 

Прапановы пра 

змены ў змесце 

вучэбнай праграмы 

па дысцыпліне, што  

вывучаецца 

Рашэнне, 

прынятае 

кафедрай, 

якая 

распрацавала 

праграму 

(дата, № 

прат.)  

1 2 3 4 

Гісторыя 

мастацтваў 

Кафедра 

літаратурна-

мастацкай  

крытыкі 

  

Прапаноў няма 

 Заўваг няма 

Пратакол № 

12 ад 

18.06.2015 

Беларуская 

літаратура 

Кафедра 

літаратурна-

мастацкай  

крытыкі 

  

Прапаноў няма 

 Заўваг няма 

Пратакол № 

12 ад 

18.06.2015 

Культуралогія Кафедра 

літаратурна-

мастацкай  

крытыкі 

  

Прапаноў няма 

 Заўваг няма 

Пратакол № 

12 ад 

18.06.2015 

 



ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА 

 

№ пп Дапаўненні і змяненні Аснаванне 

   

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і ўхвалена на пасяджэнні кафедры 

літаратурна-мастацкай крытыкі (пратакол №__ ад ____________201__г.)  

Загадчык кафедры     ______________  Л.П. Саянкова 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дэкан факультэта, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт ______  С.В.Дубовік 

 

 

 

 


