
Установа адукацыі “Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей 

і моладзі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

 

ПРАГРАМА 

рэспубліканскага майстар-класа 

“Мастацтва беларускай выцінанкі: традыцыі і развіццё” 

 

6-7 кастрычніка 2021 г. 

вул. Кірава, 16 

 

6 кастрычніка 2021 года 

(серада) 

9.00-11.00 

выставачная 

зала 

 

Рэгістрацыя ўдзельнікаў майстар-класа 

Знаёмства з рэспубліканскай выстаўкай-конкурсам 

дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Чароўныя ўзоры” 

11.00-11.10 

 

Адкрыццё рэспубліканскага майстар-класа “Мастацтва 

беларускай выцінанкі: традыцыі і развіццё” 

Прывітальнае слова 

Васільчанка Н. В., 

дырэктар Нацыянальнага цэнтра мастацкай 

творчасці дзяцей і моладзі 

Майстар-клас “Праз генетычныя коды да Дрэва жыцця” 

Аўтар майстар-класа 

Бабурына Вольга Вячаславаўна, народны майстар Беларусі,член 

Беларускага саюза майстроў народнай творчасці 

11.15-13.00 

(каб. 308) 

 

 

 

 

Інтэрактыўная лекцыя-знаёмства з гісторыяй выцінанкі, 

сучасным станам, першым і адзіным у Беларусі музеем 

выцінанкі 

Дэманстрацыя анлайн-альманаха 

 

Майстэрня выцінанкі  

 Далучэнне да генетычных кодаў традыцыйнага мастацтва 

праз выцінанкавыя асновы і прыёмы выразання 

 Адпрацоўка тэхналагічных прыёмаў выцінанкі і 

стварэнне з іх дапамогай розных вырабаў 

13.30-14.30 

 

Перапынак 

14.30-17. 30 

 

 

Калектыўнае дзеянне: выразанне “Дрэва жыцця” 
Практыкум: асновы граматнага афармлення выцінанкі 

17.30-18.00 Рэфлексія дня  

 



7 кастрычніка 2021 года 

(чацвер) 

9.00-10.30 

выставачная 

зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метадычная пляцоўка “Мастацкае выразанне: ад 

традыцый да творчых калекцый узораў сучаснай выцінанкі. 

Форма і колер,  

творчая трансфармацыя цікавых ідэй” (з удзелам членаў 

журы  рэспубліканскай выстаўкі-конкурсу дэкаратыўна-

прыкладной творчасці “Чароўныя ўзоры”)  

 

 Аналітычны агляд экспазіцый выстаўкі-конкурсу 

Маркавец Таццяна Віктараўна, спецыяліст па 

народных рамествах, загадчык сектарам выставачнай і 

фестывальна-конкурснай дзейнасці Мінскага дзяржаўнага 

палаца дзяцей і моладзі 

Сухая Наталля Аляксандраўна, народны майстар 

Беларусі, член Беларускага саюза майстроў народнай 

творчасці 

 

 Прафесійны дыялог “Беларуская выцінанка ў 

дзіцячай творчасці: адраджаем і развіваем” 

Педагогі дадатковай адукацыі – удзельнікі 

рэспублікаскай выстаўкі-конкурсу 

 

10.30-12.30 

каб. 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-13.30 

перапынак 

Майстар-класы 

 

 “Маладзечанская школа выцінанкі: творчыя 

здабыткі і майстэрства” 

Валковіч-Борыс Людміла Мікалаеўна, народны 

майстар Беларусі, член Беларускага саюза майстроў 

народнай творчасці, загадчык аддзялення 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа 

ім. М.К. Агінскага 

Чэрвонцава Лізавета Львоўна, народны майстар 

Беларусі, член Беларускага саюза майстроў народнай 

творчасці,  выкладчык дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага 

каледжа ім. М.К. Агінскага 

Практыка: арнаментальная выцінанка (квадрат, круг, 

паласа); стылізацыя (жывёлы, птушкі, расліны) 

 

Стварэнне агульнай творчай кампазіцыі  

“Чароўны лес” 

 



 

13.30-15.00 

 

 

 

 

15.00-17.00 

 

 

 “Дрэва маёй сям’і”: выцінанка ў арт-тэрапіі 

Сухая Наталля Аляксандраўна, народны майстар 

Беларусі, член Беларускага саюза майстроў народнай 

творчасці  

 

“Сучасная выцінанка: традыцыі і новыя ідэі” 

Практыка: паштоўка віншавальная 

Гамаюнава Наталля Віктараўна, член Беларускага 

саюза майстроў народнай творчасці, выхавальнік 

цэнтра творчага развіцця асобы “Перспектыва” 

Акадэміі паслядыпломнай адукацыі  

 

17.00-17.30 Падвядзенне вынікаў майстар-класа. Рэфлексія 

Узнагароджванне ўдзельнікаў рэспубліканскай выстаўкі-

конкурсу дэкаратыўна-прыкладной творчасці 

“Чароўныя ўзоры” 

 
 

Прафесійны дыялог 

 “Беларуская выцінанка ў дзіцячай творчасці: адраджаем і развіваем” 

 

Шоўкавая Наталля Міхайлаўна, узорная студыя выяўленчай 

і дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Светлячок”, Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі г. Бярозы 

Хачкова Вольга Барысаўна, народная студыя дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці “Бусляня”, Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і 

моладзі 

Лагойская Феадосія Мікалаеўна, аб’яднанне па інтарэсах “Ажурная 

выцінанка”, Лепельскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі 

Шынкарэнка Людміла Мікалаеўна, аб’яднанне па інтарэсах “Чароўны мір 

выцінанкі”, Мозырскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі 

Пазднякова Валянціна Васільеўна, узорная студыя саломапляцення 

і выцінанкі “Добры настрой”, сярэдняя школа № 3 г. Мінска 

Рудэнка Маргарыта Аляксандраўна, узорная студыя-школа “Парасткі”, 

Віцебскі абласны палац дзяцей і моладзі 

Кяўра Святлана Вацлаваўна, аб’яднанне па інтарэсах “Вясёлка талентаў”, 

Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Валожынскага раёна 

Чупрунова Таццяна Віктараўна, аб’яднанне па інтарэсах “Майстэрня 

крэатыву”, Шумілінскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі 

Рудакоўская Люцыя Казіміраўна, узорная студыя выяўленчага мастацтва 

“Фантазія і я”, Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Бабруйск 

 

Звяртаем Вашу увагу! У сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй наяўнасць 

медыцынскай маскі  абавязкова. 


