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��а�іфі�а��я:
Мас�а���а�наў�а.
В���а�ч��

Тэрмін навучання: 4 гады

Месца навучання: Мінск,
пр.Незалежнасці, 81

кафедра гісторыі і
тэорыі мастацтваў



Абі�ур�ен�� �а�інн� �ра�с�а�і��:

I э�а� - Рэ�эн�ія на ��ор с�ан�а�а�а ���а�ісу

(�іс�мо�а),

II э�а� - Гіс�ор�я �аме�на�а і бе�арус�а�а

��яў�енча�а мас�а���а (�усна),

III э�а� - Субясе��анне �а ���аннях

мас�а���а�наўс��а і мас�а��а� �р����і (�усна).

 

сертыфікат
ЦТ па

беларускай
(рускай)

мове

 

 

сертыфікат
ЦТ па

гісторыі
Беларусі

а таксама здаць уступны
экзамен па творчасці:



I э�а� -
Рэ�эн�ія на ��ор
с�ан�а�а�а
���а�ісу
(�іс�мо�а)

В�бра�� �ар�іну

Для рэцэнзіі камісіяй
будзе прапанавана 2
твора (с фондаў Акадэміі) -
жывапісныя палотны.
Карціны прынясуць і
размесцяць у аўдыторыі.

На�іса�� рэ�эн�і�

�а ��ану

Прыкладны план рэцэнзіі
размешчаны ў праграме
ўступнага экзамену па
творчасці

Рэцэнзія пішыцца
напрацягу 
4 гадзін

 аб’ём:
 4 ‒ 6
рукапісных старонак

4 гадзіны
4-6 старонак



II э�а� -
�іс�ор�я
бе�арус�а�а
і �аме�на�а
��яў�енча�а
мас�а���а (�усна)

В��я�ну�� бі�е�

Па�р�х�а�а��а

�а �усна�а а��а�у

Для падрыхтоўкі да ІІ-га
этапу неабходна
карыстацца
праграмай уступнага
экзамену па творчасці

Гісторыя замежнага
выяўленчага
мастацтва
Гісторыя беларускага
выяўленчага
мастацтва

Білет утрымлівае два
пытання:

1.

2.

2 пытання ў білеце



IIІ э�а� -
субясе��анне �а
���аннях
мас�а���а�наўс��а
і мас�а��а� �р����і
(�усна)

В��я�ну�� бі�е�

Па�р�х�а�а��а

�а �усна�а а��а�у

Для падрыхтоўкі да ІІІ-га
этапу неабходна
карыстацца
праграмай уступнага
экзамену па творчасці

Білет утрымлівае два
пытання.

Ацэньваецца разуменне
мэтаў і задач

мастацтвазнаўства і
мастацкай крытыкі.
Эрудыцыя ў сферы

выяўленчага мастацтва.
Веданне тэндэнцый ў
сучасным мастатцве

Беларусі

2 пытання ў білеце



Кура�арамі мас�а��іх

�рае��аў і ��с�аў

 

 

Мас�а��імі �р����амі і

рэ�а��арамі ў

рэ�а���ях

ра�нас�а�н�х  СМІ

 

В���а�ч��амі ў

���э���х і сярэ�ніх

на�уча��н�х ус�ано�ах

Кім працуюць
мастацтвазнаўцы?

На�у�о��мі

су�ра�оўні�амі ў

му�еях і мас�а��іх

�эн�рах



Ч�м �і�а��м
�а�ма���а
с�у�эн�� �а�час
�учоб�?

Самі ар�ані�оў�а��� с�у�эн��ія мас�а��ія
�рае���!

Прахо��і�� �і�а�у� і �ар�сну� �ра����у!

У��е��ніча��� у с�у�эн��іх на�у�о��х
�анфэрэн��ях!

Ко�н�
�о� �эарэ��чн� �урс на�учання  �а�яр�ае

�ра����а,
�а�час я�о� с�у�эн�� �ама�оў�а���
�ас�оен�я �е�� і �наёмя��а � ро�н�мі

�і�амі
��е�нас�і с�е��я�іс�аў-мас�а���а�наў�аў. 

Мастацкі праект
"Сад"

БДАМ, 2014 

Куратары: студэнты
спецыяльнасці

"Мастацтвазнаўства
выяўленчае мастацтва"

Мастацкі праект
"VECTOR"

2018 Куратары: студэнты
спецыяльнасці

Мастацтвазнаўства
выяўленчае мастацтва



Нашы студэнты / праводзяць экскурсіі



Нашы студэнты / курыруюць мастацкія праекты



Нашы студэнты / падчас практыкі ў Віцебску



Нашы студэнты / праводзяць публічныя лекцыі



Нашы студэнты / праводзяць майстар-класы 



К+К

Нашы студэнты 
— творчыя асобы



К+К

А�р�манне
����ому
Бе�арус�а�
��яр�аўна�
а�а�эміі

мас�а���аў
 

— �ерс�е���ўн�
�ача�а�

�рафесі�на�
�ар'ер�



У ПАДРЫХТОЎЦЫ СТУДЭНТАЎ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ

"МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА (ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА)"

УДЗЕЛЬНІЧАЮЦЬ НАЙЛЕПШЫЯ ПРАФЕСІЙНЫЯ КАДРЫ

ВЫКЛАДЧЫКАЎ 

Баразна М.Р.,
кандыдат 
мастацтвазнаўства, 
прафесар

Карпянкова М.Л.,
кандыдат 
мастацтвазнаўства, 
дацэнт

Бохан А.С.,
кандыдат 
мастацтвазнаўства, 
дацэнт

Шунейка Я,Ф.,
кандыдат 
мастацтвазнаўства, 
дацэнт

Шымелевіч Г.Г.,
кандыдат 
мастацтвазнаўства, 
дацэнт

Лаўрэцкі Г.А.,
кандыдат 

мастацтвазнаўства, 
 



Засталіся пытанні? 
З задавальненнем адкажам:

Тэл. кафедры гісторыі і тэорыі мастацтваў 
3934368;  +37544 7562325

Е-mail кафедры: gitm@bdam.by
Сайт БДАМ: www.bdam.by

 


