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Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)
(17 г на год; 1 г на тыдзень)

Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання 
«Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)». IX клас. — Мінск : НІА, 2019.

Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) : вучэб. дапам. для 9 класа ўстаноў агул. сярэд. аду кацыі з бела
рус. мовай навучання : (з электронным дадаткам) / С. І. Колбышава [і інш.]. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2019.

№ 
уро ка 
і дата 

пра вя
дзе ння

Тэма ўрока
Коль
кас ць 
га дзін

Мэты выву чэння тэмы

Характа рыстыка асноўных 
відаў і спосабаў дзейнасці 

(з рэкамендаванымі практы
каваннямі)

Матэ рыялы 
вучэбнага 

дапа можніка

1 2 3 4 5 6

Мастацкая культура XIX стагоддзя: адкрыццё і супрацьстаянне (5 г)

1 Класіцызм 
і рамантызм: 
розум і па
чуцці

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб развіцці мастацкай 
культуры ў XVIII—XIX стст.
Задачы:
— ахарактарызаваць сацыякультурныя 
і светапоглядныя асаблівасці выву
чаемай эпохі;
— даць абагульненую характарыстыку 
класіцызму як афіцыйнага мастац кага 
стылю XIX ст. (на прыкладзе твораў 
розных відаў мастацтва);
— раскрыць змест паняцця «рамантызм» 
і паказаць асаблівасці праяўлення 
рамантызму ў нацыянальных культурах 
(на прыкладзе твораў розных відаў ма
стацтва);

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў выяўленчага мастацтва 
ў эстэтыцы класіцызму і ра ман
тызму. 
Гутарка «Твор мастацтва як ад
люстраванне эпохі». 
Дыскусія «Сюжэты і вобразы 
ў мастацтве класіцыстаў і ра
ман тыкаў».
Складанне храналагічнай та
бліцы «Стылі і напрамкі ў за
ходнееўрапейскім мастацтве 
XVIII—XIX стст.».
Вуснае сачыненне «Мой любі
мы твор рамантызму»

§ 1

1

Працяг

1 2 3 4 5 6

— фарміраваць уменне распазнаваць 
сродкі мастацкай выразнасці класі цы
зму і рамантызму;
— развіваць цікавасць да мастацтва 
XVIII—XIX стст.

2 Рамантызм 
у му зыцы: эн
цы клапедыя 
пачуццяў

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб рамантызме ў музычным 
мастацтве.
Задачы:
— ахарактарызаваць музычнае мастац
тва як «самае рамантычнае з усіх ма
стац тваў»;
— вылучыць лірызм як вядучую выраз
ную якасць у музыцы рамантызму 
(у пра цэсе ўспрымання музычных тво
раў);
— паказаць імкненне кампазітараў
рамантыкаў да мініяцюрызацыі му зыч
ных жанраў;
— удасканальваць уменне дыферэн
цыраваць творы рамантызму па тэмах 
і жанрах;
— развіваць стылёвае мысленне на пры
кладзе твораў рамантызму

Успрыманне і абмеркаванне му
зычных твораў рамантызму.
Гутарка «Характэрныя рысы 
музыкі рамантызму».
Параўнанне вобраза раман тыч
нага героя ў музы чных і жы ва
пісных творах.
Праектдаследаванне «Му зыч
ныя мініяцюры: разна стайнасць 
тэм і жанраў»

§ 2
2
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3 Рэалізм: 
чалавек 
у рэаліях 
соцыуму

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб рэалізме ў мастацтве.
Задачы:
— раскрыць змест паняцця «рэалізм» 
у мастацтве;
— вылучыць асноўныя тэмы і сюжэты 
рэалізму (на прыкладзе твораў розных 
відаў мастацтва);
— паказаць своеасаблівасць мастацкага 
праяўлення еўрапейскага, рускага, 
беларускага рэалізму (у працэсе ўспры
мання твораў розных відаў мастацтва);
— фарміраваць уменне распазнаваць 
і характарызаваць сродкі мастацкай 
выразнасці рэалізму;
— развіваць сюжэтнавобразнае мы
слен не на матэрыяле твораў мастац тва 
рэалізму

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў мастацтва ў эстэтыцы 
рэалізму.
Гутарка «Праяўленне рэалізму 
ў творах выяўленчага мастацтва 
розных жанраў».
Параўнанне тэматыкі жывапісу 
XVIII і XIX стст.
Стварэнне віртуальнага музея 
«Мастакіперадзвіжнікі» (ці 
інш.).
Параўнанне трактоўкі вобраза 
чалавека ў творах рамантызму 
і рэалізму

§ 3

4 Рэалізм  
у музыцы: 
жыццё ва ўсіх 
праяўленнях

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб рэалізме ў музычным ма
стацтве.
Задачы:
— вылучыць магчымасці жанру оперы 
ў рэалістычным адлюстраванні рэчаіс
насці;
— ахарактарызаваць музычныя сродкі 
выразнасці ў раскрыцці вобраза ча ла
века (у працэсе ўспрымання твораў му
зычнага мастацтва);

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў музычнага мастацтва 
ў эстэтыцы рэалізму.
Гутарка «Рамантызм і рэа лізм 
у музыцы: асноўныя адро зне
нні».
Дыскусія «Музычны псіха ла
гізм П. І. Чайкоўскага».
Праектдаследаванне «Жанр 
оперы ў музыцы рэалізму»

§ 4

3

Працяг

1 2 3 4 5 6

— паказаць ролю кампазітараў «Ма
гут най кучкі» ў станаўленні музычнага 
рэалізму (у працэсе ўспрымання твораў 
музычнага мастацтва);
— фарміраваць уменне ды ферэн цы
раваць сродкі мастацкай выразнасці 
ў творах мастацтва рэалізму;
— развіваць мастацкавобразнае мы
сленне на матэрыяле твораў мастацтва 
рэ алізму

5 Яркасць 
і неп а
срэд насць 
уражанняў 
імпр эсі яні
стаў

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб мастацтве імпрэсіянізму.
Задачы:
— раскрыць змест паняцця «імпрэ сі
янізм»;
— ахарактарызаваць асаблівасці тэм 
і вобразаў у мастацтве імпрэсіянізму 
(на прыкладзе твораў выяўленчага 
мастацтва, музыкі);
— паказаць спецыфіку сродкаў мастац
кай выразнасці імпрэсіянізму (у пра
цэ се ўспрымання твораў розных відаў 
мастацтва);
— фарміраваць уменне вылучаць 
асацы ятыўныя сувязі мастацкага твора 
імпрэсіянізму з навакольным светам;
— развіваць культуру ўспрымання ма
стацкіх твораў імпрэсіянізму

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў мастацтва ў эстэтыцы 
імпрэсіянізму.
Гутарка на тэму «Асаблівасці 
тэхнікі мастакоўімпрэсі яні
стаў».
Музычнае і паэтычнае ілю стра
ванне твораў мастакоўімпрэ
сія ністаў.
Параўнанне вобразаў прыроды 
і чалавека ў жывапісе пера
дзвіж нікаў і імпрэсіяністаў

§ 5

4

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2019 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2019

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг
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Мастацтва рубяжа ХІХ—ХХ стагоддзяў (3 г)

6 Мадэрн: 
пошук новага 
ў зведаным

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб мадэрне ў мастацкай куль
туры.
Задачы:
— раскрыць змест паняцця «мадэрн», 
асаблівасці асноўных разнавіднасцей 
мадэрну;
— ахарактарызаваць своеасаблівасць 
мастацкай мовы мадэрну (у працэсе 
ўспрымання твораў розных відаў ма
стац тва);
— фарміраваць уменне дыфе рэнцы
раваць мастацкія творы рэалізму і ма
дэрну;
— фарміраваць уменне распазнаваць 
сродкі мастацкай выразнасці мадэрну 
ў сучаснай культуры;
— выхоўваць цікавасць да мастацтва 
мадэрну

Успрыманне і абмеркаванне 
мастацкіх твораў мадэрну.
Гутарка «Мадэрн і прыгажосць: 
пункты сутыкнення». 
Дыскусія «Рэалізм і мадэрн: 
пе ра емнасць традыцый ці су
праць стаянне».
Праект «Упрыгажэнне ў стылі 
Рэнэ Лаліка», «Вітраж у стылі 
Тыфані» і інш.

§ 6

7 Сярэбраны 
век рускай 
культуры

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб рускай культуры Сярэ бра
нага веку.
Задачы:
— ахарактарызаваць асаблівасці пра
яўлення ідэй сімвалізму ў мастацтве 
рубяжа XIX—XX стст. (у працэсе

Успрыманне і абмеркаванне 
мастацкіх твораў Сярэбранага 
веку.
Гутарка на тэму «Асаблівасці 
сты лю мадэрн у мастацтве Расіі».
Дыскусія «Тэатральнасць му зы
кі Ігара Стравінскага».

§ 7

5

Працяг

1 2 3 4 5 6

ўспрымання твораў розных відаў ма
стацтва);
— паказаць ролю творчага аб’яднання 
«Свет мастацтва» і мастацкага праекта 
«Рускія сезоны» ў станаўленні рускай 
культуры;
— даць абагульненую характарыстыку 
дзейнасці Маскоўскага мастацкага 
тэатра;
— удасканальваць уменне харак тары
заваць мастацкія творы мінулага з вы
карыстаннем адпаведнай лексікі;
— развіваць мастацкі густ і культуру 
ўспрымання твораў мастацтва, ство ра
н ых у эстэ тыцы сімвалізму

Выкананне эскіза касцюма ка
зачнага персанажа (на выбар) 
у стылі мадэрн

8 Мастацтва 
Беларусі 
рубяжа XIX— 
XX стст.

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб мастацтве Беларусі рубяжа 
ХІХ—ХХ стст.
Задачы:
— ахарактарызаваць своеасаблівасць 
архітэктуры Беларусі на рубяжы XIX—
ХХ стст.;
— раскрыць рамантычныя і рэалі стыч
ныя праяўленні ў мастацтве (на пры
кладзе мастацкіх твораў беларускіх 
май строў);
— пазнаёміць з творчай спадчынай 
Н. Орды і ідэямі І. Буйніцкага;
— удасканальваць уменне параўноўваць 
выразныя магчымасці розных відаў ма

Успрыманне і абмеркаванне 
тво раў беларускіх майстроў ру
бяжа ХІХ—ХХ стст.
Гутарка «Своеасаблівасць бе
ларускай архітэктуры на ру
бяжы XIX—XX стст.» («Тэмы 
і жанры ў беларускім жывапі
се», «Вобраз чалавека ў маста
цтве графікі»).
Віртуальная экскурсія ў На цы
янальны мастацкі музей Рэс
пуб лікі Беларусь.
Падрыхтоўка прэзентацыі «Сю
жэты і вобразы ў мастацтве бе
ла рускіх мастакоў»

§ 8

6
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Працяг

1 2 3 4 5 6

стацтва (у працэсе ўспрымання твораў 
розных відаў мастацтва);
— развіваць мастацкавобразнае і каш
тоўнаснаацэначнае мысленне на матэ
рыяле беларускага мастацтва;
— выхоўваць павагу да нацыянальнай 
своеасаблівасці мастацкай культуры

Мастацкія эксперыменты ХХ стагоддзя (4 г)

9 Кубізм і аб 
с тракцыянізм: 
змешванне 
фарбаў 
і формаў

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб кубізме і абстракцыянізме 
ў мастацтве.
Задачы:
— раскрыць змест паняццяў «кубізм» 
і «абстракцыянізм»;
— ахарактарызаваць асаблівасці мастац
кіх праяўленняў ідэй кубізму і аб
стракцыянізму (на прыкладзе твораў 
ма стацтва);
— фарміраваць уменне дыферэн цы
ра ваць і характарызаваць сродкі ма
стацкай выразнасці мастацтва кубізму 
і абстракцыянізму;
— фарміраваць культуру каштоўнасна
ацэначных меркаванняў аб мастацкіх 
творах мастакоўавангардыстаў;
— развіваць культуру ўспрымання тво
раў нефігуратыўнага мастацтва

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў мастацтва кубізму і аб
стракцыянізму. 
Гутарка «Колер у мастацтве 
кубізму і абстракцыянізму». 
Выкананне плаката ў сты ліс ты
цы Пабла Пікаса.
Выкананне калажу на вольную 
тэму (матэрыял і тэхніка на вы
бар) у стылістыцы кубізму

§ 9

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

10 Экс прэсія
нізм і сюр
рэалізм: 
мастацтва 
будучыні

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб мастацтве экспрэсіянізму 
і сюррэалізму.
Задачы:
— раскрыць змест паняццяў «экспрэ сі
янізм» і «сюррэалізм»;
— паказаць своеасаблівасць сродкаў 
мастацкай выразнасці экспрэсіянізму 
і сюррэалізму (у працэсе ўспрымання 
твораў мастацтва);
— фарміраваць уменне інтэрпрэтаваць 
мастацкі вобраз у творах мастацтва 
экспрэ сіянізму і сюррэалізму;
— удасканальваць уменне выказваць 
уласныя меркаванні аб творах мастакоў
авангардыстаў;
— выхоўваць цікавасць да мастацкай 
культуры ХХ ст.

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў мастацтва экспрэ сія
нізму і сюррэалізму. 
Гута р ка «Унікальныя прыёмы 
экспрэ сіянізму ў жывапісе, му
зыцы, кіно».
Дыскусія на тэму «Наватарства 
сюррэалістаў: мастацкія эфе
кты».
Праектдаследаванне «Мікалай 
Селяшчук — беларускі Далі»

§ 10

11 Парыжская 
школа. Геніі 
жывапісу  
з Беларусі

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб мастаках Парыжскай 
школы.
Задачы:
— даць абагульненую характарыстыку 
творчай дзейнасці А. Мадыльяні і ма
стакоў Парыжскай школы;
— вылучыць і ахарактарызаваць аса
блі васці творчага почырку Х. Суціна 
і М. Шагала (у працэсе ўспрымання 
мастацкіх твораў);

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў мастацтва прадстаўнікоў 
Парыжскай школы.
Гутарка «Асаблівасці мастацкай 
мовы Амедэа Мадыльяні».
Праект «Віртуальная выстава 
беларускіх мастакоў Парыжскай 
школы» (групавая работа)

§ 11
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Працяг
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— удасканальваць уменне вылучаць 
формы і матывы сучаснага мастацтва;
— удасканальваць культуру каштоў
на снаацэначных меркаванняў аб ма
стацкай спадчыне ХХ ст.;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
твораў мастацтва ўраджэнцаў Беларусі

12 Экс перымен
ты ў музыцы 
і кіно ХХ ст.

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб развіцці музыкі і кіно ХХ ст.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні вучняў аб му
зы цы і кіно ХХ ст.;
— раскрыць асаблівасці асноўных на
прамкаў музычнай культуры ХХ ст. 
(у пра цэсе ўспрымання музычных 
твораў);
— паказаць магчымасці кінематографа 
ў адлюстраванні рэчаіснасці (на пры
кладзе ўзораў французскага і італь янс
кага кіно);
— удасканальваць уменне характа ры
заваць музычныя і кінатворы;
— фарміраваць уменне вылучаць эле
менты музыкі і кіно ХХ ст. у сучаснай 
культуры;
— развіваць мастацкі густ і патрэбу 
ў «зно сінах» з творамі музычнага і кіна
ма стацтва

Успрыманне і абмеркаванне 
музычных твораў ХХ ст.
Гутарка «Джаз у сучаснай му
зычнай культуры», «Італьян скі 
неарэалізм: сродкі кіна вы раз
насці» ці інш.
Дыскусія «Рокмузыка: ад андэ
граўнду да канцэртаў на ста
дыёнах».
Выкананне постара (эскіза во
кладкі пласцінкі, дыска, ча со
піса) на тэму аднаго з кіна шэ
дэўраў ХХ ст.

§ 12

9

Працяг

1 2 3 4 5 6

Мастацтва савецкай эпохі (3 г)

13 Станаўленне 
мастацтва 
савецкай 
эпохі

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб мастацтве савецкай эпохі 
першых дзесяцігоддзяў.
Задачы:
— раскрыць светапоглядныя асновы са
вецкага мастацтва пачатковага перы яду;
— ахарактарызаваць асаблівасці тэм 
і сюжэтаў мастацтва пачатку савецкай 
эпохі;
— паказаць своеасаблівасць сродкаў 
выразнасці савецкага авангарду і са цы
ялістычнага рэалізму (у працэсе ўспры
мання мастацкіх твораў);
— навучыць вылучаць і характарызаваць 
вобраз станоўчага героя ў творах розных 
відаў мастацтва пачатку савецкай эпохі;
— удасканальваць уменне суадносіць 
мастацкі твор з вывучаемай эпохай;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
мастацкай культуры савецкага перыяду

Успрыманне і абмеркаванне 
мастацкіх твораў пачатку савец
кай эпохі. 
Гутарка «Рэвалюцыя і мастак: 
надзеі і расчараванні».
Выкананне прэзентацыі «Пар
трэтная галерэя скульп тур ных 
выяў дзеячаў культуры савецкай 
эпохі 1920—1930х гг.».
Эскіз рэкламнага плаката ў сты
лістыцы савецкай эпохі

§ 13

14 Паміж 
традыцыяй  
і авангардам: 
мастацтва 
Беларусі 
1920— 
1930х гг.

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб мастацтве Беларусі 1920—
1930х гг.
Задачы:
— раскрыць асаблівасці мастацкай куль
туры Беларусі 1920—1930х гг. у кантэк
сце нацыянальных традыцый;

Успрыманне і абмеркаванне ма
стацкіх твораў беларускіх ма
стакоў 1920—1930х гг.
Гутарка «Мастацтва Беларусі 
1920—1930х гг.: традыцыі і экс
перыменты».
Дыскусія «Дарога ў прафе сій

§ 14
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— ахарактарызаваць асаблівасці тэм 
і сю жэтаў беларускага мастацтва 1920— 
1930х гг. на прыкладзе твораў М. Філі
повіча, С. Жукоўскага, У. Куд рэ віча, 
Я. Драздовіча і інш.;
— удасканальваць уменне суадносіць 
сродкі мастацкай выразнасці з ідэйна
эмацыянальнай асновай беларускага 
мастацтва 1920—1930х гг.;
— удасканальваць уменне выказваць 
каштоў наснаацэначныя меркаванні 
аб бела рускім мастацтве вывучаемага 
перыяду;
— выхоўваць цікавасць і патрэбу да 
вывучэння нацыянальнай мастацкай 
культуры

нае мастацтва Беларусі 1920—
1930х гг.».
Творчы праект «Гістарычныя 
асо бы ў творах мастацтва бела
рус кіх мастакоў 1920—1930х гг.»

15 Мастацтва аб 
вайне: музы 
не маўчалі

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб творах мастацтва на тэму 
Вялікай Айчыннай вайны.
Задачы:
— актуалізаваць веды вучняў аб Вялікай 
Айчыннай вайне;
— паказаць асноўныя эмацыянальна
сю жэ т  ныя лініі мастацтва на ваенную 
тэматы ку;
— удасканальваць уменне дыфе рэн цы
раваць творы мастацтва па тэмах, відах, 
жанрах;
— выхоўваць сродкамі мастацтва паваж 

Успрыманне і абмеркаванне ма
стацкіх твораў аб Вялікай Ай
чыннай вайне.
Гутарка «Мастацкія вобразы, 
народжаныя вайной». 
Падрыхтоўка літаратурнаму
зычнай кампазіцыі «Музы не 
маўчалі на вайне». 
Праектдаследаванне «Тэма 
вай ны ў гісторыі маёй сям’і» 
(гру павая работа).
Падрыхтоўка тэматычнага ве
ча ра «Вайна: погляд з XXI ст.»

§ 15

1
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

лівае стаўленне да подзвігу чала века,
здзейсненага ў гады Вялікай Ай чын най 
вайны;
— развіваць цікавасць да гісторыі і ма
стацкіх традыцый роднага краю

Мастацтва рубяжа тысячагоддзяў: новыя формы ў новых рэаліях (2 г)

16 Сучаснае 
мастацтва — 
мастацтва 
будучыні

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна
га ўяўлення аб мастацтве рубяжа ХХ—
ХХI стст.
Задачы:
— раскрыць паняцце «постмадэрнізм», 
эвалюцыю яго станаўлення;
— ахарактарызаваць асноўныя сро
дкі мастацкай выразнасці ў мастацтве 
пост мадэрнізму (у працэсе ўспрыман
ня ма стацкіх твораў розных відаў ма
стац тва);
— прааналізаваць вядучыя тэхнікі і тэх
налогіі ў мастацтве постмадэрнізму (на 
прыкладзе твораў розных відаў ма стац
тва);
— фарміраваць уменне выказваць і аб
грунтоўваць свой пункт гледжання аб 
сучаснай мастацкай творчасці;
— развіваць культуру ўспрымання су
часнага мастацтва

Успрыманне і абмеркаванне ма
стацкіх твораў рубяжа ХХ—ХХI 
стст. 
Дыскусія на тэму «Што ў ма
стац тве першаснае — ідэя ці 
форма?».
Выкананне інсталяцыі на воль
ную тэму (матэрыял на выбар).
Падрыхтоўка сцэнарыя пер
форманса на тэму «Я выбіраю 
здаровы лад жыцця», «Скажы 
“не” шкодным звычкам» ці інш.

§ 16
1
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Заканчэнне
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17 Беларускае 
мастацтва 
постсавецкай 
эпохі

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб беларускім мастацтве пост
савецкай эпохі.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні вучняў аб 
раз віцці мастацтва Беларусі ў пост са
вецкую эпоху;
— ахарактарызаваць асноўныя тэмы 
і сюжэты ў мастацкай культуры пост
савецкага часу (у працэсе ўспрымання 
мастацкіх твораў розных відаў ма
стацтва);
— раскрыць своеасаблівасць творчага 
почырку выдатных аўтараў Беларусі 
(на прыкладзе твораў розных відаў 
мастацтва);
— фарміраваць уменне вылучаць нацы
янальную своеасаблівасць у сучаснай 
мастацкай культуры Беларусі;
— выхоўваць цікавасць і паважлівае 
стаўленне да мастацкай культуры сваёй 
краіны

Успрыманне і абмеркаванне 
мастацкіх твораў Беларусі па
чатку ХХІ ст. 
Гутарка «Сімвалы беларускай 
культуры ў мастацтве рубяжа 
тысячагоддзяў».
Выкананне фатаграфіі на тэму 
«Прыгажосць звычайнага».
Выкананне прэзентацыі на тэму 
«Мастацтва Беларусі ў асобах»

§ 17
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