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Вопыт падрыхтоўкі педагагічных 
кадраў на мастацка-графічным фа-
культэце Віцебскага дзяржаўнага універ-

сітэта шырока вядомы ў Беларусі і за яе 
межамі. У гэтым годзе факультэт адзначае 

сваѐ саракагоддзе. Менш вядомая пакуль 
што праца выдавецтва універсітэта, якое 
ў апошнія гады разгарнула дзейнасць па 

выпуску вельмі неабходнай для школ 
рознага ўзроўню метадычнай літаратуры. 

Уключыліся ў рэалізацыю гэтай праграмы 
і выкладчыкі мастацка-графічнага фа-
культэта. 

Мастак і педагог Леанід Анцімонаў 
з’яўляецца адным са старэйшых работ-

нікаў факультэта. Ён вядомы ў рэспубліцы 
як майстар-эксперыментатар. 25 гадоў 
таму ѐн стварыў і ўзначаліў тут дзейнасць 

графічнай майстэрні. 3 таго часу 
Анцімонаў пачаў глыбока вывучаць 

розныя тэхнікі гравюры. Гэта, у першую 
чаргу, традыцыйныя — афорт, літаграфія, 

ксілаграфія, але ў пошуках новых 
выяўленчых сродкаў ѐн звярнуўся да 
выкарыстання іншых, малавядомых 

тэхнік: гравюры на кардоне, фанеры і  
дрэвавалакністай пліце. 

Для паспяховай працы ў такіх тэхніках 
трэба было рупліва збіраць матэрыялы, 
ствараць у майстэрні неабходнае 

абсталяванне, але галоўным у гэтай 
справе рабіўся эксперымент, які ішоў 

побач з творчасцю. Дзякуючы намаганням 
мастака ў творчую практыку трывала 
ўвайшлі гравюры на кардоне, аква-

рэльная манатыпія, фларатыпія, у якой 
выява атрымліваецца ў выглядзе адбітка, 

які пакідаюць на паперы расліны. 
Мастацка-эксперыментатарская праца 

Анцімонава прыцягнула ўвагу да яго 

творчасці. Ён — удзельнік не толькі 
абласных і рэспубліканскіх, але і 

міжнародных выстаў, якія праходзілі ў 
розных краінах Еўропы. На працягу трох 
гадоў мастак выкладаў у Вышэйшай 

педагагічнай школе ў польскім горадзе 
Зялена Гура. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

                     
 

 
 
 

Майстар не з’яўляўся б тым, хто ѐн 

ѐсць, калі б не далучаў да сваіх пошукаў і 
адкрыццяў вучняў. Ягоны пошук 

заўсѐды захапляў студэнтаў і рабіўся іх 
уласным здабыткам. Мабыць, пагэтаму 
шматлікія гады, на працягу якіх Леанід 

Сяргеевіч узначальвае майстэрню графікі, 
да яго імкнуцца студэнты. 

Усѐй сваѐй прафесійнай дзейнасцю 
мастак спрабуе даказаць спрэчнасць 
меркавання пра тое, што творчасць і 

выкладанне перашкаджаюць адзін 
аднаму. У яго працы, як ѐн сцвярджае, 

нельга падзяліць гэтыя заняткі, тым 
больш, супрацьпаставіць. 

Мастак з адказнасцю ставіцца да сваѐй 

справы і патрабуе той жа адказнасці ад 
вучняў. Яго педагагічная праца будуецца 

на ўяўленні пра тое, што, нягледзячы на 
ўзровень мастацкай падрыхтоўкі, вучань 
пачатковай школы ці студэнт ВНУ, 

звычайны школьнік звычайнага класа ці 
спецыяльнай мастацкай школы можа і 

павінен вырашаць складаныя творчыя 
задачы. 

Гэтая думка зрабілася пастулатам, які ў 
сістэме Анцімонава стала ўтварае значны 
вынік. Такое стаўленне да навучання 

спрыяе развіццю творчай ініцыятывы. 
Педагагічны вопыт мастак абагульняе, і 

сѐння ѐсць магчымасць з ім пазнаѐміцца. 
У гэтым годзе ў выдавецтве Віцебскага 
дзяржаўнага універсітэта выходзіць у свет 



кніга Л. Анцімонава "Графіка: лінія, 
штрых, пункт”. У ѐй аўтар прадстаўляе 

сваю сістэму выкладання выяўленчага 
мастацтва. 

Леанід Анцімонаў прапаноўвае 
комплексны падыход, у якім авалоданне 
тэхнічнымі сродкамі праз сістэму 

практыкаванняў скіравана на развіццѐ 
творчага ўяўлення і інтуіцыі. 

Практыкаванні з разнастайнымі па 
характары лініямі (прамымі, хвалістымі, 
зігзагападобнымі, петлепадобнымі), якія 

ўяўляюцца простымі, зусім нескладанымі ў 
сваѐй мэце, патрабуюць дакладнага 

разумення значэння асобных крокаў 
выканання працы і канчатковага выніку. 
Гэтыя практыкаванні выпрацоўваюць 

уяўленне. Аўтар адлюстроўвае на 
прыкладах творчасці майстроў 

мастацтваў, у якой ступені цяжкім 
з’яўляецца шлях да простага, якой 

руплівай працай ѐн дасягаецца. 
Яшчэ адзін адпраўны пункт у методыцы 

Анцімонава — фарміраванне ўпэўненасці 

вучняў у канчатковым выніку, у тым, што 
ѐн абавязкова будзе. Мастак лічыць, што 

гэта робіць працу захапляльнай, стварае 
ўражанне ўласнага адкрыцця і тым самым 
гарантуе вынік. У працэсе працы 

развіваецца вока, густ, інтуіцыя. 
У айчыннай методыцы накірунак, які 

прадстаўлены ў дапаможніку, на вялікі 
жапь, дастаткова добра не рэалізаваны. 
Прычынай гэтаму была небяспечная 

блізкасць паняццяў “уяўленне”, “інтуіцыя” 
да ірацыянальнага, містычнага. Не страціў 

сваіх пазіцый і некалі шырока 
распаўсюджаны пункт гледжання, што 
інтуіцыя з’яўляецца прыроджанай якасцю 

і не можа развівацца. Аўтар упэўнены, 
што яе магчыма і трэба развіваць і 

выхоўваць. 
Важнейшае значэнне маюць ілюстрацыі 

ў кнізе. Яны складаюцца з твораў 

выдатных майстроў мастацтва, аўтарскіх 
прац самога мастака, яго вучняў. Аўтар 

наўмысна іх аб’ядноўвае, сутыкае, 
імкнецца прадэманстраваць, у якой 
ступені сур’ѐзным можа быць 

разуменне задачы нават на 
першапачатковай ступені навучання. 

Дапаможнік, які выдаецца 
універсітэтам, з’яўляецца толькі першай 
часткай распрацаванай і апрабіраванай 

аўтарам праграмы. За ім будуць 
выдадзеныя новыя выпускі. 

Хацелася б спадзявацца на тое, што 

кніга Л. Анцімонава знойдзе свайго 
ўдзячнага чытача перадусім сярод 

педагогаў выяўленчага мастацтва, 
прызванне якіх — на ўроках выпрацаваць 

уменні мастацкага рамяства, а само 
рамяство зрабіць творчасцю. 
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