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Тут пасялілася творчасць : (да 25-годдзя Горацкай дзіцячай 
школы мастацтваў і мастацкіх рамёстваў) : бібліяграфічны паказальнік / 
ДУК “Горацкая раённая бібліятэчная сетка” ; Цэнтральная бібліятэка 
імя М. Гарэцкага ; [складальнік: Н. М. Дылькова, ; адказны за выпуск 
І. А. Пачэкіна]. – Горкі, 2020. – 35 с. : іл. 

 

 
Бібліяграфічны паказальнік “Тут пасялілася творчасць” прысвечаны 25-годдзю ДУА 

“Дзіцячая школа мастацтваў і мастацкіх рамёстваў г. Горкі”. Ён змяшчае гісторыю стварэння і 

дзейнасці гэтай установы, якая была адлюстравана ў пісьмовых крыніцах. 

Крыніцамі для выяўлення бібліяграфіруемых дакументаў з’яўляліся: краязнаўчая картатэка 

і электронны каталог бібліятэкі. У паказальнік уключаны ўсе выяўленыя дакументы, нават і 

невялікія замалёўкі, бо яны таксама нясуць у сабе пэўную інфармацыю. 

У паказальнік уключаны асобныя кнігі і главы з іх, артыкулы са зборнікаў, часопісаў, 

рэспубліканскага, абласнога, міжрэгіянальнага і мясцовага перыядычнага друку. 

Бібліяграфічныя запісы на артыкулы ўключаюць: парадкавы нумар запісу, загаловак 

бібліяграфічнага запісу, бібліяграфічнае апісанне. Бібліяграфічныя запісы складзены на мове 

артыкула. Невыразныя загалоўкі раскрываюцца. 

Нумарацыя ў паказальніку суцэльная на працягу ўсяго выдання. 

Матэрыял размешчаны ў сістэматычным парадку, унутры раздзелаў – у храналагічным. 

Паказальнік ахоплівае літаратуру за перыяд з 1996 года і па верасень 2020 года. 

Важным элементам з’яўляецца ілюстратыўны матэрыял да бібліяграфічных запісаў. Гэта 

фотаздымкі, аўтарамі якіх з’яўляюцца ўласныя карэспандэнты мясцовага друку, супрацоўнікі 

ўстаноў культуры. 

Выданне забяспечана дапаможным апаратам, які складаецца з: 

- імяннога (уключае імёны аўтараў, а нумары аб асобах прыводзяцца ў дужках. Аўтары з 

аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы); 

- геаграфічнага (уяўляе сабой алфавітны пералік назваў геаграфічных аб’ектаў, якія 

ўзгадваюцца ў адлюстраваных бібліяграфічных запісах); 

- паказальніка загалоўкаў (уяўляе сабой алфавітны пералік назваў выданняў, у якіх 

адсутнічае імя асобы); 

- спіса выданняў, выкарыстаных пры складанні паказальніка. 

 

Выданне адрасуецца ў першую чаргу работнікам устаноў культуры, а таксама ўсім, хто 

цікавіцца мінулым і сённяшнім роднага краю. 
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З гісторыі… 
 

Горацкая дзіцячая школа мастацкіх рамёстваў была створана ў 1995 годзе пры 

раённым Доме рамёстваў. Ля вытокаў адкрыцця школы стаялі Сяргей Іванавіч і 

Наталля Віктараўна Квачы, прафесійныя мастакі. Самастойнай установай школа 

стала ў 1999 годзе і на той час з’яўлялася адзінай у рэспубліцы. 

З 2011 года школа рамёстваў – Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Дзіцячая школа 

мастацтваў і мастацкіх рамёстваў г. Горкі”. 

Асноўнымі задачамі дзейнасці дзіцячай школы мастацкіх рамёстваў сталі: 

ажыццяўленне мастацкай адукацыі і выхавання падрастаючага пакалення на аснове 

народных традыцый і класічнага мастацтва, прапаганда дзіцячай творчасці шляхам 

выставачнай дзейнасці і праз сродкі масавай інфармацыі, актыўны пошук новых 

талентаў у сферы мастацкай творчасці, папулярызацыя і ўкараненне ў практыку 

работы інавацыйных навучальных тэхналогій, эфектыўных методык па развіцці 

адоранасці і творчых здольнасцяў навучэнцаў. 

У школе на 1 верасня 2020 года навучаецца 359 вучняў. Для прыцягнення 

сельскіх дзяцей да навучання традыцыйным рамёствам у цяперашні час  працуюць 

клссы ў аграгарадках: Сава, Аўсянка, Паршына, Маслакі, а таксама ў весцы 

Шышава. Навучанне вядуць 21 педагог, чацвёра з якіх з'яўляюцца членамі 

беларускага Саюза майстроў народнай творчасці (А. Н. Дамарацкі, Т. В. Северцава, 

А. Д. Кудраўцава, А. М. Блахіна). Навучанне вядуць 19 педагогаў. 

У школе дзеці атрымліваюць дадатковую адукацыю па наступных 

спецыяльнасцях: мастацкія вырабы з саломкі, мастацкія вырабы з тэкстылю (ручная 

вышыўка), мастацкая кераміка, мастацкая апрацоўка дрэва, мастацкія вырабы з 

тэкстылю (ручная роспіс), мастацкія вырабы з скуры, мастацкія вырабы з тэкстылю 

(ручное ткацтва), качанне (праца з поўсцю). Разам з рамяством навучэнцы 

вывучаюць прадметы выяўленчага цыклу: малюнак, жывапіс, кампазіцыю, гісторыю 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 

Для развіцця творчых здольнасцяў навучэнцаў, удасканалення ўменняў і 

навыкаў, пры школе мастацтваў і мастацкіх рамёстваў працуе 4 дзіцячых 

калектываў: 

• узорная дзіцячая студыя мастацкай творчасці “Чарадзейка” (1999), якая 

з’яўляецца гонарам не толькі школы, але і раёна, і вобласці. Выхаванцы студыі 

паказваюць калекцыі касцюмаў, выкананых у розных тэхніках: саломапляцення, 

ручнога ткацтва, роспісу па тканіне. Студыя ў сваёй скарбонцы налічвае 10 

калекцый: “Вясновы звон”, “Буслы”, “Вясёлка”, “Славяначка”, “Модніца”, 

“Берагіня”, “Матылі”, “Паўлінка”, “Залатыя карункі”, “Купалінка”. У калектыве 

працуе тэхнік Конус Святлана Іванаўна і харэограф Бобрык Святлана 

Ўладзіміраўна; 

• узорная студыя выяўленчага мастацтва “Мастыхін” (2004), дзе навучэнцы 

вывучаюць новыя тэхнікі акварэльнага і гуашавага жывапісу, знаёмяцца са 

славутасцямі раёна. З кіраўнікамі калектыву Шаўцовым Аляксандрам 

Сяргеевічам і Бруй Аленай Яўгенаўнай выходзяць на пленэры, малююць на 

палотнах прыгажосць роднай прыроды; 

• узорная студыя ручнога ткацтва “Лянок”, дзе выхаванцы студыі займаюцца 

тканнем паясоў, габеленаў, спрабуюць свае сілы на ткацкіх станках, выконваюць 

вырабы з тканіны і прадзева. Вучыць іх усяму кіраўнік калектыву Лылова Вольга 

Віктараўна; 

• дзіцячая студыя батлейкі “Дзіва”, якая пачала сваю дзейнасць ў 2013 г. 

Навучэнцы разам з кіраўніком Сілівестравай Вольгай Сямёнаўнай вырабляюць 

лялькі, паказваюць прадстаўленні. У рэпертуары батлейкі казкі: “Нябесны госць”, 
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“Царэўна-Несмеяна”, “Каша з сякеры”, “Прыгоды ля навагодняй ёлкі”, “Бяда”, 

“Здарэнні Насці ў казачным горадзе”. Студыя батлейкі ўдзельнічала ў 

Міжнародным фестывалі батлеек “Масленікаўскія калядкі” (г. Магілёў, 2013, 

2016) 

За час існавання школы (1995-2020 гг.) 19 навучэнцаў атрымалі стыпендыі, 

заахвочвальныя прэміі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 

падтрымцы таленавітай моладзі. Тром навучэнцам гэтым жа фондам была аказана 

матэрыяльная дапамога за актыўную выставачную дзейнасць. 

У 2009 годзе калектыў дзіцячай школы мастацкіх рамёстваў стаў пераможцам 

штогадовага спаборніцтва сярод аддзелаў культуры гарадскіх і раённых выканаўчых 

камітэтаў, устаноў культуры за найлепшую арганізацыю работы па захаванні і 

развіцці культуры Магілёўскай вобласці за 2008 год. 

Самая значная падзея 2009-2010 навучальнага года – ўручэнне калектыву 

школы рамёстваў спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за захаванне і 

развіццё традыцыйных відаў народных рамёстваў, дасягненні ў мастацкай адукацыі 

дзяцей і падлеткаў, падрыхтоўку да конкурсаў, фестываляў рознага ўзроўню. 

Выхаванцы школы – удзельнікі, дыпламанты і лаўрэаты рэгіянальных, 

абласных, міжнародных фестываляў і конкурсаў. Толькі ў 2015 годзе навучэнцы і 

настаўнікі школы прынялі ўдзел у 20 фестывалях-конкурсах, заваявалі 27 дыпломаў 

рознага ўзроўню, у 2016 – 18 дыпломаў, у 2017 – 24 дыпломы, у 2018 – 32 дыпломы, 

у 2019 – 33 дыпломы, у 2020 – 26 дыпломаў Міжнародных конкурсаў, выставак, 

фестываляў.  

 

 

Кіраўнікі:  

Квач Сяргей Іванавіч (1995-1997); 

Белякова Ірына Анатольеўна (1997-2004); 

Янчанка Таццяна(2004-2009);  

Стаўская Людміла Паўлаўна (2009-…). 
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Агульныя пытанні 

 

На здымках: ДзШМР. 2012 г. 
 

 

 

1. Бордиловский, В. Выходят на уровень всемирной славы : [в международном 

календаре, повествующим о народных ремеслах Беларуси, будут представлены 

юные мастера Горецкой детской школы художественных ремесел] / В. Бордиловский 

// Магілеўскія ведамасці. – 1996. – 27 красавіка. 

2. Бордиловский, В. Родился кукольный театр : [в детской школе художественных 

ремесел на “факультете” вышивки родился кукольный театр] / В. Бордиловский // 

Магілеўскія ведамасці. – 1996. – 7 мая. 

3. Лившиц, В. Семейство Квачей и их ученики в “Идеале” : [на цветной вкладке 

журнала “Идеал” помещены слайды вышивок Н. В. Квач и ее учеников] / В. Лившиц 

// Ленінскі шлях. – 1996. – 14 верасня. 

4. Бондарава, В. Школа Сяргея і Наталлі Квачоў з Горак: традыцыі і сучаснасць / 

В. Бондарава // Мастацтва. – 1997. – № 4. – С. 69-71. 

5. Власенко, М. “Цветы Могилевщины” опьянили нижегородцев. Могилевскую 

богему – не всколыхнули : [Горецкой детской школе художественных ремесел и ее 

руководителях Сергее и Наталье Квачах] / М. Власенко // Могилевская правда. – 

1997. – 28 июня. 

6. Івановіч, Т. Не майстры, але стануць імі : [пра конкурс “Вучань года”, які цэлы год 

праходзіў у дзіцячай школе мастацкіх рамёстваў] / Т. Івановіч // Ленінскі шлях. – 

1998. – 30 мая. 

7. Кісялевіч, М. Пасвячэнне ў рамяство: [так называлася свята, якое адбылося ў 

дзіцячай школе мастацкіх рамёстваў] / М. Кісялевіч // Ленінскі шлях. – 1998. – 

16 сентября. 

8. Драздоўская, Т. Як заахвоціць школьніка : [праца пазашкольных устаноў Горацкага 

раёна: Дома піянераў, Цэнтра тэхнічнай творчасці, дзіцячай школы рамёстваў і 

дзіцячай школы мастацтваў] / Т. Драздоўская // Ленінскі шлях. – 1998. – 25 

лістапада. 

9. Івановіч Т. Адшукаць таленты ў вёсцы: [такую задачу імкнецца вырашыць 

калектыў дзіцячай школы мастацкіх рамёстваў] / Т. Івановіч // Ленінскі шлях. – 

2000. – 9 верасня. 

10. Дроздовская, Т. Школа, где учат мастеров : [о детской школе художественных 

ремесел] / Т. Дроздовская // Ленінскі шлях. – 2002. – 26 чэрвеня. – С. 6. 

11. Детликович, П. “Такой школы мы еще не видели…” : [на базе Горецкой детской 

школы художественных ремесел прошел республиканский семинар “Народные 

ремесла и промыслы как фактор художественного воспитания и обучения детей и 

подростков”] / П. Детликович // Ленінскі шлях. – 2003. – 16 красавіка. 
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12. Беляева, О. Здесь поселилось творчество : [о детской школе художественных 

ремесел] / О. Беляева // Ленінскі шлях. – 2003. – 9 ліпеня. 

13. Сцепянкова, Н. Вясёлка творчасці і натхнення : [у дзіцячай школе мастацкіх 

рамёстваў адкрыўся салон-магазін “Вясёлка”] / Н. Сцепянкова // Ленінскі шлях. – 

2004. – 17 красавіка. – С. 6. 

14. Бруй, Е. Школа ремесел делилась опытом : [на базе Горецкой детской школы 

художественных ремесел прошел областной семинар преподавателей 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства художественных школ и 

школ искусств области (г. Горки, 3-4 мая 2004 г.)] / Е. Бруй // Ленінскі шлях. – 

2004. – 15 мая. – С. 2. 

15. Стаўская, Л. Пасвячэнне ў рамяство : [свята ў дзіцячай школе мастацкіх 

рамёстваў] / Л. Стаўская // Ленінскі шлях. – 2005. – 23 лістапада. 

16. Середникова, Г. На юбилей школы приехал ее основатель : [на 10-летний юбилей 

детской школы художественных ремесел приехал ее основатель – Сергей Иванович 

Квач] / Г. Середникова // Региональные ведомости. – 2006. – 12 января. – С. 2. 

17. Стаўская, Л. Прыйшлі Каляды, усе людзі рады... :  [пра калядныя святы ў Горацкай 

дзіцячай школе мастацкіх рамёстваў] / Л. Стаўская // Ленінскі щлях. – 2006. – 

21 студзеня. – С. 6. 

18. Янчанка, Т. Школе рамёстваў – 10 год : [пра юбілей дзіцячай школы мастацкіх 

рамёстваў] / Т. Янчанка // Ленінскі шлях. – 2006. – 21 студзеня. – С. 6. 
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21. Ставская, Л. Посвящение в ремесло : [в Горецкой детской школе художественных 
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подведении итогов работы за 2008 год в 
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35. Час адраджэння : [у рамках мерапрыемстваў, прысвечаных Году роднай зямлі, на 
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Культура. – 2010. – 9 студзеня. – С. 6. 
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который прошел в ДШХР] / А. Журавлева // Ленінскі шлях. – 2010. – 16 чэрвеня. – 
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53. Ставская, Л. “Посвящения в мастера” : [в Горецкой детской школе художественных 
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59. Писняк, Г. Н. Истоки духовного возрождения : культура как один из 
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Ирина Хизанейшвили, преподаватели ДШХР Елена Кудрявцева и Александр 
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65. Детликович, П. Дорогие подарки Октября : [об открытии после ремонта Горецкой 
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дзіцячай школы мастацкіх рамёстваў Марыя Белякова] / Святлана Нікіфарава // 

Настаўнiцкая газета. – 2014. – 15 лютага. – С. 9, 11. 

74. Ставская, Л. Лошадка Дамарацкого украсит Могилев : [об учителе Горецкой 

детской школы искусств и художественных ремесел Александре Николаевиче 

Дамарацком] / Людмила Ставская // Горацкі веснік. – 2014. – 17 мая. – С. 5. 

 
 

75. Смолякова, О. Искусство создавать 

искусство : [о Горецкой детской школе 

искусств и художественных ремесел] / Ольга 

Смолякова // Могилевская правда. – 2014. – 17 

июля. – С. 3. 

 

 

 

76. Стаўская, Л. Вячоркі ў школе рамёстваў : [на восеньскіх канікулах ў школе 

рамёстваў для навучэнцаў былі наладжаны вячоркі] / Людміла Стаўская // Горацкі 

веснік. – 2014. – 12 лістапада. – С. 3.  

77. Стаўская, Л. Калядкі ў школе рамёстваў : [у дзіцячай школе мастацтваў і мастацкіх 

рамёстваў стала традыцыяй праводзіць святочныя мерапрыемствы на Каляды] / 

Людміла Стаўская // Горацкі веснік. – 2015. – 17 студзеня. – С. 5. 

78. Степенкова, Н. “Мир без границ” : [в рамках мероприятия “Мир без границ”, 

посвященного Дню единения народов Беларуси и России, смоленские гости 

посетили Горецкую детскую школу искусств и художественных ремесел] / Наталья 

Степенкова // Горацкі веснік. – 2015. – 4 красавіка. – С. 1. 

79. Ставская, Л. За волшебством в горецкую батлейку : [о кукольном театре “Батлейка” 

детской школы искусств и художественных ремесел] / Людмила Ставская // Горацкі 

веснік. – 2015. – 20 мая. – С. 5. 

80. Як дарасці да школы рамёстваў? : [пра 

онлайн-канферэнцыю “К”: захаванне традыцыі” 

і ўдзел у ёй дырэктараў Горацкай дзіцячай 

школы мастацтваў і мастацкіх рамёстваў 

Людмілы Стаўскай і Горацкага раённага Дома 

рамёстваў Зоі Чандаковай] // Культура. – 

2015. – 24 кастрычніка. – С. 1, 10-11. 



13 

 

81. Плавинская, В. Посвящение в ремесло : [в Горецкой детской школе искусств и 

художественных ремесел прошло мероприятие “Посвящение в ремесло”] / Валерия 

Плавинская // Горацкі веснік. – 2015. – 28 лістапада. – С. 5. 

На здымку: свята ў ДзШМіМР “Пасвячэнне ў рамяство”. 2015 г. 
 

82. Стаўская, Л. У вырабах дзіцячых рук – 

скарбніца рамёстваў : [Горацкай дзіцячай 

школе мастацкіх рамёстваў спаўняецца 20 

гадоў] / Людміла Стаўская // Горацкі веснік. – 

2015. – 16 снежня. – С. 1, 5.  
 

На здымках: ДзШМіМР – 20 гадоў. 2015 г. 
 

83. Стаўская, Л. Запрасілі на Калядкі : [у дзіцячай школе мастацтваў і мастацкіх 

рамёстваў стала традыцыяй праводзіць Ёлку для дзяцей на Каляды] / Людміла 

Стаўская // Горацкі веснік. – 2016. – 13 студзеня. – С. 3. 

84. Татьяны… Какие они? : [Татьяна Северцева, мастер по соломоплетению детской 

школы искусств и художественных ремесел о 

себе] / подготовила Катя Карпицкая // Горацкі 

веснік. – 2016. – 23 студзеня. – С. 2. 

 

85. Степенкова, Н. Чернобыль: забыть нельзя : 

[подведены итоги конкурса детских рисунков 

среди учащихся образовательных учреждений] / 

Наталья Степенкова // Горацкі веснік. – 2016. – 

30 красавіка. – С. 2. 

 

 

86. Данилькевич, О. Первые шаги к успеху : [в Горецкой детской школе искусств и 

художественных ремесел прошло мероприятие “Посвящение в ремесло”] / Ольга 

Данилькевич // Горацкі веснік. – 2016. – 12 лістапада. – С. 4. 
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На здымках: свята “Пасвячэнне ў рамяство” ў ДзШМіМР. 2016 г. 

 

87. Ставская, Л. Мастерская Деда Мороза : [для учащихся детской школы искусств и 

художественных ремесел организованы новогодние мастер-классы] / Людмила 

Ставская // Горацкі веснік. – 2016. – 17 снежня. – С. 4. 

 

 

88. Стаўская, Л. Пасвячэнне ў рамяство : [у 

Горацкай дзіцячай школе мастацтваў і мастацкіх 

рамёстваў адбылося свята першакласнікаў 

"Пасвячэнне ў рамяство"] / Людміла Стаўская // 

Горацкі веснік. – 2017. – 11 лістапада. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. Ставская, Л. Новогодние украшения из творческой 

мастерской : [в детской школе искусств и художественных 

ремесел стартовал проект “Творческая мастерская Деда 

Мороза”, где для учащихся и их родителей организованы 

новогодние мастер-классы] / Людмила Ставская // Горацкі 

веснік. – 2017. – 23 снежня. – С. 7. 

 

90. Стаўская, Л. Калядкі ў школе рамёстваў : [у дзіцячай школе мастацкіх рамёстваў 

правялі навагоднія мерапрыемствы для дзяцей] / Людміла Стаўская // Горацкі 

веснік. – 2018. – 13 студзеня. – С. 9. 

91. Данилькевич, О. Двойной праздник в Детском 

парке : [в Детском парке прошли праздники Дня 

Государственного герба и флага Республики 

Беларусь и Международный день семьи, в 

которых приняли участие детская школа 

искусств и вокально-хорового мастерства, 

детская школа искусств и художественных 

ремесел и районная детская библиотека] / Ольга 

Данилькевич // Горацкі веснік. – 2018. – 

16 мая. – С. 3. 

92. Данилькевич, О. Повернули время на весну : [в Горках прошел открытый мастер-

класс педагогов дополнительного образования Могилевской области “Абрадавая 

атрыбутыка і народная лялька ў святочнай культуры беларусаў”, организованный 

ГУДО “ГРЦТДиМ”, в т.ч. в мастер-классе принимали участие и педагоги ГУО 
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“Детская школа искусств и художественных ремесел г. Горки”] / Ольга Данилькевич 

// Горацкі веснік. – 2018. – 19 мая. – С. 10. 

93. Блохина, А. Мастерская Деда Мороза : [в Горецкой детской школе искусств и 

художественных ремесел открылась “Мастерская Деда Мороза”, где для учащихся и 

их родителей организованы новогодние мастер-классы по изготовлению 

оригинальных подарков] / Анжела Блохина // Горацкі веснік. – 2018. – 29 снежня. – 

С. 9. 

94. Стаўская, Л. Калядная ёлка : [у дзіцячай школе мастацтваў і мастацкіх рамёстваў 

праведзена традыцыйная Ёлка на Каляды] / Людміла Стаўская // Горацкі веснік. – 

2019. – 16 студзеня. – С. 6. 

 

 

95. Кукшинская, Е. Соломка от кутюр : [мастера ГУО 

“Детская школа искусств и художественных 

ремесел” создала коллекцию платьев из соломки 

“Купалинка”] / Елена Кукшинская // Сельская 

газета. – 2019. – 18 апреля. – С. 10. 

96. Кукшинская, Е. Соломка от кутюр : [мастера ГУО 

“Детская школа искусств и художественных 

ремесел” создала коллекцию платьев из соломки 

“Купалинка”] / Елена Кукшинская // Магілёўскія 

ведамасці. – 2019. – 19 красавіка. – С. 24. 

 

 

97. Иванович, Т. [Мастера ГУО “Детская школа искусств и художественных ремесел” 

создали коллекцию платьев из соломки “Купалинка”] / Тамара Иванович // Горацкі 

веснік. – 2019. – 27 красавіка. – С. 2. 

 

98. Дроздовская, В. “Радуга талантов” : [в Детском 

парке прошло районное мероприятие “Радуга 

талантов”, посвященное Международному дню 

семьи, в котором также приняли участие 

воспитанники детской школы искусств и 

художественных ремесел] / Валерия 

Дроздовская // Горацкі веснік. – 2019. – 

18 мая. – С. 1, 7. 

 

 

 

99. Стаўская, Л. На Каляднай ёлцы : [у Горацкай дзіцячай 

школе мастацтваў і мастацкіх рамёстваў праведзена 

традыцыйная Калядная ёлка] / Людміла Стаўская // 

Горацкі веснік. – 2020. – 9 студзеня. – С. 8. 
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Узорная студыя мастацкай творчасці “Чарадзейка” 

Створана ў 1999 г. пры дзіцячай школе мастацкіх рамёстваў. У 2004 г. 

прысвоена званне “народная аматарская студыя”. Асноўны накірунак дзейнасці – 

стварэнне эксклюзіўных калекцый адзення ў розных тэхніках, дэманстрацыя 

мадэляў. Створана 9 калекцый адзення (на 2016 г.), выкананых у тэхніцы 

саломапляцення, роспісу па тканіне, ручнога ткацтва: “Вясновы звон”, “Буслы”, 

“Вясёлка”, “Славяначка”, “Модніца”, “Берагіня”, “Матылі”, “Паўлінка”, “Залатыя 

карункі”. Зараз студыя налічвае 10 калекцый адзення. 

У калектыве працуе тэхнік Конус Святлана Іванаўна і харэограф Бобрык 

Святлана Уладзіміраўна. 

Студыйцы ўдзельнікі і дыпламанты фестываляў: міжнароднага народнага 

мастацтва “Вянок дружбы” (г. Бабруйск, 2005), міжнароднага дзіцячай творчасці 

“Залатая пчолка” (г. Клімавічы, 2007), абласнога сямейнай творчасці “Сузор’е 

талентаў” (г. п. Глуск, 2005); II Рэспубліканскага конкурса мастацтваў “Дарога да 

мары” (г. Мінск, 2019), V Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Balt Prix” (Гран-

пры, г. Талін, 2019); конкурсаў фітакасцюмаў “Рамонак-2006” (г. Магілёў, 2006), 

“Парад стыляў” (г. Магілёў, 2010); выстаўках: міжнароднай выстаўцы дызайна (г. 

Мінск, 2002) і інш. 

На здымках: калекцыі народнай дзіцячай студыі “Чарадзейка”. 
 

100. Дым, Н. “Чарадзейка” жыве ў Горках : [пра Горацкую дзіцячую школу мастацкіх 

рамёстваў] / Н. Дым // Народная газета. – 2003. – 26 лістапада. 

101. Дроздовская, Т. Модель от “Эстель” и от “Чародейки” :  [о студенческом 

модельном агенстве “Эстель” и студии юных мастериц при детской школе 

художественных ре  месел “Чародейка”] / Т. Дроздовская // Ленінскі шлях. – 2004. – 

31 снежня. – С. 7. 

102. Янченко, Т. Новые победы “Чародейки” : [на областном конкурсе фитомоды 

“Рамонак-2006” народная детская студия художественного творчества “Чародейка” 
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Горецкой детской школы художественных ремесел удостоена диплома первой 

степени] / Т. Янченко // Ленінскі шлях. – 2006. – 5 красавіка. – С. 6. 

103. Для горацкіх прынцэс : [змешчаны фотаздымак выкладчыцы ДШМР Таццяны 

Тапарковай і адзення, створанага яе вучнямі – членамі узорнай дзіцячай студыі 

“Чарадзейка”] // Звязда. – 2008. – 28 лютага. – С. 1. 
 

104. Стаўская, Л.  Каб прымерыць “Вясновы 

звон” : [пра дзіцячую студыю мастацкай 

творчасці “Чарадзейка”] / Л. Стаўская // 

Культура. – 2010. – 20 лютага. – С. 12. 
 

 

105. Ставская, Л. “Чародейка” и парад стилей : 

[об участии образцовой детской студии 

художественного творчества “Чародейка” 

Горецкой ДШХР в областном конкурсном 

театрализованном представлении “Парад стилей”] / Л. Ставская // Ленінскі шлях. – 

2010. – 7 красавіка. – С. 4. 

106. Середникова, Г. Эти девочки творят чудеса : [о детской студии художественного 

творчества “Чародейка”] / Галина Середникова // Региональные ведомости. – 2010. – 

16 апреля. – С. 2.  
107. Дроздовская, Т. [Образцовая детская студия “Чародейка” и мастера декоративно-

прикладного искусства Горецкой детской школы художественных ремесел побывали 

в Смоленске] / Тамара Дроздовская // Горацкi 

веснiк. – 2011. – 2 ліпеня. – С. 1. 
 

108. Степенкова, Н. Кто не знает “Чародейку”? : [о 

ДШХР и студии “Чародейка”] / Наталья 

Степенкова // Горацкi веснік. – 2012. – 

19 верасня. – С. 16. 
 

 
 

109. Горацкая народная студыя мастацкай творчасці “Чарадзейка” // Культура 

Беларусі : энцыклапедыя : [у 6 т.] / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і 

інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2012. – Т. 3. : Г – З / рэдкалегія: Т. У. 

Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – С. 161 

110. Пригарина, В. Горецкие таланты завоевали 

Гран-при международного фестиваля в 

Эстонии : [образцовая студия художественного 

творчества “Чародейка” детской школы 

искусств и художественных ремесел города 

Горки завоевала Гран-при международного 

фестиваля сценических искусств “Balt Prix 

2019” (“Балтийский приз”)] / Валерия 

Пригарина // УзГорак. – 2019. – 14 лістапада. – С. 

3. 

111. Иванович, Т. “Чародейка” взяла Гран-при : 

[образцовая студия художественного творчества 

“Чародейка” детской школы искусств и 

художественных ремесел города Горки 

завоевала Гран-при международного фестиваля 

сценических искусств “Balt Prix 2019” 

(“Балтийский приз”, Эстония)] / Тамара Иванович // Горацкі веснік. – 2019. – 
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20 лістапада. – С. 5. 

Узорная студыя выяўленчай творчасці “Мастыхін” 
выяўленчага мастацтва 

 

Створана ў 2004 г. пры дзіцячай школе мастацкіх рамёстваў. У 2010 г. 

прысвоена званне “ўзорная аматарская студыя”.  

Асноўныя мэты дзейнасці – прыцягненне дзяцей да заняткаў малюнкам і 

жывапісам, выяўленне і развіццё іх творчых здольнасцей. 

Выхаванцы студыі – удзельнікі, дыпламанты і лаўрэаты фестывалю дзіцячай 

творчасці “Залатая пчолка” (г. Клімавічы, 2009), міжнароднага мастацкага конкурсу 

“Другім поглядам” (г. Сасновец, Польшча, 2009, 2010, 2013), рэспубліканскага 

конкурсу ілюстрацый “Чароўны свет” (г. Магілёў, 2010), выстаўкі дзіцячага малюнка 

“Мастацтва ў імя міру” (г. Сан-Паулу, Бразілія, 2009), і інш. 
 

Кіраўнік: А. С. Шаўцоў (з 2004). 

 

 

 

112. Ставская, Л. Искусство во имя жизни : [о работе студии изобразительного 

искусства “Мастихин” и ее учениках Фоминой Марине и Мачульском Артеме] / 

Л. Ставская // Ленінскі шлях. – 2007. – 25 красавіка. 

113. Белоусова, В. Музыка цвета : [в Горецкой картинной галерее развернулась выставка 

детской студии изобразительного искусства “Мастихин”] / В. Белоусова // Ленінскі 

шлях. – 2007. – 14 ліпеня. 

114. Белоусова, В. Чем порадовал “Мастихин”? : [в 

Горецкой картинной галерее открылась 

выставка членов детской студии 

изобразительного искусства “Мастихин” 

“Учитель и его ученики”, где представлены 

работы преподавателей ДШХР Елены Бруй и 

Александра Шевцова] / Валентина Белоусова 

// Региональные ведомости. – 2010. – 17 июня. 

– С. 5.  

115. Степенкова, Н. У студии “Мастихин” – звание “образцовая” : [детской студии 

изобразительного творчества “Мастихин” Горецкой ДШХР присвоено звание 

“образцовый коллектив”] / Н. Степенкова // Ленінскі шлях. – 2010. – 18 снежня. – 

С. 2.  

116. Стаўская, Л. Ёсць такая студыя : [дзіцячай студыі выяўленчай творчасці 

“Мастыхін” Горацкай дзіцячай школы мастацкіх рамёстваў Міністэрствам культуры 

Рэспублікі Беларусь 3 снежня прысвоена званне “ўзорны калектыў”] / Людміла 
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Тамара Драздоўская // Горацкі веснік. – 2013. – 14 снежня. – С. 1. 
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веснік. – 2014. – 9 студзеня. – С. 4.  

170. Панкратов, Н. Под аплодисменты “Батлейке” : [беседа с сотрудником Горецкого 
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Горацкі веснік. – 2016. – 6 лютага. – С. 4. 

 
 

175. Лучший умелец в области : [учитель Горецкой детской школы искусств и 
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конкурсе-пленэре резьбы по дереву “Бялыніцкая цацка”] // Горацкі веснік. – 2016. – 

28 мая. – С. 3. 
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преподавателей детской школы художественных ремесел на выставке народного 

творчества в Круглом] / Н. Артюхина // Ленінскі шлях. – 1996. – 13 красавіка. 
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вдохновение” в Могилевском областном художественном музее 

им. П. В. Масленникова] / Людмила Гришанова // Магілёўскія ведамасці. – 2012. – 
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69, 74, 79, 87, 89, 105, 112, 151, 152, 154, 

156-158, 162, 165, 172, 195, 198, 214, 225, 

234 (56) 

Стаўская Л.   15, 17, 26, 31, 42, 46, 

49, 57, 70, 71, 76, 77, 82, 83, 88, 90, 94, 99, 

104, 116, 117, 120, 171, 174, 185, 190, 215, 

(39, 80) 

Степенкова Н.  31, 78, 85, 108, 115, 

130, 155, 160, 166, 213 

Стрелецкая М.  (212-214) 

Стрелецкая О.   (212-214) 

Сцепянкова Н.  13, 51, 117 

Сычев С. Г.   (153, 154) 

 

Тапаркова Т.   (27, 103) 

Тормашова О.   134 

Трацко Л. А.   (208) 

 

Уласенка М.   39, 45 

 

Филипенко К.   (224, 225) 

Фомина М.   (112, 141, 202) 

 

Хизанейшвили И.  192 (61) 

Хитрюк Л.  (202) 

Хізанейшвілі А. Э. (211) 

 

Чандакова З.   (80) 

Чендакова З.   184 

Чэмер М.   40 

 

Шаўцоў А. С.  (117) 

Шевцов А.   (62, 114, 188) 

Шилина К.   (205) 

Шылава Л.   223 

Шыліна К. У.   (206) 

 

Щербинина Б.  (155) 

 

Янчанка Т.   18, 30, 32 

Янченко Т.   22, 102, 135, 136, 143, 

145, 201 

Яроміна А.  (187) 

 

 

Геаграфічны паказальнік 
(лічбы адсылаюць да парадкавага нумара запісу ў бібліяграфіі) 

 
На беларускай і рускай мовах 

 

Александрия, д. Шкловс. р-н 173 

Аўсянка, в. Аўсянк. с/с 121 

 

Беларусь 2, 48, 60, 78, 147, 149, 150, 153, 167, 211, 233, 234 

Болгария 139, 140 

Бразилия 162 

Бразілія 146 

 

Владимир, г. 195 
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Горки, г. 14, 60, 58, 92, 111, 119, 153, 219 

Горкі, г. 41, 167, 216 

 

Климовичи, г. 129, 130, 134, 144, 152, 162, 164, 165, 218 

Клімавічы, г. 128 

Краслав, г. Латвия 63 

Круглое, г. 178 

 

Леніна, п. Ленінс. с/с 230 

Любань, г. 148 

 

Магілёў, г. 48, 73, 171 

Масква, г. 161 

Маслакі, в. Масл. с/с 223 

Минск, г. 127, 147 

Минская область 36, 148 

Могилев, г. 36, 74, 119, 163, 168, 169, 177, 193 

Могилевская область 64, 147, 196 

Могилевщина 5, 147, 179 

Мозырь, г. 162 

 

Нижний Новгород, г. 179-181 

 

Паршино, д. Парш. с/с 224 

Польша 155 

 

Расiя 48 

Россия 78 

Рэкта, в. . Рэкц. с/с 161, 228-231 

 

Сава, в. Саўс. с/с 227 

Сава, д. Савс. с/с 226 

Смоленск, г. 78, 107 

Сосновец, г. Польша 166 

Стан, д. Добр. с/с 232-234, 4240 

 

Чарнобыль 85 

 

Эстония 110, 176 

 

 

Паказальнік загалоўкаў 
(лічбы адсылаюць да парадкавага нумара запісу ў бібліяграфіі) 

 

Аб аказанні прадстаўнікам моладзі – актыўным удзельнікам мастацка-творчых мерапрыемстваў 

матэрыяльнай дапамогі… 216 

Аб прысуджэнні заахвочвальнай прэміі навучэнцам ДШМР… 203 

Аб прысуджэнні ў 2009 годзе заахвочвальнай прэміі …211 
Аб прысуджэнні спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь… 210 

Благодарность от “Радуги звезд” 140 

Власть поощрила юных и талантливых 54 

Горацкая народная студыя мастацкай творчасці “Чарадзейка” 109 

Горацкая ўзорная студыя выяўленчай творчасці “Мастыхін” 122 

Для горацкіх прынцэс 27, 103 

Лауреаты специальной премии 220 

Лучший умелец в области 175 
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О присуждении специальной премии… 219 

Прысудзіць заахвочвальную прэмію… 207 

Прысудзіць у 2008 г. заахвочвальныя прэміі… 208 

С фестивалей – с наградами 131 

Спасибо тебе, 13-й , за подарки! 69 

Так держать, Татьяна! 217 

Час адраджэння 35 

Як дарасці да школы рамёстваў? 80 

 

 

Спіс выданняў, выкарыстаных пры складанні 
бібліяграфічнага паказальніка 

 

Кнігі 
 

Бацькаўшчына : зборнік матэрыялаў краязнаўчай канферэнцыі (Горкі, 2010) 

Культура Беларусі : энцыклапедыя : у 6 т. 

Писняк, Г. Н. Истоки духовного возрождения (2013) 

 

Часопісы 
Мастацтва 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 

Я рисую 

 

Газеты 
 

Белорусская нива 

Горацкі веснік 

Днепровская неделя 

Звязда 

Зямля і людзi 

Культура 

Ленінскі шлях 

Літаратура і мастацтва 

Магілёўская праўда 

Магілёўскія ведамасці 

Местное самоуправление 

Могилевская правда 

Народная газета 

Настаўніцкая газета 

Региональные ведомости 

Рэспублiка 

Сельская газета. 

УзГорак 
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Тут пасялілася творчасць 

 
 

Бібліяграфічны паказальнік 
 

Складальнік Н. М. Дылькова 

Адказны за выпуск І. А. Пачэкіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надрукавана на аргтэхніцы Горацкай цэнтральнай бібліятэкі імя М. Гарэцкага 

 

Горацкая цэнтральная бібліятэка імя М. Гарэцкага. 

Вул. Якубоўскага, 40, 212410, Горкі. 

Е-mail: gorkilib@tut.by. 

www.lib-gorki.mogilev.by 

mailto:gorkilib@tut.by
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