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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 
Актуальнасць дысцыпліны «Уводзіны ў спецыяльнасць і 

інфармацыйная культура спецыяліста» абумоўлена неабход-
насцю авалодання студэнтамі аб’ёмам ведаў і навыкаў, неаб-
ходных для навучання ў творчай установе вышэйшай адукацыі, 
а таксама ўзрастаючай роляй інфарматызацыі грамадства і яе 
ўплывам на сучасную сацыякультурную рэальнасць.  

Выкладанне дысцыпліны базіруецца на дасягненняx май-
строў айчыннай і замежнай школы рэжысуры, этычныx за-
конаx творчасці і навуковыx працаx К. С. Станіслаўскага, 
У. І. Неміровіча-Данчанкі, У. Э. Меерхольда, А. Я. Таірава, 
Я. Б. Вахтангава і інш. З’яўляючыся своеасаблівым пропускам 
у свет навучання рэжысёрскай творчасці, «Уводзіны ў спе-
цыяльнасць і інфармацыйная культура спецыяліста» ўтрымлі-
ваюць шчыльныя міждысцыплінарныя сувязі з шэрагам спе-
цыяльных і агульнаадукацыйных дысцыплін, у ліку якіх: 
«Моўнае дзеянне ў свяце», «Музычна-шумавое вырашэнне 
свята», «Традыцыйная святочная культура беларусаў», «Тэх-
налогія стварэння свята» і інш. Таксама адукацыйным стан-
дартам прадугледжана засваенне студэнтамі асноўных канцэп-
цый інфарматыкі як навукі, базавых паняццяў камп’ютарных 
тэхналогій, выкарыстанне Інтэрнэта. 

Мэта дысцыпліны «Уводзіны ў спецыяльнасць і інфарма-
цыйная культура спецыяліста» – выпрацоўка ў студэнта-пачат-
коўца ўстойлівых установак на руплівую працу па фарміра-
ванні ўласнай асобы як творцы, грамадзяніна, спецыяліста, 
валодаючага сучаснымі сродками інфарматызацыі ў галіне 
культуры.  

Задачы: 
– арыентацыя студэнтаў на спасціжэнне сусветных мастац-

кіх і духоўных каштоўнасцей для вызначэння звышзадачы 
сваёй будучай творчасці; 

– выхаванне ў студэнта свядомага разумення важнасці рэ-
гулярнай працы па самаўдасканаленні;  

– фарміраванне сістэмы абагульненых ведаў на інфармацыю, 
інфарматызацыю, інфармацыйнае грамадства і месца чалавека 
ў ім; 

– азнаямленне студэнтаў з асноўнымі канцэпцыямі інфар-
матызацыі грамадства і галіны культуры. 
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У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен ведаць: 
– глыбіню і разнастайнасць паняцця «культура»; 
– спецыфіку рэжысуры і акцёрскага майстэрства як відаў 

творчай дзейнасці;  
– галоўныя этычныя законы мастацкай творчасці, асновы 

студыйнай этыкі;  
– асновы планамернай работы па самавыхаванні і самаўдас-

каналенні; 
– асноўныя рысы інфармацыйнага грамадства; 
– метады пошуку і карыстання інфармацыяй Сусветнай сеткі 

Іnternet; 
умець: 
– карыстацца ў практычнай дзейнасці этычнымі нормамі 

сістэмы К. С. Станіслаўскага, асновамі студыйнай этыкі ў 
выхаванні творчага калектыву; 

– займацца трэнінгам для развіцця візуальна-пластычнага і 
музычнага прасторавага мыслення; 

– развіваць здольнасць да пачуццёвага ўспрымання свету, 
творчую фантазію і ўяўленне;  

– працаваць з рознымі відамі інфармацыі; 
– выбіраць і выкарыстоўваць у сваёй працы неабходную 

інфармацыйную тэхналогію; 
– ствараць аўтарскі мультымедыйны тэкст у адпаведнасці з 

ідэйна-мастацкай задумай; 
валодаць: 
– уменнем планавання і рацыянальнага выкарыстання вучэб-

нага часу ў працэсе засваення асноў рэжысёрскай прафесіі; 
– этычнымі нормамі творчай дзейнасці, выпрацаванымі май-

страмі сусветнай рэжысуры; 
– навыкамі стварэння творчай атмасферы ў мастацкім ка-

лектыве; 
– уменнем арганізацыі працэсу самаадукацыі і назапашвання 

новых мастацкіх уражанняў; 
– уменнем карыстацца інтэрнэт-рэсурсамі і першапачатко-

вымі ведамі ў галіне інфармацыйных тэхналогій у аб’ёме, 
неабходным для інфармацыйнага забеспячэння навучальнага 
працэсу. 

Метады і тэхналогіі навучання, рэкамендаваныя для выка-
рыстання ў працэсе выкладання дысцыпліны. У ліку эфектыў-
ных педагагічных методык, якія спрыяюць далучэнню студэн-
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таў да пошуку, набыцця вопыту самастойнага вырашэння раз-
настайных творчых задач, трэба выдзяліць:  

– камунікатыўныя тэхналогіі (дыскусіі, «мазгавы штурм», 
дыспут і інш.);  

– метад сітуацыйнага аналізу; 
– гульнявыя тэхналогіі, у межах якіх студэнты ўдзельні-

чаюць у ролевых, імітацыйных гульнях і інш.  
Для кіравання навучальным працэсам і арганізацыі кант-

рольна-ацэначнай дзейнасці выкладчыкам рэкамендавана вы-
карыстоўваць прынцып паэтапнага кантролю, рэйтынгавыя, 
варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай работы, вучэбна-
метадычныя комплексы. 

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне дысцып-
ліны «Уводзіны ў спецыяльнасць і інфармацыйная культура 
спецыяліста» ўсяго адводзіцца 64 гадзіны, з якіх 34 гадзіны – 
аўдыторныя заняткі (22 гадзіны – лекцыі, 8 гадзін – прак-
тычныя і 4 гадзіны – семінарскія заняткі). 

 Рэкамендуемая форма кантролю ведаў студэнтаў – залік. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

Т э м ы 
Колькасць аўдыторных гадзін 

усяго лекцыі прак-
тычныя 

семі-
нары 

Уводзіны 2 2   
Тэма 1. Грунтоўнасць і шмат-
значнасць паняцця «культу-
ра», адлюстраванне ў ім 
этапаў развіцця цывілізацыі 

2 2 

 

 

Тэма 2. Жыццёвы і творчы 
шлях педагагічнага і студэн-
цкага калектыву Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў 

2 2 

 

 

Тэма 3. Рэжысура і майстэр-
ства акцёра як віды мастац-
кай творчасці 

4 2 
 
 
2 

 

Тэма 4. Месца і роля творчай 
этыкі і дысцыпліны ў мастац-
кай творчасці  

4 2 
 
2  

Тэма 5. Самастойная праца і 
формы самавыхавання і сама-
адукацыі будучага рэжысёра 

4 2 
 

2 

Тэма 6. Этычны ўстаў курса – 
галоўны закон творчай дзей-
насці студэнцкага калектыву 

8 2 4 2 

Тэма 7. Інфармацыйныя па-
трэбы спецыяліста і прававое 
рэгуляванне інфармацыйнай 
дзейнасці 

4 4 

 

 

Тэма 8. Мультымедыйныя 
тэхналогіі ў падрыхтоўцы і 
афармленні інфармацыйных 
прадуктаў 

4 4   

Разам… 34 22 8 4 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

Уводзіны 
 
Мэта і задачы дысцыпліны. Роля дысцыпліны «Уводзіны ў 

спецыяльнасць і інфармацыйная культура спецыяліста» ў пад-
рыхтоўцы спецыяліста вышэйшай кваліфікацыі. 

 
Тэма 1. Грунтоўнасць і шматзначнасць паняцця «культура», 

адлюстраванне ў ім этапаў развіцця цывілізацыі 
Этымологія паняцця «культура». Культура як апрацоўка, 

догляд, земляробства, выхаванне, адукацыя, развіццё, пакла-
ненне, шанаванне. Першапачатковае паняцце «культура», якое 
трактуецца як мэтанакіраванае ўздзеянне чалавека на прыроду 
(апрацоўка глебы і інш.), а таксама выхаванне і навучанне 
самога чалавека. Культура як практычная рэалізацыя агуль-
началавечых і духоўных каштоўнасцей. Культура як «прадукт 
гуляючага чалавека» (Ё. Хёйзінга). Культура як сукупнасць ге-
нетычна ненаследаванай інфармацыі ў галіне паводзін чалавека 
(Ю. Лотман). Культура як норма паводзін. Нацыянальныя 
культуры: падабенства і адрозненні. 

 
Тэма 2. Жыццёвы і творчы шлях педагагічнага  

і студэнцкага калектыву Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў 

Стварэнне Мінскага інстытута культуры на базе біблія-
тэчнага факультэта Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інсты-
тута імя А. М. Горкага і аддзялення культурна-асветніцкай ра-
боты Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута 1 верасня 
1975 года. Першы рэктар МІК – вядомы беларускі драматург 
Аляксандр Лявонцьевіч Петрашкевіч. Этапы развіцця Мінскага 
інстытута культуры ў 1975–1980-я гг. Грамадская і педага-
гічная дзейнасць рэктара Ядвігі Дамінікаўны Грыгаровіч. 
Перайменаванне ў 2004 г. ва ўстанову адукацыі «Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў». Стратэгія 
дзейнасці ўніверсітэта, увасобленая ў яго сімволіцы: птушка – 
сімвал творчасці і натхнення, сімвал звонкай песні.  
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Тэма 3. Рэжысура і майстэрства акцёра  
як віды мастацкай творчасці 

Светапогляд мастака. Грамадзянская пазіцыя мастака як 
адлюстраванне актуальных гуманістычных ідэй свайго часу. 
Шляхі фарміравання творчай асобы. Акцёрская і рэжысёрская 
прафесіі: узнікненне, падабенства і адрозненні. Айчынныя і 
замежныя майстры рэжысуры, іх роля ў развіцці рэжысёрскай 
творчасці. Сістэма К. С. Станіслаўскага – сусветна прызнаны 
метад авалодання прафесіяй акцёра. Выхаванне рэжысёрскіх 
здольнасцей. 

Агульныя законы мастацкай творчасці: веданне жыцця, 
грунтоўная мастацказнаўчая адукацыя, імкненне да адлюстра-
вання праўды «жыцця чалавечага духа», увасобленай у мас-
тацкай форме. Выхаванне мастацкага густу. Рэжысёрскія пра-
фесійныя здольнасці. Вывучэнне чалавечай псіхікі, асаблі-
васцей характару. Выхаванне лідарскіх якасцей. Спасціжэнне 
законаў акцёрскай творчасці. Практыкаванні для развіцця 
рэжысёрскай фантазіі і ўяўлення (Б. Я. Захава). 

 
Тэма 4. Месца і роля творчай этыкі і дысцыпліны 

ў мастацкай творчасці 
Этычныя законы творчага калектыву, выкладзеныя К. С. Ста-

ніслаўскім і У. І. Неміровічам-Данчанка. Фарміраванне між-
асабовых адносін у творчым калектыве. Творчая дысцыпліна і 
яе складнікі. Законы калектыўнай творчасці. Барацьба з неда-
хопамі ўласнага характару. Устаў курса – галоўныя скрыжалі 
маральнага жыцця творчага калектыву. 

 
Тэма 5. Самастойная праца і формы самавыхавання 

і самаадукацыі будучага рэжысёра 
Высвятленне і складанне спіса «ўласных недасканаласцей» 

(пры дапамозе выкладчыка). Складанне плана работы па сама-
адукацыі з мэтай пашырэння сваіх ведаў у галінах мастацкай 
літаратуры (айчыннай і сусветнай); музычнага мастацтва 
(опера, балет, драматычны тэатр, тэатр камедыі, тэатр эстрады 
і інш.); выяўленчага мастацтва (жыццяпісы і найбольш вядо-
мыя працы мастакоў, наведванне выстаў, музеяў); стварэнне 
рэжысёрскага сшытка штодзённых назіранняў і ўласных 
высноў аб іх; складанне плана выхавання лідарскіх якасцей 
(сумесна з выкладчыкам). Самастойнае засваенне прынцыпаў 
стварэння разнастайнай дакументацыі пры дапамозе камп’ютара. 
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Тэма 6. Этычны ўстаў курса – галоўны закон творчай 
дзейнасці студэнцкага калектыву 

Вывучэнне жыццёвага шляху і творчай дзейнасці сусветна 
вядомых рэжысёраў. Падрыхтоўка на працягу семестра да-
кладаў-паведамленняў на тэму «Этычныя нормы мастацкай 
творчасці». Складанне і прыняцце студэнцкім калектывам га-
лоўнага закона творчай дзейнасці – «Этычнага ўстава курса». 

 
Тэма 7. Інфармацыйныя патрэбы спецыяліста і прававое 

рэгуляванне інфармацыйнай дзейнасці 
Падыходы да вызначэння паняцця «інфармацыйная куль-

тура». Уплыў інфарматызацыі грамадства на сацыякультурную 
рэальнасць.  

Асноўныя палажэнні дзяржаўнай палітыкі забеспячэння ін-
фармацыйнай бяспекі. Прававы рэжым інфармацыі. Інфарма-
цыйныя рэсурсы, інфармацыйныя сеткі. Правы і абавязкі 
суб’ектаў інфармацыйных адносін. 

 
Тэма 8. Мультымедыйныя тэхналогіі ў падрыхтоўцы 

 і афармленні інфармацыйных прадуктаў 
Асноўныя складнікі мультымедыя: тэкст, аўдыя-, камп’ю-

тарная графіка, відэа, анімацыя, інтэрактыўнасць. Віды прэзен-
тацый: прэзентацыі са сцэнарыямі, інтэрактыўныя прэзентацыі. 
Выкарыстанне прэзентацыі падчас дзяржаўнага экзамену па 
рэжысуры свят.  
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 
 

Літаратура 
Асноўная 

1. Аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі: 
Закон Рэсп. Беларусь, 10 лістап. 2008 г., № 455-3 // Кансуль-
тант Плюс: Беларусь. Тэхналогія 3000 [Электронны рэсурс] / 
ТАА «ЮрСпектр», Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Бела-
русь. – Мінск, 2009. – 12 с. 

2. Апинян, Т. А. Игра в пространстве серьезного : Игра, миф, 
ритуал, сон, искусство и др. / Т. А. Апинян. – СПб. : Изд-во  
С.-Петерб. ун-та, 2003. – 398, [1] с.  

3. Земляробчы каляндар. Абрады і звычаі / уклад., класі-
фікацыя, сістэматызацыя матэрыялаў і камент. А. І. Гурскага ; 
уступ. арт. А. І. Гурскага, А. С. Ліса ; рэдкал.: А. С. Фядосік 
(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990. – 405 с.  

4. Зіноўева, Н. Б. Інфармацыйная культура асобы. Уводзіны 
ў курс : вучэб. дапам. для ВНУ культуры і мастацтва / Н. Б. Зі-
ноўева ; пад рэд. І. І. Горлавой. – Краснадар : Краснадар. 
дзярж. акад. культуры, 1996. – 136 с. 

5. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики / М. О. Кнебель ; ред. 
Н. А. Крымова ; предисл. Г. Товстоногова ; ил. Ю. Пименова. – 
2-е изд. – М. : ВТО, 1984. – 526 с. 

6. Лявонцьеў, В. Апрацоўка музыкі і гуку на камп’ютары / 
В. Лявонцьеў. – М. : Олма-Прэс, 2005. – 192 с. 

7. Мальдзіс, А. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры 
XVIII cт.: нарысы быту і звычаяў / А. Мальдзіс. – Мінск : 
Беларус. навука, 1982. – 276 с. 

8. Мелик-Пашаев, А. Алгоритм анализа произведений искус-
ства / А. Мелик-Пашаев // Информационно-методический 
центр г. Новомосковска [Электронный ресурс]. – 2004. – 
Режим доступа : http://www.imc-new.com/index.php/teaching-
potential/58-metodrecommend/211-2011-04-19-06-24-57. – Дата 
доступа : 20.01.2012. 

9. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Ста-
ниславский. – М. : Искусство, 1962. – 572 с. 

10. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в твор-
ческом процессе переживания / К. С. Станиславский. – М. : 
Искусство, 1951. – 665 с. 
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http://www.imc-new.com/index.php/teaching-potential/58-metodrecommend/211-2011-04-19-06-24-57


11. Тарковский, А. А. Уроки режиссуры : учеб. пособие / 
А. А. Тарковский. – М. : Всерос. ин-т переподготовки и повы-
шения квалификации работников кинематографии (ВИППК), 
1992. – 92 с. 

12. Туманишвили, М. Введение в режиссуру / М. Тумани-
швили. – М. : Театр «Школа драматического искусства», 
2003. – 270 с.  

 
Дадатковая 

1. Беларусы : у 8 т. / В. К. Бандарчык [і інш.] ; Ін-т мастац-
твазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі. – Мінск : 
Навука і тэхніка, 1995. – Т. 1: Прамысловыя і рамесныя за-
няткі. – 351 с.  

2. Белунцов, В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты / 
В. Белунцов. – СПб. : Питер, 2005. – 448 с. 

3. Волкова, Т. О. Лучшие спецэффекты Photoshop CS3 для 
дизайнера. Библиотека пользователя / Т. О. Волкова. – СПб. : 
Питер, 2008. – 224 с. 

4. Глушаков, С. В. Цифровое видео и аудио. Секреты обра-
ботки на ПК / С. В. Глушаков, А. В. Харьковский. – М. : АСТ, 
2008. – 320 с. 

5. Грыцкевіч, В. П. «Шляхі вялі праз Беларусь» / В. П. Грыц-
кевіч, А. І. Мальдзіс. − Мінск : Мастац. літ., 1980. – 272 с.  

6. Гуд, П. А. Кальвін – вогненная сімфонія / П. А. Гуд. – 
Дзяржынск : ЮНІПЕК, 1997. – 20 с.  

7. Жигульский, К. Праздник и культура / К. Жигульский. – 
М. : Прогресс, 1985. – 336 с. 

8. Дейли, Л. Adobe Photoshop CS5. Библия пользователя / 
Лайза Дейли, Брэд Дейли. – М. : Вильямс, 2011. – 848 с. 

9. Здравомыслов, А. Г. Потребности. Интересы. Ценности / 
А. Г. Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. – 221 с. 

10. Квинт, И. Sound Forge 9 / И. Квинт. – СПб. : Питер, 
2009. – 167 с. 

11. Кривуля, Н. Г. В зеркале времени. Анимация двух Аме-
рик / Н. Г. Кривуля. – Минск : Аметист, 2007. – 620 с. 

12. Лазука, Б. А. Гісторыя мастацтваў: вучэб. дапам. /  
Б. А. Лазука. – Мінск : Беларусь, 1996. – 400 с. 

13. Пеннер, Р. Программирование во Flash MX / Роберт 
Пеннер. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 432 с. 
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14. Степаненко, О. С. Adobe Audition 3.0. Создание фоно-
грамм и обработка звука / О. С. Степаненко. – М. : Вильямс, 
2010. – 400 с. 

15. Шехтер, Т. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и 
техника / Т. Шехтер. – СПб. : СПбГУП, 2010. – 204 с. 
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Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні 
самастойнай работы студэнтаў 

 
Кіруемая самастойная работа студэнтаў (КСРС) прадугледж-

вае падрыхтоўку творчых заданняў педагога (засвойванне і 
канспектаванне работ майстроў рэжысуры і акцёрскага мас-
тацтва), а таксама паведамленняў, тэатралізаваных аповядаў аб 
жыцці і творчасці акцёраў і рэжысёраў айчыннага і сусветнага 
тэатра, эстрады і святочнай культуры. Акрамя гэтага, КСРС 
складаецца з выканання студэнтам рэгулярных творчых задан-
няў выкладчыка па самаадукацыі студэнцкай групы і кожнага 
студэнта паасобку і ўключае ў сябе назіранне прыродных з’яў, 
падзей жыцця і чалавечых паводзін у шматграннасці іх праяў, 
назапашванне яскравых творчых уражанняў, сюжэтаў, выпраў-
ленне недахопаў уласнай пластыкі, мовы, характару, густу  
і інш. Праца па самаадукацыі будучага рэжысёра прадугледж-
вае рэгулярнае наведванне тэатраў, канцэртаў, выстаў, свя-
точных мерапрыемстваў рознай тэматычнай накіраванасці. 

 
Пералік рэкамендуемых сродкаў дыягностыкі 

Для кантролю і самакантролю ведаў студэнтаў выкарыстоў-
ваецца дыягнастычны інструментарый, які мае рознаўзроўневы 
характар, выкарыстоўваецца комплексна і ўключае ў сябе: 

– тыпавыя заданні ў разнастайных формах (вусныя, пісьмо-
выя, тэставыя, сітуацыйныя); 

– падрыхтоўку рэфератаў; 
– групавыя абмеркаванні творчых назіранняў студэнтаў; 
– тэсціраванне студэнтаў з мэтай вызначэння іх творчых 

якасцей (фантазіі, уяўлення, якасцей лідара, кіраўніка і г. д.); 
– праверку рэжысёрскага сшытка канспектаў прац знакамі-

тых майстроў айчыннай і сусветнай рэжысуры; 
– вуснае апытанне; 
– падрыхтоўку бліц-дакладаў на кожныя вучэбныя заняткі; 
– падрыхтоўку мультымедыйных матэрыялаў; 
– выніковыя заняткі (прыняцце этычнага ўстава курса). 
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Вучэбнае выданне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВОДЗІНЫ Ў СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ  
І ІНФАРМАЦЫЙНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦЫЯЛІСТА 

 
Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі  

па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці  
1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), 

напрамку спецыяльнасці 1-17 01 05-01 
Рэжысура свят (народныя) 
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