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ВЫКАРЫСТАННЕ ТВОРЧЫХ 
ЗДОЛЬНАСЦЕЙ САДЫЯЛЬН АГА 

ПЕДАГОГА Ў ПРАЦЭСЕ ВЫКЛАДАННЯ 
РАЗДЗЕЛА "РЭЖЫСУРА НУМАРА"

1. УХНсміровіч-Данчанка гаварыў, што су- 
часны мастак павінсн быць сацыяльна-адуказа- 
ным чалавекам. Пад гэтым си разумсу шэраг 
навыкаў зносін з людзьмі. этичных патрабаван- 
няў да сабе і да людзей, законаў маралі, рэаль- 
ных норм ішводзін, шэраг специальных абавяз- 
каў і стьасулаў чалавека, які разумее, у якую 
эпоху ён жьае, куды сн хоча накіравань сілу 
свайго мастацтва, свайш таленту.

Узняши на такі ўзровень всльмі цяжка. Пат- 
рэбна мень свой поіляд на ўсё, што адбываецца. 
АД.Папоў пісау: "...сапраўдная творчасць "Я” - 
гэта заўсёзш і найгкрш за ўсё гарачае пачуццё, 
ііатхнснасоь, самастойны погляд на ж й ц ц ё". 
Вось гэты ”самастойны попіяд на жыццё'' і па- 
вінсн фарміраваша ў студэнтаў у працэсе ава- 
лодання навыкамі рэжыссра нумара. Перш чым 
увасобіць на сшшічнай пляцоўцы кавалак чала- 
вечапа жыішя, трэба чалавека разумець, зірнуць 
на яго і з боку, і з сярздзііш, разабрацца ў ма- 
тывах яго паводзін, пранікнуць у яго настрой, 
навучыіша суперажываш», спачуваиь.

2. Акрамя гэтай, іа наш погляд, галоунай 
якасці рэжыссра і педагога, студэнты ў працэсе 
зашггкаў авалодваюць цэлым шэрагам прысмаў 
і метадаў рэжысуры ў рабоце з малымі формамі 
драматургіі, глн. нумарамі, як часткі масташсай 
праграмы. Калі студэнты ствараюць глядзель- 
ныя нумары: пссні, байкі, вершы, інсцэніроўкі, 
жарты, то яны найбольш поўна авалодваюць ме
тал амі дэатралізацыі, вучацца разважаць воб- 
разамі, знаёмяцца з прысмамі-сімваламі, мета- 
фарай, алепорыяй. Інсцэніруючы літаратуріш 
матэрыял (налрыклад, апавяданне, гумарэску), 
вучацца паважапь аўтара і беражліва адносіцца 
да і.го задумы, глн. працаваць у "сааўтарстве", 
умець псравесці літаратурйы матэрыял на 
сцэну.

3. Нумар характарызуе багацце выразных 
сродкаў, і таму ёсць магчымасць найбольш 
поўна пазнаёміць студэнтаў са многімі жанрамі 
мастацтва: моўйым, музычным, пластичным, 
арыгінальным, змешаным і іншымі. Палітра

жанраў маленькага нумара, які мае сваю завер- 
шаную структуру, дапамагае набыць навык 
дакдалнага адчування жанру і ўваходжання ў 
яш. Працуючы з гумарыстычным і сатырычвдэд 
матэрьшлам, ствараючы скстчы, інтэрмедыі, 
клаунаду, студэнты знаёмяцца як з багаццем 
літаратурнага матэрыялу, так і з разнастайнасцю 
спосабаў і прыёмаў яго падачы. У рабоце над 
пастаноўкай дапамагае зразумепь ролю мето
дика рэжысуры, а таксама развіваецца інтэлскт, 
выпрацоўваецца асацыятыўнае мысленне. Вы- 
карыстанне такіх прыёмаў, як сімволіка, мета- 
фара, алегория, адкрывае студэнтам цэлы свет 
с ц э і і і ч і ш х  вобразаў, выхоўвае густ, дапамагае 
зразумець ролю каіттрастнаст,і выразных срод- 
каў, якія маюцца ў рэжысуры ад лубка і скетча, 
ад імправізацыйна-скамарохавых гульняў да 
зладжаннага пластычнага эцюда, ад Пятрушкі 
да тэатра масак, жартавання над думкамі, якія 
страцілі надзеннасць. Усё гэта стварае ў студэн- 
таў імунітэт сунраць штампаў.

4 .1 як творчую справаздачу, вынік работы на 
індывідуальных і самастойных занятках студэн
ты прадстаўдяюць на іспыты нумар, які задума
ны і ўвасоблены ў сцэне, дзе кожны ўдзельнічае 
і ў сваёй рабоце, і ў рабоце сакурсігікаў. Узба- 
гачаючы сацыялыіага педагога прыемамі і ме- 
тадамі рэжысуры малых форм, мы ратуем яго ад 
сумных і шэрых рамесшцкіх праграм.

Шаўцоў А.П., 
выкладчык

АНАЛГТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА 
АЙЧЬШНАЙ аСТЭМ Ы  ПАДРЫХТОЎКЗ 
КАДРАЎ У ВНУ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ

1. На сучасным этапе развіцця беларускага 
грамадства праблема рэфармавання сістэмы вы- 
шэйшай адукацыі і падрыхтоўкі новых кадраў 
набыла вслізарнае і надзёшіае значэнне. Сёння 
для ўсіх відавочна, што існуючая сістэма не 
задавальняе патрэб грамадства ў прафесійна 
падрыхтаваных спецыялістах, і таму паўстае 
пытанне аб пошуку шляхоў яе рэфармавання і 
новых падыходах да распрацоўкі сістэмн 
падрыхтоўкі кадраў у ВНУ.

2. Для вызначэішя шляхоў рэфармаванпя 
ВНУ найперш трэба прааналізаваць цяперашні

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




