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П аспяховая рэал1зацыя вы хаваучы х м э т  i задач , з а ф кс а в а -  
ны х у  К о д э ксе  Р э с п у б л т  Беларусь аб адукацьм i Канцэпцьм бес- 
перапы ннага  вы хавання д зя ц е й  i вучнёускай  м оладз! на 2 0 1 6 — 
2 0 2 0  гады , нем агчы м а  без стварэння  спры ял ьны х п е д а га пчн ы х  
ум оу, у  яю х вучань з ’ яуляецца паунавартасны м  с у б ’ектам  вы ха- 
ваучага працэсу, а п е д а го г прад стае  у  pon i настауш ка -цью тара . 
Менав1та та ко е  пазщ ы яш раванне  дазваляе  спад зя вацц а , ш то  
вы хаваучы  п р а ц эс  сапрауд ы  буд зе  забяспечваць паспяховую  
сацыял1зацыю  дзщ ящ  у сучасны м  грам ад стве , яго  гатоунасць  да  
пры няцця  а д ка зн ы х  раш энняу, са д зе йш чаць  са м а р а звщ ц ю , са- 
м авы хаванню , сам аадукацьи , сам ауд асканал ен ню .

Сёння д зе й н а сц ь  п ед агога  перш  за  усё  ю руецца  арыенц!рам1, 
закладзены м1 не магчымасцям1 i зд ол ьн асцям ! кож нага  д зщ ящ , 
а праграмным1 патрабаванням1, нарматыуным1 ш струкцыяып, за -  
пы там  грам ад ства . Ц ью тарства  надае настауш ку  асабл1вую пе- 
дагаг1чную пазщ ы ю , наю раваную  найперш  на суп р а ва д ж энне  i 
п а д тр ы м ку  працэса  сам аадукацьи  навучэнцау, ix ш ды вщ уальна- 
га ад укацы й нага  пош уку, р а сп р а ц о уку  i рэал !зацы ю  !ндыв1дуаль- 
ны х ад укацы й ны х п раектау  i пра грам . А дукацы я  пры  гэты м  раз- 
глядаецца не з  пазщьм перадачы  ведау, а з  пазщ ьи фарм1равання  
ка м п е тэн ц ы й . Асноуная м эта  — фарм1раванне здольнасц1 дз1ця- 
ц1 да  паспяховага  вы раш эння  ж ы ц цёвы х, к а р ’ерны х i а д ука ц ы й 
ны х задач . Таму у  залежнасц1 ад  с1туацы1 н а ста уш к-ц ью та р  м о- 
ж а бы ць i д ы я гн о ста м , i д а сл е д ч ы ка м , i каард ы натарам , i э кс п е р 
там , i пс1холагам, i вы хавацелем .

Разгледз1м адз1н з  м етадау  арган1зацьи вы хаваучай д зе й н а с -  
ц1 вучняу, заснаваны  на цью тарсю м  п ад ы ход зе , у  аснове  якога  — 
сум есны  прагляд  i анал1з к1наматэрыялау.

ШТО ТАКОЕ КШ АЦЬЮ ТАРЫНГ?
Кшацьютарынг — гэта працэс непасрэднага 

i апасродкаванага здабыцця сацыяльнага вопыту, 
самаразвщця i самапазнання асобы сродкам1 к1на- 
мастацтва. Працэс к1нацьютарынгу звычайна рэ- 
ал1зуецца у фармаце юнатрэнЫгу як праектыуна- 
анал1тычнага метаду развщця асобы.

Мэта i заданы арганмзацьм к1нацьютарынгу мо- 
гуць быць розным^ але заусёды яны пав1нны C Ki- 

роувацца на разв1ццё кампетэнцый у асабютай i 
сацыяльнай сферах. Пазщыя педагога пры гэ
тым — “сацыяльны прадзюсер” . Ён дапамагае 
дзецям трансфарм1раваць юнашфармацыю у са
цыяльны вопыт на аснове яе нтэрпрэтацьм. Мэ- 
танак1раванае выкарыстанне кшаматэрыялау у 
фармаце юнатрэннгу дазваляе ствараць адука- 
цыйную прастору, якая садзейн1чае развщцю

жыццёва важных навыкау, набыццю ведау i фар- 
м1раванню уяуленняу, неабходных для паспяхо- 
вай адаптацьм падпеткау у соцыуме, для пабудо- 
вы асаб1стай жыццёвай прасторы i траекторьи са- 
маразв1цця.

Фармат к1натрэнжгу рэал1зуецца у групавой ра- 
боце на аснове дыялогу з выкарыстаннем юнама- 
тэрыялау, як1я:

■ матывуюць да сумеснай дзейнасц1, бо в1дэа- 
фармат з ’яуляецца прывабным для большас- 
ц1 дзяцей i падпеткау;

■ апасродкавана уздейшчаюць на разв1ццё 
асобы — праз стауленне да героя i яго учын- 
кау адбываецца асэнсаванне ceaix меркаван- 
няу, праблем, дзеянняу, аднос1н, прыяры- 
тэтау; фармуляванне уласных перакананняу 
i установак;
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■ фарм1руюць светапогляд — шфармацыя па- 
даецца дынам1чна i разглядаецца як аутары- 
тэтная; пашыраюць Ыдывщуальныя уяуленн! 
пра навакольны свет;

■ павышаюць пахалапчную кампетэнтнасць — 
дзещ i падле™ знаёмяцца з розным1 сацы- 
яльным1 тыпажам1 (людзьм1 з розным1 тыпа- 
Mi тэмпераменту, яюя належаць да розных 
сацыяльных пластоу грамадства, выконва- 
юць розныя сацыяльныя рол1 i г. д.) i вучацца 
узаемадзеянню з iMi, наз1раючы за развщцём 
сюжэту [1];

■ разв1ваюць эмацыйную сферу — садзейнн 
чаюць узыкненню эфекта саудзелу i супера- 
жывання з героям^ вучаць эмпатьп, усведам- 
ленню уласных пачуццяу i эмацыйных станау 
партнёра па зносшах, паляпшаюць самара- 
зуменне на аснове анал1зу юнасюжэтау, ста
ну юнагерояу;

■ вучаць канструктыуным спосабам вырашэн- 
ня праблем — дзец1 атрымл1ваюць магчы- 
масць убачыць розныя варыянты паводзт 
у розных абставЫах, параунаць ix i зрабщь 
уласныя высновы;

■ здымаюць стрэс — прагляд фтьма i яго ана- 
л1з дазваляе зняць эмацыйнае напружанне, а 
таксама фарм1руе навыю рэлаксацьи i умены 
спантанна выказваць свае пачуцш [1];

■ паляпшаюць здольнасщ да самаанал1зу — 
дзец1 вучацца рэфлекси, усведамленню улас
ных пачуццяу i паводзН што прыводзщь да 
развщця самасвядомасц1 [1];

■ разв1ваюць крытычнае мысленне — калек- 
тыуны прагляд стварае атмасферу сва- 
боднай камункацьм, дыялога, дазваляе 
выяуляць аргументаваную ацэнку медыя- 
тфармацьи.

МЕСЦА К1НАТРЭН1НГУ
У АДУ КАЦЫ Й Н Ы М ПРАЦЭСЕ
Разглядаючы юнатрэнЫг як прадуктыуны спо- 

саб аргаызацьн выхаваучай работы, неабход- 
на вызначыць яго месца у адукацыйным працэ- 
се школы. Зыходзячы з таго, што план выхаваучай 
работы класа, школы у ceaiM арсенале мае клас- 
ныя i шфармацыйныя гадзты, пазаурочныя i па- 
закласныя мерапрыемствы, занятю у аб’яднаннях 
па Ытарэсах i аматарсюх аб’яднаннях, юнатрэнтг 
можна выкарыстоуваць у наступных формах:

К1НАУРОК — дадзеная форма з ’яуляецца yHi- 
версальнай, бо можа быць штэгравана у наву- 
чальны працэс, выкарыстана як дадатковыя занят- 
Ki у пазаурочнай дзейнасш (па вучэбным прадме- 
це) ui разглядацца як самастойнае пазакласнае 
мерапрыемства. У залежнасщ ад мэты заняткау 
дадзеная форма можа прапаноуваць: засваенне 
(азнаямленне, вывучэнне) вучэбнай Ыфармацьп 
сродкам1 экранных медыя; ажыццяуленне працэ-

су юнаадукацьи i юнавыхавання; анал1з актуальных 
праблем i атуацый;

ДЫСКУС1ЙНАЯ ПЛЯЦОУКА — Ытэрактыуная 
форма правядзення класнай ц1 Ыфармацыйнай га- 
дзшы, адкрытая для усебаковага абмеркавання 
найбольш актуальных праблем жыцця чалавека, 
сямЧ, школы, грамадства на аснове юнаматэры- 
ялау. Праводзщца з мэтай фарм1равання камуж- 
катыуных навыкау вядзення дыскуси, развщця ла- 
пчнага i крытычнага мыслення, пашырэння кругаг- 
ляду, павышэння медыяграматнасцг Да удзелу у 
дыскусм могуць быць запрошаны бацью, педагоп, 
эксперты;

К1НАЛЕКТОРЫЙ — забяспечвае ш тэнаф ка- 
цыю адукацыйнага працэсу праз дыялог пам1ж 
кшарэчаюнасцю, пазщыяй эксперта i уяуленням1 
удзельнкау. Карысная форма для правядзення 
вучэбных заняткау, пазаурочных i пазакласных 
мерапрыемствау, намраваных на паглыбленне 
ведау, пашырэнне кругагляду выхаванцау i за- 
беспячэнне работы па прафшактыцы рызыкоу- 
ных паводзш, супрацьпрауных дзеянняу, шкод- 
ных звычак i Ыш.;

К1НАЧАСОП1С — уяуляе сабой актыуную дыс- 
Kycito па актуальных праблемах на аснове саб- 
ранай вучням1 ц1 настауыкам вщэашфармацьп. 
Прадстауленая форма актыв1зуе дзейнасць на- 
вучэнцау па пошуку тфармацьи, яе анал1зу i 
прэзентацьм; садзейжчае павышэнню медыя- 
граматнасш i развщцю крытычнага мыслення; 
вучыць весц1 дыялог i адстойваць свой пункт гле- 
джання на аснове слушных аргументау. Выпус- 
Ki такога часопюа могуць быць рэал1заваны на 
класных i тфармацыйных гадзтах;

К1НАФОРУМ — можа быць працяглым у часе 
i рэал1зоувацца у Ытэрнэт-прасторы як в1ртуаль- 
ны кшафорум альбо у рэальным жыцц1 на праця- 
гу двух этапау: в1ртуальнага прагляду i рэальна- 
га абмеркавання у групе. Прадстауленая форма 
далучае вучняу да юнамастацтва; аб’ядноувае 
удзельжкау у працэсе анал1зу праблем, разгля- 
ду актуальных тэм, пошуках выйсця са складана- 
га становшча; садзейн1чае фарм1раванню культу
ры камушкатыуных зносЫ; выпрацоувае патрэбу 
у абмене думкам1, меркаваннямь щэям1. BipTy- 
альныя кЫафорумы адрозн1ваюцца маб1льнасцю, 
магчымасцю ажыццяулення хуткай зваротнай су- 
вяз!, выкарыстаннем дадатковых 1нфармацыйных 
рэсурсау (фотаздымкау, в1дэа1нфармацьм i г. д.). 
Дыстанцыйнае размяшчэнне Ыфармацьм ро- 
б1ць яе даступнай для ycix удзельнкау i дае маг- 
чымасць ажыццяв1ць падрыхтоуку да правядзен
ня сумеснага абмеркавання кшатэксту у iH T o p - 

нэт-прасторы ш у вучэбным каб1неце на класнай 
Ш 1нфармацыйнай гадзЫе;

К1НАБЛОГ — в1ртуальная форма арган1зацьм 
узаемадзеяння навучэнцау, нак1раваная на абмен
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уражаннягуп, меркаванням1, думкам^ парадам! аб 
юнаматэрыялах у выглядзе эсэ, артыкулау, рэ- 
цэнз1й i imu. Садзейычае развщцю крытычнага 
мыслення, фарм1раванню медыйнай граматнасц1, 
умению выкарыстоуваць пюьмовую мову як сро- 
дак камункацьм;

К1НАКЛУБ — аб’ядноувае навучэнцау, настау- 
нкау, бацькоу на аснове агульных Ытарэсау у сфе
ры юнамастацтва i забяспечвае рэал1зацыю пе
дагапчных задач, звязананых з медыяадукацы- 
яй, асветай, выхаваннем, сацыял1зацыяй. У рам
ках юнаклуба удзельнк маюць магчымасць па- 
знаёмщца з дасягненням1 сучаснага юнематогра- 
фа i праанал1заваць вопыт мЫулага; абмяняцца 
уражанням1 i пачуць меркаваны спецыялютау; на 
тэарэтычным i практычным узроунях спасщгнуць 
сакрэты юнаЫдустрьн; пашырыць уяулены пра на- 
вакольны свет; з карысцю правесц1 вольны час i 
набыць новых сяброу i аднадумцау. Можа разгля- 
дацца як пазакласная форма правядзення занят- 
кау альбо як самастойнае аматарскае аб’яднанне 
дзяцей i дарослых;

КШАФЕСТЫВАЛЬ (К1НАКОНКУРС) — сама- 
стойная штэгратыуная форма-абалонка, якая 
можа быць прадстаулена у выглядзе мера- 
прыемства, аргаызаванага у межах класа альбо 
усёй школы, i умяшчаць комплекс шшых мера- 
прыемствау, адпавядаючых атсаным вышэй 
формам. К1нафестывал1 могуць рэал1зоуваць 
розныя тэмы, мэты, паджмаць актуальныя пра- 
блемы, звязаныя з юнамастацтвам ц1 жыццядзей- 
насцю чалавека у межах прагляду прафесмнага i 
аматарскага юно. Удзельнк юнафестывалю мо
гуць выступаць як у рол1 гледачоу, глядацкага жу- 
ры, так i у якасц1 аутарау — стваральнкау юнап- 
радукцьм. Юнафестывал1 садзейтчаюць актыви 
зацьм творчай дзейнасщ навучэнцау, пашырэнню 
ix кругагляду, фарм1раванню станоучых адноан 
да кшамастацтва, развщцю сацыяльнага вопыту 
i медыякампетэнтнасц1, праяуленню i удаскана- 
ленню камункатыуных якасцей i iHLu. Форма юна- 
фестывалю можа выкарыстоувацца у якасш пад- 
агульняючага мерапрыемства-падзе1 напрыкан- 
цы навучальнага года.

ШТО УЯУЛЯЕ САБОЙ К1НАТРЭН1НГ?
Кшатрэынг у адукацыйным працэсе можна раз- 

глядаць як форму групавых заняткау, яюя праду- 
гледжваюць творчую дзейнасць навучэнцау па са- 
маадукацьп i самапазнаннк Падчас прагляду i су- 
меснага абмеркавання юнаматэрыялау ажыццяу- 
ляюцца асэсаванне i свядомая карэкцыя уласных 
дзеянняу. Цьютарская каштоунасць юнатрэын- 
гу заключаецца у апасродкаваным уздзеянн1 юна- 
матэрыялау (у працэсе прагляду i абмеркавання) 
на асобу вучня: на аснове анал1зу уласнага успры- 
мання кЫавобразау адбываецца даследаванне

CBaix асобасных якасцей i асабл1васцей без непас- 
рэднага указания на ix настаункам ц1 удзельнкам1 
юнатрэнЫгу. TaKi працэс аргатзацьн адукацыйнай 
дзейнасщ дапамагае вучням лепш разумець сябе i 
Ышыхлюдзей, вучыцца самастойнасц1, выпрацоу- 
ваць умение юраваць сабой i ceaiM жыццём.

АСАБЛ1ВАСЦ1 АРГАН13АЦЫ1
I ПРАВЯДЗЕННЯ К1НАТРЭН1НГУ

Разгледз1м асабл1васц1 падрыхтоую i правядзен
ня юнатрэтнгу. Пачынаецца працэс з вызначэн- 
ня праблемы i адукацыйнай мэты, яюя уплыва- 
юць на выбар экраннага медыя, форму правядзен
ня i працэс планавання дзейнасщ па распрацоуцы 
сцэнарыя юнатрэынгу. Праблема павЫна быць 
актуальнай для удзельнкау i адпавядаць ix узрос- 
тавым асабл1васцям, штарэсам i запатрабаван- 
ням. Для яе вызначэння выкарыстоуваюцца мета- 
ды наз1рання,анкетавання.

Падчас адбору юнаматэрыялу аргаызатарам 
неабходна адказаць на наступныя пытаны:

✓ Якая мэта яго выкарыстання?
✓ Якая праблема адпюстроуваецца?
✓ На як1 узрост разл1чаны?
✓ Як1я кадры, эп1зоды фтьма можна вылучыць 

як ключавыя?
✓ Якая аутарская задума твора?
✓ U,i рэал1зуе дадзены юнатэкст мэту яго выка

рыстання у адукацыйным працэсе?
Наяунасць праблемы i юнатэксту дазваляе вы- 

значыцца з фарматам, формай правядзення 
мерапрыемства. Тут важна ул1чваць таксама мэ- 
тавую аудыторыю, колькасць удзельнкау, месца 
правядзення, наяунасць абсталявання, неабход- 
насць у запрашэнш экспертау ц1 гасцей.

Значным арган1зацыйным момантам з ’яуляецца 
выбар месца правядзення кшатрэншгу. 1нтэр’ер 
памяшкання павшен садзейычаць вядзенню пра- 
дуктыунага дыялогу пам1ж удзельнкам1 мерапры
емства. Цяжка уявщь, што таю дыялог можа ад- 
быцца у кабЫеце, дзе дзец1 будуць сядзець за 
партам1 у тры рады. Расстаноука мэбл1 павЫна 
быць Ышай: крэслы варта паставщь па кругу, каб 
удзельнш бачыл1 ycix прысутных, Mami звяртацца 
адз1н да аднаго. У сувяз1 з выкарыстаннем экран
ных медыя вялкае значэнне будзе мець якасць гу- 
ка i выявы, аб чым арган1затарам патрэбна пакпа- 
пац1цца загадзя. Вельм1 добра, кал1 абсталяванне 
будзе даваць магчымасць юраваць працэсам пра
гляду: спыняць дзеянне, весц1 пауторны прагляд, 
вяртацца, юраваць гукам, дэманстраваць асобныя 
эп1зоды i г. д.

Важным момантам падрыхтоую кЫатрэнЫ- 
гу з ’яуляецца выбар вядучага. Гэта можа быць 
не толью настаунк, але i вучань, эксперт, хтосьц1 
з бацькоу. Вядучы павшен выконваць рол1 мадэ- 
ратара (арган1затара) i цьютара (суправаджаль-
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нка), але Hi у яюм разе не ментара, яю цюне C BaiM  

аутарытэтам, дамшуе, схшяе удзельнкау да свай- 
го пункту гледжання, патрабуе запланаванага кан- 
чатковага вынку. У працэсе вядзення мерапры- 
емства вядучы павжен:

■ ствараць атмасферу даверу i свабоды мерка- 
ванняу;

■ раскрываць патэнцыял навучэнцау ва уменш 
выказвацца, весш дыялог, спрачацца, аргу- 
ментавана адстойваць свае меркаваны;

■ садзейжчаць павышэнню узроуня успрыман- 
ня мастацтва KiHO i разумения яго мовы;

■ разв1ваць навьш Ытэрпрэтацьп фтьма, пад- 
водзщь удзельнкау да вызначэння яго пазна- 
вальных, адукацыйных, эстэтычных i эмацыя- 
нальных каштоунасцей;

■ 1мкнуцца да стварэння спрыяльных умоу 
для самаанал1зу, пошуку жыццёвых сэн- 
сау дзецьм1 праз актыунае успрыманне юна- 
Ыфармацьи.

У кожнай форме аргажзацьн юнатрэнЫгу ёсць 
свая спецыфка, аднак можна вызначыць уывер- 
сальную яго структуру, якая складаецца з трох 
асноуных этапау.

I. АРГАН13АЦЫЙНЫ ЭТАП.
Зм ест дзейнасцг. уступнае слова вядучага 

(установка на успрыманне), паведамленне аб мэ- 
це, задачах сустрэчы, Ыфармацыя пра аутарау Ki- 

нафтьма, асноуных рысах ix  творчасщ, riC T opb ii 
стварэння фтьма, тлумачэнне працэсу успры- 
мання юнатэксту або установка на выкананне 
задания.

Сцэнарый канкрэтнага мерапрыемства можа 
прадугледжваць розныя прыёмы падрыхтоуш  
удзельжкау да прагляду кшаматэрыялу:

✓ без папярэдняй падрыхтоую гледача;
✓ прыём “Эурыстыка” , яю нагадвае квэст, дзе 

у працэсе прагляду навучэнцы павЫны знай- 
cui адказы на прапанаваныя пытаны ш сфар- 
муляваныя заданы. Яны звычайна прапану- 
юцца у выглядзе картак для тдывщуальнай 
Ш групавой работы;

✓ прыём “Прагляд па ролях” выкарыстоува- 
ецца, кал1 трэба прадставщь праблему з роз
ных пунктау гледжання. Прадугледжвае раз- 
меркаванне удзельнкау па ролях, на аснове 
яюх адбывацца прагляд юнатэксту, а потым 
яго абмеркаванне;

✓ прыём “Пошук праблем” дазваляе удзельы- 
кам знайсш i перал1чыць праблемы, яюя па- 
казаны у кшатэксце, i выбраць для абмер
кавання найбольш актуальную ц1 цкавую 
для ix ;

✓ прыём “Пытаны-устаноую” — прапанаваныя 
загадзя пытаны арыентуюць навучэнцау на 
мэту прагляду i наступнага абмеркавання Ki- 

натэксту;
✓ прыём “Праблемныя заданы” прадугледжвае 

наяунасць заданняу праблемнага характа- 
ру, звязаных з пошукам ix  вырашэння з дапа- 
могай (на аснове) юнаматэрыялу;

✓ прыём “Прагназаванне” дазваляе удзель- 
н1кам спрагназаваць сюжэт фтьма па клю
чевых фразах з фтьма, выяве афшы, фота- 
здымках ключавых кадрау.

II. КАМУН1КАТЫУНЫ ЭТАП.

Зм ест дзейнасцг. непасрэднае успрыманне 
медыятэксту або яго частак (з прыпынкам1, без ту
ку, без пачатку, канца або час™ сюжэту), свабод- 
ная дыскуая па тэме матэрыялу, гутарка па пра- 
блемных пытаннях, прапанаваных педагогам.

Непасрэднае успрыманне медыятэксту мо
жа адбывацца з выкарыстаннем розных прыёмау, 
яюя могуць зрабщь прагляд i анап\з праблемы 
больш цкавым i значным:

■ прыём “Non-stop” прадугледжвае прагляд 
без перапынкау, ад пачатку да канца;

■ прыём “Прагляд з перапынкамГ прапаноувае 
зрабщь адз1н u i некалью лапчных пауз для па- 
станоую пытанняу, пошуку адказау на зага
дзя пастауленыя пытаны, прагназавання дзе
янняу герояу, далейшага развщця сюжэту;

■ прыём “Прагляд з канца” ращь пачаць паказ. 
riCTopbii з канца з мэтай прагназавання па- 
дзей, яюя магл1 прывесц1 да TaKix вынкау;

■ прыём “Прагляд з пауторам” дае магчымасць 
на аснове першага прагляду пазнаёмщца са 
зместам юнаматэрыялу, а на аснове друго- 
га — адказаць на пытаны, выканаць задана;

■ прыём “Прагляд без гуку” утварае атмасфе
ру нямога юно, дае магчымасць анал1заваць 
юнатэкст на аснове дзеянняу, прагназуючы 
i прапануючы сваю версш дыялогау;

■ прыём “Прагляд этзоду” прапануе разгляд 
праблемы, узятай з кантэксту. На аснове да
лейшага дыялогу вызначаюцца пачатак ricTO - 
pb ii i яе канец, агучаныя варыянты парауноу- 
ваюцца з юнатэкстам;

■ прыём “Прагляд без частю сюжэту” дазваляе 
на аснове анал1зу атрыманай тфармацьп ад- 
навщь дэфарм1раваны сюжэт i параунаць яго 
з аутарсюм варыянтам;

■ прыём “Пазлы” прапануе юнатэкст, падзеле- 
ны на кавалю, i ix  беспаслядоуны прагляд. Та- 
Ki падыход дазваляе удзельнкам у працэсе 
дыялогу устанавщь логку дзеянняу i падзей.
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Анал1з юнаматэрыялу можа праводзщца на 
некальюх узроунях (па Б. Ф. Лявщкаму):

1. Пазнавальна-праблематычны — сюжэт аналн 
зуецца на аснове пачуццяу (адчуванняу) гледача, 
яюя адлюстроуваюць яго светауспрыманне, жыц- 
цёвы вопыт (ждывщуальнае разумение твора).

2. Пахалапчны — ул1чвае сацыяльны бок асобы, 
яго адносжы да разумения сюжэту, залежыць ад 
дастатковага узроуню падрыхтаванасщ i адукава- 
насц гледача (глядач разумев пстарычны i сацы- 
яльна-культурны кантэкст таго, што адбываецца 
у фтьме).

3. Структурна-жанравы (пабудова твора i яго 
жанр) — уключае у сябе анал1з жанравых асабль 
васцей твора, ix жтэрпрэтацыю.

4. Стылютычны — вызначаюцца рысы, яюя свед- 
чаць пра адзжую i непауторную пабудову твора, 
яго выключнасць i ункальнасць.

5. Анал1з сродкау выразнасщ (тэхычнасць i тэх- 
налапчнасць) — анал1зуецца юнаматэрыял з пун
кту гледжання яго стварэння, вызначаецца яго 
канструкцыя, способы стварэння i апрацоую 
вщэавыявы. Гэты узровень рэал1зуецца звычайна 
падчас працы над стварэннем фтьма.

6. Дэтал1заваны анал1з — неабходны для 
тэарэтычнага, навукова-даследчага разумения 
твора [1 ].

Працэс абмеркавання юнатэксту можа быць 
аргажзаваны на аснове:

аргументаванай дыскуси;
✓ дыскуси на аснове мэтавай устаноую;
✓ дыскуси на аснове прапанаваных заданняу;
✓ дыспута па праблеме;
✓ гутарк1 па пытаннях;
✓ дыялогу з запрошаным госцем;
✓ дыялогу з экспертам!;
✓ гульы “Дэбаты” ; i жш.

III. ТВОРЧЫ ЭТАП.

Зм ест дзейнасщ : абагульненне праблемы 
праз мадэляванне шляхоу рашэння с1туацьи, вы- 
працоука асабютых установак, высноу, распра- 
цоука стратэги дзейнасщ на аснове лтаратур- 
начмтацыйных, тэатрал1завана-ролевых, л1тара- 
турна-анал1тычных альбо выяуленчачмп-ацыйных 
заданняу — напюанне рэцэнзн або анатацьн да ю- 
натэксту, стварэнне афшы, прыдумванне слогана 
да фтьма, запю працягу сюжэта ui перадгюторьн, 
пераагучка i г. д.

Любы працэс анал1зу жфармацьп павжен пры- 
водзщь да вынкау у выглядзе агульных i асабютых 
высноу, меркаванняу, установак. Адметнай ры- 
сай юнатрэынгу з ’яуляецца адсутнасць жорсткай 
устаноую на атрыманне запланаванага вынку, бо

у аснове юнацьютарынгу ляжыць працэс самапаз- 
нання, самаасэнсавання, самавыхавання. Таму 
заключны этап можа быць аргаызаваны у выгля
дзе творчай дзейнасц1, якая дапаможа удзельнн 
кам абагульнщь атрыманую жфармацыю i прад
ставщь агульныя i асабютыя высновы у выглядзе 
нейкага творчага прадукту. Вядучаму гэта дасць 
магчымасць убачыць вынк працы над праблемай 
i ацанщь свае цьютарсюя здольнасш у аргажзацьп 
i правядзены мерапрыемства.

Усе творчыя заданы можна умоуна падзялщь 
на тры групы: л1таратурна-1м1тацыйныя, мастацка- 
1м1тацыйныя i тэатральна-ролевыя.

Л1таратурначм1тацыйныя заданы могуць 
быць звязаныя са стварэннем партрэта героя, на- 
пюаннем рэцэнзи ц1 анатацьн да фтьма, распра- 
цоукай лжи часу (паслядоунасц1 дзеянняу), скла- 
даннем працягу ц1 перадгюторьн, напюаннем 
крытычнага артыкула ui водгуку, распрацоукай рэ- 
кламнага трэйлера, прыдумваннем слогана i жш.

Мастацкачм1тацыйныя заданы прадугле- 
джваюць стварэнне малюнкау i калажау на пэуную 
тэму, канструяванне афшы, рекламных улётак, 
буклетау да фтьма, распрацоуку комксау i iHLu.

Цкавым i прадуктыуным элементам падвядзен- 
ня вынкау будзе выкарыстанне тэатрал1завана- 
ролевых заданняу: пастаноука тэатрал1заваных 
эцюдау, пераагучванне, стварэнне irpaeora  пра- 
екту аднаго з эызодау, жтэрвькмраванне галоуных 
герояу i жш.

Так1м чынам, усведамленне важнасц1 i каштоу- 
насц1 экраннага мастацтва у справе фарм1раван- 
ня асобы дае магчымасць творчым педагогам рэ- 
аым1раваць яго выхаваучы, развщцёвы, навучаль- 
ны патэнцыял на узроуы установы адукацьп, сямЧ, 
патрэбау самога растучага чалавека.

Поспехау у адукацыйнай юнацьютарскай дзей- 
насцМ
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