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Курстун максаты

1-курстан баштап студенттердин психофизикалык аппаратын даярдоо. Сахнада образ түзүүгө
багыт алып, алгачкы кадамдарын жасоо. Актерго керектүү “беш сезимди” тарбиялоо. Этюд
аркылуу, “драмалык кыймыл аракетти” үйрөнүү. Практикалык сабактар менен чогуу
теорияны чогуу алып жүрүү. Дүйнөлүк театралдык практикада колдонуулучу
“Станиславскийдин системасын” билип чыгуу.

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар

Адабияттын
түрү

1 К. Станиславский – “Моя жизнь в искусстве”, “Работа актера над собой”, “Этика”. Б. Захава –
“Мастерство актера”. Г. Кристи – “Воспитание актера школы Станиславского”

Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар
1 - Индивидуалдык, эки кишилик жана группалык этюддардын үстүндө иштөө.
2 - «Сахнадагы кыймыл-аракет» деген түшүнүгүн өздөштүрүү.
3 - Импровизация кылууну үйрөнүү.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

жума- конугуу( музыкалык эркиндик- дене эркиндиги) – Ар бир окуучу жалгыздан чыгып
каалаган музыкага бийлоо жана оз денесин эркин таштоо керек.

2. Апта

Конугуу –(Фото память) - стол устуно ар кандай оокаттарды коюп бирден окуучу стол устундо
турган оокаттарды жаттап калышы зарыл.

3. Апта

жума- атмосфера тузуу- ага окутуучу баардык окуучуларга тапшырма берет, мисалы баардык
окуучулар оюнчук магазин жазоо , чолдо суусу жок калуу жана башка тапшырма. 10 же 15
минут ичинде отмосфера тузуп тапшырманы даярдап бутушу зарыл.

4. Апта

– жума – конугуу Элестетуу – ар бир окуучу музыка менен элестетип каалаган кыймылын
жазоо жана телевизор, чай ичуу, музыка угуу, машина айдоо жана ушуга окшогон
тапшырманы элестетип жазоо керек.

5. Апта

Фантазия- ар кандай окуяны фантазиялап айтып беруу керек, мисалы космоско учуп барып ал
жактан окуя тузуу жана ушуга окшогон окуяны фантазиялап айтып беруу керек.

6. Апта

жума- пародия – окуучу озу жакшы билген ырчы, актер жана башка корунуктуу кишилерди
туурап беруу жана озунун жанындагы адамды туурап мунозун табуусу керек.

7. Апта

жума- градация темпо ритм сезуу- окуучулар класс ичинен катра менен басып турушу керек ,
ага окутуучу соз менен тапшырма айтып турат мисалы( конул жоу, конул которунку, бир жака
шашып бараткан) жана ушуга окшогон муноз алмашкан ички сезимдин ритмин айтып турат.
окуучулар ошол ички сезмди басып ритм озгоруусун корсотуушу керек.

8. Апта

Арасынак.

Курстун планы
9. Апта

Этюд адамдарды байкоо- окуучу ар бир кишини байкап мунозун табыш керек жана тапкан
мунозун анализдеп беруу керек.

10. Апта

Жалгыз этюд созу жок- Окуучу кандайдыр бир жалгыз калган адамдын кылган максатын жана
ички муноозунун озгорулушун табуусу керек. Мисалы кат келген ал каттыын ичинде жакшы
окуя же жаман окуя . окуучу эки окуяныын бирин эмоция менен корсотуп беруусу керек.

11. Апта

жума- оноктошун сезуу- . өнөктөшү менен өз аракетин билдируу, ушу сыяктуу
иш-аракеттеринин логикасын тушунуу .өнөктөшунун коз карашынан кыймыл аракетинен
тушунуп озу дагы логикалуу кыймыл аракетин жосоо. Коомчулук үчүн ойноп жашоодо жана
сахнада байланыштын айырмасын билуу.

12. Апта

жума ( оценка) Баа беруу- Баа беруу конугуусу окуучунун ар кыл окуяга сезип баасын сезими
менен билдируу жана эмоцияналду турдо коз караша менен, кыймыл аракетин жазоо.

13. Апта

жума- сурот этюду- Белгилүү сүрөтчүлөр менен сүрөттөрүнүн үзүндүлөрун ар бир окуучу
тандап алып сүрөт үзүндүсүн этюд аркылуу окуя табышы керек.

14. Апта

этюд жандандыруучу- жандандыруучу этюду ар кандай буюмга жан киргизип жана анын
муноозун табуу.

15. Апта

финалдык жыйынтык- финалдык жыйынтыка баардык откон программаны чогултуу. (
жаныбарды байкоо, адам муноозун байкоо, пародия ,сурот этюдун) корсотуу.

16. Апта

Финал сынагы.

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

40

Финал сынагы

1

60

60

