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ДЗЕЛАВАЯ ГУЛЬНЯ 
Ў НАВУЧАННІ СТУДЭНТАЎ-ЖУРНАЛІСТАЎ 

ДЫСЦЫПЛІНАМ МЕНЕДЖМЕНТА
Цыкл спецыяльных дысцыплін дзяржаўнага кампанента, якія сёння 

вы вучаюцца студэнтамі напрамку спецыяльнасці «Журналістыка (мене-
дж  мент сродкаў масавай інфармацыі)», уключае курсы «Тэорыя і прак-
тыка сучаснага менеджмента», «Гісторыя менеджмента», «Эканоміка 
і менеджмент СМІ» і інш., а таксама план УВА прадуглеждвае дыс-
цыпліну «Менеджмент унутранага асяроддзя рэдакцыі». Кожны прад-
мет патрабуе выпрацоўкі ў будучых выпускнікоў практычных уменняў 
па кіраванні людзьмі, рэсурсамі і сітуацыямі.

Найлепшым чынам зарэкамендавалі сябе ў гэтым сэнсе актыўныя 
метады навучання, якія маюць салідны тэарэтычны падмурак у за-
межнай, а таксама савецкай і постсавецкай дыдактыцы (даследаванні 
Аруцюнава, Бяспалька, Вяргасава, Жука, Кларына і інш.). Адным з 
такіх з’яўляецца дзелавая гульня, якая традыцыйна (з 1950-х гадоў) 
выкарыстоўваецца пры навучанні менеджараў – напачатку ў бізнес-
школах ЗША, а з 1990-х гадоў і на прасторы СНД.

Перавагі гэтага метаду заключаюцца ў актывізацыі кагнітыўнай і 
творчай дзейнасці студэнтаў, уцягванні іх у прадуктыўную міжасабовую 
камунікацыю, ажыццяўленні практычных дзеянняў ва ўмовах рэальнага 
часу і набліжаных да вытворчай рэчаіснасці абставінах – у канчатковым 
выніку, у фарміраванні прафесійных кіраўніцкіх кампетэнцый.

Паводле Б.З. Зяльдовіча [1], дзелавыя гульні характарызуюцца 
наступнымі прыкметамі: а) стварэннем пэўнага асяродку, які выма-
гае ад удзельнікаў гульні аналізу сітуацыі і прыняцця рацыянальных 
рашэнняў; б) абавязковай наяўнасцю сітуацыі няпэўнасці, а ў шэра-
гу выпадкаў і канфлікту, якія падлягаюць разгляду; в) немагчымасцю 
поўнай фармалізацыі сітуацыі; г) дынамічнасцю змены абстаноўкі 
і залежнасцю яе ад рашэнняў, прапанаваных удзельнікамі гульні ў 
папярэднія моманты; д) існаваннем праблемы або аб’екта кіравання; 
е) наяўнасцю сістэмы стымулявання або матываў, якія падахвочваюць 
студэнтаў дзейнічаць гэтак, як у канкрэтных вытворчых сітуацыях.

Названыя прыкметы вызначаюць пэўную складанасць у правядзенні 
дзелавых гульняў, якія патрабуюць папярэдняй тэарэтычнай падрых-
тоўкі, інтэлектуальнай рухомасці, псіхалагічнай гатоўнасці да супра-
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цоўніцтва, дастатковага ўзроўню выхаванасці і ад студэнтаў, і ад вык-
ладчыка.

Пры ўсёй сцэнарнай разнастайнасці можна вылучыць агульны пара-
дак правядзення дзелавой гульні на занятках па менеджменце.

1 этап – падрыхтоўчы – мае на мэце тэарэтычныя штудыі студэнтаў 
падчас лекцый або самастойнай працы, а таксама распрацоўку вы-
кладчыкам сцэнарыя, раздатачных матэрыялаў, пісьмовых інструкцый, 
тэстаў, анкет, а ў выпадку неабходнасці – афармленне памяшкання, вы-
раб інвентара.

2 этап – асноўны. Ён уключае аб’яўленне тэмы, знаёмства са сцэ-
нарыем і / альбо ўмовамі гульні, вызначэнне роляў (арганізатары, 
удзельнікі, журы, назіральнікі і г. д.) і ўстанаўленне рэгламенту.

Далей прадугледжваецца выкананне заданняў вядучага (звычайна 
гэта выкладчык, але можа быць запрошаны трэнер ці папярэдне наву-
чаны студэнт).

3 этап – рэфлексіўны – прадугледжвае аналіз працэсаў і фактаў, 
выяўленых на працягу праходжання стадый гульні, фармуляванне 
высноў з прыцягненнем тэарэтычнага багажа. Гэта адзін з найважней-
шых этапаў, які вызначае ступень карыснасці дзелавой гульні для буду-
чай дзейнасці.

Найбольшы эфект дае выкарыстанне дзелавой гульні для навучан-
ня прыняццю кіраўнічых рашэнняў. Прывядзём прыклад з дысцыпліны 
«Менеджмент унутранага асяроддзя рэдакцыі». Пры вывучэнні тэмы 
«Метады прыняцця кіраўнічых рашэнняў» у рамках трэнінгу студэнтам 
прапануецца практыкаванне для ўваходжання ў камунікацыю, а далей 
праводзіцца гульня «Перасадка сэрца».

На першым этапе студэнтам прапануецца самастойна вывучыць 
канспект і адпаведны параграф з падручніка Л. І. Лукічовай «Кіраванне 
ў арганізацыях» (раздзел 2, тэма 3 «Метады прыняцця кіраўнічых 
рашэнняў») [2, с. 143–152]. Выкладчык малюе крэйдай або абазначае 
малярным скотчам на падлозе дарожку «лабірынта» шырынёй 30–50 
см, даўжынёй каля 5 м, раздрукоўвае 5 картак з інструкцыямі да гульні 
«Перасадка сэрца»: «Падзяліцеся на групы. Уявіце сабе, што вы бры-
гада хірургаў, якой трэба будзе зрабіць аперацыю па перасадцы сэрца. 
У вас ёсць адно донарскае сэрца на 10 чалавек і 10 хвілін на прыняцце 
рашэння, каго менавіта вы будзеце аперыраваць. Рашэнне павінна быць 
прынята аднагалосна, у адваротным выпадку аперацыя не адбудзецца 
і пацыенты могуць загінуць.
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Спіс кандыдатаў на аперацыю: 1. Былы чэмпіён, 28 гадоў. Абараняў 
гонар краіны. Майстар спорту міжнароднага класа. Пацярпеў у 
аўтамабільнай аварыі ў стане алкагольнага ап’янення. Халасты. 
2. Жанчына, 52 гады. Маці пяцярых дарослых дзяцей. 3. Святар, 27 
гадоў. 4. Мужчына, 40 гадоў, бацька дваіх дзяцей. Былы супрацоўнік 
КДБ, былы дэпутат, цяпер бізнэсмэн. 5. Дзяўчынка, 5 гадоў. Затрымка 
псіхічнага развіцця. 6. Студэнт, 20 гадоў, дэпрэсія, дзве спробы суіцыду. 
7. Мужчына, 48 гадоў, урач-анколаг, навуковец, распрацоўвае лекі ад 
раку. Блізкі да вырашэння праблемы. Мае асаблівую сексуальную арыен-
тацыю. 8. Жанчына, 25 гадоў, маці аднаго дзіцяці, ВІЧ-інфіцыраваная. 
9. Жанчына, 30 гадоў, работніца камерцыйнага сексу. 10. Хлопчык, 8 
гадоў, адзінае дзіця ў сям’і, хворы на дыябет. 

Па заканчэнні абмеркавання кожная падгрупа агучвае сваё рашэнне 
і аргументуе яго».

У якасці «разагрэву» перад мэтавай міжасабовай камунікацыяй 
праводзіцца практыкаванне «Лабірынт». Сэнс працы акадэмічнай гру-
пы ў тым, каб строга па чарзе падаваць галасавыя каманды «налева», 
«направа», «наперад», «назад» удзельніку, які праходзіць расчэрчаны на 
падлозе «лабірынт» з завязанымі вачыма. Практыкаванне выконваецца 
да таго часу, пакуль хто-небудзь з чальцоў каманды не пройдзе дарожку 
да канца.

На другім этапе студэнты дзеляцца на падгрупы па 4–5 чалавек. 
Зачытваецца сцэнарый, кожнай падгрупе выдаецца картка, устанаў-
ліваецца рэгламент.

Падчас абмеркавання студэнтам дазваляецца карыстацца падруч-
нікам і канспектамі з мэтай доказу свайго пункту гледжання апанентам. 
Выкладчык не ўмешваецца ў абмеркаванне, але сочыць за выкананнем 
сцэнарыя і паводзінамі малодшых калег.

Далей студэнты агучваюць прынятае рашэнне і аргументуюць яго. 
Выкладчык знаёміць аўдыторыю з рэальным выбарам медыкаў – до-
нарскае сэрца павінна належаць пацыенту з адпаведнай групай крыві, 
рэзус-фактарам і іншымі медыцынскімі паказчыкамі.

На этапе рэфлексіі ацэньваюцца адказы кожнай групы па схеме 
«мэта – працэс – вынік». Пытанні для аналізу: У чым вы бачыце мэту 
гульні? Ці дасягнулі вы пастаўленай мэты? Якія вядомыя вам метады вы 
выкарыстоўвалі? Якія фактары паўплывалі на працэс прыняцця рашэн-
ня? Ці задаволены вы вынікам?

Робіцца выснова аб неабходнасці валодання спецыяльнымі ведамі 
пры прафесійным прыняцці кіраўнічых рашэнняў, аб недапушчальнасці 
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ўплыву гендэрных, расавых, сацыяльных і іншых стэрэатыпаў, аб пазі-
тыўным значэнні зваротнай сувязі ў менеджменце, аб выбары метадаў 
прыняцця рашэння, адэкватных сітуацыі, эфектах каманднай працы і 
інш. (У залежнасці ад асаблівасцяў праходжання сцэнарыя групай.)

Прымяненне метада дзелавой гульні пры навучанні асновам практыч-
най дзейнасці мэнеджара СМІ апраўдвае значныя часавыя выдаткі як на 
правядзенне, так і на падрыхтоўку заняткаў, паколькі вопыт, атрыманы 
ў зносінах з групай, лёгка аднаўляецца ў аналагічнай рабочай сітуацыі, 
а веды, атрыманыя як вынік уласнай дзейнасці, інтэрыярызуюцца най-
больш трывала.
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АДНАЎЛЕННЕ СЕТКІ МЯСЦОВАГА ДРУКУ 
Ў ПЕРЫЯД ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ 

АД НЯМЕЦКІХ АКУПАНТАЎ (1943 – пачатак 1944 гг.)
Восенню 1943 г. пачалося вызваленне тэрыторыі Беларусі ад ня-

мецкіх захопнікаў. 13-я армія Цэнтральнага фронту фарсіравала Днепр і 
вызваліла 23 верасня 1943 г. першы раённы цэнтр рэспублікі – Камарын. 
26 верасня 1943 г. войскі 3-й і 50-й армій Бранскага фронту ачысцілі 
ад нямецкіх захопнікаў раённы цэнтр Хоцімск Магілеўскай вобласці. 
27 верасня 65-я армія авалодала райцэнтрам Церахаўка Гомельскай 
вобласці, а ўжо назаўтра, 28 верасня, аднавіла свой выхад і раённая 
газета «Стаханавец» [2, с. 317]. У гэтыя ж дні выйшаў і першы нумар 
«Калгаснай звязды», органа Хоцімскага РК КП Беларусі і райсавета.

Зламаўшы ўпартае супраціўленне ворага, часткі 49-й арміі фар-
сіравалі раку Сож і 28 верасня 1943 г. вызвалілі Мсціслаўль, у гэты ж 
дзень савецкія воіны-вызваліцелі ўступілі ў Касцюковічы і Клімавічы. 
29 верасня гітлераўцы былі выбіты з Крычава, а 2 кастрычніка – з 
Дрыбіна. Літаральна ў першыя дні пасля вызвалення ў гэтых гарадах 


