
разумением ставщца i сам студэнт, павшна 
адыгрываць не талью  ролю фармальнай 
справаздачы, але i Hecui у сабе змястоуны 
inn3T, мэта якога даць найбольш значны 
наклрунак развщцю здольнасцсй студэнта. 
Увядзенне с1стэмы тэстау у навучальны 
працэс — з’ява у сучаснай М1Жнароднай 
практыцы не новая. У мнопх крашах, асаблгва 
у вышэйшых школах, склад ал ася скггэма 
рэйцшгавых адзнак, яюя дазваляюць вельм1 
проста вылучаць сярод студэнтау лепшых. 
Гэта тыя, хто набрау самы Bbicoxi бал па 
скггэме заданняу, выконваемых на розных 
курсах.

Зразумела, што пераход да такой 
сйггэмы ацэньвання ведау патрабуе ад выклад- 
чыка дадатковай працы: спачатку трэба 
распрацаваць тэст i увесш яго у дзеянне, а 
затым кожны год узнауляць яго змест, а можа 
— i форму. Гэта больш складаная работа у 
параунанш з састауленнем экзаменацыйных 
бшетау. Фармуляванне пытанняу i заданняу 
тэстау, вывядзенне балау па адказах на ix 
арыентуе выкладчыка на улк тых патра- 
баванняу да ведау студэнта, якЫ актуальны 
менавста сёння, а яшчэ больш актуашзуецца 
заутра. Адсюль першая выснова- выкладчык, 
ЯК1 працуе з тэстамй павшен штодзённа 
узнауляпь i свае веды, суадносщь ix са 
змешйвай рэчашнасцю.

Па-другое, распрацоука тэстау i работа 
па ix, Kari яна будзе планавацца у гадзшах 
нагрузю, можа быць легка падшчана i ацэнена, 
у адрозненне ад часта напалову м1ф1чнай 
вучэбна-метадычнай работы. I, галоунае, 
студэнт з самага пачатку будзе ведаць, што ад 
яго патрабуюць i за якую работу ён атрымае 
тую ш шшую адзнаку. Першае дазвол1ць 
студэнту больш разумна планаваць сваю 
вучэбную работу, а другое будзе вучыць 
студэнта быць памяркоуным у ацэнцы свшх 
мггчымасцей на кожным з этапау навучання. 
Гэта апошняе дазволщь самому студэнту i 
усвадомщь гранщы csaix здольнасцсй, i 
намещць план i наюрунак ix развщця, i усё 
гэтаён  будзе рабщь «шаль што сам», без 
празмернага умяшання настаушка-ментара. 
Такая актыуная самастойнасць у навучанш, 
ее 4&PMipa&amie праз сштэму тэставых 
зажмиыу з’яуляецца вс менш значнай, чым 
аггрияишя у навучальнай усганове веды.

Жарыкава АА„
сп. выкладчык

ПРЫЁМЫ АКТЫВ13АЦЫ1 ПРАЦЫ 
СТУДЭНТАУ НА CEMIHAPCKIX 

ЗАНЯТКАХ

У сучаснай адукацьи иаЖнае мссца займас 
тэхналопя иавучання. Яна уключае мэты, 
змсст, формы i cpoflKi навучання. узаемасувяз! 
выкладчыкау i студэнтау. Гэта важны 
кампанент сумеснай дзейнасш выкладчыка i 
студэнта. AcHoyHbiMi момантам! тэхналот 
навучання з’яуляюипа: пастаноука мэт, 
канструяванне навучальнага праиэсу, праверка 
эфектыунасш работы навучальных астэм, ix 

^апрабацыя i распаусюджаннс. I тут галоуная 
задача -- бачыиь асобу студэнта не толыи як 
аб’ект навучання i выхавання, але i як суб’скт. 
У такой ciTyaubii пазнавальнаи дзейнасць 
студэнта выступае як дзейнасць актыунага 
самастойнага чалавека., Мэта навучання 
сиравана на штэлектуальнае, эмацыянальнае 
i асобаснае разв^ццё студэнта, на фapмipaвaiшc 
у яго самастойнасш мыслення, творчых 
здольнасцей. Галоунай фупкцыяй выкладчыка 
становщца не шфармацыйная, а функцыя 
юравання пазнавальпым1 працэсамь

Значнае поле дзейнасш у гэтым плане 
-- правядзенне ceMiHapcKix заняткау. Поспех 
навучальнай дзейнасш на семшарсюх занятках 
у мнопм залежыць ад выкарыстання тых ui 
шшых метадау i ад аргашзацыйных форм 
работы падчас ix правядзення. Сёння перац 
выкладчыкам1 i студэнтам1 узшкае шмат 
складанасцей пры вывучэннг розных 
прадметау, у тым лису i культуралогп. Адна з 
так1х складанасцей -адсутнасць належнай 
лггаратуры у 6i6niaT3Ubi ynieepciTSTa. Таму 
тэмы семш арсю х заняткау студэнты 
атрымл1ваюць загадзя, каб мець час 
папрацаваць у Нацыянальнай б1блйггэцы РБ.

Сення недастаткова пры правядзенш 
заняткау абмяжоувацца схемай «пытанне- 
адказ». Трэба шукаць, выпрабоуваць розныя 
метады атрымання ведау студэнтамь У 
прыватнасщ, на друпм курсе ФБ1С давол) 
паспяхова i цпсава праходзий заняла у тым 
выпадку, кал! студэнты дзялшея на дзве
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палрупы i адны асвятлял1 пытант, а друпя 
анал1заяал! апказы, pa6Lni заувап, ацэньваль 
Taxi метад мае значныя псравап. Па- 
першас, амаль уся група рыхтуецца да 
заняткау, па-другое, гэта прывучас уважл1ва 
слухапь, па-трэцяе, накожным занятку узнкае 
дыскусйя i шш.

1ншы раз давот эфектыуным з’яуляецца 
правядзенне шсьмовых апытанняу па 
рывучаных тэмах. Потым студэнты мяняюцца 
cuaiMi работам!, анал1зуюць, выстауляюць 
адзкакь У выкладчыка у таим выпадку ссць 
магчымасць праверыць веды па некалыах 
тэмах.

Мэтазгодна таксама даваль творчыя 
задант па падгрупах щ шдывшуальна. Рабщь 
гэта трэба загадзя. Асабшва спрыяльньш для 
плата задания тэмы па псторьп культуры. 
Студэнты мнопх груп з задавальненнем 
рыхтавал1 рэфераты па антычнай культуры, 
культуры anoxi Адраджэння, па творчасш 
мастакоу розных эпох i наирункау. Тэмы яны 
BbiGiparii па жаданню Д гэта значна павишчвала 
ишавасць да прадмета.

Выкарыстанне разнастайных форм 
апытания, сувязь з шшыкн предметами улж 
кшьптдуальных асабл1васцей студэнтау спрыяе 
глыбокаму засваенню ведау, усебаковаму 
раЗВЩЦЮ асобы.

Стрыжонак LM., 
ст.выкладчык

РАЗВЩЦЁ ТВОРЧЫХ 
ЗДОЛЬНАСЦЕЙ СТУДЭНТАУ ПРЫ 

ВЫКЛАДАНН1 КУРСА «Б1БЛ1ЯТЭЧНАЯ 
СПРАВА: ТЭОРЫЯ»

Навучыць студэнта вучыцца -  адна з 
асноуных мэт, сэнс перабудовы вышэйшай 
школы, рэал1зацыя якой залежыць i ад таго, 
накольк1 паспяхова вырашаюцца пытант 
ргзвшця творчых эдольнасцей студэнтау у 
працэсс ix навучання ва ушверсгтэце. Taxi 
падыход патрабуе пэунай аргашзацьп вучэбнага 
працэсу, як! б садзейшчау развщцю пазна- 
вальных здольнасцсй студэнтау, ix творчай

актыунасш i самастойнасш у мысленш. 
LLLraxi развщця творчых здольнасцей бачацца 
ва удасканаленш таюх аргаитцыйных форм 
иавучання, як семшары-дыскусп, практычныя 
заняли, самастойная праца студэнтау. У ходзе 
ceMiHapa-AbicKycii, яи  аргашзуецца як працэс 
дыялогавых зносш удзельнкау, адбываецца 
фарм1раванне практычнага вопьпу сумеснага 
удзелу у абм еркавант i вырашэнш 
тэарэтычных праблем, фарм1раванне 
тэарэтыка-практычнага мыслення будучага 
спецыял1ста. Так, перш чым удзельшчаць у 
рабоце семшара па тэме «Б1бл1ятэказнауства 
у cicraMe навук», студэнты знаёмяцца з 
KpbiHiuaMi, ямя адлюстроуваюць эвалюпыю 
поглядау i меркаванняу спецьшпстау наконт 
статусу б1бл1ятэказнауства у астэме навук. У 
час семшара студэнты выказваюць розныя 
пункты погляду на праблему, потым, з 
дапамогай выкладчыка, сумесным1 
намаганнякп ствараецца адзшы пункт погляду 
на суадносшы б1бл1ятэказнауства з шшым1 
навуковым1 дысцыплшамк У час семшара 
студэнт вучыцца дакладна выказваць думю, 
актыуна абараняць свой пункт погляду, 
аргументавана пярэчыць, абвяргаць 
памылковую пазщыю сакурснйса. Усе гэта 
абумоул1вае BbicoKi узровень яго 
штэлектуальнай i асаботай актыунасш, спрыяе 
pa3Biumo творчых здольнасцей. Шкава 
праходзяць семшары-дыскусп з элементам! 
«мазгавога штурму» па тэме «Б1бл1ятэка i 
фамадства»: студэнты прапануюць розныя 
iadi адносна месца i pcwii б1бл1ятэк у сучасным 
грамадстве, у с к тэм е  сацыяльных 
камуннсацый, потым сумесным1 намаганням1 
вьщзяляюцца галоуныя моманты (дзейнасць 
б1бл1ятэк ва умовах рыначнай эканомш), 
як!я абмяркоуваюцца, разв1ваюцца; щзе пошук 
шляхоу ix рэал1зацы1.

Галоунай умовай выканання практичных 
заняткау па курсу з’яуляецца самастойная 
пазнавальная дзейнасць студэнтау, якая 
садзейшчае развщцю ix творчасш. Мэтатаюх 
заняткау -- набыццё ведау, навыкау, уменняу 
даследчай дзейнасцг будучых б!бл1ятэкарау, 
якая стала важным кампанентам практычнай 
б^бгйятэчнай дзейнасш.
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