
тэарэтычнага матэрыялу, умения знайсш 
патрэбнас рашчнне. Работа з пытанням1 для 
самакантролю павышае шкавасць да курса, 
садзейшчае развщцю так1х здольнасцей 
стуаэнта, як умение самастойна арыентавацца 
у тэарэтычным матэрыяле, анашзаваць, 
абагульняць шфармацыю, вьшзяляць галоунае, 
кан крэты завац ь яго, м ногааспектна 
падыходзшь да паняццяу i з’яу.

Выкананне лабараторных работ у 
найбольшаи ступеш садзейшчае фарм1раванню 
прафесшных навыкау i уменняу будучых 
спецьшпстау. I тут трэба гаварыць як аб 
праблематыцы гэтых работ, так i аб форме ix 
правядзення. Тэматыка лабараторных работ 
пакурсу «1нфарматыка» адлюстроувае сучасны 
узровень практычнай дзейнасш б1бл1ятэк i 
шфармаиыйных устаноу. Усе яны звязаны з 
засваеннем  нетрады цы йны х метадау 
выканання ш фармацы йных працэсау, 
асваеннем тэх н ал ап ч н ы х  аперацый 
перадмашыннай. машыннай i паслямашыннай 
апрацоую шфармацьп. З ’явшся новыя тэмы, 
напрыклад «Вызначэнне шфарматыунасш 
дакументау», «Стварэнне i выкарыстанне 
аутам аты заванай фактаграф1чнай 
шфармацыйна-пошукавай астэмы», «АРМ 
карыстальннса». Пры выкананш сям1 - дзесяш 
лабараторных работ па курсу «1нфарматыка» 
выкарыстоувасцца ПЭВМ. Гэтавыпрацоувае 
пэуны стыль мыслення у студэнтау, павышае 
навуковую аргашзаныю прапы, разв1вае навык! 
праиы на камп’ютэры, стварае прынцыпова 
новыя умовы для набыцця ведау. Любыя 
лабараторны я занятк1 патрабуюць 
тдьш дуальнага падыходу да навучання. 
асашпватыя. яюя звязаны з працай на ПЭВМ.

У камп’ ютэрных класах трэба праводзщь 
толыа дроби arpyi 1авыя занято, а па некаторых 
тэмах нават шдывщуапьныя. Гэта будзе у 
значнай меры павышаць якасиь навучання i 
у вышку саазейн1чаиь развщцю здольнасцей 
студэнтау.

Трэба закранупь i так1я пытанш, як 
неабходнасць павышэння узроуню ПЭВМ, 
стварэнне у т в е р с к э ц к а й  б1бл1ятэчна- 
тфармацыйнай лакальнай cerai з далейшым 
яе выхадам на знешн1я cerKi. Гэта дазволшь

разв1ваць не тольк1 практычныя навыю 
выкарыстання сучасных тэхналопй, але i у 
цэлым павысщьякасцьпадрыхтоую студэнтау 
для будучай работы у рэжыме сеткавай 
тэхналоги.

Навукова-даследчы напрамак развщця 
здольнасцей студэнтау звязаны з выкананнем 
курсавых i дыпломных работ, яюя фаркйруюць 
здольнасщ самастойна мыслшь, арыентавацца 
у вычэбным матэрыяле, дакладна, лалчна 
прадстауляць яго, творча падыходзщь да 
вывучаемай праблемы, бачыць асноуныя 
HanpaMKi яе далейшага даследавання.

TaKiM чынам, спалучэнне некальшх 
напрамкау па развщцю здольнасцей студэнтау 
у працэсе выкладання курса дазвол inb будучаму 
спецьшпсту актыуна, пленна i творча 
вырашаць прафесшныя задачы.

Ляйко Н.А.,
даиэнт

УДАСКАНАЛЕННЕ ПАДРЫХТОУК1 
КАДРАУ ПА РАЗВЩЦЮ

ЗДОЛЬНАСЦЕЙ СТУДЭНТАУ 
У ПРАЦЭСЕ ВЫКЛАДАННЯ КУРСА 
ПА ВЫБАРУ «РАБОТА Б1БЛ1ЯТЭК 

ПА АДРАДЖЭННЮ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 
КУЛЬТУРЫ»

Удасканаленню падрыхтоукл кадрау i 
развщцю творчых здольнаспей студэнтау у 
значнай ступеш садзейшчакшь курсы па 
выбару.Кагп студэнт po6im> спои выбар курса, 
гэтым ён адказвае на пьгганне, што больш за 
усё яго ц1кав1ць. дзе у сваёй будучай дзейнасш 
ён знойдзе задавальненне.

Выкладанне на працягу пяш гадоу курса 
па выбару «Работа б1бл1ятэк, яктя 
абслугоуваюць дзяцей. па адраджэнню 
нацыянальнай культуры», сведчыць аб 
наступным: нягледзячы на тое. што толью 
1/3 студэнтау прыйшл1 вучыцца па прызванню, 
а астатшя — выпадкова, на апошшм курсе у 
асноуным студэнты правшьна ацэньваюць 
сваю прафесш. Яны прыйшш вучыцца на 
факультет б1бл1ятэчна-шфармаиыйных астэм.
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таму што «любяць кшгу», «бачаць у ей сябра 
i дарадчыка», «гадавагнея на кшгах», таму 
што «кшга дапамагас фарм1раванню асобы» i 
г.д. Усе студэнты прашльна вызначаюць 
галоуныя прафесшныя якает  б1бл1ятзкара. 
Да ix адносяць «прафесшныя веды i уменш», 
«широкую эрудыцыю», «начытанасць», 
«веданне л1таратуры», «тэхналогйо anpauoyK i 
дакументау i аргашзацыю каталогау», 
«аператыунасць у абслугоуванш чытачоу» i 
г.д. Будучыя б1бл1ятэкары разумеют», што для 
сапрауднага спецыялкгга, як1 працуе з людзьш. 
BCJibMi важным! з’яуляюцца i aca6icrbui якасць 
Да ix адносяцца: кам уткабельн асц ь , 
карэктнасць, тактоунасць, вытрымка, 
добразьгиивасць.

П раф есш ны я i асаб1стыя якасш  
дапамагаюць адказаць на пытанне: «Што 
з’яуляецца галоуным — работа з кшгай або з 
чытачом?» 2/3 студэнтау адказалк «работа з 
чытачом праз кшгу», «i тое, i другое», «уменне 
працаваць з чытачом i кшгай». Адказ на гэтае 
пытанне дапамагае зразумець адказ i на 
наступнае: «Як вы будзеце адносщца да 
чытачоу?»». Толыи адзш студэнт кожны год 
адказвае, што «будзе цярпець чытача», а 
астатн1я студэнты «будуць паважаць чытача».

Вельм1 прыемна чытаць адказы на 
«прэстыжнае i непрэстыжнае у прафесп 
б1бл1ятэкара». «Непрэстыжнае — малая 
зарплата». Але, нягледзячы на гзта, студэнты 
зауважаюць, што «наша прафесля прэстыжная, 
таму што яна дае магчымасць заусёды быць 
еярод KHir i  людзей», «выкарыстоуваць маелвы 
шфармацьи i  свой творчы патэнцыял у рабоце 
з чытачам1». Больш за усё студентам у будучай 
прафсси падабаецца працаваць з людзыш, 
асабл1ва з дзяцыя, падабаецца работа з кшгай 
i  чытачом. Анкета свсдчьщь таксама аб тым, 
што, нягледзячы на малую заплату, студэнты 
хочуць працаваць у б1бл1ятэках (за 
выключэннем 1-2 студэнтау). Прычым 
жадаюць працаваць менашта у дзщячых i 
инсольных б|бл1ятэках. На жаль, на пытанне: 
«Якую ролю у иыбары прафсси адыграла 
б1бл1ятэка?» — адказ нсдакладны, не заусёды 
станоучы. Затое больш асць студэнтау 
фкутатэта зааочнага навучання адказат: 
«Б1бтятака дапамагпа выбраць прафесда».

На апошкяс пытанне анкеты: «Што 
можна i  i i t t o  пэтрэбиа эмяншь пры выхл«данш 
спецыяльных дмецыш пн для лепш ага 
авалодання прафейяй б1бл1ятэкара?» — 
студэнты адказалй што. у асноуным, яны 
зададолены тым, як праходзяць занятой. Разам 
з тым каля 80'% студэнтау прапаноуваюць 
павдйчыаь ксшькасць лабараторных заняткау 
i абавязкова значную частку з ix  праводзщь у 
б1бл1ятэках. Студэнты прапаноуваю ць 
уключыць у вучэбны план курсы мастацкага 
чытання i  аратарскага майстэрства.

На наш погляд, развщцю творчых 
здольнасцей студэнтау садзейш чаю ць 
сем ш арсм я зан яты  па тэм е «Стан i 
перспектывы развш ця б1бл1ятэк, як!я 

-абслугоуваюць дзяцей», што праходзяць у 
форме дыскусп або круглага стала, i  навукова- 
практычныя канферэнцьй патэмах «Прафеая 
б1бл1ятэкара вачыма выпускшка», «Рабочас 
месца, ямм я яго уяуляю», «Работа б4блйпэк 
па адраджэнню нацыянальнай культуры» i 
шш.

Нам бачьщца, што развщцю творчых 
здольнасцей студэнтау будзе садзейшчаць: 1) 
павешчэнне колькасш гадзш на курсы па 
выбару, 2) чытанпе курса «Работа б1бл1ятэк 
па адраджэнню нацыянальнай культуры» для 
студэнтау y c ix  спецыяшзацый; 3) павел1чэннс 
колькасш заняткау, як!я праводзяцца на базе 
б1бл1ятэк;4) уключэнне у вучэбны план курсау 
«М астацкае чы танне» i «А ратарскае 
майстэрства»; 5) штогадовая правядзенне з 
yciMi BbinycKHiKaMi ФБ1С i ФЗН навукова- 
практычнай канферэнцьи па тэме «Б1бл1я1:жар 
— прафес1я творчая».

Падсумаванне вынжау сведчыць аб тым, 
што з а н я т  са студэнтаьи трэба праводзщь 
так, каб у час вучобы ва yHieepciTane студэнты 
кожны дзень атры м л1вал1 станоучую  
шфармацыю аб сваёй прафесп з дапамопио як 
навуковых лекцый, дыскусШных семшарау. 
так i творчых лабараторных заняткау на базе 
б1бл1ятэк i з выкарыстаннем сучасных 
тэхналопй (маецца на увазе праца з 
камп’ютэрамО. Толыл у гэтым выпадку мы 
атрымаем сп ец ы ял ^тау , як1я змогуць 
вытрымаць усе цяжкасщ i  расчараваннй што
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сустрэнуцца у рабоце, i будуць не талый 
добрасумленна ад носища да сваей справы, 
але i атрьалгпваць ад работы вышэйшае з 
задавальненняу — асалоду.

Дзямешка JI.A.,
прафесар

ФОРМЫ НАВУЧАННЯ СТУДЭНТАУ 
I IX УПЛЫУ НА РАЗВЩЦЁ ТВОРЧЫХ 

ЗДОЛЬНАСЦЕЙ У ПРАЦЭСЕ 
ВЫКЛАДАННЯ КУРСА 

«Б1БЛ1ЯТЭКА I ВОЛЬНЫ ЧАС»

Праблемы вольнага часу насельшцтва 
цесна звязаны з б!бл1ятэчным абслугоуваннем. 
Значнасць набываюць формы i метады 
абслугоування, рэжысёрскля i драматурпчныя 
здольнасщ б1бл1ятэкарау пры распрацоуиы i 
аргатзацьп б1бгаятэчных мерапрыемствау.

У працэсе выкладання курса «Б1бгпятэка 
i вольны час» маюць месца розныя формы 
аавучання: тзарзтычныя (лекцьй), практычныя 
занят», камбшаванаг навучанне (выкананне 
рэфератау на базе пэуных б1бл1ятэк, дыскуси 
у вышядзе круглых сталоу, семшары па 
абмеркаванню студэншйх работ).

Кож най форме уласш вы  набор 
характэрны х прымет: склад трупы
(спецьшпзацыя, стаж работы для студэнтау- 
завочнжау, адукацыя -сярэдняя, агульная ш 
сярэдняя спецыяльная), месца правядзення 
(аудыторыя, б|бл1ятэка), час правядзення (па 
раскладу щ з выхадам за яго мсжы).

Зажнае месца у развшш творчых 
здольнасцей студэнтау займаюць: мэта 
заняткау (паведамленне навш у галше тэорьп 
i практык1, наыраванасць на набыцпё 
студэнтам1 уменняу i навыкау практычнага 
характеру); метады i прысмы навучання 
(шфармацыйна-праблсмныя паведамленш, 
тлумачэннс матэрыялу, гутарк1, анал1з 
меркаванняу студэнтау падЧас дыскусш, 
проверка практичных заданняу); спосабы 
кхравання мыслщельнай дэейнасцю студэнтау 
(вастаноука пытанняу, я*йя аб’ядноуваюць 
тзарэтычны матэрыял i практичны вопьгг,

стварэнне праблемных «туаиый, вырашэннс 
пэуных шдывшуальных задач i г.д.); вшы 
вучэбнай дзейнасш (праслухоуванне лекцый, 
удзел у семшарах, дыскус1ях, выкананне 
пэунага задания -- удзел у мерапрыемстве, 
распраиоука ецэнарыя, нап1санне рэферата); 
спосаб кантролю (ацэнка ецэнарыя. праве- 
дзенага мерапрыемства цапкам i шдывщуаль- 
нага удзелу у iM кожнага студэнта; франтальнае 
апытанне).

ВарЧраванне гэтых метадычных прыё- 
мау прыводзщь да якасных змеи у формах 
вучэбных заняткау.

Адна з асноуных форм навучання — 
леклыя (праблемная, шфармацыйная, дыску- 
сшнага характару, лекцыя-дыялог i гл.). 
Удасканаленню яе эфектыунасш з пункту 
гледжання развщця творчых здольнасцей 
студэнтау садзейш чае распрацаваная 
спецыяльна для кожнай студэнцкай групы 
анкета з уваходным i выхадным кантролем. 3 
мэтай уваходнага кантролю прадугледжаны 
пытанш: з як1м1 формам! забеспячэння 
вольнага часу вы сустракалюя у б1бл1ятэках? 
Як1я л1чыце больш эфектыуным1? Аб як1х 
xaueni б даведацца пры вывучэнш курса?

Анал1з адказау дазьаляе выяв1ць узровень 
шфармаванасш студэнтау, ix адносшы да 
б1бл1ятэчнага абслугоування, прыцягнуць yBaiy 
да курса, выкл1каць заш кауленасць. 
Адначасова выкладчык мае шанц правесш 
лекцыю з разлйсам на пэуную групу студэнтау. 
Выхадны кантроль дазваляе меркаваць аб 
эфектыунасш заняткау. Пытанш тут так1я: аб 
як1х новых формах забеспячэння вольнага 
часу вы даведалюя з лекцьп? Як1я вам больш 
спадабалюя? У яшм мерапрыемстве вы xaiieni 
б удзельшчаць у якасш чытача? Якую б 
навуковую праблему у межах курса xaueni б 
даследаваць? Вашы пажаданш выкладчыку.

Найбольш дзсйсным1, на наш погляд, 
з’яуля юцца лекцьп, ямя змяшчаюць: апытанне 
у пачатку заняткау (уваходны кантроль), 
праблемныя пытант з укараненнем момантау 
дзепавой гульш; шфармацыю для роздуму; 
зварот да нагляднасш (дапаможный, схемы, 
практычныя студэншш работы); вылучэнне 
штэлектуальнага фону у фупе (памочнгкау 
выкладчыка); вынковае апытанне (выхадны
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