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РОЛЯ КАНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ У РАЗВЩЦ1 ПРАФЕС1ЙНЫХ

ЗДОЛЬНАСЦЕЙ СТУДЭНТАУ- 
ЗАВОЧН1КАУ

Галоунай мэтай кант рольных работ 
з’яулясцца якаснае засваенне i практычнас 
зам ацаванне вывучанага праграмнага 
матэрыялу. Праверка ix дазваляе у дастатковай 
cryneH i меркаваць аб прафесшных здольнасцях 
студэнтау-завочнкау, таму што мнопя зад am i 
таых работ па специальных дысцыплшах 
спрыяюць больш шырокаму азнаямленню з 
розныкп наирункам1 дзейнасш 6i6niflT3Ki.

3 мэтай вывучэння рол! кантрольных 
работ як сродку актыЫзацьп прафесшных 
здольнасцсй студэнтау-завочнкау нам1 было 
праведзена анкетнае апытанне 118 студэнтау 
IV курса ФЗН, што склала 70,2 працэнта ад 
агульнага л к у . Наибольшая колькасць 
студэнтау працую ць у б1бл1ятэках 
MiHicTiJpcTBa культуры /5 5 ,6  % I. Радавыя 
работн1к1 /б1бл1ятэкары, б1бл1сграфы, ст. 
б1бтятэкары/ склаш 60,4 %, ираунш  б1бл!ятэк 
i ix падраздзяленняу -  22,2 % (у ix л к  
уключаны i загадчьш невялкк  6i6niflT3K).

29,6% рэспандэнтау маюць працоуны 
стаж да пящ гадоу, 43,2% -- звыш пяш гадоу, 
21,7% — звыш десяш гадоу /у асноуным 
студэнты 401 i 402 груп, яыя навучаюцца 
пасля Мапл су ската б1бл1ятэчнага тэхнкума/ 
, i 5,5% апытаных працоуны стаж у анкетах 
не пазначьин.

На шгганне анкеты: «У якой cryneHi 
шкананне кантрольных работ па спецыяльных 
д н сц ы длш ах  садзей ш чае вывучэнню 
праграмнага матэрыялу?»-- 67,2% студэнтау 
адэмачьип, што яно спрыяе засваенню толый 
тон тэыы, па якой распрацавана задание; 
22,3% адказалй што выкананне кантрольных 
работ садзей ш чае вывучэнню усяго 
праграмнага матэрыялу.

Доя таго, каб сгымуляваць чытаннс 
в^эбнай дгтаратуры па асноуных пытаннях 
праграмы, мэтазгодна ва ycix варыянтах

кантрольны х работ па спецы яльны х 
ды сцы плш ах прадумаць магчымасць 
уключэння невялж х заданняу з розных 
раздзспау праграмы. Неабходна, на нашу думку, 
мяняць гэтыя заданш з умкам канкрэтных 
тыпау б1бл1ятэк, у як1х працуюць студэнты- 
завочнш, атаксамапрадугледжваць выкананне 
заданняу шдывшуальнага характару.

Практика anoumix год паказвае, што у 
кожсес1ёныыперыяд студэнты-завочнш вепььй 
рэдка звяртаюцца да выкладчыкау за 
каисультацыям1 па пьп'аипях, ЯК1Я узшкаюць 
пры выкаианш кантрольных работ /вы- 
ключэнне складаюць м1нчане/. Большасць з 
ix карыстаюцца дапамогай сваи калег па 
рабоце ш супрацоункау шшых б1бл1ятэк. Аб 
гэтым сведчаць адказы студэнтау. Так, 
пастаянна да паслуг работнкау бiблiятэк 
звяртаюцца 22,2% апытаных, у цяжклх 
выпадках -  62,2%, i толыа 14,8% студэнтау 
выконваюць усе заданш самастойна. 
Неабходна адзначыць, што за дапамогай да 
супрацоункау сваей i шшых б{бл!ятэк 
звяртаюцца студэнты, як1я працуюць у розных 
тынах б1бл1ятэк, незалежиа ад пасады i 
працоунага стажу. У гэтай сувя-ji заслугоувае 
увап практика правядзения дня завочнка, 
якую, на наш погляд, неабходна весш далей; 
пры гэтым неабходна загадзя шфармаваць 
студэнтау аб магчымасш атрымаць у гэты 
дзень кансультацьй па кантрольных работах. 
Як Hi парадаксальна, але на пытанне анкеты: 
<<Яюя цяжкасш узнкаюиь у Вас пры выкаианш 
кантрольны х работ па спецы яльны х 
дысцыплшах?»— больш за палову адказау 
/56,8%/ прыпадае на варыянт «адсугтчае 
неабходная л1таратура». Станов1шча з вучэбнай 
л1таратурай, а тым больш з шшымй 
матэрыяламь яю я рэкамендаваны для 
выканання кантрольных работ па спецыяльных 
дысцыплшах, всльш складанае, таму што 
набываецца гэтая л1таратура б1блштэкам1 у 
адным-двух экземплярах. Матэрыялы ж 
лекцый, метадычныя дапам ож ткй ям я  
выдаюцца кафедраш факультэта б1бл1ятэчна- 
шфармацыйных сктэм, наогул не трапляюць 
у фонды мнопх, нават буйных, б!бл1ятэк 
рэспублш. Адказваючы на пытанне: «Яки
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специальный часогпсы Вы чытасце?»— 63% 
рэспандэнтау адзначьии часогас «Б1бл1ятэка>»; 
21% апытаных не чытаюць шводнага з 
названых часотсау, пры гэгым адзначаюць. 
што не маюць ix у фондах б1бл1ятэк, SKiMi 
карыстаюцца. Пэуны itrrapac вышнкаюць 
адказы студэнтау-завочшкау на пытанне 
анкеты :«LU дапамагае выкананнс кантрольных 
работ па спецыяпьных дысцыплшах Вашай 
практычнай дзейнасш?» Сганоуча на гэтас 
пытанне адказал1 70,3% рэспандэнтау. 3 лису 
апытаных студэнтау 83,9% л1чаць найбольш 
цяжкай кантрольную рабегу па курсу 
«Б1бл1яграф1я грам адска-палггы чнай 
лггаратуры».

Вынш  даследавання сведчаць аб тым, 
што адной з задач выкладчыкау спецыяльных 
дысцыплш з’яуляецца дыферэнцыраваны 
падыход пры распрацоуцы заданняу для 
кантрольных работ. Неабходна вырашаць 
пытант пераемнасш, збгнжэння крытэрыяу 
ацэнк1 якасш кантрольных работ, магчымасш 
нашеання на ix аснове курсавых работ i iHm. 
Для гэтага патрэбны намаганш  ycix 
выкладчыкау ф акультэта б1бл1ятэчна- 
шфармацыйных с1стэм.

Хаддад Наб1ль. 
acnipaH T

РАЗВ1ЦЦЁ ТВОРЧЫХ 
ЗДОЛЬНАСЦЕЙ СТУДЭНТАУ 

У ПРАЦЭСЕ ПРАВЯДЗЕННЯ 
ПРАКТИЧНЫХ ЗАНЯТКАУ ПА 

КУРСУ «Б1ЕЛ1ЯТЭЧНЫЯ КАТАЛОП»
9 ДАМАСКШ УНГОЕРСПЭЦЕ

У кожнай навучальнай установс ёсць 
свае асабл!васщ i праблсмы у развщщ творчых 
здольнасцей студэнтау, у фарм1раванш 
спсцьш пстау. Ёсць свае асабл1васш у 
падры хтоуцы  спецыялдетау у галш е 
б1блиггэчнай справы i на б1бл1ятэчным 
аддзяленш  л1таратурнага 'факультэта 
Дамаскага уювереггата.

Адным з асноуных спецыяльных 
4 * w e n y ,  n i  вывучаюць студэнты гагата

аддзялення, з'яуляеццапрадмег «Бйбипятечнмя 
каталоп». Прафама па гэтаму курсу была 
састаулена не спщыялнггамь Мснав^атаму у 
гэтай праграмс сустракаюцца некоторым 
недакладнасш. На жаль, нрактычным запяткам 
там не надаецца пэунай увап. Ва ушвсрсп эпс 
няма шводнай спсцыяльиай кафедры у галше 
б1блЫтэказнауства i Смб-шяграфп, шноднаь 
абсталяванай иудыторьи для прапядчения 
лабараторных заняткау. Таму ныкладчыкам 
па курсу «Б1бл1ятэчныя каталоп» прыходшша 
вырашаць некаторыя праблсмы. Пэуную 
частку заняткау выкладчык1 праводзяць у 
б1бл1ятэках.

У час практычных заняткау студенты 
першага курса не толы и знасмянпа ч 
б1бл1ятэкай, але i вучацца карыстацна 
каталогам i алфаветна-прадметным наказаль- 
ж к ам . Значная увага удзялясцна 
б1бл1яфаф1чнаму a n ic a iin io  дакументау. На 
аснове падабраных крышц у б1б)йягл|ы 
праводзяцца практычныя заняты па an ica n iu o . 
С тудэнтам падабаецц а, кал! зан яты  
праводзяцца у б1бл1ятэцы. Звычайна насля 
T axix  заняткау студэнты лепш вал од тощ. 
практичным! ведам! i лягчэй успрымаюць 
тэарэтычныя веды у r a n in e  каталапзаиьи. I 
самае галоунае, у час ry ra p tc i са студэмтам) 
высвятляецца, што пасля правядзення заняткау 
у б1бл1ятэцы у ix  y3H ixae сапрауднае уяуленнс 
аб сваей прафесн i павял iw B aeuua цйсавасць да 
яе. У адрозненне ад студэнтау старших курсау, 
першакуренш c r a n i  адносщца да y c ix  вшау 
заняткау больш ад казн а; яны стараюцца 
засвощь тэарэтычныя веды, каб выкарыстаць 
ix  у практычнай рабоце.

Для студэнтау 2-га курса методыка 
правядзення практычных заняткау шшая. Па- 
першае, студэнты самастойна, па уласнаму 
жаданню, выб1раюць тэму. Па гэтай тэмс яны 
падб1раюць звыш 50 найменняу KHir. Пасля 
гэтага атсваюць усе KHiri у адпаведнасш з 
дзяржауным стандартам па б!бп!яграф!чиаму 
атсанню (пад загалоукам або пад назвай). 
Пасля атсання карты аддаюць на праверку 
выкладчыку, а на аснове падабраных па тэме 
дакументау пшуць рэферат або выступаюць 
з дакладам. У час дыскусп студэнты
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