
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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паглыбдяю пь сьас тэарэты чны я веды, 
заяртаюць увагу на узаемасувязь пам1ж 
rjnm anrritfi i гумаштарнь»а навуьамь Далей 
практычиыя заняты праводчянпа па падгрупах 
(не бодал 10 чалавек). Кожная падгрупа 
схлавас макет алфавггнага каталога. Затым на 
вы тковы х групавых занятках (каля 40 
студантау у групе) кожная падгрупа абараняе 
методику аргашзацьп алфаштнага каталога.

Абагульненнс вопыту арган1зацьп i 
методыи правядзсння заняткау па курсу 
«{нблятэодыя каталоп» на.. б]бл1ятэчным 
аддаю ата лЬаратурнагафвкутатэта Дамаскага 
уш дерспэта сведчыць аб тьм , пгго для 
удасканаяснпя падрыхтоую кадрау мэта- 
згавна:

1) скдасш новую праграму па курсу 
«Кбтгг'типяг каталоп», палспшьщь узровень 
паярыхтоуы выкладчыкау спсцыяльных 
дысцывлш; падрыхтаваць падручнйо па 
с ж ф к л ы ш х  дысшшлшах, у тьш л к у  i па 
курсу «£мбтятэчныя каталоп»;

2) два щ ш щ эаш а прастычных заняткау 
па сиеаияльны х дысдыгопнах адкрыць 
навуковую б£бл1ятэку для студэнтау i 
вькЛадчыкау бзблигтэчнага аддзялсння, каб 
п р ащ  гни и занятц сдрьица развитою творчых 
зво»насдсй студэнтау, што будзе садэеншчащ> 
вашвпиэнюо аргашзацьр вучэбнага працэсу i 
ш и л и б ж тю  всдау студэнтау.

А багульненне вопыту работы па 
правядзешяо практычных заняткау па курсу 
«Етбш ятэчньи каталоп »  дае п ад ставу 
жркаващц што разващдо творчых здольнасцей 
студэнтау будзе садэсйтчаць наступнае:

1) правядэснае практичных заняткау у 
б*блмгэках або спсцыяльна абстаяяваных 
лгёараторывх;

2) хфаавдэеннс практычных заняткау 
раней, '4вв стувэнты атрымаюць тэарэтычныя 
заесты та  гэтаму курсу;

3) прямдтгинс семшарсих заняткау у 
вш тадас дыскусзй у я к ает  выннсовых. Гэга 
дасць югчьмасш, выявшь, як студенты засвош 
курс. Выступлснш студэнтау, ix прапановы 
ш  удасканаленню каталапзаш л у бШл1ятэках 
ctjpmbii аб тьм , што яны праявип творчы 
паяыход да сваей будучан дзейнасш, да 
прафеси;

4) ул1К вы кладчы кам ! вы ш кау 
ccMiHapcxix заняткау на экзаменах, што 
з’явщца добрым стымулам пры падрыхтоуцы 
дг ceMiHapcxix заняткау i будзе садзейшчаць 
павышэнню паспяховасш студэнтау;

5) забеспячэнне кожнага выпускника 
®бл1ятэчнагааддзялення работай (гэтаз’явщца 
адным з галоуных стымулау для набыцця 
спецыяльных всдау i развщ ця творчых 
здольнасцей).

Eire за В.М., 
дацэнт

ФАРМ1РАВАННЕ 
ЗДОЛЬНАСЦЕЙ СТУДЭНТАУ

У ПРАЦЭСЕ Б1БЛ1ЯТЭЧНАГА 
АБСЛУГОУВАННЯ КАРЫСТАЛЬШКАУ

Праблема вывучэння чалавечых здоль- 
насцей ужо дауно набыла выключную 
актуальнасць i значнасць. Пры яе вывучзнш 
вызначаны шэрагнапрамкау, у axix здольнасш 
разлшдакщца з розных пунктау глевжання. У 
дадзеным выпадку мы разпмдасм фарм1раваннс 
здольнасцей у канкрэтных Biaax дзсйнасщ 
студэнтау.

На наш погпяд, фаршраваннс здольнас
цей студэнтау мае прамую залежнасць ад ix 
прафесшнай наыраванасш, адпаведнасю ix 
лтарэсау выбран аму профшю навучання. Пры 
эдзяйснент прафссшнага выбару найбольш 
дзсйсньао матывамь яюя нясуць рэгулятыуную 
функцыю, выступаюць штарэс да прафсси i 
здольнасщ да яс. а таксама яс каштоунасщ. 
Шкавасць да прафеси становища асновай 
фарм1равання прафесшнага штарэсу, яю  
вы яуляецца у п атрэбн асш  набы ваць 
прафесшныя веды, уменш i навьш  у працэсе 
авалодвання прафесзяй. Асабл1ва м м н м  
падаецца менавгга таю падыход у дачынент 
да прафеси 6|бл1ятэкар&, я а  будзе працаващ» 
з дзсцьм1. З ’яуляю чы ся не тольк1 
б^блхятэкарам, але i педагогам, ён пав!нен 
валодаць тэорыяй i практыкай выхавання, 
навучання i адукацы1 падрастаю чага 
п акаленн я, разб!рацца у сацы яльна- 
похалапчных асабл1васиях асобы.
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