
нрыклад, чкскурсія ‘Кірмаш у Трасцкім", распрацананая ў Дчяржаўным мучсі псторыі беларускай літаратуры). дыя іоіаныя 
формы чкскурсіі. I Іаііулярнай формай іірацы на ссняшш час ч'яўляюцца мучейна-недагапчныя чаняткі. Яны расіірацоўнаюцца 
для тў іы й  аўдыгорыі, ч улікам vcix яе псіхолага-недагагічных харакгарыстык і, чвычайна, паі лыаіяюць ішведвалыііка ў адну 
пчўнуютчму Вельмі важна, штонры гэтым наведвалмгікі чяўляюццаактыўнымі, раўшііраўнымі ўдчелыгікамі працчеа каму- 
нікацыі. 11а жаль, дзейнасць літаратурных мутеяў у птым кірунку знаходчіцца япгчч не на надежным учроўні

У апошні час набыла вялікас значчнне дасугавая функцыя. Яна звязана ч уепрыняццем музея як месца адпачьшку і 
правядчсння волыіага часу. Гчта дас магчымасць наладжваць стасункі наведвальнікам музея паміж сабой Япы моіуць 
быць спантаннымі (напрыклад, абмеркаванне пасля нр чзентацыі), ці спецыялыш арганізаванымі (клуб.сіудыя і і:д ). 
могуць адбывацца ў сценах музея ці за яго мсжамі (мучейнае свята иа-ча межамі мучея). Нельга рачпіядаць дасуіавую 
функцыю і стасункі між наведвальнікамі як ‘дадатковы чфект' дчейнасці музея -  часам менаві га яны зяўляіоцца факта- 
рам, які вызначае эфектыўнасць музейнай дтейнасці ў іпўным сацыякультурным становішчі.і

Задачы мучея чмяняюцца ў сувячі са чмянсннем культурнага ўчроўня. Таму не вынадкова, піто ўчнікамць і ўчнікнуць у 
(лдучым і інніыя функцыі, чапатрабаваиыя часам.
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НАРОДНА-АРКЕСТРАВАЕ МАСТАЦТВА 
ЯК ФОРМА ТВОРЧАСЦІI ІНДЫВІДУАЛЬНАСЦЬ МУЗЫКАНТА

У цяперашні час асаблівую выстрыню і актуалмшсць набыло гістарычнае і тчарчтычнае вывуччнне народна-аркеет- 
равага вмканальніцтва. Даследчыкі вывучаюці» рочныя аспскп.і аркестравага мастацгва Так, напрыклад, некаторыя чвят- 
раюцца ў сваіх навуковых даследаваннях да складу аркестраў (Імханіцкі М., Яканюк М.), друпх болыи цікавіці, рчнергл- 
ар (Імханіцкі М., Польшына Г.),трчціх -  пытанні міжнацыяналыіых сувязей ў праірсе фармавання нацыяпалмшх арке- 
страў (Воран Б., Макаранка А.) Нашы навуковыя інтарчсы сканцчнтраваны вакол нраблемы ўчаемаадносіп кіраўніка і 
аркестраваіа калектыпа як сукупнасці выканаўцаў-індывідуалыіасцей. 1'чта складаная праблема яіпчч не чнайпіла св ай т  
комплексная адлюстравання ў навуковых працах і даследаваннях. Дадчены аргыкул нрысвечаны г>таму пытанніо.

ІІры вынуч->нні гггай праблсмы ўчнікае шмат нытаішяў, чвячаных ч даследаваннем рочных бакоў шматлікай дчейнасці 
мучычнага калектыву і дырыжора. Ііерйіза ўееггга належыцьда нытанняў, чвячаных засветшцкай і выхаваўчай функцыяй 

Удчел у калектыўнай творчасці дае магчымасць выканаўцу пазнаёміцца ч рачнастайнымі творамі сімфанічнага ре
пертуару, перакладзенымі для народнага аркестра, а таксама арыпнальнммі творамі для на род нага аркестра, 'паколькі 
творчасць V галіне народна -аркестра вай мучыкі ў Беларусі чаўсёды чяўлялася прчрагатывай пра(|)есійпых кампачітараў. 
нацыяналыше народна-аркестравае мысленне рачвівалася на аснове мыслення сімфанічнага" |4, е. 61) Такім чынам. 
удчельнікі калектыву могуць пачнаёміцца ч мучыкай розных чпох, пашырыць свае веды ў галшс музычнага мастацтва 

Перш за ўсе аркестр зіургоўвае і аб'ядноўвае аіульная ід->я і м>та. Яны абядіюўваюць розных на характары і тчмпераменцс 
мучыкаіггаў у адзіны зіургаваны моцны калектыў. Жаданне кожнага аркестраігга ажыццявіць калекп.іўную ідно сп.імулюе іх 
актыўнасць да творчасці. Калекті»іў, аб'яднаны агульнай ідчяй, ператйараепца ўтрыналы, моціп.і „(ухам арганічм У імя гльгх ідчй 
і мчты асабісп>ія якасці, рысы характеру і інгарчсы мучыканта адыхвдзяць на другі план, калектыўше бярч верх над асабістым 
Інакш кажучы, інтарчсы калектыву павінны стаць асабістымі ппарчсамі шжнага ўдчельніка аркестра I не аіюіпшою ролкі ў 
і ч т і>ім  адыірываюць дрбрыя, даверлівыя ўзаемаадносіны паміж музыкаітгамі, калі пачуццс калектывізму і сяброўсгва ішвыійае 
адказнасщ. музыканта -и якасць выканання сваёй партыі, напаўнеіпія яе пічырым, чыстасардччіп.ім, ;іухоўііа баіатым змссгам 

Дркестравае выканальнііггва -  ічга гая (}н)рма творчасці, дзе кожпы уркссіраігг ішвіпен кіранаці. аібой, снаімі чмоцыямі 
і настроем, павшен падпарадкоўваць свае дзеянні агулмімм задачам, што патрабуе вялікага ішмагаішя волі і саманало- 
дання. Выхаванне валявых якасцсй неабходна ксіжнаму музыканту', і п та  наірчбна ўмець рабіць. ‘ Лкцёру беч нолі нелм а, 
— пісаў К. Станіслаўскі. -  ІІершым долгам трчба вучмгйіа кіраваць сваей ноляй' |Цыт. па 3, u 4 3 1.

Калектыўнае выкапаіпіетвора -  п та  спекгакль, дчеадбываіоцца ішдчеі, ідче жывы дыялоі наміж аркестранымі ірупамі, 
рочнымі дзеючымі асобамі. тчатралі.нае прадстаўленне, дзе актыўна і дынамічна рачтртваецца драматурпя твора 1 ў 
пты м  працчсе галоўную роліс адыірываюць рчжысёр у асобе дырыжора і акцері.і v асобах мучыкантаў з іх яркай 
індывідуалі.насціо. I чым болып яскравыя іх гворчыя шдывідуалышсці, тым болын оагата і каларытна іучыці. сам ар
кестр. Аднак ўсе аркестранты павіпны быць падначалены аіулышй калектыўнай задуме і шчыра жадаці. яс реалічацыі 

ГІаівшрадш5гааш. сшю індыві;(уальнасці> аіулышй творчасці, падгрымлінаці' аіулі.ішс іушіше аркестра. і пры і ' п.ім чахо- 
ўваць свойтвар, вельмі цяжка. Дтя птага трчба мець дасгаткотю ступеньтчхіпчнай дасканаласш. нялію дыяпа’йіп снаіх магчы- 
масцей, умеш> тонка рчаіаваці, на найдрабнейшмя імянеіпп іучання аркестра, на жадаіпн і пчірчыя ішмаіанш ;ц.ірыжора

Калі аркесірапт выконвае ролю падначаленым, то для я т  з яўляецца вельмі важным, каму ііадішрадкоўнацца Маве- 
даць рчпетыціло яшчч не адчначае, іііто яна (Чдзе запоўнена духам творчасці. Для птага пафчбні.і асобі.ія ўмопы. пры якіх 
індывід\алышсць аркестранга маіпа адкрыцца ва ўсёй сваёй глыбіне і разнасгайнасці 1 'чта палкам чалежыць ад кіраўніка 
аркест)іа -  дырыжора «Аркесір робіца саючнікам кіраўніка, калі . кожны аркс-сі]іаіп бачыш.. пгт ў вачах дырыжора ёп не 
«інстр\мент», складаная частка аркестравай машыны, а арті.іст, да чалавсчых чмойыйякога rvri.i кіраўшкапеліое» [ 1. е. 521 
«Та.іент кожпаі'а -  як невялікі ручаёк, які павінен упадаць у адпо вялічнае рччьппча ка.іектыўнаіі гворчасці» | 3. с 521
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Такім чынам, галоўная задача дырыжора-кіраўніка заключаецца ў тым, каб, абапіраючыся ма індывідуальныя 
маіугнасці кожнага аркестранта, умацоўваць адзіпетва ўсяго аркестра, утвараць адзінае калектыўнае тпорчае ўспрыман- 
не музыкі. Аркестра вая іф а  не падаўляе індывідуальнасць музыкантаў, яна абядноўвае іх адзінствам думкі і задач.

Разам чгтгым Уіткаеяшчі адно пытанне, янне чвязана зякасцнмі, якімі валодае кіраўнік-дырыжор. I 'тга тычыцца яш гпскмеішастп, 
маштабнасці мыслення, тонкага мастацкага густу; пхнічнагй аснашчэння і адчл’вальнага ўспрымання тйесту выкпнваемага твора. 
Ганс фон Бюлаў сцвярджаў, іііто "няма дрэнных аркестраў. ссць тшыгі дрэнныя дырыжоры" [2, с. 4]. У птым ёсіц> сэнс.

Важным пытаннем пры разгледані калектыўнай выканалыііцкай творчасці з'яўляецца пытанне развіцця асабістых 
якасцей выканаўцы і захавання яго творчай індывідуальнасці. ІДі можна захаваць сваю індывідуальнасць, граючы ў ка- 
лектыве? Гэта пытанне ўзнікае заўсёды, калі калектыў, якім кіруе дырыжор, выконвае перш за ўсс яго рэкамендацыі і 
патрабаванні. Ці магчыма, падпарадкоўваючыся, захаваці. сваё творчае “Я ”? Адказаць можна так , што аркестр -  гэта 
такая форма калектыўнаі'а выканальніцтва, дзе кожны выкаішўца, захоўваючы сваю індывідуальнасць, падпарадкоўва- 
ецца агульным задачам у ажыццяўлснні аўтарскай задумы.

« ...Талентавітыямузыканты ўзбагачаюць план сваёй індывідуальнасцю і разтртваю ць вангу' ііт р п р тгац ы ю ... Iчта 
і ёсць калектыўнае мастаіггва пад адзіным кіраўніцгвам» [ 1, с. 55].

Калектыўная форма музыцыравання мае найважнейшае зн а ч и т е  для выхавання ў музыкантаў каштоўнасных 
прафесійных якасцей. Удзел музыканта ў калектыўных формах выканальніцтва выпрацоўвае псіхалагічную ўтўненасць, 
дагіамагае дамаі'чыся выканаўчай стабільнасці, садзейнічае развіціцо меладычнага, поліфанічнага, гарманічнага і темб
ра льна га слыху, а таксама выхавання дысцынліны ў адносінах рытма, адчування зручнага п м т ’

Размеркаваная праблема вельмі важная і патрабуе далейшага вывучання ва ўзаемасувязі калектыўнага (аркестр) і 
індывідуальнага (асобны выканаўца і кіраўнік-дырыжор). Менавіта творчай задуме дырыжора павінен падпарадкоўвац- 
ца калектыў. Спецыяльнае даследаванне птай  праблемы з ’яўляецца вельмі актуальным і значным для тэорыі і практыкі 
народна-аркестравага мастацтва.
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ЭТАПЫ ПРАФЕСІЙНАГА НАВУЧАННЯ ЯК АСНОВА ПАСПЯХОЙАЙ РЭКЛАМНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
МЕНЕДЖЭРА САЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНАЙ СФЕРЫ

Змест бесперапыннаі'а прафесійнага навучання менеджзра па рекламе сацыяльна-культурнай сферы павінен разпіядашш 
як адпаведная узросту каіппіпрьгчная сістэма Арыентацыя на ўзроставы этап развіцця асобы менеджера па рзкламе сацы
яльна-культурнай сферы прадутледжвае асшса ваннеўзроставых магчі>імасцей чалавека не сголмгі як нейкіх абмежавальнікау, 
колькі як перспективы. Людзі аднаго іігплектуальнага ўзросту могуць належапь да рознага ты ш  культурнага ўзросту

Па JI.C. Выгоцкаму, кожны узрост харакгарызуецца наступнымі параметрамі:
> сацыяльнай сітуацыяй развіцця;
V вядучай дзейнасцю;
> псіхічнымі новаўтварэннямі:
'г зонай бліжэйшага развіцця пазнавальнай і асобаснай сферы чалавека (1, с. 736].
У пасляшкольны перыяд, калі чалавек спядома падышоў да выбару спецыяльнасці -  менеджер па рзкламе сацыяльна- 

культурнай сферы, прафесійнае навучанне будуецца як працяі; паілыблеіпіе агульнай пра(]ссійнай культуры, якая прадыктава- 
на спецыфікай пхшкума, лііря, ВІ ГУ Калі у навучальным плане ўпершыню з'яуляецца придает "Реклама," тртба вызначыць, 
якую частку гэтай вялізнай іаліны трчба разглядаць на '.'роках 3 птай пары пачынаецца ііраціс станаўлення пазнавальна- 
прафесійных інтарэсаў, новаўтварінняў у С (|)ер ы  рюсту самапазнання. Сучасная вьшпйшая школа павінна быць не школай 
запамінання і ўзнаўлення інфармацыі, а школай мыслеіпш Пры птым неабходна забяспечыць удалае спалучзнне працісу 
набыцця прюфесійных ведаў, уменняў, навыкаў з выхаваннем асобасных якасцей (лдучага спецыяліста. У коледжах, ліірях, 
ВІ ГУ прадбачліва выхоўваць менеджера па рікламе, які не толькі валодае фундаментальным!, тчартгычнымі ведамі пра сацы- 
яльна-іф'льтурную інфраструктуріу, рзкламную дзейнасць менеджера ў птай галіне, але і іэтовы да ажыццяўлення практыч- 
ных функцый спецыяліста. Навучальныя установи новага тыпу -  ліцэі, гімназіі, каледжы, як і ВІГУ сацыяльна-культурнай 
скіраванасці, -  гадуюць нацыянальную, культурную эліту. Чым болый даскаійлую н ач альн ую  базу' будзе мець менеджер па 
ржламе сацыяльна-культурнай сферы, тым боями у яго ёсць шанцаў стаць вучоным-страт) гам, чулым прхнегыкам-выхапаце- 
лем. Навукова-арыентаваны менедаор па рзкламе ў стане аформіць свае практычныя інавацыі на зразумелай для калегмове. 
Ён імкнецца да атрымаішя дадатковай прафесійнай адукацыі, гатовы падзяліцца нрафесійным вопытам на семінарах і кан4>е- 
рэнцыях. Славутая "галерачка ч блакітным беражком" сама не ўзнікае. Той, хто чакае яе з ’яулення, дарзмна губляе час.

Усякі працзе -  ч'ява дынамічная і не церпіць таптання на месцы. У сувязі з гэтым, трзба памятаць, што прайсці ўсе 
этапы прафесійнага навучання можа той менеджер па рзкламе, які імкнецца паспець за жыццём, хутка адгукаецца на 
запатрабаванні часу. Інавацмйная прафесійная дзейнасць стварае магчымасці для задавальнення менеджэрам па рзкламе 
сваіх уласных асобасна-пра(})есійньгх патрэб, я т  дзейнасць набынас эмацыянальную афарбоўку. Бесперапыннасць наву
чання ўяўляе сабой адзіную функцыянальную сістэмл' ўсіх ітапаў г>тага npaipcv. Свабода і магчымасць выбару любімай
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