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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 
Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне «Са-

цыякультурная дзейнасць бібліятэк» распрацавана для ўстаноў 
вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з 
патрабаваннямі адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі  
І ступені па спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфар-
мацыйная дзейнасць (па напрамках). 

Вучэбная дысцыпліна «Сацыякультурная дзейнасць біблія-
тэк» складаецца з двух раздзелаў: «Тэорыя і гісторыя сацыя-
культурнай дзейнасці бібліятэк» і «Тэхналогія сацыякуль-
турнай дзейнасці бібліятэк». Дадзеная праграма прызначана 
для вывучэння другога раздзела « Тэхналогія сацыякультурнай 
дзейнасці бібліятэк». 

Вучэбная дысцыпліна «Сацыякультурная дзейнасць біблія-
тэк. Раздзел 2. Тэхналогія сацыякультурнай дзейнасці біблія-
тэк» забяспечвае прафесійную падрыхтоўку бібліятэчных спе-
цыялістаў у сферы арганізацыі сацыякультурнай прасторы біб-
ліятэк, фарміруе веды і ўменні, неабходныя для ажыццяўлення 
сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк у сучасных умовах. 

Актуальнасць вывучэння дысцыпліны абумоўлена тым, што 
сёння назіраецца рост значнасці сацыякультурнай дзейнасці як 
грамадскай каштоўнасці; яе магчымасці і патэнцыял у дзейнас-
ці бібліятэк спрыяюць уключэнню чалавека ў свет культуры, 
вырашаюць задачы фарміравання асобы ў яе развіцці і сацы-
яльным самавызначэнні, яны здольныя падрыхтаваць чалавека 
да працоўнай дзейнасці, даць умовы паўнавартаснага адпачын-
ку, камунікацыі, самаадукацыі, насыціць неабходнай інфарма-
цыяй, рэалізаваць творчыя патрэбы.  

Вучэбная дысцыпліна структуравана па раздзелах і тэмах, 
якія ўяўляюць сабой адносна самастойныя ўзбуйненыя дыдак-
тычныя адзінкі зместу навучання. Змест тэм абапіраецца і 
спалучаецца з набытымі студэнтамі ведамі і ўменнямі пры 
вывучэнні вучэбных дысцыплін агульнанавуковага і агульна-
прафесійнага цыкла, такіх як «Педагогіка», «Псіхалогія», 
«Культуралогія», «Бібліятэказнаўства» і цыкла спецыяльных 
дысцыплін: «Бібліятэчна-інфармацыйнае абслугоўванне», 
«Бібліятэчна-інфармацыйны маркетынг і менеджмент», «Са-
цыякультурная дзейнасць бібліятэк. Раздзел 1. Тэорыя і гісто-
рыя сацыякультурнай дзейнасці бібліятэк».  
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Мэта вучэбнай дысцыпліны – засваенне студэнтамі сутнасці 
тэхналагічнага працэсу сацыяльна-культурнай дзейнасці і ава-
лоданне тэхналагічнымі і метадычнымі прыёмамі ажыццяўлен-
ня сацыяльна-культурнай дзейнасці ў бібліятэцы. 

Задачы дысцыпліны: 
– азнаёміцца з тэрміналагічнай сістэмай вывучаемай дыс-

цыпліны; 
– засвоіць веды аб асноўных кампанентах механізма тэхна-

логіі сацыяльна-культурнай дзейнасці, яе формах, сродках, ме-
тадах, асаблівасцях пастаноўкі культурна-дасугавых праграм у 
бібліятэках і тэхналогіі іх рэалізацыі, асаблівасцях кіравання 
сацыяльна-культурнай дзейнасцю бібліятэк; 

– авалодаць тэхналогіяй арганізацыі і правядзення інфарма-
цыйна-асветніцкіх, адукацыйных, культурна-дасугавых і рэк-
рэацыйна-аздараўленчых мерапрыемстваў, праектнымі тэхна-
логіямі ажыццяўлення сацыяльна-культурнай дзейнасці біблія-
тэк;  

– авалодаць асновамі сцэнарнага майстэрства, рэжысуры; 
– сфарміраваць уменні і навыкі арганізацыі сацыяльна-куль-

турнай дзейнасці бібліятэк;  
– развіць здольнасці да пастаяннай самаадукацыі і эфектыў-

най самарэалізацыі ў прафесіі.  
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен 

ведаць: 
– асноўныя кампаненты і этапы тэхналагічнага працэсу са-

цыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк; 
– формы, метады і выразныя сродкі сацыяльна-культурнай 

дзейнасці бібліятэк;  
– асновы пастаноўкі культурна-дасугавых праграм у біблія-

тэках; 
– асаблівасці арганізацыі сацыяльна-культурнай дзейнасці 

ў бібліятэках; 
– асновы менеджменту і маркетынгу сацыяльна-культурнай 

дзейнасці ў бібліятэках; 
– асаблівасці метадычнага забеспячэння тэхналогій сацы-

яльна-культурнай дзейнасці ў бібліятэчных установах; 
умець: 
– распрацоўваць праграмы тэхналагічнага працэсу сацыяль-

на-культурнай дзейнасці ў бібліятэках, ажыццяўляць іх аналіз, 
дыягностыку і рэфлексію; 
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– арганізоўваць масавыя, групавыя і індывідуальныя формы 
сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк; 

– складаць сцэнарныя планы і сцэнарыі разнастайных форм 
культурна-дасугавых праграм;  

– выкарыстоўваць вопыт работы ўстаноў культуры ў галіне 
сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк розных тыпаў;  

валодаць:  
– сучаснымі метадамі эфектыўнай сацыяльна-культурнай 

дзейнасці бібліятэк; 
– драматургічнымі і рэжысёрскімі навыкамі арганізацыі 

культурна-дасугавых праграм у бібліятэках; 
– навыкамі планавання, кантролю, уліку і справаздачнасці 

па выніках рэалізацыі сацыяльна-культурнай дзейнасці ў біб-
ліятэках. 

У ліку эфектыўных педагагічных метадаў і тэхналогій наву-
чання, якія садзейнічаюць эфектыўнаму засваенню ведаў, на-
быццю вопыту самастойнага вырашэння вучэбных і даследчых 
задач, вылучаюцца наступныя: 

– тэхналогіі вучэбна-даследчыцкай дзейнасці; 
– рэпрадукцыйныя метады (дэманстрацыя кіна- і аўдыяза-

пісаў); 
– метад праблемнага выкладання; 
– камунікатыўныя і гульнявыя тэхналогіі; 
– кантрольна-ацэначныя метады (тэсціраванне). 
Засваенне вучэбнай дысцыпліны «Сацыякультурная дзей-

насць бібліятэк. Раздзел 2. Тэхналогія сацыякультурнай дзей-
насці бібліятэк» па напрамку спецыяльнасці 1-23 01 11-01 
Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (менеджмент) павінна 
забяспечыць фарміраванне наступных кампетэнцый. 

Акадэмічныя кампетэнцыі:  
АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтыч-

ныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач.  
АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 
АК-10. Валодаць метадычнымі ведамі і даследчымі ўмення-

мі, якія забяспечваюць вырашэнне задач інавацыйна-метадыч-
най і навукова-даследчай дзейнасці ў галіне бібліятэчна-інфар-
мацыйнай дзейнасці. 

Сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі: 
САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 
САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. 
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САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый. 
САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі. 
САК-6. Умець працаваць у камандзе. 
САК-7. Быць здольным асэнсавана ўспрымаць і беражліва 

адносіцца да гістарычнай, культурнай спадчыны Беларусі і све-
ту, культурных традыцый і рэлігійных поглядаў. 

Прафесійныя кампетэнцыі: 
ПК-8. Устанаўліваць і падтрымліваць трывалыя сувязі з роз-

нымі сацыяльнымі інстытутамі (сям’я, школа, установы куль-
туры, адукацыі, прадпрыемствы і інш.) з мэтай фарміравання 
спрыяльнага сацыякультурнага асяроддзя; развіваць сацыяль-
нае партнёрства з мясцовымі ўладамі і грамадскасцю. 

ПК-9. Арганізоўваць і праводзіць інфармацыйна-асветніцкія, 
адукацыйныя, культурна-творчыя, культурна-дасугавыя і рэк-
рэацыйна-аздараўленчыя мерапрыемствы. 

ПК-10. Фарміраваць безбар’ернае бібліятэчнае асяроддзе для 
абслугоўвання асоб з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. 

ПК-11. Выкарыстоўваць псіхолага-педагагічныя метады пад-
час бібліятэчнага абслугоўвання і правядзення разнастайных 
сацыяльна-культурных мерапрыемстваў. 

ПК-13. Аказваць кансалтынгавую дапамогу па разнастайных 
кірунках бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці.  

ПК-35. Праводзіць метадычны маніторынг і метадычныя да-
следаванні ў бібліятэках. 

Для кіравання вучэбным працэсам і арганізацыі кантрольна-
ацэначнай дзейнасці выкладчыкам рэкамендуецца выкарыстоў-
ваць рэйтынгавую сістэму ацэнкі вучэбна-пазнавальнай і да-
следчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай 
самастойнай работы, вучэбна-метадычныя комплексы. 

Пры вывучэнні вучэбнай дысцыпліны «Сацыякультурная 
дзейнасць бібліятэк. Раздзел 2. Тэхналогія сацыякультурнай 
дзейнасці бібліятэк» выкарыстоўваюцца наступныя формы: 
аўдыторная і групавая. Паспяховаму засваенню вучэбнай 
дысцыпліны спрыяе ўключэнне заданняў па дысцыпліне ў пра-
граму вытворчай практыкі. 

У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам і адукацыйным 
стандартам на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны «Сацыякуль-
турная дзейнасць бібліятэк» для напрамку спецыяльнасці  
1-23 01 11-01 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (менедж-
мент) усяго прадугледжана 128 гадзін, з іх 68 – аўдыторныя 
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заняткі. На вывучэнне вучэбнай дысцыпліны «Сацыякуль-
турная дзейнасць бібліятэк. Раздзел 2. Тэхналогія сацыякуль-
турнай дзейнасці бібліятэк» прадугледжана 64 гадзіны, з іх  
34 гадзіны – аўдыторныя заняткі. Прыкладнае размеркаванне 
аўдыторных гадзін па відах заняткаў: лекцыі – 10 гадзін, семі-
нарскія заняткі – 4 гадзіны, практычныя заняткі – 12 гадзін, 
лабараторныя заняткі – 8 гадзін. Рэкамендаванай формай 
выніковага кантролю з’яўляецца залік. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

Раздзелы і тэмы 

Колькасць  
аўдыторных гадзін 

ус
яг

о 

ле
кц

ы
і 

се
мі

на
ры

 

пр
ак

ты
чн

ы
я 

за
ня

тк
і 

ла
ба

ра
то

рн
ы

я 
за

ня
тк

і 

Уводзіны 1 1      
Раздзел І. Арганізацыйна-тэхналагічныя асновы 

сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк 
Тэма 1. Характарыстыка кампанентаў, 
форм і сродкаў тэхналогіі сацыяльна-
культурнай дзейнасці бібліятэк  

5  1 2 2  

Тэма 2. Праектныя тэхналогіі ў сацыяль-
на-культурнай дзейнасці бібліятэк 4  2   2 

Раздзел ІІ. Пастаноўка культурна-дасугавых праграм  
у бібліятэках 

Тэма 3. Кампаненты прафесійнага май-
стэрства пастаноўшчыка культурна-дасу-
гавых праграм  

4 2 
 

2 
 

Тэма 4. Сцэнарна-рэжысёрскія асновы 
пастаноўкі культурна-дасугавых праграм і 
тэхналогія іх рэалізацыі 

6 2  4  

Тэма 5. Мастацкае і музычнае афармленне 
культурна-дасугавых праграм у бібліятэ-
ках 

4    2 2 

Раздзел IІІ. Кіраванне сацыяльна-культурнай дзейнасцю 
ў бібліятэках як частка тэхналагічнага працэсу 

Тэма 6. Агульныя пытанні кіравання са-
цыяльна-культурнай дзейнасцю ў біблія-
тэках 

6 2  2 2 

Тэма 7. Метадычнае забеспячэнне сацыяль-
на-культурнай дзейнасці ў бібліятэках 4  2  2 

Усяго… 34 10 4 12 8 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

Уводзіны  
Прадмет, змест і задачы вучэбнай дысцыпліны «Сацыякуль-

турная дзейнасць бібліятэк. Раздзел 2. Тэхналогія сацыякуль-
турнай дзейнасці бібліятэк». Яе месца ў сістэме падрыхтоўкі 
будучага спецыяліста. Кампетэнцыі, якія фарміруюцца ў 
студэнтаў падчас вывучэння вучэбнай дысцыпліны. Тэарэтыка-
практычная накіраванасць вучэбнай дысцыпліны, яе ўзаема-
сувязь з цыкламі агульнанавуковых, агульнапрафесійных і 
спецыяльных дысцыплін. Асноўныя віды вучэбных заняткаў 
і арганізацыя самастойнай працы студэнтаў. Формы кантролю. 
Характарыстыка забяспечанасці вучэбнай дысцыпліны вучэб-
най, метадычнай і навуковай літаратурай. 

 
 

Раздзел І. Арганізацыйна-тэхналагічныя асновы  
сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк 

 
Тэма 1. Характарыстыка кампанентаў, форм і сродкаў 
тэхналогіі сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк  

Структурна-тыпалагічная характарыстыка тэхналогіі сацы-
яльна-культурнай дзейнасці бібліятэк. Кампаненты тэхналогіі 
сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк. Выразныя сродкі 
тэхналогіі сацыяльна-культурнай дзейнасці. Метады тэхналогіі 
сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк. Формы сацыяльна-
культурнай дзейнасці бібліятэк, іх месца ў структуры тэх-
налагічнага працэсу.  

Методыка падрыхтоўкі традыцыйных, інавацыйных, вусных, 
наглядных і комплексных бібліятэчных мерапрыемстваў. Эта-
пы падрыхтоўкі і правядзення бібліятэчных мерапрыемстваў: 
агульная характарыстыка. Інфармацыйна-асветніцкія біблія-
тэчныя праграмы і мерапрыемствы як сацыяльная з’ява. Сут-
насць, прынцыпы і функцыі мастацка-публіцыстычнай работы 
бібліятэк. Задачы бібліятэчных мерапрыемстваў культурна-за-
баўляльнага зместу. Формы культурна-забаўляльнай дзейнасці 
ў бібліятэках розных тыпаў. Тэхналогія падрыхтоўкі і правя-
дзення прэзентацый бібліятэчных прадуктаў і паслуг.  

Формы, структура і жанравыя асаблівасці групавых сацы-
яльна-культурных праграм бібліятэк. Клубы па інтарэсах як 
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актуальная групавая форма сацыяльна-культурнай дзейнасці 
бібліятэк: патрабаванні да арганізацыі, дакументацыі, зместу 
дзейнасці. Гуртковая работа бібліятэк. Змест і ўмовы распра-
цоўкі індывідуальных форм сацыяльна-культурнай дзейнасці ў 
бібліятэках. 

Сродкі, метады і формы арганізацыі сацыякультурнай дзей-
насці бібліятэк у абслугоўванні асоб з абмежаванымі фізічнымі 
магчымасцямі. 

 
Тэма 2. Праектныя тэхналогіі 

ў сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк 
 Мэты і задачы праектнай сацыяльна-культурнай дзейнасці 

бібліятэк. Функцыі праектавання ў сацыяльна-культурнай 
дзейнасці бібліятэк. Паняцце і характарыстыка праблемнай сі-
туацыі ў сацыяльна-культурнай дзейнасці.  

Кампаненты праектных тэхналогій: вывучэнне праблемнага 
поля соцыуму, дыягностыка, вызначэнне мэт і задач, форм, 
сродкаў і метадаў. Элементы мадэлявання і канструявання 
бібліятэчнага асяроддзя ў сацыяльна-культурных тэхналогіях. 
Характарыстыка асноўных праектных тэхналагічных сістэм: 
рэкрэацыйнай, інфармацыйнай, асветніцкай, камунікацыйнай, 
відовішчнай, гульнявой, сацыяльнай – іх выкарыстанне ў біб-
ліятэчным праектаванні. 

Дыферэнцыяцыя сацыяльна-культурных праектаў па складзе 
ўдзельнікаў, мэтавай устаноўцы, тэматыцы, тэрмінах рэаліза-
цыі. Структура бібліятэчнага праекта (заяўкі). Этапы фармі-
равання сацыяльна-культурных праектаў у бібліятэках. 

 
 

Раздзел ІІ. Пастаноўка культурна- 
дасугавых праграм у бібліятэках 

 
Тэма 3. Кампаненты прафесійнага майстэрства 
пастаноўшчыка культурна-дасугавых праграм  

Шматфункцыянальнасць работы бібліятэкара падчас пад-
рыхтоўкі культурна-дасугавых праграм. Тыпалогія вядучых 
у залежнасці ад асобасных якасцей вядучага і формы культур-
на-дасугавай праграмы. Тэхнічныя навыкі і арганізацыйныя 
здольнасці вядучага культурна-дасугавай праграмы.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 11 

Інфармацыйная і моўная культура вядучага культурна-дасу-
гавых праграм. Паняцці «артыкуляцыя», «дыкцыя», «інтана-
цыя». Артыкуляцыйная гімнастыка. Спецыфіка вядзення асоб-
ных відаў культурна-дасугавых праграм бібліятэкі. Этапы па-
будовы іміджу вядучага культурна-дасугавых праграм у біб-
ліятэках. 

Падзел драматургічнай і рэжысёрскай дзейнасці бібліятэ-
кара. Майстэрства бібліятэкара як акцёра і рэжысёра. 

 
Тэма 4. Сцэнарна-рэжысёрскія асновы пастаноўкі 

культурна-дасугавых праграм і тэхналогія іх рэалізацыі 
Драматургія – аснова мастацка-публіцыстычнай дзейнасці 

і сюжэтна-вобразная канцэпцыя культурна-дасугавай праграмы 
бібліятэкі. Сцэнарый і сцэнарны план як асноўныя віды дра-
матургіі. Асноўныя этапы распрацоўкі сцэнарыя бібліятэчнага 
мерапрыемства і культурна-дасугавай праграмы. Кампазіцыя 
і экспазіцыя сцэнарыя.  

Вызначэнне формы, праблематыкі, аўтарскай пазіцыі. Рас-
працоўка сэнсавага стрыжня сцэнарыя. Падбор і выкарыстанне 
літаратурнага і дакументнага матэрыялу. Мантаж як сродак ар-
ганізацыі сцэнарнага матэрыялу. Паняцце «рэжысёрскі сцэна-
рый». 

Рэжысура як працэс сінтэзу сродкаў мастацка-эмацыяналь-
нага ўздзеяння і драматургічнага матэрыялу. Этапы ўваса-
блення рэжысёрскай ідэі культурна-дасугавага мерапрыемства 
і праграмы. 

Мэты, задачы, прынцыпы і прыёмы рэжысуры пры падрых-
тоўцы культурна-дасугавых праграм. Паняцце «сцэнарна-рэ-
жысёрская эксплікацыя». Характэрныя асаблівасці сцэнарна-
рэжысёрскай эксплікацыі, абумоўленыя бібліятэчнымі сродка-
мі. Этапы працэсу рэпетыцыі. Арганізацыйныя асновы творча-
га паказу праграмы. Крытэрыі ацэнкі падрыхтаванасці прагра-
мы для правядзення ў чытацкай аўдыторыі. 

 
Тэма 5. Мастацкае і музычнае афармленне 
культурна-дасугавых праграм у бібліятэках 

Мастацкае афармленне культурна-дасугавых праграм у біб-
ліятэках: функцыі і асноўныя патрабаванні. Сродкі сцэнічнай 
выразнасці. Ідэйная накіраванасць пры афармленні памяшкан-
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няў для правядзення культурна-дасугавых праграм у біблія-
тэках.  

Асновы афармлення друкаванай прадукцыі да культурна-
дасугавых праграм бібліятэк. Правілы падрыхтоўкі афіш. Па-
няцце «ай-стопер». Патрабаванні да афармлення запрашэнняў 
на культурна-дасугавыя праграмы бібліятэк. 

Класіфікацыя музыкі ў культурна-дасугавых праграмах біб-
ліятэк. Характарыстыка, спецыфіка і функцыі музычнага пра-
лога, музычнага эпілога, музычнага эпізоду, нумара, антракту 
і музыкі падчас дзеяння. Лейтматыў у культурна-дасугавых 
праграмах бібліятэк.  

 
 

Раздзел IІІ. Кіраванне сацыяльна-культурнай дзейнасцю 
ў бібліятэках як частка тэхналагічнага працэсу 

 
Тэма 6. Агульныя пытанні кіравання 

сацыяльна-культурнай дзейнасцю ў бібліятэках 
Кіраўнічыя тэхналогіі ў сацыякультурнай дзейнасці: агуль-

ная характарыстыка. Адметнасці тэхналогій аналізу, прагназа-
вання, выпрацоўкі і прыняцці кіраўнічых рашэнняў, планаван-
ня, арганізацыі выканання планаў, каардынацыі, матывацыі 
і кантролю ў сацыякультурнай дзейнасці бібліятэк. Кіраванне 
матэрыяльна-тэхнічнай базай і фінансаваннем сацыякультур-
най дзейнасці бібліятэк. Асабісты менеджмент кіраўніка са-
цыякультурнай дзейнасцю бібліятэкі. 

 Тэхналогіі еvent-менеджменту і еvent-маркетынгу ў пра-
цэсах кіравання сацыяльна-культурнай дзейнасцю бібліятэк.  

Паняцце эфектыўнасці сацыяльна-культурнай дзейнасці біб-
ліятэк. Методыка вывучэння эфектыўнасці розных кірункаў са-
цыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк. 

 
Тэма 7. Метадычнае забеспячэнне 

сацыяльна-культурнай дзейнасці ў бібліятэках 
Сутнаснае прызначэнне метадычнага забеспячэння сацыяль-

на-культурнай дзейнасці бібліятэк. Асноўныя кірункі і задачы 
метадычнага забеспячэння сацыяльна-культурнай дзейнасці 
бібліятэк. Метадычнае забеспячэнне і метадычнае кіраўніцтва 
сацыяльна-культурнай дзейнасцю. Функцыі метадычнай рабо-
ты ў сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк. 
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Асаблівасці і этапы вывучэння перадавога вопыту ў тэхна-
логіі сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк, асноўныя 
метады. 

Прафесійная кампетэнтнасць бібліятэкараў-метадыстаў як фак-
тар інтэнсіфікацыі сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк. 

Павышэнне кваліфікацыі персаналу бібліятэкі, які ажыц-
цяўляе сацыяльна-культурную дзейнасць. Сістэма дадатковай 
прафесійнай адукацыі ў сферы арганізацыі сацыяльна-культур-
най дзейнасці бібліятэк, яе спецыфічныя адметнасці.  
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Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі 
Для дыягностыкі прафесійных кампетэнцый, выяўлення ўз-

роўню засваення ведаў і ўменняў па дысцыпліне рэкаменда-
ваны наступны інструментарый: 

– падрыхтоўка прэзентацый; 
– выкананне тэставых заданняў; 
– напісанне рэфератаў па асобных раздзелах дысцыпліны; 
– напісанне дакладаў на навуковыя канферэнцыі па асобных 

тэмах дысцыпліны; 
– падрыхтоўка і правядзенне сацыякультурных праграм і ме-

рапрыемстваў на базе бібліятэк і ў аўдыторыі; 
– вуснае апытанне студэнтаў на семінарах па распрацаваных 

тэмах; 
– залік. 
 
Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні 

самастойнай работы студэнтаў 
Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў прадугледжвае 

работу з навуковай і вучэбна-метадычнай літаратурай, выву-
чэнне студэнтамі асобных пытанняў дысцыпліны, падрыхтоўку 
да семінарскіх заняткаў, заліку. 

Самастойная работа выконваецца ў любой рэкамендаванай 
форме па раздзелах: «Арганізацыйна-тэхналагічныя асновы 
сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк», «Пастаноўка куль-
турна-дасугавых праграм у бібліятэках», «Кіраванне сацыяль-
на-культурнай дзейнасцю ў бібліятэках як частка тэхналагічна-
га працэсу» па адной з тэм, якія прыведзены ніжэй. Яна павін-
на мець тытульны ліст, асноўную частку і спіс літаратуры. 

Тэматыка самастойнай работы з’яўляецца абавязковай, але 
студэнт мае права звузіць ці пашырыць абраную тэму. Пры на-
пісанні работы можна выкарыстоўваць літаратуру па дыс-
цыпліне. 

 
Прыкладныя формы выканання самастойнай работы: 
– напісанне рэферата (не менш 12 старонак); 
– распрацоўка візуальнай прэзентацыі (не менш 12 слайдаў); 
– распрацоўка аўдыявізуальнай прэзентацыі (не карацей за 

2 хвіліны дэманстрацыі); 
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– распрацоўка метадычных матэрыялаў па выкананні пэў-
ных кірункаў сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк (не 
менш 12 старонак). 

 
 

Прыкладныя тэмы для самастойнай работы 
 

Раздзел I. Арганізацыйна-тэхналагічныя асновы 
сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк 

1. Кампаненты тэхналогіі сацыяльна-культурнай дзейнасці 
бібліятэк. 

2. Сродкі, формы і метады сацыяльна-культурнай дзейнасці 
як асноўныя складаючыя тэхналагічнага працэсу. 

3. Выразныя сродкі тэхналогіі сацыяльна-культурнай дзейнасці. 
4. Этапы падрыхтоўкі і правядзення бібліятэчных мерапры-

емстваў. 
5. Інфармацыйна-асветніцкія бібліятэчныя праграмы і мера-

прыемствы як сацыяльная з’ява. 
6. Сутнасць, прынцыпы і функцыі мастацка-публіцыстычнай 

работы бібліятэк.  
7. Мэты і прынцыпы рэалізацыі культурна-забаўляльных ме-

рапрыемстваў у бібліятэках.  
8. Мэты, задачы і асноўныя кірункі групавой і індывіду-

альнай работы з карыстальнікамі.  
9. Клубы па інтарэсах як актуальная групавая форма сацы-

яльна-культурнай дзейнасці бібліятэк.  
10. Гуртковая работа бібліятэк. 
11. Змест і ўмовы распрацоўкі індывідуальных форм сацы-

яльна-культурнай дзейнасці ў бібліятэках. 
12. Этапы фарміравання сацыяльна-культурных праектаў 

у бібліятэках. 
 

Раздзел ІІ. Пастаноўка культурна- 
дасугавых праграм у бібліятэках 

13. Шматфункцыянальнасць работы бібліятэкара падчас 
падрыхтоўкі культурна-дасугавых праграм.  

14. Спецыфіка вядзення асобных відаў культурна-дасугавых 
праграм бібліятэкі.  

15. Этапы пабудовы іміджу вядучага культурна-дасугавых 
праграм у бібліятэках. 
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16. Майстэрства бібліятэкара як акцёра і рэжысёра. 
17. Сцэнарый і сцэнарны план як асноўныя віды драматургіі.  
18. Рэжысура як працэс сінтэзу сродкаў мастацка-эмацыя-

нальнага ўздзеяння і драматургічнага матэрыялу.  
19. Арганізацыйныя асновы творчага паказу культурна-

дасугавай праграмы. 
20. Мастацкае і музычнае афармленне культурна-дасугавых 

праграм у бібліятэках.  
 

Раздзел IІІ. Кіраванне сацыяльна-культурнай дзейнасцю 
ў бібліятэках як частка тэхналагічнага працэсу 

21. Кіраўнічыя тэхналогіі ў сацыякультурнай дзейнасці: 
агульная характарыстыка.  

22. Асабісты менеджмент кіраўніка сацыякультурнай дзей-
насцю бібліятэкі. 

23. Тэхналогіі еvent-менеджменту і еvent-маркетынгу ў пра-
цэсах кіравання сацыяльна-культурнай дзейнасцю бібліятэк.  

24. Паняцце і методыка вывучэння эфектыўнасці сацыяльна-
культурнай дзейнасці бібліятэк.  

25. Асноўныя кірункі і задачы метадычнага забеспячэння 
сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк.  

26. Асаблівасці і этапы вывучэння перадавога вопыту ў тэх-
налогіі сацыяльна-культурнай дзейнасці бібліятэк, асноўныя 
метады. 

27. Прафесійная кампетэнтнасць бібліятэкараў-метадыстаў 
як фактар інтэнсіфікацыі сацыяльна-культурнай дзейнасці біб-
ліятэк. 
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