
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Вучэбна-метадычнае аб’яднанне па адукацыі ў галіне 

культуры і мастацтваў 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЭХНАЛОГІІ  

САЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
 
 

Тыпавая вучэбная праграма 
для ўстаноў вышэйшай адукацыі  
па спецыяльнасці 1-23 01 14 

Сацыяльна-культурная дзейнасць  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мінск 2012

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 2 

Складальнікі: 
Л.І.Казлоўская, загадчык кафедры педагогікі сацыякультурнай дзейнасці 

ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, 
кандыдат педагагічных навук, дацэнт; 

Т.П.Бірукова, дацэнт кафедры педагогікі сацыякультурнай дзейнасці ўстановы 
адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат 
педагагічных навук, дацэнт; 

В.В.Савiна, дацэнт кафедры педагогікі сацыякультурнай дзейнасці ўстановы 
адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат 
педагагічных навук, дацэнт; 

А.В.Рабава, старшы выкладчык кафедры педагогікі сацыякультурнай дзей-
насці ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацт-
ваў”, кандыдат педагагічных навук; 

Н.І.Гуд, старшы выкладчык кафедры педагогікі сацыякультурнай дзейнасці 
ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў; 

А.П.Байко, старшы выкладчык кафедры педагогікі сацыякультурнай дзейнасці 
ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў; 

А.А.Мышкавец, дацэнт кафедры педагогікі сацыякультурнай дзейнасці ўстано-
вы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат 
педагагічных навук, дацэнт; 

В.У.Рагачова, дацэнт кафедры педагогікі сацыякультурнай дзейнасці ўстановы 
адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат 
педагагічных навук; 

Т.М.Радзевіч, дацэнт кафедры педагогікі сацыякультурнай дзейнасці ўстановы 
адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат 
педагагічных навук, дацэнт; 

Н.У.Самерсава, прафесар кафедры педагогікі сацыякультурнай дзейнасці ўста-
новы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, канды-
дат педагагічных навук, дацэнт 

 
Рэцэнзенты: 

кафедра сацыяльнай педагогiкi ўстановы адукацыi “Беларускi дзяржаўны 
педагагiчны ўнiверсiтэт iмя Максiма Танка”; 

Р.I.Вайцяхоўская, дырэктар дзяржаўнай установы “Мiнскi абласны цэнтр 
народнай творчасцi” 

 
Рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці тыпавой: 

кафедрай педагогікі сацыяльна-культурнай дзейнасці ўстановы адукацыі 
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў” (пратакол № 2 ад 
30.09.2010 г.); 
прэзідыумам навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі “Беларускі 

дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў” (пратакол № 2 ад 11.11.2010 г.); 
навукова-метадычным саветам па культуралогii i сацыяльна-культурнай 

дзейнасцi Вучэбна-метадычнага аб’яднання па адукацыі ў галіне культуры і 
мастацтваў (пратакол № 1 ад 17.11.2010 г.) 

 
Адказны за рэдакцыю В.Б.Кудласевіч 
Адказныя за выпуск В.У.Рагачова, А.В.Рабава 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 3 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 
Тыпавая вучэбная праграма “Тэхналогii сацыяльна-куль-

турнай дзейнасці” распрацавана для ўстаноў вышэйшай аду-
кацыі Рэспублiкi Беларусь у адпаведнасцi з патрабаваннямi 
адукацыйнага стандарту па спецыяльнасцi 1-23 01 14 Сацы-
яльна-культурная дзейнасць. 
Вучэбная дысцыплiна “Тэхналогii СКД” з’яўляецца прафе-

сiйна значнай для падрыхтоўкi спецыялiстаў, якiм неабходна 
вырашаць складаныя i рознабаковыя задачы сучаснага куль-
турнага жыцця. У праграме дысцыплiны абагульнены тэарэ-
тычныя веды ў галiне сацыяльна-культурнай дзейнасцi, а так-
сама перадавы вопыт, назапашаны ва ўстановах культуры. 
Дадзены падыход вызначыў логiку пабудовы зместу вучэб-
най дысцыплiны, якi ўключае наступныя раздзелы: “Гульнёвая 
дзейнасць”, “Рэкрэацыйна-анімацыйная дзейнасць”, “Інфарма-
цыйна-адукацыйная дзейнасць”, “Святочна-абрадавая дзей-
насць”, “Крэатыўная дзейнасць”, “Сацыяльна-культурная рэабілі-
тацыя”, “Сацыяльна-культурнае праектаванне”, “Эколага-куль-
турная дзейнасць”. 
Змест дысцыплiны забяспечвае лагiчнае працягненне i 

паглыбленне ведаў, атрыманых студэнтамi ў вынiку авало-
дання такiмi дысцыплiнамi, як “Педагогiка i псiхалогiя”, 
“Культуралогiя”, “Сацыяльна-культурная дзейнасць”, “Менедж-
мент, маркетынг, фiнансаванне, рэклама ва ўстановах сацыя-
культурнай сферы” i iншымі з цыкла агульнапрафесiйных i 
спецыяльных дысцыплiн. 
Мэтай вывучэння дысцыпліны з’яўляецца фармiраванне ў 

студэнтаў тэарэтычных ведаў шматзначнасці тэхналагічнай 
сістэмы сацыяльна-культурнай дзейнасці i практычных навы-
каў выкарыстання тэхналагічнага патэнцыялу галіны ў рас-
працоўцы і рэалізацыі сацыякультурных праектаў i праграм, 
пошуку інавацыйных рашэнняў актуальных праблем сацы-
яльна-культурнай сферы. 
Асноўныя задачы курса: 
– фармiраванне ведаў агульнай структуры i спецыфiкi тэх-

налагiчнага працэсу ў сацыяльна-культурнай дзейнасцi; 
– фармiраванне ведаў i практычных навыкаў у ажыццяў-

леннi гульнёвай, рэкрэацыйна-анiмацыйнай, iнфармацыйна-
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адукацыйнай, святочна-абрадавай, крэатыўнай, эколага-куль-
турнай дзейнасцi; 

– фармiраванне прафесiйных ведаў i ўменняў для авалодан-
ня майстэрствам арганiзацыi i мадэлявання культурна-адпа-
чынкавых, рэабiлiтацыйных праграм для розных узроставых 
катэгорый насельнiцтва; 

– выпрацоўка практычных навыкаў, выкарыстанне тэхна-
лагічнага патэнцыялу галіны ў распрацоўцы і рэалізацыі са-
цыяльна-культурных праектаў у галіне адукацыі, мастацтва, 
вольнага часу, спорту, турызму і г.д.; 

– развiццё творчых i прафесiйных здольнасцей студэнтаў. 
У вынiку вывучэння дысцыплiны студэнты павiнны 
ведаць: 
– агульную структуру і спецыфічныя рысы тэхналогіі са-

цыяльна-культурнай дзейнасці як выхаваўчай сістэмы; 
– сутнасць і прыроду гульні як сацыяльна-культурнай каш-

тоўнасці; 
– функцыі і сацыяльна-педагагічныя задачы рэкрэацыйна-

забаўляльнай, святочна-відовішчнай і інфармацыйна-дыску-
сійнай дзейнасці; 

– сацыяльна-педагагічныя і псіхалагічныя патрабаванні да 
распрацоўкі прафілактыка-карэкцыйных праграм і да суб’ек-
та прафілактыка-карэкцыйнай дзейнасці; 

– асаблівасці аматарскай дзейнасці як самастойнай падсіс-
тэмы сацыялізацыі асобы, сацыяльнай адукацыі і выхавання; 

– адукацыйныя тэхналогіі ў сацыяльна-культурнай дзей-
насці, іх сутнасць, спецыфіку і структуру; 
умець: 
– распрацоўваць і ажыццяўляць разнастайныя віды гульнё-

вых, рэкрэацыйна-забаўляльных, святочна-відовішчных і ін-
фармацыйна-дыскусійных праграм з улікам сацыяльна-дэма-
графічных, узроставых і іншых асаблівасцей суб’ектаў са-
цыякультурнай дзейнасці; 

– ажыццяўляць псіхолага-педагагічную прафілактыку і ка-
рэкцыю асобы сродкамі сацыяльна-культурнай дзейнасці; 

– здзяйсняць адукацыйны працэс ва ўстановах сацыякуль-
турнай сферы. 
Структура зместу вучэбнай дысцыплiны ўключае тэарэ-

тычныя веды аб асноўных паняццях, змесце, iнструментарыi 
сацыяльна-культурных тэхналогiй; аб прынцыпах, формах i 
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метадах сацыяльна-культурнага праектавання. Практычная 
частка курса разлiчана на развiццё навыкаў самастойнай 
распрацоўкi студэнтамi культурна-адпачынкавых праграм i 
сацыяльна-культурных праектаў з улiкам асаблiвасцей кан-
крэтнага соцыуму i рэгiёна. 
Згодна з мэтай i задачамi дадзенай дысцыплiны асноўнымi 

метадамi (тэхналогiямi) навучання з’яўляюцца: праблемнае 
навучанне (часткова пошукавы i даследчыя метады); iнтэрак-
тыўныя тэхналогii, заснаваныя на формах i метадах актыўна-
га навучання; камунiкатыўныя тэхналогii (дыскусiя, круглы 
стол, майстар-клас i iнш.). 
У адпаведнасцi з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне 

дысцыплiны “Тэхналогii сацыяльна-культурнай дзейнасці” 
адведзена 1010 гадзiн, з іх 520 гадзін – аўдыторныя заняткі. 
Прыкладнае размеркаванне гадзін па відах заняткаў: лекцыі – 
120, практычныя – 28, лабараторныя – 328, семінары – 44 га-
дзіны. Рэкамендаваныя формы кантролю – залiк i экзамены. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

Колькасць аўдыторных гадзін 
Раздзелы і тэмы усяго лек- 

цыі 
практ. 
заняткі 

лаб. 
заняткi 

семі-
нары 

Уводзіны 1 1    
Раздзел І. Гульнёвая дзейнасць 

Тэма 1. Педагагічныя магчымасці 
гульні ў выхаванні асобы 

5 1   4 

Тэма 2. Месца гульні ў культур-
най дзейнасці асобы 

10 2  8  

Тэма 3. Асаблівасці выкарыстан-
ня гульні ў клубных і пазашколь-
ных установах 

12 2 
 

 10  

Тэма 4. Функцыі гульні. Класіфі-
кацыя гульняў 

8 2  6  

Тэма 5. Асаблівасці арганізацыі 
гульні з дзецьмі малодшага 
школьнага ўзросту 

12 2  10  

Тэма 6. Асаблівасці арганізацыі 
гульняў з падлеткамі і моладдзю 

10 2  8  

Тэма 7. Гульнёвая праграма як 
форма культурна-адпачынкавай 
дзейнасці 

12 2  10  

Тэма 8. Тэхналогія мадэлявання 
гульнёвых праграм 

12 2  10  

Тэма 9. Прафесійныя якасці вя-
дучага гульні 

6 2  4  

Раздзел ІІ. Рэкрэацыйна-анімацыйная дзейнасць 

Тэма 10. Сацыяльная і псіхафізія-
лагічная сутнасць рэкрэацыйна-
анімацыйнай дзейнасці 

2 2    

Тэма 11. Анімацыя як кiрунак 
рэкрэацыйнай дзейнасці. Струк-
тура і змест вольнага часу 

14 2  12  

Тэма 12. Паняцце і класіфікацыя 
рэкрэацыйна-анімацыйных пра-
грам. Характарыстыка сродкаў 
выразнасці 

12 2  10  
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Колькасць аўдыторных гадзін 
Раздзелы і тэмы усяго лек- 

цыі 
практ. 
заняткі 

лаб. 
заняткi 

семі-
нары 

Тэма 13. Міжасобасная камуні-
кацыя як аснова арганізацыі і пра-
вядзення камерных формаў куль-
турна-адпачынкавай дзейнасці 

12 2  10  

Тэма 14. Комплексныя культурна-
адпачынкавыя праграмы як форма 
масавых зносін праз арганізацыю 
розных відаў дзейнасці 

12 2  10  

Тэма 15. Арганізацыя культурна-
рэкрэацыйнай дзейнасці ў святоч-
ныя дні 

18 2  16  

Тэма 16. Тэхналогія мадэлявання 
культурна-адпачынкавых праграм 

16 2  14  

Раздзел ІІІ. Інфармацыйна-адукацыйная дзейнасць 
Тэма 17. Змест i сутнасць iнфар-
мацыйна-адукацыйнай дзейнасцi 
ў соцыуме 

4 2   2 

Тэма 18. Асаблiвасцi арганiзацыi 
працэсу адукацыi ў сацыяльна-
культурнай сферы 

8 2  2 4 

Тэма 19. Формы iнфармацыйна-
адукацыйнай дзейнасцi 

8 2  6  

Тэма 20. Класiфiкацыя iнфарма-
цыйна-дыскусiйных праграм 

8 2  6  

Тэма 21. Дыскусiя ў структуры 
iнфармацыйна-адукацыйнай дзей-
насцi 

6 2  4  

Тэма 22. Структура iнфармацый-
на-дыскусiйнай праграмы 

4 2  2  

Тэма 23. Методыка арганiзацыi i 
правядзення iнфармацыйна-дыс-
кусiйных праграм 

8 2  6  

Тэма 24. Мастацтва вядучага iн-
фармацыйна-дыскусiйнай праграмы 

6 2  4  

Раздзел IV. Святочна-абрадавая дзейнасць 
Тэма 25. Сучасная святочная 
культура беларусаў. Абрады і іх 
роля ў жыцці грамадства і асобы 

8 2  4 2 
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Колькасць аўдыторных гадзін 
Раздзелы і тэмы усяго лек- 

цыі 
практ. 
заняткі 

лаб. 
заняткi 

семі-
нары 

Тэма 26. Сучасная сямейная 
абраднасць беларусаў 

6 2  4  

Тэма 27. Класіфікацыя свят і іх 
характэрныя асаблівасці 

6 2  4  

Тэма 28. Выкарыстанне народных 
традыцый у сучасных святах зімо-
вага і веснавога цыклаў 

8 2  6  

Тэма 29. Традыцыі і навацыі ў су-
часных каляндарных святах лет-
няга і асенняга цыклаў 

8 2  6  

Тэма 30. Характарыстыка асноў-
ных кампанентаў свята 

8 2  6  

Тэма 31. Асноўныя этапы работы 
над сцэнарыем свята 

8 2  6  

Тэма 32. Арганізацыйная работа 
пастановачнай групы над 
увасабленнем свята 

12 2  6 4 

Раздзел V. Крэатыўная дзейнасць 
Тэма 33. Асновы крэатыўнай 
дзейнасці як тэхналогіі СКД 

2 2    

Тэма 34. Гістарычная эвалюцыя 
сацыяльна-філасофскіх, псіхола-
га-педагагічных ведаў і навуко-
вых поглядаў на прыроду крэа-
тыўнай творчасці чалавека 

4 2   2 

Тэма 35. Крэатыўнасць як катэго-
рыя педагогікі i асобасная якасць. 
Крэатыў як тэхналогія 

4 2   2 

Тэма 36. Сучасныя метады гене-
равання ідэй у крэатыўнай дзей-
насці 

6 2  4  

Тэма 37. Псіхолага-педагагічныя 
даследаванні крэатыўнасці. Дыя-
гностыка крэатыўных здольна-
сцей асобы 

12 2  8 2 

Тэма 38. Тэхніка крэатыўнасці ў 
прафесійнай дзейнасці спецыялі-
ста СКД 

22 4  18  
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Колькасць аўдыторных гадзін 
Раздзелы і тэмы усяго лек- 

цыі 
практ. 
заняткі 

лаб. 
заняткi 

семі-
нары 

Раздзел VI. Сацыяльна-культурная рэабілітацыя 
Тэма 39. Тэарэтычныя асновы 
сацыяльна-культурнай рэабіліта-
цыі. Сучасны статус спецыяліста-
рэабілітатара ў сацыяльна-куль-
турнай сферы 

8 4   4 

Тэма 40. Прынцыпы і метады са-
цыякультурнай рэабілітацыі. Змест 
сучасных сацыяльна-культурных 
рэабілітацыйных тэхналогій 

4 2  2  

Тэма 41. Гульнятэрапія ў структу-
ры сацыяльна-культурнай рэабілі-
тацыі 

14 2  12  

Тэма 42. Метады і прынцыпы ды-
рэктыўнай і недырэктыўнай гуль-
нятэрапіі. Методыка правядзення 
гульнятэрапеўтычных заняткаў 

14 2  12  

Тэма 43. Арт-тэрапеўтычныя тэх-
налогіі ў структуры сацыяльна-
культурнай рэабілітацыі. Аргані-
зацыя арт-тэрапеўтычнай работы 
спецыялістамi сацыяльна-куль-
турнай дзейнасці 

10 2  8  

Тэма 44. Асаблівасці выкарыстан-
ня арт-тэрапеўтычных тэхналогій 
у працы з рознымі групамі насель-
ніцтва ў дзейнасці ўстаноў куль-
туры 

12 4  8  

Раздзел VII. Сацыяльна-культурнае праектаванне 
Тэма 45. Сацыяльна-культурнае 
праектаванне як метад навуковага 
пазнання і прыкладная дысцыпліна 

8 2  6  

Тэма 46. Тэарэтычныя асновы са-
цыяльна-культурнага праектавання 

8 2  6  

Тэма 47. Сутнасць, змест, прын-
цыпы і функцыі сацыяльна-куль-
турнага праектавання 

14 2  12  
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Колькасць аўдыторных гадзін 
Раздзелы і тэмы усяго лек- 

цыі 
практ. 
заняткі 

лаб. 
заняткi 

семі-
нары 

Тэма 48. Віды, тэхналагічныя эта-
пы, стадыі, метады і інструмен-
тарый праектавання 

14 2  12  

Тэма 49. Прыярытэтныя кірункі 
сацыяльна-культурнага праекта-
вання 

12 2  10  

Раздзел VIII. Эколага-культурная дзейнасць 
Тэма 50. Сутнасць i асноўныя 
прынцыпы эколага-культурнай 
дзейнасці 

4 2   2 

Тэма 51. Роля нацыянальнага кам-
панента ў змесце эколага-культур-
най дзейнасці 

6 2 2  2 

Тэма 52. Роля ўстаноў сацыякуль-
турнай сферы ў арганізацыі эко-
лага-культурнай дзейнасці 

8 2 4  2 

Тэма 53. Праблемы фарміравання 
экалагічнай культуры асобы ў тэо-
рыі i практыцы сацыякультурнай 
дзейнасці 

6 2 2  2 

Тэма 54. Выкарыстанне педагагіч-
нага патэнцыялу сацыякультур-
най дзейнасці ў працэсе фарміра-
вання экалагічнай культуры асобы 

8 2 4  2 

Тэма 55. Фарміраванне эколага-
культурнай кампетэнтнасці спе-
цыяліста сацыякультурнай сферы 

8 2 4  2 

Тэма 56. Дыферэнцыраваны па-
дыход да аўдыторыі ў працэсе 
арганізацыі эколага-культурнай 
дзейнасці 

12 2 6  4 

Тэма 57. Арганізацыйна-метадыч-
ныя аспекты эколага-культурнай 
дзейнасці 

10 2 6  2 

Разам… 520 120 28 328 44 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 

Уводзіны 
Месца і роля вучэбнай дысцыпліны “Тэхналогіі сацыяль-

на-культурнай дзейнасці” ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліс-
таў сацыяльна-культурнай дзейнасці. Мэта і задачы вучэбнай 
дысцыпліны, яе асноўны змест. Структура вучэбнага курса і 
яго вучэбна-метадычнае забеспячэнне. 

 
 

Раздзел І. Гульнёвая дзейнасць 
 

Тэма 1. Педагагічныя магчымасці гульні ў выхаванні асобы 
Гульня як від чалавечай дзейнасці. Праца – аснова па-

ходжання і развіцця гульні. Адлюстраванне ў гульні харак-
тэрных бакоў працы і быту чалавека, спецыфіка гульнёвых 
зносін. Гульня і развіццё пазнавальнай дзейнасці чалавека. 
Гульня і развіццё творчай дзейнасці чалавека. Гульня і фізіч-
нае развіццё чалавека. 

 
Тэма 2. Месца гульні ў культурнай дзейнасці асобы 
Гульня як частка культуры народа. Узаемасувязь гульні і 

мастацтва. Гульня як від адпачынкавай дзейнасці чалавека. 
Развіццё гульнёвага жанру ў Рэспубліцы Беларусь. Народная 
гульня як частка духоўнай культуры народа. Характарыстыка 
народнай гульні. Адлюстраванне культурных традыцый у 
змесце гульні. 

 
Тэма 3. Асаблівасці выкарыстання гульні ў клубных  

і пазашкольных установах 
Паняцці “гульнёвая форма”, “гульнёвы кампанент”, “гуль-

нёвая праграма”. Асаблівасці ўключэння гульні ў культурна-
адпачынкавыя праграмы. Механізм уключэння гульні ў праг-
раму. Прынцыпы адбору гульні для культурна-адпачынкавых 
праграм. Гульня як спосаб уцягнення гледача ў масавае 
дзейства. 

 
Тэма 4. Функцыі гульні. Класіфікацыя гульняў 

Характарыстыка функцый гульні. Параметры, якія пакла-
дзены ў аснову класіфікацыі гульні. Аналіз існуючай класіфі-
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кацыі гульняў А.С.Макаранка, Ю.А.Стральцова, А.В.Разум-
нага, В.М.Грыгор’ева, Л.I.Казлоўскай. Характарыстыка інтэ-
лектуальных гульняў, гульняў фізічнага развіцця, гульняў-
драматызацый, арганізацыйна-дзеясных гульняў. 

 
Тэма 5. Асаблівасці арганізацыі гульні  
з дзецьмі малодшага школьнага ўзросту 

Улік узроставых асаблівасцей пры арганізацыі гульняў. 
Патрабаванні да зместу гульняў. Развіццё сюжэта – важнае 
патрабаванне пры правядзенні гульні з малодшымі 
школьнікамі. Методыка правядзення гульняў, якія развіваюць 
мысленне. Развіццё ініцыятывы, вынаходлівасці дзяцей пры 
правядзенні гульнёвага працэсу. Педагагічныя патрабаванні 
да кіраўніцтва гульнёвым працэсам дзяцей. Гульнятэка 
малодшага школьніка. 

 
Тэма 6. Асаблівасці арганізацыі гульняў 

з падлеткамі і моладдзю 
Матывы ўключэння падлеткаў і моладзі ў гульнёвую дзей-

насць. Асаблівасці зносін падлеткаў і моладзі ў працэсе пра-
вядзення гульні. Стварэнне ўмоў для праяўлення самадзей-
насці падлеткаў і моладзі – аснова арганізацыі гульнёвага 
працэсу. Асаблівасці кіравання гульнёвым працэсам падлет-
каў і моладзі. Гульнятэка для падлеткаў і моладзі. 

 
Тэма 7. Гульнёвая праграма  

як форма культурна-адпачынкавай дзейнасці 
Драматургія гульнёвых праграм. Кампазіцыйная пабудова 

праграмы. Эпізод як першапачатковая ячэйка сцэнарыя. 
Уключэнне маналогаў вядучага, песень, танцаў, карагодаў у 
сцэнарый праграмы. Канфлікт у сцэнарыі гульнёвай праг-
рамы. Мантаж гульнёвых эпізодаў. Лагічнасць, рытмічнасць 
пераходаў і тэкставых звязак у сцэнарыі гульнёвай праграмы. 
Падбор і чаргаванне гульнёвых момантаў у залежнасці ад 
выяўлення інтэлектуальных і фізічных здольнасцей аўды-
торыі. Сюжэтны ход праграмы. Увядзенне персаніфікаваных 
вобразаў у праграму. Прыёмы актывізацыі гульнёвай дзей-
насці гледачоў. Музычнае і мастацкае афармленне праграмы. 
Прызы, прадметы-сімвалы ў праграме. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 13 

Тэма 8. Тэхналогія мадэлявання гульнёвых праграм 
Узроўні мадэлявання. Этапы мадэлявання. Аналіз вядомых 

гульнёвых праграм. Перанясенне іх у мясцовыя ўмовы. Уня-
сенне элементаў навізны ў змест праграмы, сцэнарны ход, 
арганізацыйна-метадычныя ўмовы, тэхнічныя сродкі. Скла-
данне новай мадэлі гульнёвай праграмы. 

 
Тэма 9. Прафесійныя якасці вядучага гульні 

Агульная эрудыцыя, густ, такт, пачуццё гумару вядучага 
праграмы. Імідж і сцэнічны касцюм вядучага і яго роля ў 
правядзенні праграмы. Таварыскасць, уменне лёгка збліжац-
ца з людзьмі – галоўныя патрабаваннi да вядучага гульні. 
Акцёрскае майстэрства, мастацтва імправізацыі – неабход-
ныя ўмовы творчай работы вядучага праграмы. Тэхніка вя-
дзення праграм рознага зместу. Асаблівасці работы вядучага 
на розных этапах гульні. Запрашэнне на гульню, тлумачэнне 
ўмоў гульні, забеспячэнне ходу гульні, падвядзенне вынікаў 
гульні. 

 
 

Раздзел ІІ. Рэкрэацыйна-анімацыйная дзейнасць 
 

Тэма 10. Сацыяльная і псіхафізіялагічная сутнасць  
рэкрэацыйна-анімацыйнай дзейнасці 

Прадмет і аб’ект рэкрэацыйна-анімацыйнай дзейнасці. 
Паняцці “вольны час”, “адпачынак”, “забава”. Адпачынак як 
адна з найважнейшых патрэбнасцей чалавека. Прынцыпы 
арганізацыі і сацыяльныя функцыі рэкрэацыйна-анімацыйнай 
дзейнасці. Месца і роля пазашкольных устаноў і ўстаноў 
культуры ў гэтай дзейнасці. 

 
Тэма 11. Анімацыя як кірунак рэкрэацыйнай дзейнасці.  

Структура і змест вольнага часу 
Забава, адукацыя, самасузіранне, творчасць, свята як кам-

паненты культурна-адпачынкавай дзейнасці. Рэкрэацыя і ані-
мацыя. Сістэма відаў і формаў вольнага часу. Крытэрыі эфек-
тыўнасці рэкрэацыйна-анімацыйнай дзейнасці. 
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Тэма 12. Паняцце і класіфікацыя 
 рэкрэацыйна-анімацыйных праграм.  
Характарыстыка сродкаў выразнасці 

Агульнае паняцце аб формах і тэхналогіях рэкрэацыйна-
анімацыйнай дзейнасці. Асноўныя віды адпачынку і забаў, 
зносін, гульня, аматарскае мастацкае выкананне, успрыманне 
відовішча, зносіны з прыродай, заняткі спортам, турызмам, 
святы. Узаемасувязь асноўных забаўляльных кампанентаў з 
асветніцкай і выхаваўчай дзейнасцю. 

 
Тэма 13. Міжасобасная камунікацыя  

як аснова арганізацыі і правядзення камерных формаў 
культурна-адпачынкавай дзейнасцi 

Вячоркі як форма арганізацыі зносін у вольны час. Іх са-
цыяльна-педагагічная і эстэтычная значнасць. Спецыфіка 
зносін у “салоне”, “гасцёўні”. Разнастайнасць “салонаў”. Ар-
ганізацыйна-метадычныя асаблівасці правядзення вячорак і 
“салонаў”. 

 
Тэма 14. Комплексныя культурна-адпачынкавыя  

праграмы як форма масавых зносін  
праз арганізацыю розных відаў дзейнасці 

Шматпраграмныя вечары адпачынку – спосаб злучэння 
ўсіх забаўляльных кампанентаў, злучэнне прадстаўлення і 
масавага дзейства. Асноўныя тыпы і віды вечароў. Пераход 
ад пасіўнага адпачынку да творчасці. Арганізацыя культурна-
рэкрэацыйнай дзейнасці ў выхадныя дні. Нядзельны адпачы-
нак для розных катэгорый насельніцтва. Сямейныя дні адпа-
чынку. З’яўленне і развіццё новых комплексных формаў 
адпачынку і забаў. 

 
Тэма 15. Арганізацыя культурна-рэкрэацыйнай  

дзейнасці ў святочныя дні 
Псіхолага-педагагічная патрэбнасць у арганізацыі свят. Ха-

рактарыстыка формаў на розных пляцоўках. Баль, карнавал, 
агеньчык як спецыфічныя формы арганізацыі вольнага часу ў 
святы, структурныя элементы гэтых формаў. 
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Тэма 16. Тэхналогія мадэлявання  
культурна-адпачынкавых праграм 

Узроўні мадэлявання. Этапы мадэлявання. Унясенне эле-
ментаў навізны ў змест праграмы, сцэнарны ход праграмы, 
арганізацыйна-метадычныя ўмовы. Складанне новай мадэлі 
культурна-рэкрэацыйнай праграмы. 

 
 

Раздзел ІІІ. Інфармацыйна-адукацыйная дзейнасць 
 

Тэма 17. Змест i сутнасць iнфармацыйна-адукацыйнай  
дзейнасцi ў соцыуме 

Кiрункi i асноўныя функцыi iнфармацыйна-адукацыйнай 
дзейнасцi: iнфармацыйна-асветнiцкая, выхаваўчая, адукацый-
ная. Iнфармацыя, сацыяльная iнфармацыя як асноўныя катэ-
горыi раздзела. Прыкметы i класiфiкацыя iнфармацыi, сацы-
яльнай iнфармацыi. Інфармацыйны працэс. Iнфармацыйныя 
ўзроўнi i iх характарыстыка. Прыкметы iнфармацыйна-адука-
цыйнай дзейнасцi: iнтэнсiўнасць зместу, даступнасць, вольны 
характар, адсутнасць жорсткай рэгламентацыi i iнш. Iнфарма-
цыйна-адукацыйная дзейнасць як педагагiчны працэс: мэты, 
задачы, прынцыпы арганiзацыi, суб’екты дзейнасцi. 

 
Тэма 18. Асаблiвасцi арганiзацыi працэсу адукацыi  

ў сацыяльна-культурнай сферы 
Сутнасць i спецыфiка адукацыйнай дзейнасцi ў сацыяльна-

культурнай сферы. Суадносiны навучання i выхавання. Кры-
нiцы i састаўныя часткi адукацыйных тэхналогiй. Класiфiка-
цыя адукацыйных тэхналогiй па мэтах, змесце, сродках i 
метадах, якiя выкарыстоўваюцца ў сацыяльна-культурнай 
дзейнасцi. Асаблiвасцi арганiзацыi працэсу навучання ў са-
цыяльна-культурнай сферы: прынцыпы дыдактыкi i метады 
навучання. Асаблiвасцi арганiзацыi працэсу выхавання ў са-
цыяльна-культурнай сферы: мадэлi, структура i метады. Сiс-
тэма i метады бесперапыннай адукацыi. Iнтэграцыя выхаваў-
чых функцый, магчымасцей устаноў культуры, адукацыi i 
сацыяльнай работы. 
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Тэма 19. Формы iнфармацыйна-адукацыйнай дзейнасцi 
Класiфiкацыя формаў iнфармацыйна-адукацыйнай дзей-

насцi: арганiзацыйныя формы (iндывiдуальныя, групавыя, 
масавыя) i метадычныя (вусныя, друкаваныя, наглядныя, 
комплексныя). Вiды арганiзацыйных формаў: гурткі, школы, 
курсы, студыi, майстэрнi, народныя ўнiверсiтэты. Характа-
рыстыка вiдаў метадычных формаў. Вусныя формы: лекцыi, 
даклады, гутаркi, чытаннi, кiналекторыi i iнш. Друкаваныя 
формы: праспект, брашура, бюлетэнь, газета клубная i iнш. 
Наглядныя формы: “вугалок”, плакат, “лiсток” i iнш. 

 
Тэма 20. Класiфiкацыя  

iнфармацыйна-дыскусiйных праграм 
Паняцце “iнфармацыйна-дыскусiйная праграма” як форма 

сцэнiчнага ўвасаблення iнфармацыйна-публiцыстычнага i 
пазнавальнага зместу. Тыпы i жанры iнфармацыйна-дыску-
сiйных праграм: iнфармацыйна-асветнiцкiя (лекцыi, гутаркi, 
чытаннi, даклады, вусныя часопiсы i iнш.), дыскусiйныя 
(дыспуты, дыскусii i iнш.), камбiнаваныя. Сродкi фармiра-
вання зместу iнфармацыйна-дыскусiйнай праграмы: “факты 
жыцця” i “факты мастацтва”, рэальны герой. Крытэрыi ад-
бору пазнавальнага матэрыялу. Публiцыстыка ў змесце iн-
фармацыйна-дыскусiйных праграм. Характэрныя рысы i фор-
мы ўвасаблення публiцыстыкi. Характарыстыка клубнай пуб-
лiцыстыкi. Асаблiвасцi работы з дакументальнай iнфар-
мацыяй. 

 
Тэма 21. Дыскусiя ў структуры  

iнфармацыйна-адукацыйнай дзейнасцi 
Сутнасць паняцця “дыскусiя”. Дыскусiя як метад навучан-

ня i форма выхаваўчай работы. Вiды дыскусii: дыспут, па-
лемiка, дэбаты, ток-шоу i iнш. Агульныя метадычныя патра-
баваннi да арганiзацыi дыскусii. Асноўныя падыходы да фар-
мулiроўкi тэмы i назвы дыскусiйнай праграмы. Патрабаваннi 
да вызначэння пытанняў (колькасць, паслядоўнасць, змест). 
Правiлы арганiзацыi i вядзення дыскусii, этычныя нормы i 
патрабаваннi. Адказы на пытаннi. Асаблiвасцi ўзаемадзеяння 
вядучага i аўдыторыi. Работа з кансультантамi. Рэгламент у 
дыскусii. 
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Тэма 22. Структура iнфармацыйна-дыскусiйнай праграмы 
Структура праграмы як iдэйна i змястоўна арганiзаваны 

ланцуг вусных выступленняў, мастацкiх сродкаў выразнасцi i 
iнш. Зачын праграмы, яго мэты. Вызначэнне асноўных пы-
танняў i ўдзельнiкаў у галоўнай частцы праграмы. Вызна-
чэнне кульмiнацыi (арганiзацыя галасавання, экспрэс-апы-
танне ўдзельнiкаў i iнш.). Заключная частка праграмы, яе 
змест. Прыёмы актывiзацыi аўдыторыi. Агульныя рысы i 
спецыфiка сцэнарыя iнфармацыйна-дыскусiйнай праграмы. 
Кампазiцыйныя патрабаваннi да сцэнарыя iнфармацыйна-
дыскусiйнай праграмы. Мэтавая ўстаноўка i лагiчная па-
слядоўнасць стварэння iнфармацыйна-мастацкiх блокаў. 

 
Тэма 23. Методыка арганiзацыi  

i правядзення iнфармацыйна-дыскусiйных праграм 
Агульныя метадычныя патрабаваннi да падрыхтоўкi i 

правядзення iнфармацыйна-дыскусiйных праграм. Алгарытм 
распрацоўкi iнфармацыйна-дыскусiйнай праграмы. Выбар 
тэмы i распрацоўка назвы праграмы. Адбор дакументальнага 
i мастацкага матэрыялу. Работа з экспертамi як тэхналагiчны 
этап. Спецыфiчныя асаблiвасцi выкарыстання iнтэрв’ю-гу-
таркi. Выкарыстанне лiтаратурна-музычнага матэрыялу і 
сродкаў тэатралiзацыi – адна з умоў эмацыянальнай выраз-
насцi iнфармацыйна-дыскусiйнай праграмы. Рэпетыцыi i пра-
вядзенне праграмы. Мастацкае афармленне аўдыторыi i яго 
асаблiвасцi. Выкарыстанне тэхнiчных сродкаў у падрых-
тоўцы i правядзеннi праграмы. Крытэрыi ацэнкi праграмы. 

 
Тэма 24. Мастацтва вядучага  

iнфармацыйна-дыскусiйнай праграмы 
Асноўныя патрабаванні да вядучага. Функцыi вядучага. 

Выкарыстанне граматычных i арфаэпiчных норм як асновы 
культуры мовы. Моўныя сродкi выразнасцi i iх выкарыстанне 
ў iнфармацыйна-дыскусiйнай праграме (метафара, алегорыя, 
гiпербала, iнверсiя, анафара i iнш.). Тэхнiка мовы. Моўныя 
навыкi i ўменнi вядучага. Выразныя сродкi вядзення праг-
рамы: пачатковая паўза, мiмiка, iмiдж вядучага. Гумар як 
сродак выразнасцi. Iмправiзацыя i яе роля ў вядзеннi iнфар-
мацыйна-дыскусiйнай праграмы. 
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Раздзел IV. Святочна-абрадавая дзейнасць 
 

Тэма 25. Сучасная святочная культура беларусаў.  
Абрады і іх роля ў жыцці грамадства і асобы 

Праблема сучаснай святочнай культуры беларусаў. Месца 
свят і абрадаў у сістэме выхавання. Паняцці “традыцыя”, 
“звычай”, “абрад”, “свята” і іх характэрныя асаблівасці. Па-
ходжанне і сацыяльная роля абрадаў. Гістарычная эвалюцыя 
зместу, формаў, тыпаў і функцый абраду. Асноўныя элемен-
ты абраду: слова, сімвал, музыка, дзейства, мастацка-дэкара-
тыўнае афармленне. Адметныя асаблівасці абраду – сімваліч-
насць, умоўнасць, вобразнасць. Класіфікацыя абрадаў. 

 
Тэма 26. Сучасная сямейная абраднасць беларусаў 

Сямейна-бытавая абраднасць як састаўная частка сістэмы 
выхавання. Абрады, звязаныя з нараджэннем дзіцяці. Асноў-
ныя элементы народнага абраду. Рэлігійны абрад хрышчэння. 
Беларускае народнае вяселле. Рэлігійны абрад вянчання. 
Асаблівасць сучаснай вясельнай абраднасці. Святкаванне за-
латога і сярэбранага вяселля. Пахавальна-памінальная абрад-
насць. Структура і характэрныя рысы сучасных пахаванняў і 
памінак. 

 
Тэма 27. Класіфікацыя свят і іх характэрныя асаблівасці 
Класіфікацыя свят, іх характэрныя асаблівасці, спецыфіч-

ныя рысы. Група агульнадзяржаўных, прафесійных і дзіця-
чых свят. Генезіс і тэндэнцыі развіцця свят у сучасных умо-
вах. Адметныя рысы іх творчага вырашэння. Група рэгіяналь-
ных, сямейных свят, свят моладзі і свят мастацтваў – іх 
агульнанацыянальныя рысы і тэрытарыяльныя асаблівасці 
свят. Творчыя знаходкі і пралікі, шляхі іх пераадолення. 

 
Тэма 28. Выкарыстанне народных традыцый  
у сучасных святах зімовага і веснавога цыклаў 

Асноўныя элементы і функцыянальныя напрамкі калян-
дарнай абраднасці беларусаў. Традыцыі і навацыі ў калян-
дарна-абрадавым свяце Каляды. 
Структура, характэрныя асаблівасці і адрозненні каляднага 

абраду, засевак, абраду шчадравання. Калядная варажба. 
Калядныя гульні і іх абрадавы сэнс. Асаблівасці масленічнага 
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комплексу беларусаў. Масленічныя абрады і песні. Адра-
джэнне свята Праводзіны зімы ў Беларусі, яго структура. 
Традыцыйнае і новае ў веснавых святах беларусаў. Гуканне 
вясны. Абрады, звязаныя з закліканнем вясны. Велікодныя 
абрады і звычаі. Рэгіянальныя асаблівасці веснавых абрадаў і 
песень. 

 
Тэма 29. Традыцыі і навацыі ў сучасных каляндарных 

святах летняга і асенняга цыклаў 
Агульная характарыстыка сучасных беларускіх свят летне-

асенняга цыкла. Купальскія абрады і павер’і. Традыцыйныя і 
новыя элементы купальскага свята. Асенні перыяд беларус-
кага земляробчага календара. Аграрная аснова свят Зажынкі, 
Дажынкі, Багач. Узнікненне, станаўленне і развіццё свята 
ўраджаю, яго характэрныя рысы. Беларускі кірмаш. Струк-
тура, гандлёвыя дзеянні, кірмашовы тэатр. Забавы і пацехі. 

 
Тэма 30. Характарыстыка асноўных кампанентаў свята 
Паняцце “шэсце”. Віды шэсцяў. Асноўныя заканамернасці 

драматургіі шэсця. Тэатралізаваныя прадстаўленні. Жанры і 
віды, структура і архітэктоніка. Відовішча. Жанр, дзейная 
структура. Народнае гулянне як складальная частка свята. 
Структурныя кампаненты народнага гуляння. Стыль і зака-
намернасці народнага гуляння. Сучасныя прыёмы актыві-
зацыі ўдзельнікаў свята. 

 
Тэма 31. Асноўныя этапы работы над сцэнарыем свята 
Вызначэнне ідэйна-тэматычнай задумы свята. Складанне 

сцэнарнага плана. Пошук і адбор дакументальнага і мастац-
кага матэрыялу. Выкарыстанне фальклорнага, этнаграфічнага 
матэрыялу і мясцовых традыцый. Распрацоўка блокаў і эпі-
зодаў сцэнарыя. Мантаж блокаў і эпізодаў. Літаратурны запіс 
сцэнарыя. 

 
Тэма 32. Арганізацыйная работа пастановачнай групы  

над увасабленнем свята 
Арганізацыйны камітэт і яго роля ў падрыхтоўцы свята. 

Схема аргкамітэта, функцыянальная накіраванасць яго асоб-
ных аддзелаў. Рабочы план падрыхтоўкі свята. Агульныя 
напрамкі арганізацыйнай работы пастановачнай групы. Дзей-
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насць галоўнага рэжысёра свята. Функцыі асістэнтаў рэжы-
сёра. Арганізацыя рэпетыцыйнага працэсу. Работа балетмай-
стра, мастака, музычнага кіраўніка, гукарэжысёра. Фінанса-
ванне свята. 

 
 

Раздзел V. Крэатыўная дзейнасць 
 

Тэма 33. Асновы крэатыўнай дзейнасці як тэхналогіі СКД 
Актуальнасць навуковага даследавання феномена крэатыў-

насці. Крэатыўнасць як індыкатар грамадскага прагрэсу (яго 
базавых кампанентаў). Пяць прынцыпаў сучаснасці  
П. Штомпкі. Крэатыўнасць і праблема захавання (фарміра-
ванні) творчых рэсурсаў чалавечага грамадства. Крэатыў-
насць і праблема распрацоўкі новай тэорыі развіцця чалаве-
чага патэнцыялу. Крэатыўнасць і праблема рэфармавання су-
часнай адукацыйнай сістэмы. Крэатыўнасць як інтэгратыўная 
асобасная якасць.  
Крэатыўнасць як аб’ект вывучэння гуманітарных навук: 

філасофія, псіхалогія, педагогіка. Навуковы і ненавуковы 
падыходы ў вывучэнні крэатыўнасці. З’яўленне навуковых 
тэорый творчасці ў канцы XIX і пачатку XX стагоддзя. 

 
Тэма 34. Гістарычная эвалюцыя сацыяльна-філасофскіх,  

псіхолага-педагагічных ведаў і навуковых поглядаў  
на прыроду крэатыўнай творчасці чалавека 

Анталагічныя і гнасеалагічныя аспекты філасофіі твор-
часці. Гісторыя чалавечай цывілізацыі як прадукт творчасці. 
Гістарычная эвалюцыя чалавечай супольнасці як паказчык 
змены характару скіраванасці творчай дзейнасці ў розных 
эпохах.  
Творчасць у першабытным грамадстве як аснова фарміра-

вання першых чалавечых супольнасцей. Творчы патэнцыял і 
крэатыўныя здольнасці чалавека ў старажытнаўсходніх цы-
вілізацыях. Ідэі развіцця крэатыўнасці асобы ва ўсходняй 
філасофіі, міфалогіі і рэлігіі. Характар творчай дзейнасці ў 
антычны перыяд як аснова і перадумова ўзнікнення еўрапей-
скай цывілізацыі. Крэатыўнасць і творчасць у перыяд Сярэд-
нявечча, эпоху Адраджэння і Новага часу. Асноўныя канцэп-
туальныя прынцыпы разумення творчасці ў савецкай грамад-
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скай навуцы (філасофіі, гісторыі, мастацтвазнаўстве, педаго-
гіцы, псіхалогіі і інш.). Сучасныя падыходы да вывучэння 
крэатыўнасці і творчасці (А.Маслоу, Дж.Гілфард, Э.Торэнс, 
І.Прыгожын, А.Уайтхэд і інш.). 

 
Тэма 35. Крэатыўнасць як катэгорыя педагогікі 

 і асобасная якасць. Крэатыў як тэхналогія 
Этымалогія слова “крэатыўнасць”. Змест і сутнасць катэ-

горыі “крэатыўнасць”. Крэатыўнасць як асобасная якасць. 
Адрозненне значэнняў паняццяў “крэатыўная дзейнасць” і 
“крэатыўны працэс”. Шматаспектнасць паняццяў “твор-
часць” і “крэатыўнасць”. Асноўныя стадыі і паслядоўнасць 
творчага працэсу. Агульная характарыстыка творчага мыс-
лення (структура, крытэрыi, паказчыкі). Крэатыўны рэсурс і 
творчасць асобы. Біягенетычныя і сацыякультурныя асновы 
крэатыўнасці. Крэатыўнасць як паказчык асобаснага развіцця. 
Чалавечы фактар як цэнтральная праблема развіцця крэ-

атыўнай дзейнасці, працэсу і выніку інавацыйнага развіцця. 
Рэпрадуктыўнае і прадуктыўнае ў структуры творчага пра-
цэсу. Прадуктыўнасць творчага працэсу. 

 
Тэма 36. Сучасныя метады генеравання ідэй  

у крэатыўнай дзейнасці 
Класіфікацыя метадаў развіцця творчага мыслення: інстру-

ментальныя і асобасныя. Праблема рашэння творчых задач. 
Машынны (пэўна-алгарытмічны) і абагульнена-алгарытміч-
ны шляхі рашэння творчых задач. Навука рашэння творчых 
задач – эўрыстыка. Метады, заснаваныя на псіхалагічнай 
актывізацыі творчага мыслення. Метады, якія сістэматы-
зуюць і актывізуюць перабор варыянтаў. Метады мэтанакіра-
ванага рашэння творчых задач. Псіхалагічная актывізацыя 
творчага мыслення. Псіхалагічныя бар’еры і іх пераадоленне. 
Мазгавы штурм А.Осбарна (brain-storming). Генераванне ідэй 
і іх крытычны аналіз. Паслядоўнасць дзеянняў і кіраванне 
пры правядзенні мазгавога штурму. Алгарытм правядзення  
I-G-I (індывід – група – індывід). Мазгавы штурм I-G-I. 
Сінектыка У.Гордана. “Групавое мысленне”. Аператары 

сінектыкі. Ператварэнне незнаёмага ў знаёмае і знаёмага ў 
незнаёмае. Асабістая аналогія. Прамая аналогія. Сімвалічная 
аналогія. Фантастычная аналогія. Блок-схема сінектычнага 
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працэсу. Марфалагічны аналіз. Матрыца ідэй. Нармальнасць і 
ненармальнасць. Пачуццёвасць, эмацыянальнасць, уяўленне. 

 
Тэма 37. Псіхолага-педагагічныя даследаванні 
крэатыўнасці. Дыягностыка крэатыўных  

здольнасцей асобы 
Псіхалагічная дыягностыка крэатыўнасці. Псіхалагічная 

дыягностыка творчых здольнасцей асобы. Самадыягностыка 
творчай асобы. Метад “крэатыўнага поля” Д.Б.Багаяўлен-
скай. Апытальнік крэатыўнасці Джонсана. Дыягностыка 
крэатыўнасці Э.Торэнса, Ф.Вільямса. Праектыўныя методыкі 
дыягностыкі творчых здольнасцей асобы. 

 
Тэма 38. Тэхніка крэатыўнасці  

ў прафесійнай дзейнасці спецыяліста СКД 
Актыўныя і пасіўныя тэхналогіі практычнага атрымання 

ведаў (канструяванне і прадуцыраванне новых ідэй). Ужы-
ванне крэатыўных методык у сацыякультурнай практыцы і ў 
крызісных сітуацыях. Агульная характарыстыка трох разна-
віднасцей крэатыўнай тэхнікі (інтуітыўных, дыскурсіўных і 
камбінаваных). Асаблівасці працэсу работы па “метадзе 635” 
і метадзе калектыўных запісаў. Тэхніка мадэрацыі. Тэхніка 
складання ментальных карт Т.Бузана. Умовы эфектыўнасці 
вырабу і ўжыванне ментальных карт. Прынцып бісацыяцыі 
А.Кестлера як аснова крэатыўнай тэхнікі ў дасягненні 
значнага выніку. Праграмна-ролевы метад генеравання ідэй. 
Тэхніка інавацыі тупіковых сітуацый. Тэхніка ўяўлення 
(разумовыя “крэслы” У.Дыснея і інш.). Тэхніка кантрольнай 
табліцы А.Осбарна. Ментальная “правакацыя” Эдварда дэ 
Бона. Тэхніка марфалагічнай скрыні Ф.Цвіклі. Тэхніка ТІРП 
Г.Альтшулера. ТРВЗ. 

 
 

Раздзел VI. Сацыяльна-культурная рэабілітацыя 
 

Тэма 39. Тэарэтычныя асновы сацыяльна-культурнай 
рэабілітацыі. Сучасны статус спецыяліста-рэабілітатара  

ў сацыяльна-культурнай сферы 
Рэабілітацыя асобы: мэты, задачы, аб’ект і суб’ект рэабі-

літацыйнага ўздзеяння. Змест паняццяў “рэабілітацыйная 
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дзейнасць”, “сацыяльна-культурная рэабілітацыя”, “рэабілі-
татар”, “карэкцыя”. Структура ведаў, уменняў і навыкаў у 
галіне сацыяльна-культурнай рэабілітацыі. Роля дзяржавы, 
грамадскіх арганізацый у станаўленні і развіцці духоўнай 
падтрымкі і рэабілітацыі асобы.  
Асноўныя патрабаванні да кваліфікацыйных характарыс-

тык педагога-рэабілітатара ў сацыяльна-культурнай сферы. 
Узаемадзеянне спецыяліста сацыяльна-культурнай дзейнасці 
з бліжэйшым акружэннем пры ажыццяўленні сацыяльна-
культурных рэабілітацыйных мерапрыемстваў. 

 
Тэма 40. Прынцыпы і метады сацыякультурнай 

рэабілітацыі. Змест сучасных сацыяльна-культурных 
рэабілітацыйных тэхналогій 

Прынцыпы сацыякультурнай рэабілітацыі асобы: сістэм-
нага, асяродкавага і дыферэнцыраванага падыходу, прынцып 
зваротнай сувязі і інш. Змест паняцця “метад”. Спецыфіка 
метадаў і тэхналогій рэабілітацыйнай работы. Метады і 
тэхналогіі сацыяльна-культурнай рэабілітацыі. Характарыс-
тыка сучасных сацыяльна-культурных рэабілітацыйных тэх-
налогій: імідж-тэхналогіі, музейная тэрапія, кінатворчасць, 
цыркавыя тэхналогіі, рэкламныя тэхналогіі, тэхнічная твор-
часць і інш. 

 
Тэма 41. Гульнятэрапія ў структуры  
сацыяльна-культурнай рэабілітацыі 

Змест паняцця “гульнятэрапія”. Гісторыя ўзнікнення гуль-
нятэрапіі, сучасны стан, перспектывы развіцця. Гульня ў тэ-
рапеўтычным працэсе. Мэты і задачы гульнёвай тэрапіі. 
Стадыі працэсу гульнёвай тэрапіі. Псіхааналіз і гульнёвая 
тэрапія. Спецыфіка тэрапеўтычнай і карэкцыйнай працы ў 
замежнай практыцы, амерыканская і еўрапейская школы 
гульнятэрапіі. Значэнне гульнёвай тэрапіі для адукацыі і 
выхавання. 
 

Тэма 42. Метады і прынцыпы дырэктыўнай  
і недырэктыўнай гульнятэрапіі. Методыка правядзення 

гульнятэрапеўтычных заняткаў 
Асноўныя кірункі ў гульнёвай тэрапіі. Дырэктыўная і не-

дырэктыўная гульнёвая тэрапія: прадстаўнікі, прынцыпы, 
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метадычныя прыёмы. Спецыяліст па гульнёвай тэрапіі: асо-
басныя характарыстыкі і прафесійныя ўменні. Тактыка тэра-
пеўта ў дырэктыўнай і недырэктыўнай гульнятэрапіі. Патра-
баванні да гульнёвага пакою і прапануемага гульнёвага матэ-
рыялу. Устанаўленне тэрапеўтычных абмежаванняў. Удзел 
бацькоў у гульнёвай тэрапіі. Спалучэнне індывідуальнай і 
групавой гульнятэрапіі. 

 
Тэма 43. Арт-тэрапеўтычныя тэхналогіі  

ў структуры сацыякультурнай рэабілітацыі. 
 Арганізацыя арт-тэрапеўтычнай работы  

спецыялістамі сацыяльна-культурнай дзейнасці 
Рэалізацыя лячэбных функцый розных відаў мастацтва ў 

розныя гістарычныя перыяды. Роля мастацтва ў лячэнні і 
аднаўленні функцый арганізма. Погляды замежных і айчын-
ных спецыялістаў на лячэбна-карэкцыйнае ўздзеянне мастацтва.  
Распрацоўка новых кірункаў ведаў, заснаваных на сінтэзе 

медыцыны, педагогікі, псіхалогіі, мастацтва (лячэбная педа-
гогіка, педагагічная псіхалогія, арт-педагогіка, тэрапія мас-
тацтвам і інш.). Тэрміналагічнае поле арт-тэрапіі і яе месца ў 
структуры сацыякультурнай рэабілітацыі (мэты і задачы арт-
тэрапіі, асаблівасці правядзення арт-тэрапеўтычных заняткаў). 

 
Тэма 44. Асаблівасці выкарыстання  
арт-тэрапеўтычных тэхналогій  

у працы з рознымі групамі насельніцтва 
 ў дзейнасці ўстаноў культуры 

Магчымасці ўстаноў культуры ў рэабілітацыі розных груп 
насельніцтва. Выкарыстанне арт-тэрапіі ў рабоце з дзецьмі. 
Выкарыстанне арт-тэрапіі ў рабоце з падлеткамі. Выкарыс-
танне арт-тэрапіі ў сацыяльнай сферы. Выкарыстанне арт-
тэрапіі ў спецыяльнай адукацыі. Даследаванне пытанняў ген-
дарнай і культурнай ідэнтычнасці ў арт-тэрапіі. Выкарыстан-
не арт-тэрапіі ў рабоце з мігрантамі. Выкарыстанне арт-
тэрапіі ў рабоце з людзьмі сталага ўзросту. 
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Раздзел VII. Сацыяльна-культурнае праектаванне 
 

Тэма 45. Сацыяльна-культурнае праектаванне як метад 
навуковага пазнання і прыкладная дысцыпліна 

Прадмет, мэты, задачы курса “Сацыяльна-культурнае пра-
ектаванне”. Паняційны апарат, сутнасць зместу сацыяльна-
культурнага праектавання як сінтэз ведаў аб разнастайных 
сацыяльных сферах і грамадстве ў цэлым. 

 
Тэма 46. Тэарэтычныя асновы сацыяльна-культурнага 

праектавання 
Сацыяльныя катэгорыі: прагностыка, сацыяльнае мадэля-

ванне і прагназаванне, гіпотэзы, сацыяльная дзейнасць, класі-
фікацыя і метадалогія. Перспектыўная праблематыка сацы-
яльна-культурнага праектавання. 

 
Тэма 47. Сутнасць, змест, прынцыпы  

і функцыі сацыяльна-культурнага праектавання 
Асаблівасці каштоўнасна-арыентаваных прынцыпаў сацы-

яльна-культурнага праектавання: пераемнасці, суразмернасці, 
комплекснасці, мэтазгоднасці, рэалістычнасці, праблемна-
мэтавай арыентацыі. Вызначэнне функцый: інфармацыйна-
адукацыйная, пазнавальная, крэатыўна-пераўтваральная, са-
цыяінтэгратыўная і інш.  
Значнасць практычнага, мэтанакіраванага праектавання:  

а) магчымасць фарміравання жыццядзейнасці ў сацыяльным і 
прыродным свеце; б) развіваючы і выхаваўчы патэнцыял 
праектнай дзейнасці; в) стымуляванне ініцыятывы і актыўнасці. 

 
Тэма 48. Віды, тэхналагічныя этапы, стадыі, метады  

і інструментарый праектавання 
Падыходы і спосабы даследавання сацыяльнага асяроддзя: 

тэарэтыка-метадалагічны, этымалагічны, аперацыйны, каму-
нікатыўны, параўнальны і інш. Узаемаадносіны сацыяльнай 
сферы і эканомікі, палітыкі, духоўнага і ідэалагічнага бакоў 
жыцця. Тыпы функцыянавання праекта: імітацыйны і рэжымны. 
Класіфікацыя праектаў: па тыпе функцый, па дэмагра-

фічных мадэлях, па статыстычных характарыстыках дынамікі 
грамадскіх пераўтварэнняў, па гендарна-ўзроставых асаб-
лівасцях. 
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Асноўныя стадыі працэсу праектавання: усебаковае дасле-
даванне рэальна існуючых сістэм (адукацыі, культуры), сацы-
яльнага становішча асобных груп і г.д.; вылучэнне асноўных 
характарыстык і асаблівасцей гэтых сістэм; вызначэнне 
існуючых заканамернасцей; аналіз эмпірычнага матэрыялу; 
складанне прагнозаў адпаведнымі камісіямі; выдзяленне 
праблематыкі; выпрацоўка канцэпцыі, тэхналогій рашэння 
сацыяльных задач і праблем; эксперыментальная ацэнка вынікаў. 

 
Тэма 49. Прыярытэтныя кірункі  

сацыяльна-культурнага праектавання 
Кірункамі сацыякультурнага праектавання з’яўляюцца нас-

тупныя вобласці: культурна-гістарычная спадчына, мастацкае 
асяроддзе існавання асобы, сацыяльна-псіхалагічная воб-
ласць жыццядзейнасці асобы, маральная складаючая развіцця 
асобы, ідэйна-выхаваўчы патэнцыял фарміравання самасвя-
домасці, экалагічнае асяроддзе і інш. Рэалізацыя дадзеных 
кірункаў ажыццяўляецца праз сацыякультурныя тэхналогіі: 
рэабілітацыйныя, рэкрэацыйныя, інфармацыйныя, гульнёвыя, 
святочна-абрадавыя. 

 
 

Раздзел VIII. Эколага-культурная дзейнасць 
 

Тэма 50. Сутнасць i асноўныя прынцыпы  
эколага-культурнай дзейнасці 

Сацыякультурныя высновы станаўлення экалагічнай куль-
туры насельніцтва. Выяўленне спецыфікі і месца экалагічнай 
культуры ў структуры культуры ў цэлым. Экалагічная куль-
тура як аб’ект сацыяльна-педагагічных і сацыякультурных 
даследаванняў. Структурна-змястоўны аналіз эколага-куль-
турнай дзейнасці.  

 
Тэма 51. Роля нацыянальнага кампанента  
ў змесце эколага-культурнай дзейнасці 

Славянскія традыцыі прыродакарыстання. Асаблівасці 
земляробчага календара беларусаў і яго ўплыў на развіццё 
ўзаемаадносін чалавека і прыроды. Тэма прыроды ў бела-
рускай святочна-абрадавай дзейнасці, музычна-песеннай 
творчасці, народных казках і легендах, прыкладах малога раз-
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моўнага жанру (прыказках, прымаўках, загадках). Сучасная 
практыка выкарыстання багаццяў жыватворнай вуснапа-
этычнай спадчыны ў эколага-культурнай дзейнасці. 

 
Тэма 52. Роля ўстаноў сацыякультурнай сферы  
ў арганізацыі эколага-культурнай дзейнасці 

Установы сацыякультурнай сферы як цэнтры экалагічнай 
адукацыі і выхавання насельніцтва. Класіфікацыя ўстаноў 
сацыякультурнай сферы ў кантэксце арганізацыі сацыякуль-
турнай дзейнасці экалагічнага напрамку. Асаблівасці аргані-
зацыі эколага-культурнага працэсу ў навукова-асветніцкіх і 
культурна-адпачынкавых установах. Сучасныя даследаванні 
дзейнасці ўстаноў культуры ў галіне эколага-культурнай 
дзейнасці. 

 
Тэма 53. Праблемы фарміравання экалагічнай культуры 
асобы ў тэорыі і практыцы сацыякультурнай дзейнасці 
Гісторыка-метадалагічныя аспекты станаўлення і развіцця 

экалагічнай праблематыкі ў тэорыі і практыцы сацыяльна-
культурнай дзейнасці. Тэарэтыка-метадычныя асновы фармі-
равання экалагічнай культуры асобы ў працэсе сацыякуль-
турнай дзейнасці. Асноўныя функцыі і прынцыпы эколага-
культурнай дзейнасці. 

 
Тэма 54. Выкарыстанне педагагічнага патэнцыялу 
сацыякультурнай дзейнасці ў працэсе фарміравання 

экалагічнай культуры асобы 
Эколага-культурная дзейнасць як педагагічная сістэма. 

Суб’ект, аб’ект, прадмет эколага-культурнай дзейнасці. Ас-
ноўныя сродкі і метады эколага-культурнай дзейнасці. Педа-
гагічны патэнцыял сродкаў мастацтва і яго выкарыстанне ў 
эколага-культурным працэсе. Класіфікацыя форм эколага-
культурнай дзейнасці. Арганізацыя дзейнасці клубных аб’яд-
нанняў эколага-культурнага напрамку. 

 
Тэма 55. Фарміраванне эколага-культурнай 

кампетэнтнасці спецыяліста сацыякультурнай сферы 
Сучасны стан экалагічнай падрыхтоўкі арганізатараў сацы-

яльна-культурнай дзейнасці. Сутнасць, крытэрыі і паказчыкі 
эколага-культурнай кампетэнцыі спецыяліста сацыякультур-
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най сферы. Навукова-тэарэтычныя і метадычныя асновы 
фарміравання эколага-культурнай кампетэнцыі. Асаблівасці 
работы спецыяліста сацыякультурнай сферы па арганізацыі 
дзейнасці клубнага аб’яднання экалагічнага напрамку. 

 
Тэма 56. Дыферэнцыраваны падыход да аўдыторыі  
ў працэсе арганізацыі эколага-культурнай дзейнасці 
Сацыяльна-педагагічныя асновы дыферэнцыяцыі аўдыто-

рыі ўстаноў культуры ў кантэксце арганізацыі сацыякультур-
най дзейнасці экалагічнага напрамку. Улік узроставых і псі-
холага-педагагічных асаблівасцей дзяцей і моладзі ў працэсе 
эколага-культурнай дзейнасці. Асаблівасці арганізацыі і 
правядзення дыягностыкі ўзроўняў экалагічнай культуры 
дзяцей і падлеткаў ва ўстановах сацыякультурнай сферы. 

 
Тэма 57. Арганізацыйна-метадычныя аспекты  

эколага-культурнай дзейнасці 
“Гульнёвая экалогія” як сродак аптымізацыі эколага-

культурнай дзейнасці. Методыка “адчуванне цуду” ў развіцці 
пачуццёвага ўспрымання прыроды. Экалагічныя казкі: асаб-
лівасці і магчымасці выкарыстання ў эколага-педагагічным 
працэсе. Методыка арганізацыі і правядзення экалагічных свят. 
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Крытэрыi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi 
 
Балы Паказчыкi ацэнкi 

1 (адзiн) Адсутнасць ведаў i кампетэнтнасцi ў межах адукацый-
нага стандарту, адмаўленне ад адказу 
 

2 (два) Фрагментарныя веды ў межах адукацыйнага стандарту; 
веды асобных лiтаратурных крынiц, рэкамендаваных 
вучэбнай праграмай дысцыплiны; няўменне выкарыстоў-
ваць навуковую тэрмiналогiю дысцыплiны, наяўнасць у 
адказе грубых i лагiчных памылак; пасiўнасць на прак-
тычных i лабараторных занятках, нiзкi ўзровень куль-
туры выканання заданняў 
 

3 (тры) Недастаткова поўны аб’ём ведаў у межах адукацыйнага 
стандарту; веданне часткi асноўнай лiтаратуры, рэкамен-
даванай вучэбнай праграмай дысцыплiны; выкарыстанне 
навуковай тэрмiналогii, адказы на пытанні са значнымi i 
лагiчнымi памылкамi; слабае валоданне iнструмента-
рыем вучэбнай дысцыплiны, некампетэнтнасць у рашэн-
нi стандартных (тыповых) задач; няўменне арыентавацца 
ў асноўных тэорыях, канцэпцыях i кiрунках дысцыплi-
ны; пасiўнасць на практычных i лабараторных занятках, 
нiзкi ўзровень культуры выканання заданняў 
 

4 (чатыры) Дастатковы аб’ём ведаў у межах адукацыйнага стандар-
ту; засваенне асноўнай лiтаратуры, рэкамендаванай ву-
чэбнай праграмай дысцыплiны; выкарыстанне навуковай 
тэрмiналогii, лагiчная перадача адказу на пытаннi, умен-
не рабiць высновы без значных памылак; валоданне iнст-
рументарыем вучэбнай дысцыплiны, уменне выкарыс-
тоўваць яго ў рашэннi стандартных (тыповых) задач; 
уменне пад кiраўнiцтвам выкладчыка рашаць стандарт-
ныя (тыповыя) задачы; уменне арыентавацца ў асноўных 
тэорыях, канцэпцыях i кiрунках па дысцыплiне i даваць 
iм ацэнку; работа пад кiраўнiцтвам выкладчыка на прак-
тычных, лабараторных занятках, дапушчальны ўзровень 
культуры выканання заданняў 
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5 (пяць) Дастатковыя веды ў аб’ёме вучэбнай праграмы; выкары-
станне навуковай тэрмiналогii, граматная, лагiчная пе-
радача адказу на пытаннi, уменне рабiць высновы; вало-
данне iнструментарыем вучэбнай дысцыплiны, уменне 
выкарыстоўваць яго ў рашэннi вучэбных i прафесiйных 
задач; здольнасць самастойна прымяняць тыповыя ра-
шэннi ў межах вучэбнай праграмы; засваенне асноўнай 
лiтаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дыс-
цыплiны; уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, кан-
цэпцыях i кiрунках па дысцыплiне i даваць iм параў-
нальную ацэнку; самастойная работа на практычных, 
лабараторных занятках, фрагментарны ўдзел у групавых 
абмеркаваннях, дастатковы ўзровень культуры выканан-
ня заданняў 
 

6 (шэсць) Дастаткова поўныя i сiстэматызаваныя веды ў аб’ёме 
вучэбнай праграмы; выкарыстанне неабходнай наву-
ковай тэрмiналогii, граматная, лагiчная перадача адказу 
на пытаннi, уменне рабiць абагульненнi i абгрунтаваныя 
высновы; валоданне iнструментарыем вучэбнай дысцып-
лiны, уменне выкарыстоўваць яго ў рашэннi вучэбных i 
прафесiйных задач; здольнасць самастойна прымяняць 
тыповыя рашэннi ў межах вучэбнай праграмы; засваенне 
асноўнай лiтаратуры, рэкамендаванай вучэбнай прагра-
май дысцыплiны; уменне арыентавацца ў базавых тэо-
рыях, канцэпцыях i кiрунках па дысцыплiне i даваць iм 
параўнальную ацэнку; актыўная самастойная работа на 
практычных, лабараторных занятках, перыядычны ўдзел 
у групавых абмеркаваннях, дастаткова высокi ўзровень 
культуры выканання заданняў 
 

7 (сем) Сiстэматызаваныя, глыбокiя i поўныя веды па ўсiх раз-
дзелах вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай 
тэрмiналогii (у тым лiку на замежнай мове), граматная, 
лагiчная перадача адказу на пытаннi, уменне рабiць 
абагульненнi i абгрунтаваныя высновы; валоданне iнст-
рументарыем вучэбнай дысцыплiны, уменне выкарыс-
тоўваць яго ў пастаноўцы i рашэннi навуковых i прафе-
сiйных задач; свабоднае валоданне тыповымi рашэннямi 
ў межах вучэбнай праграмы; засваенне асноўнай i дадат-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 35 

ковай лiтаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыплiны; уменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, 
канцэпцыях i кiрунках па дысцыплiне i даваць iм ана-
лiтычную ацэнку; самастойная работа на практычных, 
лабараторных занятках, удзел у групавых абмерка-
ваннях, высокi ўзровень культуры выканання заданняў 
 

8 (восем) Сiстэматызаваныя, глыбокiя i поўныя веды па ўсiх 
пастаўленых пытаннях у аб’ёме вучэбнай праграмы; вы-
карыстанне навуковай тэрмiналогii (у тым лiку на замеж-
най мове), граматная, лагiчная перадача адказу на пытан-
нi, уменне рабiць абагульненнi i абгрунтаваныя высно-
вы; валоданне iнструментарыем вучэбнай дысцыплiны 
(у тым лiку тэхнiкай iнфармацыйных тэхналогiй), умен-
не выкарыстоўваць яго ў пастаноўцы i рашэннi навуко-
вых i прафесiйных задач; здольнасць самастойна рашаць 
складаныя праблемы ў межах вучэбнай праграмы; за-
сваенне асноўнай i дадатковай лiтаратуры, рэкаменда-
ванай вучэбнай праграмай дысцыплiны; уменне арыента-
вацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях i кiрунках па 
дысцыплiне i даваць iм аналiтычную ацэнку; актыўная 
самастойная работа на практычных, лабараторных за-
нятках, сiстэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, 
высокi ўзровень культуры выканання заданняў 
 

9 (дзевяць) Сiстэматызаваныя, глыбокiя i поўныя веды па ўсiх раз-
дзелах вучэбнай праграмы; дакладнае выкарыстанне на-
вуковай тэрмiналогii (у тым лiку на замежнай мове), 
граматная, лагiчная перадача адказу на пытаннi; вало-
данне iнструментарыем вучэбнай дысцыплiны, уменне 
эфектыўна выкарыстоўваць яго ў пастаноўцы i рашэннi 
навуковых i прафесiйных задач; здольнасць самастойна i 
творча рашаць складаныя праблемы ў нестандартнай 
сiтуацыi ў межах вучэбнай праграмы; поўнае засваенне 
асноўнай i дадатковай лiтаратуры, рэкамендаванай ву-
чэбнай праграмай дысцыплiны; уменне арыентавацца ў 
асноўных тэорыях, канцэпцыях i кiрунках па дысцы-
плiне i даваць iм аналiтычную ацэнку; сiстэматычная, 
актыўная самастойная работа на практычных, лаба-
раторных занятках, творчы ўдзел у групавых абмерка-
ваннях, высокi ўзровень культуры выканання заданняў 
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10 
(дзесяць) 

Сiстэматызаваныя, глыбокiя i поўныя веды па ўсiх раз-
дзелах вучэбнай праграмы, а таксама па асноўных пы-
таннях па-за яе межамi; дакладнае выкарыстанне навуко-
вай тэрмiналогii (у тым лiку на замежнай мове), грамат-
ная, лагiчная перадача адказу на пытаннi; дакладнае 
валоданне iнструментарыем вучэбнай дысцыплiны, 
уменне эфектыўна выкарыстоўваць яго ў пастаноўцы i 
рашэннi навуковых i прафесiйных задач; выразная здоль-
насць самастойна i творча рашаць складаныя праблемы ў 
нестандартнай сiтуацыi ў межах вучэбнай праграмы; 
поўнае i дакладнае засваенне асноўнай i дадатковай лiта-
ратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыплi-
ны; уменне свабодна арыентавацца ў асноўных тэорыях, 
канцэпцыях i кiрунках па дысцыплiне i даваць iм аналi-
тычную ацэнку, выкарыстанне навуковых дасягненняў 
iншых дысцыплiн; творчая самастойная работа на прак-
тычных, лабараторных занятках, актыўны творчы ўдзел 
у групавых абмеркаваннях, высокi ўзровень культуры 
выканання заданняў 
 

 
 

Рэкамендаваныя сродкі  
дыягностыкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi 

Для кантролю якасці адукацыі, у тым ліку з прымяненнем камп’ю-
тарнага тэсціравання, рэкамендавана выкарыстоўваць наступныя 
сродкі дыягностыкі: 
ü тыпавыя заданні; 
ü тэсты па раздзелах дысцыпліны; 
ü вуснае апытанне падчас заняткаў; 
ü складанне рэфератаў па раздзелах дысцыпліны; 
ü выступленні студэнтаў на семінарскіх занятках па распраца-

ваных тэмах; 
ü адкрытае пасяджэнне аматарскага аб’яднання; 
ü абарона курсавых работ; 
ü абарона сацыяльна-культурных праектаў; 
ü творчы паказ; 
ü справаздачная дакументацыя;  
ü вусны экзамен. 
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Вучэбнае выданне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЭХНАЛОГІІ САЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
 

Тыпавая вучэбная праграма 
для ўстаноў вышэйшай адукацыі  

па спецыяльнасці 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная дзейнасць  
 
 
 
 
 

Карэктар В.Б.Кудласевіч 
Тэхнічны рэдактар Л.М.Мельнік 

 
 
 

Падпісана ў друк             2012 г. Фармат 60×841/16. 
Папера пісчая № 2. Ум. друк. арк. 2,17. Ул.-выд. арк. 1,46. 

Тыраж         экз. Заказ        . 
 

УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”. 
Вул. Рабкораўская, 17, 220007, г. Мінск. 
Ліцэнзія № 02330/0003939 ад 19.05.2011 г. 

 
Надрукавана на рызографе 

УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”. 
Вул. Рабкораўская, 17, 220007, г. Мінск. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 38 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




