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Перападрыхтоўка кадраў сферы культуры  
як перспектыўны напрамак рэалізацыі  
кадравай палітыкі

Перападрыхтоўка, як і павышэнне кваліфікацыі, уваходзіць 
у асноўныя напрамкі дадатковай адукацыі дарослых, якая 

ў сучасным свеце становіцца галоўным трэндам развіцця чалавечага 
патэнцыялу. Неабходнасць развіцця дадатковай адукацыі дарослых 
абумоўлена прагрэсам навукі і тэхнікі, шырокім прымяненнем іна-
вацыйных тэхналогій, ростам патрабаванняў да якасці працоўных 
рэсурсаў, змяненнем патрэб рынку працы [1, 160—161]. Выкарыстоў-
ваючы магчымасці дзяржаўнага заказу на падрыхтоўку спецыялістаў па 
найбольш значных і перспектыўных напрамках дзейнасці, перападрых-
тоўка садзейнічае напаўненню рынку працы кіраўнікамі і спецыялістамі 
з высокім узроўнем прафесійнай кваліфікацыі. У ходзе засваення пра-
грам перападрыхтоўкі адкрываюцца новыя магчымасці ў прафесійных 
кампетэнцыях, засваенні новага асяроддзя прафесійных зносін.

Перападрыхтоўка кадраў не толькі задавальняе патрэбы работнікаў 
у прафе сійным удасканаленні, але і забяспечвае атрыманне новай квалi-
фiкацыi адпаведнага профілю. Гэта вельмі важна і для спецыяліста, які 
хоча набыць новую прафесію, і для арганізацыі, якая мае магчымасць 
за кароткі тэрмін забяспечыць сябе менавіта тымі работнікамі, якія 
запатрабаваны для выканання функцый і задач арганізацыі. такі від 
адукацыйных паслуг як найбольш эканамічна апраўданы ў перспек-
тыве можа стаць найбольш запатрабаваным. У сувязі з гэтым дасягнен-
не новай, сучаснай якасці адукацыі  на сённяшні дзень «становіцца 
галоўным геапалітычным фактарам у свеце, паколькі менавіта яна 
да зваляе ў любой сферы дзейнасці яе ўдзельнікам дасягнуць максімаль-
на магчымага выніку» [5, 11].

У краіне перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і спецыялістаў  
сферы культуры сёння ажыццяўляецца ў Інстытуце культуры Беларусі 
і на факультэтах устаноў вышэйшай адукацыі сферы культуры —  
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Бела рускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі, Беларускай дзяржаўнай акадэміі мас-
тацтваў.

У перыяд з 2011 па 2015 г. у сферы культуры былі адкрыты 17 спе-
цыяльнасцей перападрыхтоўкі — 14 на базе вышэйшай адукацыі 
(«Інтэрпрэтацыя старадаўняй музыкі», «аркестравае дырыжыраван-
не», «Рэжысура свят і відовішчаў», «Рэжысура відэафільма»,  
«Гука рэ жысура», «Мастацтва харэаграфічнае», «эстрадны вакал», 
«Інструментальная народная музыка», «Дызайн графічны», «Дызайн-
мене джмент», «Бібліятэказнаўства і бібліяграфія», «Рэкламная  
інфар мацыя і камунікацыя», «Камунікацыя ў сферы музейнай дзей-
насці», «Менеджмент сацыякультурнай сферы»), і 3 на базе сярэдняй 
спе цыяльнай адукацыі («Бібліятэказнаўства і біблія графія», «Культурна-
дасугавая дзейнасць», «Інструментальная му зыка»).

агульная колькасць засвоіўшых змест адукацыйных праграм 
перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў у сферы культу-
ры за пяць год склала больш за 2,5 тыс. чалавек. Перападрыхтоўку за 
кошт уласных сродкаў прайшлі 1,8 тыс. чалавек (у Бела рускім 
дзяржаўным ўніверсітэце культуры і мастацтваў, Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі музыкі, Беларускай дзяржаўнай акадэміі мас тацтваў), 0,7 тыс.  
чалавек — за кошт бюджэтных сродкаў у Інстытуце культуры Беларусі. 
Сёння Інсты тут культуры Беларусі (далей — Інбелкульт) — адзіная 
ўстанова ў сферы культуры, якая ажыццяўляе перападрыхтоўку 
спецыялістаў на бюджэтнай аснове.

Роля бюджэтнай перападрыхтоўкі найперш у тым, што яна дазваляе 
аператыўна рэагаваць на патрэбы рэгіёнаў, садзейнічае больш хуткай 
ліквідацыі дэфіцыту кадраў культуры. У перыяд сучаснага дынамічнага 
развіцця і век высокіх тэхналогій патрабуецца наяўнасць у арганізацыях 
культуры канкурэнтна-здольных спецыялістаў, якія валодаюць 
неабходнымі прафесійнымі ведамі і навыкамі.

аднак, як паказваюць вынікі аналізу кадравай сітуацыі на аснове дзяр-
жаўных статыстычных назіранняў і даныя маніторынгу патрэбы ў наву-
чанні па адукацыйных праграмах перападрыхтоўкі кіруючых ра бот нікаў 
і спецыялістаў, існуюць праблемы ў забеспячэнні галіны пэўнымі 
катэгорыямі спе цыялістаў. Нягледзячы на штогадовыя выпускі маладых 
спецыялістаў установамі вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 
слухачоў перападрыхтоўкі па вышэйназваных і іншых запатрабаваных 
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спецыяльнасцях, запыт арганізацый-заказчыкаў кадраў задавальняецца 
ў сярэднім на палову. У залежнасці ад спецыяльнасці і рэгіёна гэты 
паказчык вагаецца ад 30 да 100 %.

На сучаным этапе ўзрастаюць тэмпы абнаўлення прыкладных ведаў, 
стварэння новых тэхналогій, павелічэння аб’ёмаў інфармацыі, якія 
патрабуюць апрацоўкі і перапрацоўкі. Для гэтага неабходна і адпавед-
ная падрыхтоўка спецыялістаў, што выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі.

У 2014 г. Інбелкультам па заказу Міністэрства культуры Рэспублікі 
Беларусь у рамках навуковай тэмы «Вывучыць запатрабаванні кадраў 
культуры ў павышэнні кваліфікацыі і перападрыхтоўцы і распрацаваць 
навукова-практычныя рэкамендацыі па ўдасканаленню сістэмы дадат-
ковай адукацыі дарослых» было праведзена сацыялагічнае да следаванне 
[4], якое ставіла на мэце вывучэнне запатрабаванняў устаноў культуры 
ў павышэнні кваліфікацыі і перападрыхтоўцы кадраў. Вынікі даследа-
вання пацвердзілі наяўнасць сацыяльнага запыту на спе цыялістаў 
пэўнага профілю і ўзроўню кампетэнцыі, у якіх на дадзены момант 
маюць патрэбу арганізацыі культуры. Гэты запыт сфарміра ваўся 
ў выніку неадпаведнасці магчымасцей устаноў адукацыі і патрэб рынку 
працы ў сферы культуры. Каля паловы кіраўнікоў арганізацый куль-
туры жадалі б, каб некаторыя работнікі прайшлі поўны курс пера пад-
рыхтоўкі,  і тады арганізацыі атрымалі б спецыялістаў пэўнага запатра-
баванага профілю. Часцей за ўсё называюцца такія катэгорыі спе - 
цыялістаў, як арганізатары масавых мерапрыемстваў, гукарэжы сёры, 
акампаніятары, спецыялісты па рэкламе, PR-тэхналогіях, марке толагі, 
кіраўнікі харэаграфічных калектываў, выкладчыкі па класах фартэпіяна, 
гітары, духавых інструментаў і інш.

Важным фактарам, які ўплывае на рашэнне работніка прайсці павы-
шэнне кваліфікацыі па сваёй спецыяльнасці альбо атрымаць новую 
спецыяльнасць, з’яўляецца жаданне спецыяліста знайсці выйсце з праб-
лемных сітуацый і задач, з якімі ён сутыкаецца ў сваёй працоўнай 
дзейнасці. Улік гэтага фактару з’яўляецца важным, паколькі рэалізацыя 
генеральных стратэгій арганізацый не можа ажыццяўляцца без уліку 
інтарэсаў і  запатрабаванняў работнікаў [2]. 

Сярод асноўных праблем, імкненне да вырашэння якіх стымулюе 
работнікаў да павышэння свайго прафесійнага ўзроўню, — цяжкасці 
ў пошуку і прыцягненні дадатковых рэсурсаў (41,7 %), неабходнасць 
правядзення платных мерапрыемстваў і аказання платных паслуг 
(24,1 %), загружанасць рознымі відамі і напрамкамі дзейнасці (24,6 %), 
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Вялікая загружанасць рознымі відамі дзейнасці

Інертнасць мыслення, нерашучасць 
у выкарыстанні новых тэхналогій і форм работы

Непадрыхтаванасць да працы  
ў новых эканамічных умовах

Правядзенне платных мерапрыемстваў, 
прадастаўленне платных паслуг

Цяжкасці ў пошуку і прыцягненні  
дадатковых рэсурсаў

Цяжкасці з планаваннем сваёй работы

Неэфектыўнае кіраванне

Недастатковае матэрыяльна-тэхнічнае 
забеспячэнне ўстановы

Недахоп вопыту работы з насельніцтвам

Слаба наладжаныя прафесійныя сувязі 
з калегамі з іншых арганізацый

Недастатковае інфармацыйна-метадычнае 
забеспячэнне дзейнасці

Размытасць, неакрэсленасць напрамкаў,  
мэт і задач дзейнасці

Дыяграма 1
асноўныя праблемы ў прафесійнай дзейнасці работнікаў  
культурна-асветных устаноў

як паказвае аналіз, работнікі культуры адчуваюць патрэбу ў новых 
распрацоўках і дасягненнях у сферы сваёй дзейнасці (43,9 %), новых 
тэхналогіях і формах дзейнасці (41,9 %), веданні сучасных тэндэнцый 
развіцця культуры (29,5 %), засваенні асноў маркетынгу ў сферы куль-
туры і мастацтва (26,8 %), інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій 
(25,9 %), вывучэнні псіхалогіі асобы (21,8 %), менеджменту сацыякуль-
турнай дзейнасці (19,1 %), ведах мясцовай культурнай традыцыі 
і фальк лору (14,6 %) (гл. дыяграму 2).

недастатковае інфармацыйна-метадычнае забеспячэнне дзейнасці 
(18,3 %), слаба наладжаныя прафесійныя сувязі з калегамі з іншых 
арганізацый (11,7 %), інертнасць мыслення і нерашучасць у выка-
рыстанні новых тэхналогій і форм работы (10,1 %) і інш. (гл. дыя-
граму 1).
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Кіраўнікам арганізацый культуры, як сведчаць вынікі апытання, не 
хапае найперш новых распрацовак і дасягненняў (47 %), новых тэх-
налогій (41,7 %), ведаў у галіне менеджменту сацыякультурнай дзей-
насці (30,3 %) і маркетынгу (28 %), ведання заканадаўства ў сферы 
культуры і адукацыі (27,3 %), сацыякультурнага праектавання (25,8 %), 
інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій (24,2 %), сацыяльна-псіха-
лагічных аспектаў кіраўніцкай дзейнасці (15,9 %) і інш.

такім чынам, задачай дадатковай адукацыі дарослых з’яўляецца 
развіццё і актыўнае выкарыстанне адукацыйнага, навуковага і іна-
вацыйнага патэнцыялаў, накіраваных на вырашэнне запатрабаванняў 
спецыялістаў і кіраўнікоў у набыцці прафесійных ведаў, дасягненне імі 
значных прафесійных вынікаў.

экалогіі культуры

сацыялогіі культуры і мастацтва

сучаснай культурнай палітыкі

эканомікі культуры

педагогікі

мясцовай культурнай традыцыі  
і фальклору

менеджменту сацыякультурнай дзейнасці

псіхалогіі асобы

інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій 
і іх прымянення

маркетынгу ў сферы культуры і мастацтва

сучасных тэндэнцый развіцця культуры

новых тэхналогій, форм дзейнасці  
ў сферы культуры і мастацтва

новых распрацовак і дасягненняў  
у сферы сваёй дзейнасці

Дыяграма 2
Запатрабаванні работнікаў культурна-асветных устаноў у набыцці 
прафесійных ведаў у пэўных галінах
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Існуючая сёння сістэма дадатковай адукацыі дарослых у сферы куль-
туры, у цэлым паспяхова выконваючы свае асноўныя функцыі, патра
буе ўдасканалення. Гэта звязана:

па-першае, з узросшымі патрабаваннямі да работы кадраў у новых 
сацыяльна-эканамічных умовах; 

па-другое, з неабходнасцю дакладнага выканання патрабаванняў 
дзеючага заканадаўства, якім рэгламентаваны кваліфікацыйныя патра-
баванні да займаемай пасады;

па-трэцяе, з новымі тэндэнцыямі і інавацыйнымі падыходамі да 
дадатковай адукацыі дарослых, у аснове якіх знаходзіцца як свабодны 
выбар работніка, дэтэрмінаваны ўласнай матывацыяй, так і задаваль-
ненне патрэб дзяржаўнага заказу кадраў культуры.

Для забеспячэння стабільнасці і эфектыўнасці работы сістэмы 
адукацыі пры распрацоўцы сучасных адукацыйных праграм неабходны 
аналіз і прагноз адукацыйных патрэб дарослага насельніцтва, прагноз  
патрэб арганізацый у змяненні прафесійна-кадравага патэнцыялу, 
зыходзячы з адпаведных зменаў знешняга асяроддзя [3, 56].

Што замінае сёння сістэме дадатковай адукацыі сферы культуры 
развівацца больш эфектыўна?

З нашага пункту гледжання, гэта:
1. Недастаткова эфектыўная маркетынгавая стратэгія. Нягледзячы 

на высокі попыт на некаторыя спецыяльнасці, напаўняльнасць вучэб-
ных груп на факультэтах дадатковай адукацыі бывае вельмі нізкая  
(ад 6 да 12 чалавек у групе), што робіць навучальны працэс аказання 
адукацыйных паслуг нерэнтабельным.

2. Інертнасць працэсу адкрыцця новых, запатрабаваных спецыяль-
насцей перападрыхтоўкі за кошт бюджэтных сродкаў.

3. Фінансава-эканамічныя праблемы арганізацый культуры, якія не 
дазваляюць у поўнай меры задаволіць патрэбы ў перападрыхтоўцы 
спецыялістаў.

Інбелкульт і іншыя ўстановы, якія ажыццяўляюць перападрыхтоўку 
кадраў, шукаюць новыя падыходы да яе арганізацыі, стараюцца адпавя-
даць ускладзенай на іх місіі. так, Інбелкульт шляхам паспяховай 
апрабацыі новых модуляў, уключаных у праграмы павышэння квалі-
фікацыі, прыходзіць да высноў аб неабходнасці ўвядзення пэўных спе-
цыяльнасцей перападрыхтоўкі.

Сёння ад устаноў дадатковай адукацыі дарослых патрабуецца больш 
цесная сувязь з рэгіёнамі, больш актыўнае выяўленне і распаўсюджанне 
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перспектыўнага вопыту прафесійнай дзейнасці работнікаў культуры. 
актуальным застаецца пытанне ўдасканалення каардынацыі дзейнасці 
ўстаноў, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы перападрыхтоўкі 
кіруючых работнікаў і спецыялістаў сферы культуры, з рэспубліканскімі 
органамі дзяржаўнага кіравання, мясцовымі выканаўчымі і распа-
радчымі органамі ў частцы планавання і рэалізацыі названых адука-
цыйных праграм. Сёння гэта супрацоўніцтва наладжана на ўзроўні 
пэўных устаноў, аднак неабходна распрацоўка агульнага алгарытму, які 
дазволіць паставіць пытанні ўзгаднення і каардынацыі на сістэмную 
аснову, у адпаведнасці як з меркаваннямі органаў кіравання, так 
і з канкрэтнымі прапановамі кіраўнікоў арганізацый культуры, з улікам 
іх надзённых патрэб і фінансавых магчымасцей.
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