
мінах азнаямляльную гірактыку ў канцы III курса. Неабходна 
змяніць т'фміны практыкі ў бок павелічэння, асабліва на V, 
апошнім курсе Беларускага універсітэта культуры. Гэта дасць 
магчымасць больш грунтоўйа авалодаць пракгычнымі навы
кам) работы ў аўтаматызаваным рэжыме, сканцэнтравацца 
на навукова-даследчай і навукова-арганізацыйнай дзейнасці 
будучых спецыялістаў і іх самаадукацыі, бо менавіта гэтага 
вопыту і ўмснняў не хапае на практыцы маладым спецыялі- 
стам.

У апошнія гады нобач з выкарыстаннем у якасці баз прак- 
тыкі буйнейшых бібліятэк рэснублікі назіраецца размеркаванне 
студэнтаў па небібліятэчных установах г. Мінска, нават ка- 
мерцыйных. ш го, на наш погляд, не спрыяе нрыходу кваліфі- 
каваных кадраў у нублічныя бібліятэкі рэспублікі. У сувязі з 
гэтым было б пажадана больш актыўна выкарыстоўваць аб- 
ласныя універсальныя бібліятэкі як навукова-метадычныя цен
тры сваіх рэгіёнаў у якасці баз нрактыкі. Асабліва мэтазгод- 
ным гэта бачыцца для такіх спецыялізацый, як “ менеджмент і 
маркетынг бібліягэчнай справы” і “аўтаматызаваныя біблія- 
тзчна-інфармацыйныя сістэмы”.

На думку практыкаў, вышэйназваныя прапановы будуць 
снрыяць нетолькі больш якаснай надрыхгоўцы спецыялістаў, 
але і выраш )ншо нраблемы забеспячэнйя ўстаноў культуры 
прафесійна падрыхтаванымі кадрамі.

Н.У.Клімянкова, 
дацэнт Бсларускага універсітэта культуры

ФАРМІРАВАННЕ КАМУНІКАТЫЎНАЙ 
KAMI IІТГЭНТНАСЦІ СЛУДЭНТАЎ ПАДЧАС 
ВЫТВОРЧАЙ ІІРАКТЫ КІ Ў Б ІБ Л ІЯ ІЭ Ц Ы

Увага даслсдчыкаў падчас вытворчай практыкі ў асноў- 
ным засяроджваецца на метадычных і арганізацыйных пы-
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ганнях, на фарміраванні ў студэнтаў прафесійных навыкаў і 
ўмсмняў.

Разам з тым вытворчая практыка — гтга не толькі выпра- 
бавальны палігон для станаўлення бібліятэкара-прафесіяна- 
ла, але яшч) ў большай ступені правсрка асобасных якасцсй 
студэнта, яго ўмення працаваць у камандзе, наладжваць кан- 
такты з людзьмі, навыкаў самапрэзенгацыі, міжасобаснага і 
дзелавога ўзаемадзеяння.

Яшчэ не было такога выпадку, каб эфектыўныя зносіны 
і асабістая прывабнасць станоўча не ўплывалі на адзнаку 
дзейнасці студэнта-практыканта. Але ёсць мноства прык- 
ладаў, калі несфарміраванасць культуры зпосін, памылко- 
выя паводзіны ў адносінах да калег і кіраўнікоў практыкі 
прыводзілі да зніжэння адзнакі і нават да адлічэння студэнта 
з вышэйшай навучальнай установы.

Камунікатыўная к а м п е т э т  насць — гэта і ўменне адэк- 
ватна ўспрымаць, разумець партнёра на зносінах, і здоль- 
насць данесці да яго неабходную інфармацыю, найлепшым 
чынам "падаць сябе” , забяспечыць станоўчы фон узаема- 
дзсяння, словам, навука і масгацтва наладжвання эфектыў- 
ных стасункаў пры любых абставінах, з любымі партнёрамі, 
асабліва на рабоце.

Фарміраванне кампетэнтйасці ў любой сферы, у любым 
выглядзе дзейнасці ўключае наступныя кампаненты: веданне 
тю ры і,  уменне ўжываць яе на практыцы, здольнасць нра- 
вільна ацэньваць сваю дзейнасць і дзейнасць інійых людзей. 
Адносна зносін яна ўвасабляецца ў авалодванні тэорыяй, 
адлю сіраванай  у псіхолага-педаі агічных навуках, уменні 
наладжваць і падтрымліваць кантакты з людзьмі, сунрацоў- 
нічаць і ўзаемадзейнічаць, здольнасці аналізаваць пэўныя 
сітуацыі і паводзіны, выбіраць аптымальныя варыянты ўза- 
емаадносін і стасункаў.

Практыцы ў дадзсным вынадку належыць вядучая роля. 
Як нельга навучыцца плаваць, не ўваходзячы ў ваду, так і 
камунікатыўную кампетэнтнасць не набыць без зносін, сга- 
сункаў, кантактаў з людзьмі. Аднак набыццё ведаў, умен- 
няў і навыкаў метадам спроб і памылак малапрадуктыўна. бо
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паммлку выправіць часам няма калі, а вынікі ў выглядзе пан- 
іжанай адзнакі застаюцца назаўсёды. Выйсце мы бачым у 
аптымальным спалучэнні вывучэння тэарэтычных аспектаў 
змосін з набыццём практычных навыкаў, праверцы тэорыі 
практыкай.

Напрыклад, напярэдадні вытворчай практыкі студэнты 
IV курса спецыялізацыі "мублічныя бібліятэкі" вывучаюць 
дысцыпліны спецыялізацый “бібліятэчныя зносіны” і “біблія- 
тэрагіія” , а на V курсе — курс “ Бібліятэчная канфліктало- 
гія” . М атэрыял пабудаваны такім чынам, каб дапамагчы 
студэнтам у набыцці камунікатыўных ведаў, уменняў і на- 
выкаў, выпрацаваць алгарытмы рацыянальных паводзін у 
тыповых сітуацыях.

Так, веданне законаў і эфектаў успрымання дапамагае 
студэнту зразумець.чаму неаднолькава ставяцца да розных 
людзей, неадзкватна ацзньваюць іх паводзіны, ад чаго зале- 
жыць міжасобасная прывабнасць і як яс дасягнуць. Аналіз 
прыводзіць да высновы, што чатыры з шасці фактараў улас- 
цівыя прафесійным паводзінам бібліятэкара: узаемадапаў- 
няльнасць, агульнасць мэт, інтарэсаў. установак, дапамога 
ў дасягненні пэўнай мэты і наяўнасць дыстанцыі ў зносінах. 
І'рэба голькі выконваць свае абавязкі і дадаць да гэгага 
трошкі знешняй прывабнасці і омпатыі.

Законы і памылкі атрыбуцыі таксама паспяхова прахо- 
дзяць анрабацыю вытворчай практыкай, таму што парушзн- 
не законаў і памылкі выклікаюць многія канфліктныя сітуа- 
цыі. Асабліва прадуктыўна спалучэнне тэорыі з практыкай 
адбываецца пры выкладанні курса “ Бібліятэчная канфлік- 
галогія” . Студэнты ўжо маюць вопыт праходжання вытвор
чай практыкі і могуць аналізаваць рэальныя канфліктныя 
сітуацыі, што станоўча адбіваецца на засваенні ведаў. На
вык! прадухілення і выраінэння канфліктаў замацоўваюцца 
потым падчас вытворчай практыкі ў наступным семестры, 
а адзнаку ставіць само жыццё і тая ж гірактыка.

На нашу думку, каб зрабіць фарміравапне камунікатыў- 
най кампетэнтнасці студэнтаў працэсам мэтанакіраваным і 
паслядоўным, трэба спецкурс “ Бібліятэчныя зносіны” вык-
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ладаць на ўсіх спецыялізацыях або распрацаваць і дадаць 
да праграмы практыкі “ Метадычныя матэрыялы па павы- 
шэнні кампетэнтнасці ў зносінах", дзе змясціць агульныя 
парады, рэкамендацыі і мінімум тэарэтычных всдаў, неаб- 
ходных і дастатковых для паспяховых зносін з чыгачамі і 
бібліятэкарамі.

І .Н.Колабава,
ст. выкладчык Беларускага універсітэта культуры

А РХ Е А Л А ГІЧ Н А Я  ПРАКТЫ КА: 
П РА БЛ ЕМ Ы  I С П О С А БЫ  IX ВЫ РАШ ЭН НЯ

У адпаведнасці з вучэбным планам па курсе "Археалогія" 
на працягу трох апошніх гадоў на кафедры гісторыі і музе- 
язнаўства са студэнтамі II курса спецыяльнасці “ музеязнаў- 
сгва і ахова помнікаў гісторыі і культуры” праводзіцца 2- 
тыднёвая вучэбная студэнцкая палявая археалагічная прак- 
тыка. Яна ўваходзіць у агульны практычны курс, які ўклю- 
чае азнаямляльную  і камеральную  часткі археалагічнай 
практыкі.

Базай практыкі з’яўляецца Інстытут гісторыі Нацыяналь- 
най акадэміі навук. Кіруе практыкай ад Інстытута гісторыі 
старшы навуковы супрацоўнік кандыдат гістарычных на
вук Ю.А. Заяц.

А р х е а л а г іч н а я  г іракты ка п р а в о д з іц ц а  на М енскім 
гарадзішчы ля в. Гарадзішча Шчомысліцкага с/с Мінскага 
расна.

М енскае  га р а д з іш ч а  з ’яўляецца  ком плексам  
археалагічных помнікаў, найболып раннія з якіх адносяцца 
да культуры штрыхаванай керамікі. Менавіта тут перша- 
пачаткова знаходзіўся старажытны Менск, і студэнты-прак- 
тыканты, такім чынам, упсршыню непасрэдна дакранаюц- 
ца да старажытнай гісторыі Беларусі.

Удзел у земляных работах на помніку археалогіі дазва- 
ляе кожнаму студэнту выканаць галоўную задачу практыкі
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