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Павышэнне ролі адукацыі 
і культуры ў XXI 
стагодцзі абумоўліваюць 
высокія патрабаванні 
да прафесіяналізму 
спецыялістаў сферы культу- 
ры, у тым ліку бібліятэкараў, 
якія працуюць з дзецьмі.

Сацыякультурны 
накірунак падрыхтоўкі 
бібліятэчных спецыялістаў 
вышэйшай кваліфікацыі 
па рабоце з дзецьмі

Традыцыйна мэты вышэй- 
шай прафесійнай адукацыі 

вызначаліся наборам ведаў, уменняў, 
навыкаў, якімі павінен валодаць 
выпускнік. Сёння такі падыход 

)  аказаўся недастатковым, і ў аснову 
падрыхтоўкі будучага спецыяліста 
ВНУ пакладзены кампетэнтнасны 

падыход, які прадугледжвае вызна- 
чэнне ведаў, уменняў, вопыту выпускніка, што неабход- 
ны для вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 
Кампетэнтнасць выпускніка вызначаецца як выража- 
ная здольнасць прымяніць свае веды і ўменні (СТБ НСО 
9000). У лік кампетэнтнага вырашэння прафесійных 
задач выпускніка ВНУ ўваходзіць і ажыццяўленне са- 
цыякультурнай дзейнасці ва ўмовах бібліятэкі.

Сёння на падставе адукацыйнага стандарта вышэй- 
шай адукацыі Рэспублікі Беларусь (2008 г.) падрых- 
тоўка спецыяліста павінна забяспечваць фарміраван- 
не наступных груп кампетэнцый: акадэмічных кам- 
петэнцый, уключаючых веды і ўменні па засвоеным 
дысцыплінам, здольнасці і ўменні вучыцца; сацыяль- 
на-асобасных кампетэнцый, уключаючых культурна- 
каштоўнасныя арыентацыі, веданне ідэалагічных, ма- 
ральных каштоўнасцей грамадства і ўменне кіравацца 
імі, прафесійных кампетэнцый, уключаючых веды 
і ўменні фармуляваць праблемы, вырашаць задачы, 
распрацоўваць планы і забяспечваць іх выкананне 
ў абранай сферы прафесійнай дзейнасці. Названыя 
кампетэнцыі, якія выкарыстоўваюцца пры кампе- 
тэнтнасным падыходзе да падрыхтоўкі бібліятэчных
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кадраў, безумоўна, прадвызначаюць сфарміраванасць 
у асобы ўнутранай матывацыі, псіхалагічнай і прак- 
тычнай гатоўнасці для дасягнення як мага больш 
якасных вынікаў у сваёй прафесійнай дзейнасці, са- 
цыяльным жыцці.

Агульныя мэты падрыхтоўкі спецыяліста сёння 
прадугледжваюць фарміраванне і развіццё спецыяль- 
на-прафесійнай кампетэнтнасці, дазваляючай спалу- 
чаць акадэмічныя, прафесійныя, сацыяльна-асабіс- 
тыя кампетэнцыі для вырашэння задач у сферы пра- 
фесійнай і сацыяльнай дзейнасці.

Неабходна падкрэсліць, што вырашэнне прафесій- 
ных задач выпускніка ВНУ дасягаецца на факультэце 
інфармацыйна-дакументных камунікацый (ФІДК) 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і 
мастацтваў праз вывучэнне цыкла сацыяльна-гума- 
нітарных дысцыплін, цыкла агульна-прафесійных і 
спецыяльных дысцыплін і дысцыплін спецыялізацыі, 
якія вызначаны ў вучэбным плане па падрыхтоўцы 
бібліятэчных кадраў, у тым ліку і бібліятэчных спе- 
цыялістаў па рабоце з дзецьмі.

Вывучэнне названых цыклаў дысцыплін садзейні- 
чае фарміраванню вышэйадзначаных кампетэн- 

цый. Калі першы цыкл дысцыплін садзейнічае на- 
запашванню ведаў для арыентацыі ў жыцці сусвету, 
то спецыяльныя дысцыпліны садзейнічаюць базавай 
падрыхтоўцы ў прафесійнай сферы. Дысцыпліны 
спецыялізацыі садзейнічаюць паглыбленню тэарэ- 
тычнага і практычнага патэнцыялу зместу відаў пра- 
фесійнай дзейнасці адносна шматвектарнай працы 
з пэўнымі групамі карыстальнікаў. Прыкладам таму 
з’яўляецца падрыхтоўка бібліятэчных спецыялістаў 
па рабоце з дзецьмі на спецыялізацыі «Бібліятэчнае 
абслугоўванне дзяцей і юнацтва». Падрыхтоўцы та- 
кога спецыяліста ў сацыякультурным аспекце, без- 
умоўна, будзе садзейнічаць авалоданне такой пра- 
фесійнай кампетэнцыяй, як сацыяльна-культурная. 
Пры яе рэалізацыі выпускнік павінен быць здольны 
ўстанаўліваць і падтрымліваць трывалыя прадукцый- 
ныя сувязі з рознымі грамадскімі інстытутамі (сям’я, 
школа, установы культуры, установы адукацыі і інш.) 
з мэтай фарміравання спрыяльнага сацыякультур- 
нага асяроддзя; развіваць сацыяльнае партнёрства з 
мясцовымі ўладамі і грамадскасцю; распрацоўваць і 
рэалізоўваць мэтавыя сацыякультурныя праграмы і 
праекты; ажыццяўляць задавальненне патрэбнасцей 
карыстальнікаў бібліятэкі праз арганізацыю інфар- 
мацыйна-асветніцкай, культурна-творчай, культур- 
на-дасугавай і рэкрэацыйна-аздараўленчай дзейнас- 
ці; ствараць пры неабходнасці ў бібліятэцы арганіза- 
цыйныя фарміраванні, накіраваныя на рэалізацыю 
яе сацыяльна-культурнай функцыі: музеяў, інтэрнэт- 
цэнтраў, цэнтраў прававой інфармацыі, цэнтраў куль- 
тур народаў і краін і інш.; распрацоўваць сцэнарыі і 
ажыццяўляць рэжысуру культурна-масавых мера- 
прыемстваў.

Паняційнае тлумачэнне самога тэрміна «са- 
цыяльна-культурная дзейнасць» разгляда- 

ецца навукоўцамі шматгранна. Улічваючы, што ў

агульнасацыялагічным аспекце паняцце «дзеннасць» 
характарызуе і актыўнасць сацыяльнага суб’екта, 
мы больш пагаджаемся з вызначэннем, дадзеным 
Л.П. Буевай. Яна лічыць, што дзейнасць -  гэта працэс 
рэалізацыі сацыяльнай актыўнасці, паколькі «сут- 
насць чалавека значна больш багатая, рознабаковая і 
складаная, чым толькі сістэма яго дзейнасці».

Сацыяльна-культурная дзейнасць мае свае адмет- 
ныя асаблівасці. Яна здзяйсняецца ў свабодны час, 
вызначаецца ініцыятывай пэўных асоб, груп, свабодай 
выбару, актыўнасцю, асабістымі жаданнямі ўдзель- 
нікаў. Неабходна падкрэсліць разнастайнасць відаў 
сацыяльна-культурнай дзейнасці, якія базіруюцца 
на прафесійных, мастацкіх, пазнавальных, сямейных 
і іншых інтарэсах розных слаёў насельніцтва, у тым 
ліку і дзяцей.

Як вядома, у сацыяльна-культурнай дзейнасці 
ўдзельнічаюць сёння шматлікія культурна-дасугавыя 
ўстановы, сацыяльныя інстытуты, да якіх, безумоўна, 
належыць і бібліятэка. Гэта абгрунтавана такімі наву- 
коўцамі, як Н.В. Жадзько, Р.С. Матульскі, Е.Т. Селі- 
верстава, А.В. Сакалоў, Ю.М. Сталяроў, В.Р. Фірсаў 
і інш. У Беларусі статус бібліятэкі як сацыяльнага 
інстытута замацаваны заканадаўча. У артыкуле 3 За- 
кона «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь» 
бібліятэка вызначаецца як сацыяльна-культурны 
і інфармацыйны інстытут грамадства. Менавіта 
бібліятэка з ’яўляецца сёння найгалоўнейшым са- 
цыяльным інстытутам, у якім адбываецца выхаван- 
не духоўнасці дзяцей, падлеткаў, моладзі, дарослых 
праз далучэнне да агульначалавечых каштоўнасцей, 
гуманістычных ідэалаў.

Сацыяльна-культурная дзейнасць бібліятэк можа 
адбывацца і адбываецца ў накірунку сацыяліза- 

цыі асобы. Гэта менавіта так, бо сацыяльна-культур- 
ная дзейнасць можа разглядацца як пэўная самастой- 
ная састаўляючая сістэмы сацыялізацыі асобы, сацы- 
яльнай адукацыі і выхавання людзей у грамадстве. А 
гэта значыць, што яна прадугледжвае адпаведнае па- 
трабаванням выкарыстанне ў выхаваўча-адукацый- 
ным працэсе ўсіх сродкаў і магчымасцей, якія будуць 
садзейнічаць развіццю чалавека як асобы, рэалізацыі 
яго здольнасцей і магчымасцей у гэтым інтэрак- 
тыўным працэсе.

Адносна дзяцей, падлеткаў і моладзі сацыяльнае 
выхаванне разглядаецца навукоўцамі як сістэма, якая 
педагагічна арыентавана і мэтазгодна накіравана на 
грамадскую дапамогу названым катэгорыям у перыяд 
іх уваходжання ў сацыяльнае жыццё.

У сучасных умовах вялікая ўвага надаецца куль- 
турна-дасугавай дзейнасці -  важнаму накірунку са- 
цыяльна-культурнай сферы. Свабодны выбар дасу- 
гавых заняткаў пэўным індывідам у значнай ступені 
абумоўліваецца асобаснай накіраванасцю, псіхолага- 
педагагічнымі, інтэлектуальнымі асаблівасцямі. Усё 
болыную актуальнасць набывае праблема зместу 
вольнага часу. Ён павінен садзейнічаць умацаванню 
здароўя дзяцей, падлеткаў, фарміраванню светапо- 
гляду, развіццю ідэалагічнай, маральнай і эстэтычнай 
культуры.

*Бібліятэка прапануе», 2/2009
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На нашу думку, будучыя бібліятэчньш спецыялісты 
па рабоце з дзецьмі змогуць авалодаць пэўнымі кам- 
петэнцыямі для вырашэння вышэйадзначаных задач 
праз вывучэнне комплексу «Дзіцячая літаратура», які 
ўключае «Сусветную літаратуру для дзяцей і юнацт- 
ва», «Беларускую літаратуру для дзяцей», «Навукова- 
пазнавальную літаратуру для дзяцей і юнацтва».

Комплекс не толькі далучае будучых бібліятэ- 
караў да агульначалавечых каштоўнасцей, са- 

дзейнічае гуманізацыі асобы, але і дазваляе авало- 
даць літаратурна-педагагічным аналізам твора, які 
адначасова прадугледжвае крытэрыі эстэтычных 
каштоўнасцей і актывізацыю розных сфер чытац- 
кага ўяўлення. Аб важнасці такой падрыхтоўкі бу- 
дучых спецыялістаў па рабоце з дзецьмі сведчыць 
даследаванне НББ «Структура і дынаміка дзіцячага 
чытання ў Рэспубліцы Беларусь (1994-1997 гг.)» з 
удзелам БДУ культуры і мастацтваў на этапе збору 
інфармацыі. У ходзе даследавання была атрымана 
карціна структуры вольнага часу дзяцей і вызначана 
месца чытання ў ім. Згодна даследаванню, па ўсяму 
масіву 1-е месца ў вольным часе дзяцей-чытачоў 
бібліятэк належыць чытанню (74%), а ў сітуацыі па 
падмасівах розных населеных пунктаў першае месца 
займае пазіцыя «зарабляю грошы». Па-нашаму мер- 
каванню, трывожны той факт, што паэзія апынула- 
ся амаль што на апошнім месцы ў чытанні дзяцей. 
А менавіта паэзія, адрасаваная дзецям, вырашае ад- 
начасова некалькі задач: яна распавядае аб сусвеце, 
далучае да цудоўнага, вучыць дабрыні, садзейнічае 
развіццю музычных здольнасцей, выхоўвае культу- 
ру мовы, а наша айчынная паэзія выхоўвае яшчэ і 
любоў да роднай мовы, далучае да вялікай скарбніцы 
мастацкага слова. Лепшыя творы мастакоў слова 
дапамагаюць студэнтам глыбока пазнаць жыццё ва 
ўсіх яго ўзаемасувязях, раскрыць як унутраны свет 
чалавека, так і складаныя сацыяльныя адносіны. 
Менавіта на падставе вывучэння лепшых твораў 
беларускіх аўтараў бібліятэкары змогуць прывіць 
дзецям любоў да беларускай мовы, беларускага слова, 
бо сапраўды мова з’яўляецца асновай і камунікатыў- 
ным інстументам нацыянальнай культурнай спад- 
чыны. Таму грунтоўная падрыхтоўка бібліятэчных 
спецыялістаў у гэтай галіне, а таксама стварэнне На- 
цыянальнай дзяржаўнай праграмы ў галіне дзіцячага 
чытання дапамогуць нам не апынуцца ў ліку краін, у 
якіх функцыянальная непісьменнасць розных слаёў 
насельніцтва і, у першую чаргу, дзяцей, з’яўляецца 
своеасаблівым «індыкатарам рызыкі». Шчыльна за- 
ймаецца вырашэннем гэтай праблемы ЦСДБ г. Мін- 
ска. Усе бібліятэкі сістэмы стварылі лакальныя пра- 
грамы па далучэнню дзяцей да чытання. Акрамя таго, 
у 2007 г., які быў абвешчаны годам дзіцяці, годам 
чытання, супрацоўнікі цэнтралізаванай сістэмы дзі- 
цячых бібліятэк г. Мінска стварылі праект «Дзеці. 
Чытанне. Грамадства», мэты якога -  праз правядзен- 
не шэрага буйных мерапрыемстваў данесці да гра- 
мадства праблемы, якія сёння існуюць у дзіцячым 
чытанні, развіцці духоўнасці і інтэлекту, умацаванне 
статуса бібліятэкі як культурна-дасугавай установы.

Думаецца, што адкрыццё Рэспубліканскай дзі- 
цячай бібліятэкі ў нашай краіне садзейнічала б вы- 
рашэнню праблемы дзіцячага чытання, як і мноства 
іншых, у тым ліку і падрыхтоўкі высокапрафесійных 
бібліятэчных кадраў для работы з дзецьмі.

У працэсе выкладання такіх дысцыплін спецыялі- 
зацыі, як «Дзіцячае чытачазнаўства і асаблівасці аб- 
слугоўвання дзяцей», «Бібліяграфія літаратуры для 
дзяцей і юнацтва», «Краязнаўчая бібліятэчна-біб- 
ліяграфічная дзейнасць дзіцячых бібліятэк», «Фар- 
міраванне інфармацыйнай культуры школьнікаў», 
«Мультымедыя ў дзіцячых бібліятэках» выкладчыкі 
кафедры імкнуцца выхоўваць у студэнтаў такія ты- 
палагічныя ўзроўні сацыяльна-культурнай дзейнас- 
ці, як творчы, рэпрадуктыўна-творчы, рэпрадуктыў- 
ны. Здзяйсняецца гэта пры правядзенні праблем- 
ных семінараў практычных заняткаў у выглядзе 
падрыхтоўкі прэзентацый, сцэнарыяў, правядзенні 
дзелавых гульняў, круглых сталоў, прэс-канферэн- 
цый, у ходзе якіх студэнты выпрацоўваюць уменні і 
навыкі, вопыт, авалодванне якімі садзейнічае фар- 
міраванню прафесійных кампетэнцый. Мэтазгодна, 
на наш погляд, пры правядзенні заняткаў вывучыць 
стан і класіфікацыю дасугавых электронных гуль- 
няў, магчымасці іх выкарыстання ў тым ці іншым 
накірунку дасугавай дзейнасці. Разам з мэтазгоднас- 
цю выкарыстання лепшых па якасці ўзораў дзяцей 
неабходна і абараняць ад уздзеяння гэтага «электрон- 
нага монстра», аб чым папярэджваў чалавецтва вялікі 
фантаст Рэй Брэдберы: «Экранныя ільвы могуць ра- 
зарваць жывых дзяцей».

Як вядома, сёння адбываецца адраджэнне нашай 
нацыянальнай культуры, гістарычнай памяці. Біб- 
ліятэкі прымаюць самы актыўны ўдзел у гэтым пра- 
цэсе. I адным з накірункаў іх сацыяльна-культурнай 
дзейнасці ў гэтым аспекце з’яўляецца арганізацыя і 
правядзенне своеасаблівых народных святаў з выка- 
рыстаннем мясцовых звычаяў, мясцовага фальклору, 
традыцый. Безумоўна, гэта праца вельмі цесна звя- 
зана з краязнаўчай дзейнасцю бібліятэк і, думаецца, 
у такім тандэме дасць добры плён. Тут могуць быць 
распрацаваны праграмы для дзяцей па краязнаўстве, 
традыцыйныя і электронныя варыянты бібліягра- 
фічных дапаможнікаў, створаны краязнаўчыя клубы, 
плённым з’яўляецца і супрацоўніцтва з краязнаўчымі 
школьнымі і мясцовымі музеямі.

Важным накірункам у падрыхтоўцы высокаква- 
ліфікаваных спецыялістаў па рабоце з дзецьмі і 

звязаным з краязнаўствам з’яўляецца фарміраванне 
экалагічнай культуры. Вынікі рэспубліканскіх кон- 
курсаў у галіне экалагічнай дзейнасці бібліятэк 
сведчаць пра добры ўзровень экалагічнай культу- 
ры бібліятэкараў, абслугоўваючых дзяцей. Працу 
па экалагічнай адукацыі і выхаванню бібліятэкараў 
неабходна працягваць у мэтах авалодвання буду- 
чымі спецыялістамі экалагічнай культурай на све- 
тапоглядным узроўні з яе далейшым практычным 
укараненнем. Выкарыстанне студэнтамі такіх ведаў, 
уменняў і навыкаў дасць свой плён пры арганізацыі 
і правядзенні розных форм дасугавай дзейнасці
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28 прафесійная адукацыя
ў бібліятэцы (літаратурныя вечары, літаратурныя 
чытанні, чытацкія канферэнцыі, бібліяграфічныя 
агляды, інфармацыйныя паведамленні і інш.). Мы 
лічым, што менавіта ў гэтым выпадку знойдзе най- 
болынае праяўленне інфармацыйна-асветніцкая 
функцыя сацыяльна-культурнай дзейнасці. У ёй, 
па сцвярджэнню Т.Р. Кісялёвай і Ю.Д. Красільнікава, 
пад тэрмінам «асвета» маецца на ўвазе педагагічная, 
адукацыйная і самаадукацыйная дзейнасць, накірава- 
ная на духоўнае ўзбагачэнне асобы, набыццё пэўнай 
сістэмы ведаў, атрыманне неабходнай інфармацыі. 
Падкрэслім таксама, што яе характэрнай асаблівасцю 
з’яўляецца найболын поўнае задавальненне разна- 
стайных дасугавых інтарэсаў, запытаў людзей розных 
узростаў і груп.

У наш час шматлікія сацыяльна-культурныя ўс- 
тановы імкнуцца ўздзейнічаць на сям’ю як галоўную 
састаўляючую ў галіне выхавання і рознабаковай 
змястоўнай дзейнасці ў сферы культуры і дасуга. 
Яна разглядаецца як вядучы сацыяльна-культурны 
інстытут маральнага, духоўнага выхавання дзяцей. 
Сям’я разглядаецца ва ўсім свеце як вялікая сацыяль- 
ная каштоўнасць. Ужо 1994 год быў аб’яўлены ЮНЕ- 
СКА годам сям’і, што актуалізавала праблемы сямей- 
нага выхавання. У Расіі 2008 год быў годам сям’і.

Навукоўцы лічаць, што сацыяльна-культурная 
дзейнасць эфектыўная, калі яна накіравана на сям’ю як 
на супольнасць. Сёння ў шматлікіх краінах праводзяц- 
ца даследаванні па вывучэнню сям’і, асаблівасцей ся- 
мейнага выхавання дзяцей, адкрываюцца сацыяльна- 
педагагічныя ўстановы ў дапамогу сям’і, дзецям, 
моладзі, ствараюцца сямейна-педагагічныя аб’яднанні, 
бацькоўскія асацыяцыі, бібліятэкі сямейнага чытання. 
Формы работы сацыяльна-культурных інстытутаў з 
сям’ёй разнастайныя: традыцыйныя сямейныя святы, 
клубы сямейных зносін і інш. Бібліятэка мае сваю нішу 
ў гэтым накірунку -  гэта клубы сямейнага чытання, 
падлеткавыя клубы і, нарэшце, -  бібліятэкі сямейнага 
чытання. Для працы з такім кантынгентам бібліятэчныя 
спецыялісты павінны быць падрыхтаваны ўсебакова 
-  умець праводзіць на высокім узроўні кансультацыі, 
гутаркі з бацькамі, бібліяграфічныя агляды, чытаць 
лекцыі з мэтай павышэння педагагічнай культуры 
бацькоў, іх начытанасці, зацікаўленых адносін да чы- 
тання сваіх дзяцей і выкарыстання імі бібліяграфічнай 
інфармацыі.

Бібліятэкі ў сучасных умовах пашырэння сацы- 
яльных функцый шукаюць найболын актыўныя фор- 
мы ўзаемадзеяння з сям’ёй у мэтах актывізацыі ўплы- 
ву на чытанне дзяцей і юнацтва. Сістэма бібліятэчна- 
бібліяграфічнай дзейнасці бібліятэкі прадугледжвае 
не толькі компекс мерапрыемстваў, але і вывучэнне 
інфармацыйных патрэбнасцей бацькоў, узроўню іх 
інфармацыйнай культуры. Для больш грунтоўнай 
падрыхтоўкі студэнтаў у гэтым накірунку на прак- 
тычных занятках дысцыплін спецыялізацыі студэнты 
распрацоўваюць планы-праспекты, сцэнарыі асобных 
мерапрыемстваў, адрасаваных бацькам і дзецям.

Паляпшэнню практычнай падрыхтоўкі студэнтаў 
спецыялізацыі «Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей 
і юнацтва» будзе садзейнічаць функцыянаванне ву-

чэбна-вытворча-навуковага комплексу «Кафедры 
менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы 
БДУ культуры і мастацтваў -  Цэнтральная дзіцячая 
бібліятэка імя М.А. Астроўскага», палажэнне аб ства- 
рэнні якога падрыхтавана на вышэйназванай кафе- 
дры ФІДК.

Падкрэслім, што пералік і напаўненне дысцып- 
лін спецыялізацыі ўслед за папярэднімі цыкламі са- 
дзейнічае паглыбленню комплекснага прадстаўлення 
студэнтам структурыраванай, мэтанакіраванай і ма- 
тываванай інфармацыі аб паняційна-метадалагічным 
змесце, спосабах дзейнасці і галінах выкарыстання 
ведаў з пэўных дысцыплін, якія прадбачацца ў буду- 
чай прафесійнай дзейнасці.

Адначасова неабходна падкрэсліць, што эфектыў- 
насць падрыхтоўкі спецыялістаў бібліятэчнай 

справы ў значнай ступені залежыць ад самастойнай 
работы студэнтаў (СРС). Яна разглядаецца сёння 
ў ВНУ як абавязковая базавая складаючая прафе- 
сійнай падрыхтоўкі выпускнікоў. На сучасным эта- 
пе спецыялісты ў галіне педагогікі выдзяляюць два 
ўзроўні СРС: кіруемая выкладчыкам самастойная ра- 
бота студэнтаў (арганізаваная мэтанакіраваная дзей- 
насць выкладчыка і студэнта, тэхналагічна граматна 
пабудавана і адпаведным чынам забяспечана) і ўласна 
самастойная работа. Безумоўна, важным аспектам у 
СРС з’яўляецца яе індывідуалізацыя, якая патрабуе 
ад выкладчыка вызначэння ўзроўню інфармацыйнай 
культуры студэнта, рэгулярнасці кансультацый і ад- 
начасова ў большай ступені дазваляе вызначыць псі- 
холага-педагагічныя асаблівасці навучэнцаў з мэтай 
стварэння аптымальных умоў для творчага развіцця 
асобы будучага спецыяліста.

Калектыўная пазааўдыторная самастойная работа 
студэнтаў пры вывучэнні дысцыплін спецыялізацыі 
накіравана на фарміраванне прадметных кампетэнт- 
насцей і прадугледжвае выкананне распрацаваных 
выкладчыкамі заданняў, якія набліжаюць студэнта да 
рэальных умоў прафесійнай дзейнасці. Самастойная 
работа ажыццяўляецца з улікам спецыялізацыі і до- 
следных інтарэсаў студэнтаў.

На факультэце інфармацыйна-дакументных каму- 
нікацый БДУ культуры і мастацтваў ажыццяўляецца 
пастаянны кантроль за працэсам засваення зместу 
выкладаемых дысцыплін, стымуляванне навуковай 
дзейнасці студэнтаў з дапамогай укаранёнай рэйтын- 
гавай сістэмы ацэнкі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці.

У вырашэнні задач прафесійнай падрыхтоўкі 
бібліятэчных кадраў значнае месца належыць вы- 
творчай практыцы. На факультэце інфармацыйна- 
дакументных камунікацый надаецца шмат увагі яе 
арганізацыі: распрацавана канцэпцыя вучэбнай і 
вытворчай практыкі ў кантэксце асноўных палажэн- 
няў адукацыйнага стандарта вышэйшай адукацыі 
Рэспублікі Беларусь на працягу ўсяго тэрміну на- 
вучання студэнтаў; скразная праграма практыкі ды- 
ферэнцыравана па курсах з улікам спецыялізацый. 
Вучэбны працэс і вытворчая практыка -  бесперапын- 
ныя ў фарміраванні прафесійнага майстэрства біблія- 
тэкараў, якія абслугоўваюць дзяцей.

«Бібліятэка прапануе», 2/2009
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ІЙШІРЬ'
Учас вытворчай практыкі адбываецца своеасаб- 

лівы працэс самаідэнтыфікацыі студэнта з 
пэўнымі вытворчымі працэсамі, праверка асобас- 
ных якасцей студэнта, выпрацоўка неабходных 
практычных навыкаў, сцвярджэнне ў прафесійных 
адносінах. Менавіта практыка дае магчымасць сту- 
дэнтам сфарміраваць шэраг кампанентаў прафесійнай 
дзейнасці, апрабіраваць свае ўменні, набытыя пры тэ- 
арэтычным вывучэнні шэрага дысцыплін, у тым ліку 
і дысцыплін спецыялізацыі, выкананні СРС. Што ты- 
чыцца сацыякультурнага аспекту вытворчай практыкі 
студэнтаў спецыялізацыі, падставай для яго развіцця 
з’явіцца ўдзел студэнтаў у выкананні плана работы 
бібліятэкі па правядзенні масавых і комплексных ме- 
рапрыемстваў, ажыццяўленні пастаноўкі дасугавых 
праграм (гульнёвыя праграмы, тэматычныя вечары, 
дзіцячыя святы, дзейнасць дзіцячых аб’яднанняў, ве- 
чары сямейнага адпачынку і інш.). Удзел у іх будзе 
садзейнічаць фарміраванню ўменняў адносна ўліку 
ўзросту аўдыторыі, праверцы і развіццю прафесійных 
арганізатарскіх, творчых здольнасцей, а таксама 
прафесійна-асобаснай матывацыі.

Улічваючы той факт, што ў сучасных умовах раз- 
віццё сацыяльна-культурнай сферы прадугледжвае 
найперш якасныя змены, на наш погляд, спалучэнне 
формаў і метадаў бібліятэчна-бібліяграфічнай дзей- 
насці і сацыякультурнай у адносінах да катэгорый 
карыстальнікаў дзіцячых бібліятэк дасць свой плён. 
Вучэбны працэс і практычная падрыхтоўка біблія- 
тэчных спецыялістаў па рабоце з дзецьмі менавіта ў 
сацыякультурным накірунку (і не толькі) -  беспе- 
рапынныя ў фарміраванні іх прафесіяналізму, а гэта, 
у сваю чаргу, вымагае навуковы і метадычны пошук 
супрацоўніцтва, а з боку ВНУ -  пошук новых, сучас- 
ных прыёмаў навучання, сродкаў і спосабаў развіцця 
творчага мыслення студэнтаў.
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