
У першую групу ўвайпш студэнты, яия не 
выяўляюць цікавгсці да эстэтычпай дзейнасці, іх эстэ- 
тычная актыўпаспь носіць выпадковы, сітуацыйны 
характар. Япы слухаюць радыё, зрэдку глядзяць 
тэлепраграмы; музеі, тэатры, мастацкія выставы 
наведвагопь некалькі разоў у год, прычым колькаспь 
гэтых ваведв?нняў у іх застаеіша на тым узроўпі, якой 
была да наступления ва упіверсітэт. Аддаюць псравагу 
літаратуры дгтэктыўнай ці навукова-фангасгычнай. 
На пытапне: «Якую мэту Вы ставіце пры выбары кніг, 
наведванні тэатраў, выстаў, кінатэатраў?»- даюць 
адказ: «Проста пазабаўляппа, адпачыць».

Другую групу склалі студэнты, якія валодаюць 
элементарны), а асновамі эстэтычпых ведау, праяўляюць 
пэўную цікавасць да эстэгычнай самаадукацьгі. Яны 
часцей, чым да пастушіеішя ў ВНУ, навсдваюць ро- 
зныя мерапрысмствы, але не ўцягнутыя ў стабілышя 
формы сацыяльпа-культурнай дзейнаспі. Імі кіруе 
толькі жаданне бьгаь у курсе тых падзей культурнага 
жьпшя, аб якіх больш за ўсё гаворапь.

Да трэняй трупы мы адпсслі перпіакурснікаў з 
эстэтычнымі іптарэсамі, якія стабільна праяўляюіша ў 
жышіі. Мэта іх эотэтычнай самаадукацьгі -- навыіпэн- 
не культурнага ўзроўню, неабходнаспь яго для паспя- 
ховай вучобы.

Асноўным якасным крытэрыем цікавасаі да 
эстэгычнай самаадукапыі з’яўлясцпа творчая актыў- 
наспь студэнтаў. Задача ВНУ -  мэтанакіравапае педа- 
гагічнае кіраўнііггва, пошук новых форм работы па 
эстэтьічнаму выхаваішю сгудэнтаў, фарміравапне ў іх 
інтарэсу да самаадукацьгі ў галіне эстэтыкі, што 
спрыяе дыдактычнаа сацыяльна-псіхалагічнай адап- 
тапыі студэнтаў малодшмх курсаў.

Скарына А.А., 
выкладчых

ВЫКАРЫСТАННЕ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ 
ТРАДЫЦЫЙ У ПРАЦЭСЕ ДАЛУЧЭННЯ 

ДЗЯЦЕЙ ДА КУЛЫУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

Узмаішенне грамадскага інтарэсу да гістарыч- 
нага вопьггу і каіптоўнасней культуры мінулага свед- 
чыпь аб глыбокіх сацыялыгых зменах, якіЯ адбываюц- 
ца ва ўсім свепе ў апошняе дзесядігоддэс. Сама 
патрэбнасць у засваенні спадчыны і асабістая 
выбіральнаспь уснрыняцця каштоўнасцей культуры 
фарміруюцца на аснове індывідуальнага сацыяльнага 
вопыту і таму знаходзяиь сабе тлумачэнне не толькі ў 
асаблівасцях тэарэтычнага мыслення, але і садыяль- 
най псіхалогіі суб’екта. Значыць, псіхалогію суб'екта 
можва фарміраваць. 3 аднаго боку, механізм 
фарміраваппя асобы першапачаткова закладзсны ў 
прыродзе культурна-гістарычных традыпый. 3 друго
го, сацьшгізадыі чалавека садзейнічаюнь і несвядо-

мыя сувязі, сутыкненні яго з развастайнымі праяў- 
левнямі культурная спалчыны, якія нават самі па сабе 
; ключаюцпа ў сферу фарміравання духоўпага патэн- 
цыялу. Але найбольш прадуктыўным сродкам фар- 
міравання духоўвага натэнцыялу з’яўляецпа нера- 
срэдная перадача сацыяльтіага вопьпу ад старэйшых 
пакаленпяў малодгаым пры цесным кантакце ў паўся- 
дзенным жііпоті. Сучасныя сувязі бацькоў і дзяцей па 
прьічьше занятасці прафесійнай дзейнасцю першых 
носяць спантапны і бессістэмпы характар, асабліва ў 
сферы мастапкіх інтарэсаў. Сёнпя сям’я страціла 
ролю лідэра ў сацыялізацыі падрастаючага пакалення.

Падтрыманню сацыяльпага статуса дзіняці ў 
грамадсіве, развіішю яго інтарэсаў, адаптацьгі да змея 
у свеце, угмагоіенню гістарычнай свядомасці, далучэн- 
шо да традьгцый народнай культуры моіупь садзейні- 
чань цэнтрм сацыяхультурнага абслугоўвання, на- 
прыклад цэнтры народнай культуры, надыянаяьныя 
культурный цэнтры. Яны могуць выконваць пшат 
функцыянальпыя задачи, з'ясііш а базай для дзениасш 
рознага роду вучэбпых цэнтраў і іруп па інтарэсах, 
ствараць умовы для пасіўнага і ахтыўнаі а адначынку 
дзяцсй і інш. У іх можа ажыдцяўляцца вывучэнне 
наныянальнай культуры (ад выяўлепня і вывучэння 
гістарычнан спадчьшы свайго народа да стварэння 
ўмоў для раснаўсюджваішя прыдбаных ведаў у 
выпія-дзс кансультацый, семінараў', канцэртаў, свят і 
фестываляў, арганізацыі калектываў народнай 
творчасці).

Вялікае выхгваўчае і прапагандысцкае значэн- 
не мела адкрыішё ў розных рэгіёнах краіны фальклор- 
на-этааірафічных музеяў пад адкрыгым небам, дзе 
магчыма ўзнавіць не толькі архітэктурныя пабудовы 
традыішйнага ўкладу жілшлдзсйнасш наппііх прод- 
каў, але і іх «культурную агмасферу»: фальклоршля 
аўтэнтычныя песні, танцы, гульні. абрады. Аргалізацыя 
такіх канцэртных выступленняў дзяцей разам з 
дарослымі з'явілася б своеасаблівай справаздачай 
дзяцен аб сваен поінукавай краязнаўчай дзенласці. 
пранагандай наныянальпай культуры і яркім прыкла- 
дам юія пераймання. Усё гэта служыла б паспяховгму 
ўключэшйо «класічных» нацыянальяых каштоўнасцей 
у кантэкст сучасных культурных нрацэсаў.

Пархамовіч Т.А.. 
аспірантка

НЕКАТОРЫЯ ПРАБЛЕМЫ 
ЭТНАПСІХАЛАПЧНАГА АНАЛІЗУ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ САМАСВЯДОМАСШ 
БЕЛАРУСАЎ

Час сённяшні — гэта час новага адраджэння дня 
беларускага этнасу.

Пстарычры лее беларусаў быў нялёгкім і суоя- 
рэчлівым, але ж і паняцне «беларусы» было не заўсёды
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зразумелым для акружаючых. т аму актуальнасць да- 
следаванняў этнічнай самасвядомасці беларусаў, іх 
этпапсіхалогіі вызначаецпа неабходпаспю сучаснага 
падыходу да ўсяго комплексу пытангчў, якія звязаны 
з праблемай больш глыбокага вывучэння беларускага 
народа, яго рэгіянальных асаблівасцей.

Для даследаваяня этнічнай свядомасш сучас- 
ных беларусаў неабходна правесці ў агульныы плане 
аналіз свядомасш нашых продхаў. Рэканструяванне 
свядомасш этнасу магчыма праз даслсдаванне наро
дных звычаяў і абрадаў, праз par шыфроўванне пер- 
шапачатковага сэнсу розных рьпуалаў.

Праблема этнапсіхалагічнага аналізу музычнай 
таорчасці, як і праблема вывучэння асаолівасцей 
беларускага народа ўвогуле, з’яўляецца актуальнай, 
асабліва ўлічваючы наступныя абставіны:

— адсутнасць якіх-небудзь сур’ёзпых этна- 
псіхалагічных даследаванняў нацыянальнай сама- 
вядомасці ў Рэспубгацы Беларусь, якія адпавядаюць 
сучасным патрабаванням;

— неабходнасць такога навуковага абгрунтава- 
нага падыходу, які б ірунтаваўся на этнапсіхалагіч- 
ным фундаменце ў рэчышчы адраджэння беларускай 
культуры;

— неабходнаспь у перыяд станаўлення рэспуб- 
лікі як незалежнай краіны стварэння ўласнай навуко- 
вай этнапсіхалагічнай школы, прызначанай унесці 
свой уклад у развіццё беларускай культуры.

Сыбраннс намі ў якасці аб’екта даследавання 
музычна-паэтычнай творчасці абумоўлена тым, што 
менавіта ўпзтымчыстым, свабодным ад спекулятыўных, 
палітызананых напластаванняў нанрамку прадстаўле- 
на своеасабшваспь пароднай творчасці і захаваны яе 
традыцьгі.

Параўнальньі аналіз прадуктаў музычна-паэ
тычнай культуры ў гістарычным і рэгіянальным зрэзах 
дазваляе рэканструяваць асабліваспі нацыянальнай 
псіхалогіі, выявіць і прааналізаваць характэрныя для 
яе тэшонпыі і заканамернасці, раснрацавапь інструмен- 
ты тонкага вывучэння своеасаблівасцсй творпаў 
народная культуры.

Такімчынам, галоўнымі напрамкамі этнапсіха- 
лаіічнага аналізу самасвядомасш зтнасу з'яўляюцпа 
распрацоўка метадаў этвапсі халапчнага аналізу, 
азнаямленне з вопытам этнапсіхалагічнага вывучэпня 
традьшый з мэтай выяўлення асаблівасцей нацыя
нальнай псіхалогіі, распрацоўка інструментарыя этна- 
псіхалагічнайрэканструкцьгі нацыянальнай псіхалопі 
з улікам прадуктаў музычна-паэтычнай культуры, по- 
шук шляхоў і сродкаў, механізмаў адраджэння нацы
янальнай культуры.

Бялоў y.L, 
дапэнт

РОЛЯ РЭЖЫСУРЫ ПРАГРАМ
ПА АРГАНІЗАЦЫІ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
(падрыхтоўка сацыяльнага педагога)

У сферы прафесійнай дзейнасці сацыяльнага 
педагога знаходзяцца сям’я, падлеткавыя клубы, 
аб’яднанні моладзі, цэнтры культуры па арганізацьгі 
вольнага часу. Аднак дзейнасць у гэгым напрамку па- 
трабуе асаблівай прафесійпай надрыхтоўкі, паколыгі 
яна мае сувязь з рашэннем праблем арі^пізацыі воль
нага часу дзяцей і падлеткаў. Для гэтага неабходпы 
веды і навыкі арганізацыйна-творчай дзейнасці. Каб 
дасягнупь поспехаў у названай дзейнаспі, педагог 
павінен перш за ўсё быць сацыяльпа актыўным 
грамадзянінам, мець сваю пазіцьпо. Ён павінен добра 
ведаць літаратуру, валодаць законамі драматургіі і 
сцэнарнага майстэрства, адчуваць прьіроду драма
тург! чнага канфлікту, асаблівасці стварэння мастац
кага вобраза, умець працаваць з вмканаўцамі праірам 
па арганізапьгі вольнага часу ў сферы культуры, захап- 
ляць іх сваёй творчай задумай.

Будучы пастаноўшчык праграм навінен умсць 
працаваць з музычным матэрыялам, арганізоўвадь 
выканаўцаў на дасягнеппе адзінай мэты. Для гэтага 
сацыяльнаму педагогу неабходна разам з ведамі аб са- 
цыяльнай педашгіпы і асабліваснях сацыяльнага вы- 
хавання таксама мець і навыкі аргапізасыі культуриай 
дзейнасці у вольны час, у аснове якой — рэжысура 
адпаведных праграм.

Рэжысура гэтых прафам уяўляе па сутнасці 
сінтэтычную дзею, якая спалучае слова, пластыку, 
музыку, святло, гукавую структуру. У працэсе ства
рэння прафамы сапыяльны педагог плануе яе сэнса- 
вую і эмацыянальную структуру, адлюстроўвае гэтую 
структуру ўсцэнарьгі, знаходзіпь рэжысёрскае рашэн- 
не прафамы і потым ажыццяўляе пастаноўку.

Галоўная мэта рэжысёра — пошук арыпнальнага 
рашэння творчай задумы. Для поспеху ў рэжысёрскай 
працы неабходна авалодаць асновамз рэжысуры праг
рам па арганізапьгі вольнага часу ў сферы культуры.

У аснову навучання студэнтаў рэжысуры пак- 
ладзена творчая і педагагічная практика К.С.Стані- 
слаўскага і яго паслядоўнікаў.

Навучальны працэс дае магчымаспь студэнтам 
засвоіць прынпыпы і прыёмы рэжысуры, асаблівасці 
работы над нумарам, над пастаноўкай нраграмы.

Методыка выкладання прадугледжвае вывучэн- 
не раздзелаў паэтапна. На нершым этапе фарміруюцца 
індьівідуальныя якаспі валодання элементам! акцёр- 
схага майстэрства (выканаўчы трэнінг); на другім 
этапе выпрацоўваюцца ўменні і навыкі работы рэжы- 
ссра над нумарам, а потым над прафамай.
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