
якое магло дасягиуць вышынь танцавальнага майстэрства. 
Напрыклад, падобныя студыі існуюць у ансамблі “Харош кі”, 
ансамблях танца “Белая Русь” , “Карагод” , “Зубраня” . Усе яны 
працуюць з улікам узросту ўдзельнікаў, маюць свае накірункі. 
Студэнт тут выступав ў ролі настаўніка-харэографа. Пералічаныя 
студыі будуюцца па прынцьше “ад простага да складанага” ў 
танцавальным майстэрстве.

Неабходна такія базы, як школы-студыі ^альнага альбо 
народнага танцаў, выкарыстоўваць для праходжання педагагічнай 
практыкі.

В .В Л ы сянкова зазначыла і настулнае. Па сённяшніх 
устаноўках дэканата кафедра дапускае да педагагічнай практыкі 
студэнтаў, што маюць па педагогіцы ацзнакі “добра” або 
“выдатна”. Лічым, што педагагічную практику, асабліва па 
харэафаф ічнай спецыялізацыі, павінны прайсці ўсе стўдэнты, 
паколькі яны ў асноўным працуюць у дзіцячых калектывах. 
Трэба, каб кафедра вырашала пытанне, каму са студэнтаў 
дазволіць праходзіць педагагічную практыку, нягледзячы на 
адзнакі па педагогіцы.

Ц ерская Н .С ., дацэнт

АБ ПАВЫ Ш ЭННІ ЭФ ЕКТЫ ЎНАСЦІ П РА КТЫ КІ Я К  
АДНОЙ 3 АСНОЎНЫ Х Ф ОРМ АЎ М ЭТАВАЙ 

ПРАФЕСІЙНАЙ ПАДРЫ ХТОЎКІ СТУДЭНТАЎ

Неабходнасць абмеркавання пытання аб павышэнні 
эфектыўнасці практыкі, адной з асноўных формаў мэтавай 
прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў, звязана з тым, што йрэстыж 
прафесійнай адукацыі на сучасным этапе развіцця фамадства 
няўхільна ўзрастае. Усім галінам, у тым ліку галіне культуры, 
цяпер патрэбны спецыялісты, якія спалучалі б у сабе высокі 
інтэлектуальны ўзровень, дзелавыя і арганізацыйныя веды, 
уменні, навыкі, былі гатовы вырашаць складамыя праблемы 
вытворчасці.
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Практыка, арганізаваная сумесным. сіламі кафедры і базы- 
ўстановы, дазваляе плённа выраціаць щэраг задач прафееійнай 
падрыхтоукі студэнтау.

Назэвем некаторыя заданы, што практика як форма 
навучання здольнад вырашаць:

—  паглыбленне, прафесійнае асэнсаванне, замацаванне 
фундаментальных агульнайрафесійных і спецыяльных ведаў, якія 
патрэбна ўлічваць пры вырашэнні арганізацыйных і метадычных 
пытанняў вытворчага навучання;

—  развіццё здодьнасцей, імкнення да самастойнага набыцця 
ведаў і навыкаў, неабходных для выканання прафесійных 
абавязкаў;

—  фарміраванне навыкаў і ўменняў анерыраваць ведамі, 
атрыманымі ў працэсе навучання;

—  набыццё навыкаў нравядзення дыягностыкі, 
ажыццяўлення назіранняў, эналізу дзейнасці ўстаноў— баз 
практыкі і выкарыстанне вынікаў у навукова-даследчай рабоце;

—  фарміраванне ў студэнтаў патрабавання творчага 
ўспрымання, асэнсаванне копыту работы ўстаноў 
сацьіякультурнай сферы;

—  падрыхтоўка студэнтаў да самастойнай прафесійнай 
дзейнасці ва ўстановах культуры, калектывах мастацкай 
творчасці, навучальных установах.

Практыка арганічна спалучае працэс навучання з выгворчай 
нрацай, студэнты ў нрацэсе нрактычнага навучання самастойна і 
над кіраўніцтвам спецыялістаў набываюць веды, уменні, навыкі 
працы ў канкрэтных абставінах.

Практыка як форма навучання з ’яўляецца вядучай формай 
заманавання і выкарыстання ведаў. У якасці свядомаснага 
імкнення яна ператварае засвоеныя веды ў иеракананне, умение 
рэалізаваць іх у практычнай дзейнасці.

Акрамя таго, сутыкнуўшыся на базах практьікі з творчымі 
працэсамі, студэнты могуць адчуць недахоп ведаў. Таму добра 
арганізаваная практыка, калі працягваецца ўвесь тэрмін 
навучання, матывуе пазнавшіьную дзейнасць, арыентуе студэнта
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на актыўнае засваенне вывучаемага матэрыялу розных
Д Ы СЦЫ П ЛІН .

Вырашэнне пералічаных задач залежыць ад таго, як 
арганізавана практыка, які ў яе змест, якая тэхналогія 
праходжання нрактыкі, x to  кіруе ёю з боку кафедры і базы.

Спынімся на асобных выніках работы па арганізацыі 
практычнага навучання.

Практыка ва універсітэце ўяўляе сабой сістэму відаў і форм 
практичных заняткаў, што паступова ўскладііяюцца. Як від 
вучэбнага працэсу практыка мае спецыфічныя асаблівасці. 
Прынцьшова тое, што ўмовы пазнавальнай дзейнасці падчас 
практыкі адрозніваюцца ад звычайных умоў навучання ў ВНУ 
(калі заняткі рэгламентуюцца раскладам, праводзяцца ў сценах 
навучальнай установы пад кіраўніцтвам і кантролем 
выкладчыцкага саставу). Практыка ў бізавых установах, творчых 
калектывах праходзіць у іншых умовах. У яе арганізацыі 
ўдзельнічаюць і кафедра, і пэўная ўстанова або калектыў.

Вытворчая практыка мае выражаную йрафесійнуго 
накіраванасць, арганічна ўзаемазвязана з профілем падрыхтоўкі 
кадраў. Таму яна на кожным этапе навучання адрозніваецца.

На факультэтах існуюць такія віды практыкі, як  вучэбная, 
вытворчая і педагагічна)!. Пачынаецца яна ў асноўным з другога 
курса, за выключэннем спецыялізацый “сацыяльная Педагогіка” , 
“рэжысура свят”, дзе пракгы кгтачы наецца з першага курса.

Ш тогод каля 75% студэнтаў ахоплены ўсімі відамі 
практыкі.

Вучэбная практыка ў аўдыторыях, майстэрнях, установах —  
базах практыкі —  уводзіць студэнтаў у прафесію, знаёміць з 
накірункамі дзейнасці ўстаноў сацыякультурнай сферы. Яна 
арганізуецца на нершых курсах. На наступным этапе • студэнты 
больш падрабязна вывучаюць структуру, арганізацыю работы 
ўстановы, формы і метады яе дзейнасці, прымагоць ва ўсім гэтым 
неггасрэдНы ўдзел. На гэтым этапе фарміругоцца навыкі 
вырашэііня вытворчых праблем. Н а апошніх курсах мэта 
практыкі зусім іншая: сістэматызацыя, замацаванне, пашырэнне 

, ведаў па спецыяльнасці, выкарыстанне атрыманых ведаў, 
ю
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•навыкаў вырашэння задач, што скдадаюць аснову дыпломнага 
праекта. Тут студэнты самастойна працуюць над увасабленнем 
сваіх задум па правядзенні мерапрысмствау, арганізуюць 
канцэрты, рэпетыцыі, святы, абрады, вечарыны, канферэнцыі, 
абагульняюць вопыт работы базы практыкі. Атрыманыя вынікі 
выкарыстоўваюцца ў нрацэсе падрыхтоўкі дыпломных, 
бакалаўрскіх работ.

На ўсіх кафедрах, на ўсіх відах практык» распрацаваны і 
зацверджаны праграмы, якія ўдакладняюцца амаль штогод, перад 
пачаткам чарговай практыкі. На факультэце мастацкай творчасці 
ёсць скразная праграма вытворчай і педагзгічнай практик і на 
ўвесь тэрмін навучання. У ей прадугледжаны пераемны, 
наступовы характер набыцця студэнтамі практичных навыкаў. 
Аналагічная праграма расмрацавана і кафедрай тэатральнай 
теорчасці факультэта культуралогіі.

На факультэце бібліятэчна-інфармацыйных сістэм праграмы 
практик) расирацаваны для кожнага курса. Яны 
прадугледжваюць 'Еывучзнне тэхналогіі працы бібліятэк і, што 
важна, папярэднс абмяркоўваюцца з кіраўніцтвам баз практыкі: 
Нацыянапьнай бібліятэкі Беларусі, Рэспубліканскай навукова- 
педагагічнай бібдіятэкі, бібліятэкі імя Я.Куйалы, дзіцячай 
бібліятэкі імя М Астроўскага г.Мінска.

На факультэце культуралогіі па ўсіх спецыяльнасцях 
распрацаваны практычныя заданні на час практыкі.

Гэтыя заданні даволі змнстоўныя. У іх указаны мэты, змест 
заданняў для кожнага курса, ітададзены ўзоры снраваздачнай 
дакументацыі. Да некаторых заданняў маюцца метадычныя 
распрацоўкі.

На жаль, не ўсе заданні ўзгадшцоцца з арганізацьіямі, у 
якіх запланавана правесці практику. Такое стзновіійча вядзе да 
разыходжання інтарэсаў студэнтаў і ўстаноў, іх магчымасцей. 
Гэта зніжае эфектыўнасць вытворчай практыкі, пагаршае якасць 
дыпломнай работы, зніжае ўзровень прафесійнай падрыхтоўкі.

Пажадана, каб кафсдры мелі комплексны^ праграмы 
бесперапыннай нрафесійнай надрыхтоўк» студэнтаў на ўвесь 
тэрмін іх навучання. Падобная скразная комплексная гіраграма
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аб’ядноўвае ўсе віды практыкі. Яна ўключае змест, тэхналогію, 
нарадак праходжання пракТыКі, адлюстроўвае цэласную сістэму, 
спецыфіку практычнай падрыхтоўкі сгіецыялістаў на розных 
ступенях навучання, пераемнасць паміж формам», этапамі 
практыкі, паступова ўключае студэнта ў сферу вытворчасці. 
Распрацоўка скразных праграм практыкі на пяць гадоў 
навучання павінна будавацца з улікам сучасных накірункаў 
дзейнасці ўстаноў сацыякультурнай сферы. Дкрамя таго, 
праф ам а —  гэта асноўны нарматыўны дакуМент, які 
адашстроўвае сістэму вытворчага навучання. Аднак трзба 
заўважыць, што ў ёй не заўсёды ўлічваюцца асаблівасці 
вытворчых працэсаў баз практыкі.

Распрацоўка скразной праграмы, на жаль, не дапамагае 
арганізацыі дыферэнцыраванага падыходу да асобных студзнтаў, 
канкрэтнай базы. Таму ўзнікае неабходнасць у распрацоўцы па 
кожнай спецыялізацыі рабочих праф ам , індывідуальных 
заданняў. Гэта выклікана яШчэ і рознымі форМамі, метадамі 
работы, бо публічная бібліятэка адрозніваецца ад навуковай, 
раённы Дом кўльтуры —  ад фірмы, фірма —  аД аддзела 
культуры. Або яшчэ адзін прыклад: студэНты спецыялізацыі 
“менеджмент сацыякультурнай сферы” праходзяць практику ў 
студиях телерадыёкамнаніі Беларусі, у Беларускім інстытуце 
праблем куодтуры, ІнсТЯТуце туризму, акция мерных 
таварыствах. Ту? розныя характар працы, вынікі работы, таму 
п аф эбн а даваць кожнаму студэнту індывідуальнае задание. 
Аналагічнае становішча rta іншых спецыялізацыях. A 
індывідуальныя заданні дазвалягоць канкрэтнзаваць, дэталёва 
ўдакладніць праф ам у практыкі, улічваць умовй, асаблівасці, 
тэхналогіі работы баз практйкі.

Павышэнне эфектыўнасці практьпсі залежыць ад 
мэтанакіраванай дзейнасці, арганічнага ўзаемадэеяння дэкаіГатаў, 
кафедраў з базамі практыкі —  лепшымі, часцей за ўсё вядучымі 
ўстановамі сацыякультурнай сферы, прафесійнымі, самадзейнымі 
мастацкімі калектывамі, якія маюць свае ф ад ы ц й і, вопыт 
работы, творчы шлях станаўлення, развіцця. У навучальнйм 
годзе ў якасці баз пракгыкі выкарыстоўваюцца каля трохсот
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устаноў культуры, навучальных устаноў, аріанізайый культуры, 
мастацтва, што аднавядаюць мэтам і зместу пракгмкі. Сярод і* 
Нацыянальная бібдіятэка Беларусі, бібдіятэкі цэнтралюаванаЙ 
бібліятэчнай сістэмы г.Мінска, В НУ, рэсцубліканскія навукова- 
метадычныя бібліятэкі ведамстваў. Гэта П алацу, Дамы культуры, 
кінат»атры, упраўленні, аддзелы культуры, рэдакцыі
тэлерадыёкампаніі Беларусі, ам ш янерны я таварыствы, фірмы, 
вдто адносяцца да галіны культуры і інад, Студэнты факультэта 
мастацкай творчасці практыкуюцца ў мастацкіх калектывах: 
фальклорнык ансамблях “Горлица”, “Hepyiu”, ‘’Церніца”,
“Карагод”, харавой капэле Дома настаўнікаў, камерных і 
народных харавых калектывах інціых устаноў, камерных і 
народных аркестравых калектывах, эстрадных аркестрах 
Дзяржаўнага цырка і Тзварыства інадлідаў йа зроку, духавым 
аркестры Беларускай ваеннай акругі.

Студэнты кафедры тэатральнай творчасці лраходзяць
практыку ў реларускім тэатры імя Я-Куналы, Рускім 
драматычным тэатры імя М Горк»гц, тэатрах музычна# камедыі, 
кжага гледача і інці-: прысутнічаюць на рздютыцыях, вывучаюць 
працэс работы над пастаноўкай, удзельнічаюць у спектаклях.

Частіса студэнтаў факультэта культуралогіі праходзіць 
практику »а ўпраўленнях і авдзелах культуры. Практыка 
студэнтаў спецыяльнасці “сацыяльная недагогіка” пачынаецца на 
1 курсе. Асноўны накіруна* яе —  рэабілітадіыч асабы сродкамі 
мастацтва. Таму йна праходзіцьу сем’ях, дзе ёсць дзеці-інваліды, 
што патрабуюць данамогі ў арганізацыі вальнага часу. Студэнты 
сііецыялізацыі рыхтуюць мерапрыемсгвы, прыцягваюць па 
магчымасці дзяцей розных узростаў. Так, навучэнцн Прымалі 
ўдзел у дабрачынным кірмашы, прысвечаньш Чернобылю, у 
марафоне-96 “Чернобыльские колокола”. У якасці баз пргцстыкі 
выкарыстоўваюцца і пазацікшіьныя дзіцячыя ўстановьі. У цэнтры 
“Вясёлка” студэнты ўдэельнічалі ў рэйдзе “Падяетак” сумесна з 
настаўнікамі, інспектарам міліцыі. У  цзнтры рэабілітацыі 
“Ю НЕСКА-ЧАРНОБЬІЛЬ” у Аксакаўцічыне група студэнтаў 
вяла выхаваўчую работу сярод ліквідатараў аварыі на ЧАЭС і 
жыхароў забруджаных раёнаў, якія знаходзіліся на аздараўленні.
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Навучэнцы спецыялізацыі “рэжысура свят” прымаюць 
пастаянны ўдзел ва ўсіх масавых мерапрыемствах, што 
праводзяцца ў г.Мінску. Так, яны былі ўдзельнікамі свят 
народнай творчасці, Купалля, кірмашу, Дня Перамогі, выступалі 
ў ролі рэжысёраў, пастаноўшчыкаў, асістэнтаў-пастаноўшчыкаў 
і інш. Добрыя сувязі кафедра мае з М інскім гарадскім 
упраўленнем культуры, цэнтрамі эстэтычнага выхавання, 
пазашкольнай работы г.Мінска, Палацам культуры і спорту 
чыгуначнікаў і іншымі ўстановамі.

Асноўныя базы практыкі факультэта бібліятэчна- 
інфармацыйных сістэм —  гэта вядучыя бібліятэкі: Нацыянальная 
бібліятэка Беларусі, буйнейшыя галіновыя, бібліятэкі ВНУ, 
абласная бібліятэка імя А.С.Пушкіна, Прэзідэнцкая бібліятэка. У 
працэсе практыкі студэнты набываюць вопыт навукова- 
метадычнай, навукова-даследчай, арганізацыйнай работы ў 
бібліятэках. Па сутнасці, даведваюцца пра ўсе працэсы 
бібліятэчнай працы, выконваюць эаданні кіраўнікоў базавых 
бібліятэк.

Студэнты спецыялізацыі “музеязнаўства” праходзяць 
практыку на базе Інстытута гісторыі АН Белнрусі, Заслаўскага 
музея-запаведніка, музея М .Багаановіча. Іх практыка пачынаецца 
з другоГа курса, адбываецца як археалагічная на раскопках 
сейішча X— XI стст., што -зяахрдзіцца на р.М енка ў Мінскім 
раёне. У час яе студэнты вывучаюць методыку археалагічных 
паляьых даследаванняў, займаюцца першапачатковай апрацоўкай 
знойдзеных археалагічных' матэрыялаў. Раскопкі праводзяцца nan 
кіраўніцтвам вучоных-гісторіжаў Ю .Заяца, Г.Ш тыхава і іншых.

Асобныя студэнты факультэтаў мастацкай творчасці, 
культуралогіі, а з гэтага навучальнага года і факультэта 
бібліятэчна-інфармацыйных сістэм .праходзяць педагагічную 
практику. Гэта студэнты 4-5 курсаў на розных спецыяльнасцях 
народнай творчасці, тэатральнай творчасці, харавой музыкі, 
інструментальнай музыкі, харэаф аф іі. Базамі такой практыкі 
з'яўляюцца адукацыйныя школы з музычным або эстэтычным 
ухілам, музычныя школы, школы мастацтваў, музычнае

м
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вучылішча імя М.Глінкі, М інскае вучылішча мастзцтваў і інціыя 
навучальныя ўстановы.

Адзін з накірункаў работц па правадзенні практыкі ўяўляе 
падбор кіраўнікоў практыкі на базах. Часцей за ўсё гэта леншыя 
супрацоўнікі вытворчьк кадектываў, ціто маюць вопыт работы, 
дапамагаюць моладзі спасцігаць тэхнапогію працы, цлённа 
ўплываюць на змест практыкі, увесь працэс навучання.

Нягледзячы ў цэлым на добры творчы кантакт з базамі 
практьікі, існуюць некаторыя праблеиы. Ранен работа Гіалацаў, 
Дамоў культуры, устаноў культуры іншых тыпаў задавальняла 
кафедры факультета культуралогіі па ўсіх параметрах дзейнасці. 
Апошнія падыходы да падрыхтоўкі спецыялістаў, узнікненне 
новых сцецыяльнасцей, спецыялізацый, спецьіфіка работы 
названых устаноў не адпавядаюць сучасным патрабаванням. 
Установи культуры шукаюиь формы, якія даюці* нрыбытак, 
займаюица бізнесам, таму часта адмаўдяюцца браць студэнтаў на 
практыку. У сувязі з гэтым узнікае неабходнасиь пощуку новых 
баз практик і, якія б адгіавядалі зместу навучання. Адначасова 
з ’яаілася традыцыя накіроўваць студэнтаў ва ўстановы, щто тыя 
знойдуць самі. Нявьіезд студэнтаў на практыку ў вядучыя 
установи культуры розных рэгіёнаў рэспублікі перапыняе 
наступление новай, цікавай інфармацыі пра сучарную дзейнасць 
тых, для к аю  рыхтуюцца кадры, што збядняе змест навучання. 
Адазелы культуры, бібліятэкі, музеі, Дамы культуры, у сваю 
чаргу, не інфармуюцца пра ноеыя снекыялізацыі Беларускага 
універсітэта культуры,а гэта зніжае ўзровень прафарыентацыйнай 
работы.

Няпростай з ’яўляецца праблема тэрмінаў нрактыкі. Яна на 
ўсіх факультетах і спецыялізацыях па працягласці розная, ад 3 
да 15 тыдняў. На факультэце мастацкай творчасці студэнты 2-3 
курсаў практыкуюцца на працягу семестра без адрыву ад 
заняткаў, а педагапчная практика на 4 курсе праиягваецца ўвесь 
навучшьны год, на 5 курсе —  семестр, адзін раз у тыдзень. 
Студэнты факультета культуралогіі за перыяд навучання 
праходзяць практыку з адрывам ад заняткаў на працягу 26 
тыдняў, факультета мастацкай творчасці —  на працягу 12
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тыдняў, факультэта бібліятэчна-інфармацыйных сістэм —  на 
ПраЦягу 22 тыдняў.

Галоўным стрыжнем практыкі ўяўляецца яе змест, 
акрэслены праграмай спецыяльных дысцыплін, якія студэнты 
вывучаюць у працэсе навучання. Н а практыцы студэнты 
выкоиваюць розныя віды, формы работ, індывідуальныя заданні 
кіраўнікоў ад кафедры, ад базавай устайовы. Вынік жа, асабліва 
вытворчай практыкі етудэнтаў 4-5 курсаў, уяўляе работа кожнага 
з іх над пасганоўкай спектакля, канцэрі-нага нумара, 
арганізацыяй свята, вечарыны, абрадавага свята, дзіцячага 
мерапрьіемства і г.д. Студэнты, якія вучацца на факультэце 
мастацкай творчасці, свае інструментоўкі, аранжыроўкі 
музычных твораў увасабляюць у прайы з творчым калектывам. 
Студэнты факультэта кулйуралогіі Падчас пераддыпломнай 
практыкі праводзяць даследаванні, эксперименты, якія 
з’яўляюцца асноўнай часткай дыпломных работ. Аналагічнае 
становішча бачЫм на выпускным курсе факультета біблЫтэчйа- 
інфармацыйных сістэм. Там вынікі практыкі студэйты 
выкарыстоўваюЦь таксама пры напканн і дыпломных работ.

У мінулым навучальным годэе Беларускаму у н ів е р с іт у  
культуры былі выдзелены сродкі для аргвнізацыі практыкі. Тяму 
частка студэнтаў пад кіраўніцтвам прафесарска-выкладчыцкага 
саставу прайшла практыку за-межамі г.Мінска.

У 1997/98 навучальным Годэе ў рамках практыкі былі 
арганізаваны 4 навукова-творчьоі фалыслорныя экспедыцыі па 
зборы беларускага песеннага фалыслору для напіыбленага 
вывучэння народная спадчыны асобных рэгіёнаў рэспублікі. Так, 
праведзена навукова-твор«іая экспедыцыя ў Веткаўскі раён, 
в.СтаўбуНы, пад кіраўніцгвам старшага вьікладчыка Беларускага 
універсітэта культуры С.Ф.Войцік. СтудэнтЫ ўдзельнічалі ў 
абрадавым свяце “Пахаванне стралы” , якое праводзіцца ў 
некаторых раёнах Гомельшчыны. Паспяхова прайшла 
фальклорная экспедыцыя ў вёскі, найлепш у в.Сорягі Слуцкага 
раёна, студэнтаў спецыяльнасці “рэжысура фальклорнага тэаггра” 
пад кіраўніцтвам дацэнта Ц.СучКова. Навучэнцы правялі там 
свята “Купалле” , паказалі прадстаўленйі “Сказ аб багах
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крывіцкіх”, “Расновяд пра Куііалле”, “Саўка ды Грышка”, “Доля 
мая, доля” для жыхароў усяго Слуцкага раёна. Тады былі 
запісаны легенды, паданні пра мясцовыя капішчы, камяні, 
пагоркі, а таксама загадкі, дзіцячыя гульні, калыханкі, 
забаўлянкі, песні абрадавага, йачаабрадавага цыклаў. Адбылася 
фальклорная экспедыцьія студэнтаў першага, друшга курсаў (16 
чалавек) спецыялізацыі “харавая народная музыка” пад 
кіраўніцтвам старшага выкладчыка А.В.Клеванца ў в.Дрычын 
Асіповіцкага раёна, калі студэнты занісвалі беларускія народныя 
песні, знаёміліся са святамі, абрадамі Асіноеіцкага раёна.

Кафедра на{юдных рамёстваў арганізавшіа экспсдыцыю па 
маршруце Ракаў— Івянец— Мір— Нясвіж— Радашковічы для 
вывучэння дзейнасці народных майстроў, набыцця іх твораў 
(кіраунік старшы выкладчык Т.І.Васюк). Той жа кафедрай быў 
арганізаваны летні пленэр-практыкум на базе Мірскага СГ1ТВ 
№234 Карэліцкаіа раёна, куды выехала 29 студэнтаў першага 
курса над кіраўніцтвам дацэнта У.І.Рынкевіча. Выйікам пленэра- 
практыкуму стала выстава работ студэнтаў.

Кафедра народна-інструментальнай творчасці арганізавала 
выезд фалыиюрнага гурту “Баламуты” ў Калінкавіцкі раён 
Гомельскай вобласці а мэтай вывучэння народнай спадчыны, 
удзелу ў свяце (кіраўнік дацэнт В.І.Трамбіцкая).

3 27 чэрвеня на 10 ліпеня 1997 года арганізавана 
археалагічная практыка студэнтаў 208 групы (21 студэнт) 
снецыяльнасці “музеязнаўства” ў в.Гарадзішча для раскопак 
селішча на р.Менка.

Студэнты 105 і 308 ірум (гэта 38 студэнтаў) выязджалі ў 
Навагрудак, Нясвіж, Мір з мэтай вывучэння гістарычнай і 
культурнай спадчыны.

Усяго ў фольклорных экспедыцыях удзелыіічалі 56 
студэнтаў і выкладчыкаў. Выязджалі ў рэгісны Беларусі на 
экскурсіі ў час практыкі 78 студэнтаў.

Асаблівую ўвагу вынускаючых кафедраў усіх факультэтаў 
трэба звярнуць на вытворчуіо j пераддыпломную практыку 
студэнтаў выпускнога курса, якіх рыхтуюць для выканання 
складаных вытворчых нрацэсаў. На факультетах культуралогіі,
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бібліятэчна-інфармацыйных сіетэм практыка спалучае выкананне 
тэарэтычных, практычных заданняў, правядзенне навуковых 
даследаванняў, апрабацыю, укараненне Новых форм і метадаў 
работы. На спеііыялізацыях ‘‘менеджмент сацыяльна-культурнай 
сферы”, “сацыяльная педагогіка” , “бібліятэказнаўства і 
бібліяграфія” йй падставе даследаванняў і вопыту работы 
ўстановьі— базы практыкі, сабраных матэрыялаў студэнты 
пішуць дыпломныя работы. Дыпломныя работы студэнтаў Іншых 
кафедраў —  пастановачныя планы, інфармацыйныя, 
тэарэтычныя абгрунтаванні свят, відовішчаў і інш. Асноўная 
мэта пераддыпломнай практыкі —  сістэматызацыя матэрыялаў 
для стварэння дыпломнага праекта.

Работа з навучэнцамі магістратуры ў  гэтым годзе паказала, 
ш то на факультэце мастацкай творчасці неабходна дэталёва 
прадумаць форму справаздачы па выніках практыкі. М ожа, гэта 
будзе артыкул, агляд, іншая форма гіісьмовай работы (акрамя, 
зразумела, практычнай работы з мастацкім калектывам). Такая 
пісьмовая работа павінна паказваць здальнасці вьіпускніка для 
таго, каб весці навукова-даследчую работу. Студентам т а г а  
факультета складана працаваць над магістэрскай дысертацыяй, 
часу для яе заканчзння мала —  усяго адзін год. Калі студэнты 
Іншых факультэтаў нры навучанні ў магістратурьі працягваюць 
распрацоўваць раней выбрануй тэму, дык студэнтам факультета 
мастацкай творчасці трэба за" год пачаць і завяршыць сваю 
навуковую работу, праВесЦі даследаванні, апрабіраваць 
праппновы.

Вялікая роля ў павышэнні якасці вытворчай практыкі 
належыць кантролю, падвядзенню яе вынікаў. На кафедрах 
выкарыстоўваюцца такія формы кантролю: індывідуальныя 
гутаркі з кіраўнікамі пракТыкі ад базавай установы, афарйленне, 
праверка дзёнйікаў альбо сшьіткаў, ш то фіксуюць вынікі працы, 
зробленай у час практыкі. Больш  грунтоўна падводзяць вынікі 
факультеты бібліятэчна-інфармацыйных сістэм, мастацкай 
творчасці пасля ггедагагічнай практыкі. На абмеркаванні 
прысутнічаюць супрацоўнікі бібліятэк, выкладчыкі дзіцячай 
музычнай школы №11 г.Мінска. Яны выказваюць уражанні ад 
18

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



адносін студэнтаў да выканання задан.іяў, праграмы практыкі. 
Зы нікі педагагічнай практыкі праводзяцца, па-перщае, у класе, 
дзе студэнты аедуць адкрытыя ўрокі, якія наведвае грула 
вьшіадчыкаў школы і прадстаўнік кафедры; па-другое, на 
кафедры перад камюіяй. На другіх кафедрах робяць сгіраваздачы 
па абмеркаванні праведзенай работы. Абмяркоўваюцца 
сцэнарныя шіаны, рэжысёрскія распрацоўкі, пастановачныя 
кланы j інш. Пастаянны кантроль за ходам практыкі, даламога, 
кансультацыі пры выкананні заданняў, выращэнне шэраіу 
прыватных пытанняў дазваляюць дыферанцыравана нацыходзіць 
да студэнтаў, улічваць асаблівасці базы нрактыкі.

Але ў  арганізацыі кантрол» |  падвядзенні вынікаў нрактыкі 
ёсць недахоны. Так, не ўсе выкладчык» часта наведваюць 
студэнтаў на базах нрактыкі, не кантралююць і не дапамагаюць 
выконваць індывідуальныя заданні. Вынікі практыкі на кафедрах 
надводзяцца несвоечасова. Згодна з існуючым палажэннем 
студэцт-практикант абавязаны скласці піеьмовую справаздачу, 
аформіць дзённік, надпісаць яго ў кіраўніка базы практик», 
пасля здаць дыферзнцыраваны залік камісіі, зацверджанай 
загадчыкам кафедры. Г)ры ацэнцы работы студэнта на базе 
практыкі ўлічваецца j характарыстыка, якую даў кіраўнік 
базавай устаіювы. Неабхддна кафедрам дастаткова поўна, 
аб’ектыўна праводзіць гдыбокі, усебаковы аналіз вынікаў 
практыкі.

Патрэбна ўзнавіць аравядзенне выніковых канферэнцын, на 
якіх канкрэтный прыклады раскрывалі б творчыя адносіны 
кожнага студэнта, іруны да накірункаў работы на базах 
практыкі, выяўлялі б  недахоны ў  тэарэтычцай і метадычнай 
падрыхтоўцы студэнтаў. Мэтазгодна ў  будучым абагульніць 
воныт некаторых кафедраў, расцрацаваць метадычныя 
рэкамендацы* на тэмы: “Правядзенне навукова-даследчай работы 
ў перыяд вытворчай практыкі”, "Скпаданне скразных праграм 
вытворчай практыкі: ііраблемы і рашэнні”, “Арганізацыя
кантролю ў час нрактыкі студэнтаў” .

Крытэрыем эфектыўнасці работы з ’яўляецца стаўленне да 
вытворчай практыкі кожнага з выкладчыкаў, якім даручана
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кіраўніцтва практыкай. Вялікая частка іх выконвае свае абавязкі 
на высокім метадычным узроўні: выкладчыкі кафедраў
менеджменту, сацыяльнай педагогікі, народна-інструментальнай 
творчасці, бібліятэказнаўства, бібліяграфіі і дакументазнаўства, 
беларускай і сусветнай мастацкай культуры і інш. Яны 
добрасумленна аказваюць дапамогу студэнтам у авалодванні 
прафесійнымі навыкамі.

Малады спецыяліст сёнйя —  гата чалавек творчага пошуку. 
Найбольшага поспеху дасягае той, хто не проста ведае 
тэхналогію, прадумана арганізуе працу, але яшчэ і можа з усёй 
разнастайнасці Дасягненняў навукі, перадавога вопьггу вьібіраць 
самае каштоўнае, тое, што больш за ўсё адпавядае ўмовам 
канкрэтнага працоўнага калектыву. Наша задача —  дапамагаць 
будучым спедыялістам здабываць патрэбныя ім веды і навыкі 
падчас вытворчай практыкі.

К араткевіч  А.А., выкладчык

АСНОЎНЫЯ НАКІРУНКІ ВЫ ТВОРЧАЙ ПРА КТЫ КІ 
СТУДЭНТАЎ Ф АКУЛЬТЭТА М АСТАЦКАЙ ТВОРЧАСЦІ

На факультэце мастацкай творчасці выкарыстоўваюцца 
наступньш базы правядзення вытворчай практыкі: прафесійныя 
калектывы. мастацкія калекш вы  буйных клубных устаноў, 
вучылішчы мастацтваў, ліцэі, музычныя школы, сярэднія школы 
з мучычна-эстэтычным ухілам, студэнцкія, падлеткавыя клубы, 
сіудыі бальных танцаў і інш. У апошні час практыка адбывалася 
ў 72 творчых калектывах.

Асаблівую ўвагу пры размеркаванні студэнтаў на практыку 
ўдзяляюць дзіцячым мастацкім калектывам. Сёння існуе патрэба 
ў дыпламаваных спецыялістах, здольных кіраваць дзіцячай 
самадзейнасцю, весці ў школах, пазашкольных установах 
эстэтычнуго выхаваўчую работу. Праходжанне перадцыпломнай 
вытворчай практыкі ў дзіцячых мастацкіх калектывах своечасова 
рыхтуе студэцтаў да самастойнай работы пасля заканчэння ВНУ. 
Н раіш ў дзіцячых каіекты вах узброіівас нрактыкантаў трывалымі 
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