
дапаможнікі і інш. Выдадзеныя асобнымі брашурамі ў пэўнай 
колькасці экзэмпляраў, яны могуць выкарыстоўвацца студэнтамі, 
якія праходзяць педагагічную практику па-за кіраўніцтвам ад 
нашага універсітэта.

Падрыхтоўка справаздачнай дакументацыі пасля заканчэння 
практыкі, удзел у рабоце выніковай канферэнцыі, выступленні 
кіраўнікоў, практыкантаў з крытыкай недахопаў, асвятленнем 
станоўчых бакоў педагагічнай дзейнасцІ будучых спецыялістаў 
садзейнічаюць фарміраванню ў сіудэнтаў трывалых ведаў па 
методыцы, тэхніцы, тэхналогіі выкладчыцкага майстэрства. Тут 
адбываецца асэнсаванне ўсіх нюансаў, магчымых пралікаў, 
памылак, пошукаў, знаходак. На выніковай канферэнцыі 
вызначаюцца агульныя характэрныя недахопы ў рабоце педагога- 
пачаткоўца, што адыфываюць значную ролю ў фарміраванні 
нрафесійных якасцей.

З'яўляючыся істотным кампанентам навучальнага працэсу, 
педагагічная практыка, такім чынам, садзейнічае фарміраванню 
патрэбных якасцей спецыяліста па народных рамёствах. Гэтыя 
якасці вызначаюць будучую прафесійную дзейнасць студэнта- 
завочніка.

Ч аплы гіна Т .І., ст.выкладчык 
С тры ж онак І.М ., ст.выкладчык

АРГАНІЗАЦЫ Я I М ЕТОДЫКА ПРАВЯДЗЕННЯ 
ВЫ ТВОРЧАЙ ПРАКТЫ КІ СТУДЭНТАЎ-ЗАВОЧНІКАЎ, 

ЯКІЯ ПРАЦУЮЦЬ НЕ ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ

Завочная сістэма навучання дае добрую тэарэтычную 
падрыхтоўку, садзейнічас павышэнню кваліфікацыі. Праўда, 
значная колькасць тых, хто наступав на факультэт чавочнага 
навучання Бсларускаіа унівсрсітэта культуры, працуе не па сваей 
спецыялыіасііі. Адсутиасць такога вопыту работы псрашкаджае 
fJTbiM студэнта.ч аспоіінаць снсцыя.іьнмя дыскынлінм. Гак, пасля 
аіікетаваііня нмсвстлііася: існус суняіі, паміж характарам
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прафесійнай дзейнасці студэнтаў і ўзроўнем засваення матэрыялу 
курса “Бібліятэчны менеджмент” .

Досыць гпыбока ведаюць тэорыю студэнты, якія маюць 
навыкі вядзення ўліковых, справаздачных формаў бібліятэчнай 
работы, разліку паказчыкаў працы бібліятэк па вытворчых 
выніках, запаўнення фінансавых дакументаў і гд . У студантаў, 
якія не працуюць у бібліятэках, няма падобных навыкаў, і ім 
цяжка ўспрымаць .курс, выкладанне якога ра:уіічана на асоб з 
пэўным уэроўнем прафесійных ведаў. В ось чаму большую частку 
нездавальняючых адзнак па спецьыльных дысцыплінах 
атрымліваюць студэнты, якія не працуюць па сваёй 
спецыяльнасці. У 1995/96 навучальным годзе іх на факультэце 
завочнага навучання Беларускага універсітэта культуры было 18 
чалавек. Гэта склала 33% ад колькасці студэнтаў факультэта. У 
1996/97 годзе іх было IS чалавек, або 28%. У 504 ірупе, 
напрыклад, яны склалі 45% ад саставу фупы.

Для энаёмства завочнікаў э характерам іх далейшай работы 
па спецыяльнасці праводзіцца вытворчая практика на працягу 
месяца. Асаблівасцю яе з’яўляецца тде, што яна праходзіць без 
адрыву ад вытворчасці, у больш скарочаны тэрмін, чым на 
стацыянары. |

Распрацавана праграма практыкі, у якой прадугледжаны 
першапачатковае зн аём п ъа ,.  вывучэнне, аналіз, удзел у 
рэалізацыі найноўшых інфармацыйных тэхналогій, разгпяд 
пытанняў бібліятэчна-інфармацыйнага менеджменту, дзейнасць 
па фарміраванні бібліятэчнага фонду, каталагізацыі дакументаў, 
бібдіяграфічная работа.

Практыку студэнты праходзяць на 4-5 курсах. 
Арганізоўвапася яна раней звычайна па месцы жыхарства. Гэта 
было не заўсёды эфектыўна: узнікаді цяжкасці ў правядзенні 
кансультацый з выкладчыкамі спецыяльных кафедраў, якасць баз 
практьпсі не заўсёды адпавядала патрабаванням нашага 
універсітэта.

Апошнія тры гады практыка студэнтаў-завочнікаў, у 
асноўным жыхароў г.Мінска, арганізоўвалася на базе ЦДБ імя 
Я.Купалы г.Мінска, Мінскай абласной бібліятэкі імя
32
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А.С.Пушкіна, што станоўча адбілася на ходзе вучэбна- 
выхаваўчага працэсу.

Вядома, што правільная арганізацыя практыкі ўплывае на 
яе правядзенне. У вырашэнні гэтай праблемы важная роля 
належыць такім формам работы:

—  мэтанакіраванае правядзенне ўстановачнай канферэнцыі;
—  складанне прикладных памятак, тэхналагічных карт, 

схем па асноўных раздзелах бібліятэчна-бібліяграфічных 
курсаў;

—  вывучэнне абавязкаў асоб, якія займаюць пасады ў 
аддзелах, уліковай, справаздачнай дакументацыі;

—  правядзенне каяёквіуму па найважнейшых пытаннях 
тэорыі і практыкі бібліятэчнай справы.

Сродкамі, што спрыяюць актыўнаму правядзенню практыкі, 
з ’яўляюцца: падрабязнае вывучэнне ўліковай, справаздачнай, 
пландвай дакументацыі; знаёмства з напрамкамі маркетинговых, 
навуковых даследаванняў, наменклатурай бібліяграфічных 
прадуктаў, паслуг, што аказвае бІбліятэка; вывучэнне 
аўтаматызацыі бібліятэчных, інфармацыйных працэсаў, 
тэхналогіі фарміравання фонду бібліятэкі, традыцыйнай, 
аўтаматызаванай каталагізацыі дакументаў, вфектыўнасці іх 
выкарысТання ў бібліятэцы.

Арганізацыя- практыкі ажыццяўляецца кірвўнікамі практыкі 
ад універсітэта, загадчыкамі, іх намеснікамі ад бібліятэк шляхам 
праверкі дзённікаў, якія вядуць студэнты-завочнікі, правядзення 
кансультацый, метадычных нарад, наведвання аддзелаў 
бібліятэкі, дзе працуюць практыканты.

Па выніках практыкі завочнікі робяць справаздачы, 
абараняюць іх перад кіраўнікамі практыкі ад універсітэта, базы. 
Практыка вмкарыстоўваецца для збору, апрацоўкі, аналізу 
матэрыялу, ііатрэбнага для найісання кантрольных работ па 
курсе “Бібліягэчна-імфармацыйны менеджмент” і тэмах: “Аналіз 
дзейпасці бібліятэк (на падставе статыстычных справаздач)”, 
“Адзіная сетка бібліятэк рэгіёна (арганііацыя абслугоўвання 
гарадскога або сельскага насельніцтва)", напісання курсавых, 
дышюмных работ.
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існуе шэраг арганізацыйных пытанняў, вырашэнне якіх 
будзе садзейнічаць удасканалёйню практйкі. Перш за ўсё гата 
пытанне пра яе працяг. Месячнага тэрміну, адведзенага на 
практику, не хапае для азнаямлення з асноўнымі тэхналагічнымі 
цыкламі бібліятэкі. Трэба ўлічваць і тое, што праходзяць 
студэнты-эавочнікі практику без адрыву ад асноўнай працы. 
Таму мзтазюдна было б павялічыць тэрмін практыкі, вызначыць 
яго асобна: для тих , кто слаба ведае дзейнасць бібліятэк, і тых, 
хто працуе на прадпрыемствах, ва установал у фірмах, тэрмін 
практйкі — 2— 3 месяцы; дня тых жа, хто працуе на сумежнай 
сііецьйшьнасці, —  1— 2 месяцы. Найболыц рацыянальна
праводзіць практику завочнікаў у канцы 4 аба ў пачатку 5 курса 
навучанкя ў Беларускім універсітаце культуры, у 8— 9 семестрах. 
Праюдзіцца яна павінна з адрывам ад вытворчасці. Тэта, 
безуыоўна, будзе спрыяць з’яўленню глыбокіх, дасканалых 
тэарэтыка-метадычных ведаў, фарміраванню практичных 
уменняў, навыкаў бібліятэчнай работы. Практыка павінна 
грунтавацца не на асабістай дамоўленвсці, як гэта робяць зараз, 
а праводзіцца цэнтралізавана, праз , адпаведныя адцзелы 
упіверсітэта. Для баз практыкі патрэбна адбіраць ЦБ Ц БС і 
рэспубліканскага ўэроўню, буиныя універсальныя навуковыя і 
галіновыя бібліятэкі нашай рэснублікі.

Для далейшага павыціэння ўзроўню вытворчай практикі 
цеабходна ўзмацніць адка'Ш сць студэнтаў-завочнікаў за якасць 
яе праходжання; бальш латрабавальна ставіцца да справаздач 
студэнтаў (іх абарона павінна. адбывацца ў камісіі на базе 
практыкі); дэканату, специальным кафедрам больш настойліва 
патрабаваць ад студэнтаў, пачынаючы з 3  курса, пераходзіць на 
працу па спецыяльнасці, аказваць у гэтым нават ііэўную 
дапамогу.

Бібліятэчна-бібліяграфічная справа -— галіна духоўнаіі 
вытворчасці, дзе вызначальную ролю адыірываюць не толькі 
тэарэтыка-метадычныя веды, але таксама і нрактычныя ўменні, 
навыкі, на фарміраванне якіх уплывае вьідатна арганізаваная 
вытворчая практыка. Без яе нельга выканаць скпаданую задачу
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падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў для 
бібліятэчна-інфармацыйных. устаноў краіны.

К узьм іяіч М Л Ч дацэнт
. ; .1 .. і • . .

ПЕДАІ'АГ ЧНАл ПРАКТИКА Ў  СІСІЭМЕ 
МАСТАЦКА-ПЕДАГАПЧНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ 

СііеЦЬІЯЛІСТАЎ ,

Адннм з нерспентыўных нэжірунжау дзейнаеці Беларусжага 
універеітзгга . вулктуры з’яулясіш а . шшрыжтоўка псдагагічных 
кадраў для сферы мастацкай культуры. .

Авалодаяые тэхі лопяй н н ш н ш  вучняў сродквмі паўнага 
віду масгацтва нсмагчыма без ты б о к ага  веданн* таарэтычных 
дысцыплін, првдстаўленых цяпер у Вучэбным плане. Гэта, з 
аднаго боку, прадметы псіхолага-яедагалчнага цыкла: псіхапогія 
(агульна*, сацыхпьная, узроставая, педагагічная, мастацкай 
творчасці), педаголха (агульаая і префесійная —  муэычная, 
театральная), методыкі выкладвння специальных ДЫсцыгілін. 3 
другого боку, т а  предметы, што забяспечваюць мастацка- 
прафесійную падрыхтоўку спецыялістау. Метадалагічную аснову 
прафесійна-педагагічнай падрыхтоўкі будучыя спецыялісты 
атрымліваюць у час вьівучэння філасофскіхчірадметаў, найлерш 
эстэтыкі. Імкненне выкладчыкаў развіць у студэнтаў 
педагагічныя эдольнасці, уменні, навыкі, сфарміраваць 
педагагічнае умельствя —  аснову псдаганчнага майстэрства —  
рэалізуецца ў распрацоўцы і наступным увядэенні ў вучэбны 
план новых прадметаў: прыватных методык, специальных 
курсаў, семінараў, практыкумаў, факультатываў і г.д. У 
педагагічных ВНУ чытаюцца такія прадметы, як  “Уводзіны ў 
выкладчыцкую спецыяльнасць”, “Агульная методыка вучэбнай 
работы”, ‘Т історыя педагогікі”, “Асновы педагагічнага 
майстэрства”, “Метадалогія і методыка педагагічных 
даследаванняў”, “Псіхолага-педагагічныя асновы эстэтычнага 
выхавання”, “Методыка арганізацыі мастацка-творчай дзейнасці 
вучняў”, “Асновы сямейнай педагогікі і методыка работы з
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