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Секцыя 8 

ПРАБЛЕМЫ ПАДРЫХТОЎКІ КАДРАЎ 

ДЛЯ САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ СФЕРЫ 

 
 
А. Г. Бураўкін, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт;  
С. А. Ганчарова, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт;  
А. Р. Зязюля, дацэнт;  
Л. А. Сярогіна, старшы выкладчык;  
Т. Д. Арэшка, старшы выкладчык;  
М. М. Другакова, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт,  
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў 
 

ДАКЛАДНЫЯ ВЕДЫ  
Ў АДУКАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ КУЛЬТУРЫ 

 
Адукацыйная падтрымка разгортвання працэсаў інфарматы-

зацыі разнастайных сфер чалавечай дзейнасці, стварэння раз-
вітой інфармацыйнай прасторы ў межах краіны і ўсяго свету 
мае відавочную актуальнасць. 

У існых інфармацыйных сістэмах і сетках (у першую чаргу  
ў Internet) вялікую цікавасць для шырокіх колаў спажыўцоў 
інфармацыі прадстаўляе сфера культуры і мастацтва краіны 
(нацыянальнай культуры). У сувязі з гэтым узнікае неабход-
насць укаранення такой структуры падрыхтоўкі спецыялістаў 
культуры, якая б забяспечыла іх актыўны ўдзел як у спажы-
ванні, так і ў стварэнні агульнай інфармацыйнай прасторы 
культуры. 

У працэсе інфармацыйнага абмену павінны ўдзельнічаць 
веды асноўных частак культуры: 

творчы ўзровень: 
– літаратура; 
– музыка; 
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– танец (харэаграфія); 
– тэатр; 
– мастацтва кіно; 
– выяўленчае мастацтва (жывапіс, графіка, скульптура); 
– тэхнічная творчасць (у тым ліку рамёствы і архітэктура); 
вытворчы ўзровень: 
– бібліятэчная справа; 
– музейная справа; 
– канцэртна-відовішчная дзейнасць; 
– клубная работа; 
– паркі. 
Пры падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы спецыялістаў назва-

ных галін значнае месца павінна заняць засваенне ведаў па 
інфарматызацыі ў сферы культуры і мастацтва. 

У агульнай структуры адукацыйных стандартаў культурала-
гічных і мастацкіх спецыяльнасцей задачам інфарматызацыі 
адпавядае блок дакладных дысцыплін. Разгледзім мадэлі 
такога блока. 

 
Мадэль 1. Для культуралагічных і мастацкіх напрамкаў, якія 

не з’яўляюцца профільнымі ў дачыненні інфармацыйных 
тэхналогій. 

Выкладаецца базавы курс для ўсіх напрамкаў («Асновы 
інфармацыйных тэхналогій»): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Змест курса складаюць тэмы: 
– прынцыпы работы камп’ютарнай тэхнікі; 
– агульныя паняцці і сферы прымянення інфармацыйных 

тэхналогій; 

Курс «Асновы інфармацыйных тэхналогій» 

Спецкурсы 
культуралагічных 

спецыялізацый 

Спецкурсы 
музычных 

спецыялізацый 

Іншыя спецкурсы 
(педагагічных, 
менеджарскіх 

спецыялізацый) 

 
«Асновы інфармацыйных тэхналогій» для аспірантаў 
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– аперацыйныя сістэмы; 
– сэрвісныя праграмы; 
– увод і апрацоўка тэкставай і элементарнай лічбавай інфармацыі. 
У табліцы адлюстравана структура спецкурсаў: 
 

Назва курса Напрамак Кароткі змест 
Камп’ютарныя 
тэхналогіі ў музыцы 

Духавая музыка 
Эстрадная 
музыка 

Мадэляванне музыкі 
Сродкі падтрымкі мультымедыя 
Камп’ютарныя сістэмы і 
праграмныя сродкі апрацоўкі 
музыкі 
Увод і рэдагаванне музычных 
тэкстаў 
Стварэнне электронных партытур 

Камп’ютарная 
апрацоўка 
музычных тэкстаў 

Харавая музыка 
(акадэмічная) 

Сродкі падтрымкі мультымедыя 
Камп’ютарныя сістэмы і пра-
грамныя сродкі апрацоўкі музыкі 
Увод і рэдагаванне музычных 
тэкстаў 
Стварэнне электронных партытур 

Камп’ютарныя 
тэхналогіі апрацоўкі 
фальклорнага 
матэрыялу 

Харавая музыка 
(народная) 

Мадэляванне музыкі 
Сродкі падтрымкі мультымедыя 
Камп’ютарныя сістэмы і пра-
грамныя сродкі апрацоўкі музы-
кі і тэксту 
Увод і рэдагаванне музычных і 
літаратурных тэкстаў 
Стварэнне электронных партытур 
Базы і банкі даных 
Адлюстраванне фальклору ў ін-
фармацыйных сістэмах і сетках 

Інфарматыка і 
камп’ютарны 
практыкум 

Менеджмент 
сацыякультурнай 
сферы 

Інфарматызацыя культуры 
Асноўныя паняцці статыстыч-
нага аналізу 
Інфармацыя культуры ў інфар-
мацыйных сістэмах і сетках 
Апрацоўка інфармацыі 
культуры на базе электронных 
табліц 
Размяшчэнне інфармацыі куль-
туры ў камп’ютарных сетках 
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  Заканчэнне табл. 
Камп’ютарная 
графіка 

Народныя 
рамёствы 

Інфармацыйныя тэхналогіі ў 
мастацтве 
Графічнае мадэляванне 
Асноўныя паняцці геаметрыі 
Тыпавыя мадэлі і задачы геа-
метрычнага мадэлявання 
Камп’ютарныя сістэмы і 
праграмныя графічныя сродкі 
Увод і апрацоўка статычных і 
дынамічных каляровых графіч-
ных выяў 

Камп’ютарная 
апрацоўка 
літаратурных 
тэкстаў 

Літаратурная 
работа 

Інфармацыйныя тэхналогіі ў 
мастацтве 
Элементы камп’ютарнай графікі 
Выдавецкія сістэмы 
Асноўныя правілы вёрсткі 
Увод і апрацоўка складанай 
тэкставай інфармацыі 

Камп’ютарныя 
тэхналогіі ў 
гульнявой дзейнасці 

Сацыяльная 
педагогіка 

Інфарматызацыя культуры 
Элементы камп’ютарнай графікі 
Камп’ютарныя гульні: 
класіфікацыя 
Сістэмныя сродкі падтрымкі 
камп’ютарных гульняў 

 
Мадэль 2. Для спецыяльнасці «Бібліятэказнаўства і біблія-

графія» (і часткова – «Музеязнаўства і ахова помнікаў») (утрым-
ліваюцца тэарэтычныя дысцыпліны матэматычнага характару): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок «Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэ-

мы» мае ўласную структуру, адпаведную галіне прымянення. 
 
Мадэль 3. Для напрамку «Інфармацыйныя сістэмы ў куль-

туры» спецыяльнасці «Культуралогія». Паслядоўнасць дыс-
цыплін блока дакладных навук: 

«Матэматычныя метады ў бібліятэчнай рабоце» 

Сістэмны аналіз  
і мадэляванне 

Вылічальная тэхніка 

Аўтаматызаваныя 
бібліятэчна-

інфармацыйныя сістэмы 
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Культура- 

логія 
 

 
 
 
Менедж-

мент у 
сферы 

культуры 

Інфармацыйныя 
сістэмы і сеткі 

Асновы праектавання 
інфармацыйных сістэм 

Арганізацыя і 
кіраванне 

інфармацыйнай 
установай 

Выдавецкія 
сістэмы 

Праектаванне 
баз звестак і ведаў 

Камп’ютарная 
графіка 

 
бібліятэчныя 

Сістэмны аналіз і 
мадэляванне 

Сістэмы кіравання 
базамі 
звестак 

Сістэмнае праграмнае 
забеспячэнне 

Камп’ютарная 
тэхніка 

Асновы 
праграмавання 

Статыстыка 

Тэхнічныя 
сродкі 

Асновы 
інфармацыйных 

тэхналогій 

Прыкладная 
матэматыка 
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Структура сістэмы падрыхтоўкі – у адпаведнасці з прызна-
чэннем спецыяліста – павінна складацца з трох тэхналагічных 
ліній: культуралагічнай, інфармацыйнай і лініі менеджменту. 
Абгрунтаваннем такой структуры з’яўляюцца агульныя патра-
баванні да спецыяліста кваліфікацыі «культуролаг-менеджар». 

Спецыяліст, прызначаны для падтрымкі стварэння інфарма-
цыйных сістэм у культуры (менеджар інфармацыйнай служ-
бы), можа працаваць ва ўстановах улады, культуры, навукі, 
асветы, вытворчасці, якія маюць або ствараюць падраздзя-
ленні, адказныя за атрыманне, апрацоўку, захаванне і перадачу 
(распаўсюджанне) інфармацыі па культуры і мастацтве. 

Культуролаг-менеджар інфармацыйнай службы абавязаны 
валодаць інфармацыйнымі тэхналогіямі, ведамі гуманітарных і 
дакладных навук, па культуралогіі, арганізацыі і кіраванні 
інфармацыйнымі службамі. 

Культуролаг-менеджар інфармацыйнай службы павінен ажыц-
цяўляць наступныя віды дзейнасці ва ўстановах культуры: 

– арганізацыйную (стварэнне і кіраванне інфармацыйнай 
службай (падраздзяленнем); 

– навуковую (правядзенне навуковых доследаў з мэтай рас-
працоўкі інфармацыйных сістэм, метадычнае забеспячэнне 
ўкаранення сродкаў сістэмнай і камп’ютарнай падтрымкі дзей-
насці свайго і сумежных падраздзяленняў, збор і сістэмны ана-
ліз інфармацыі, звязанай з дзейнасцю ўстановы, і г. д.); 

– вытворчую (падбор і эфектыўнае выкарыстанне капіра-
вальных і аўдыявізуальных тэхнічных сродкаў, камп’ютарнай 
тэхнікі, сістэмнага, прыкладнога, спецыялізаванага праграм-
нага забеспячэння, навучанне персаналу). 

Культуролаг-менеджар інфармацыйнай службы павінен ва-
лодаць ведамі наступных галін: 

– мастацкая культура; 
– заканадаўства Беларусі; 
– эканоміка; 
– апрацоўка дакументаў (традыцыйныя тэхналогіі); 
– маркетынг і рэкламная дзейнасць; 
– арганізацыя і кіраванне інфармацыйнай установай; 
– інфармацыйныя тэхналогіі (сістэмы дакладных ведаў, аў-

дыявізуальныя, камп’ютарныя сродкі, праграмнае забеспя-
чэнне і інш.). 
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Культуролаг-менеджар інфармацыйнай службы павінен умець: 
– ствараць праекты інфармацыйных сістэм, якія адпавя-

даюць дзейнаму заканадаўству і эканамічным варункам; 
– праводзіць сістэмны аналіз сферы дзейнасці ўстановы 

культуры; 
– арганізаваць дзейнасць адпаведнага падраздзялення па 

атрыманні, апрацоўцы і захаванні неабходнай інфармацыі; 
– ажыццяўляць навукова абгрунтаваны выбар аўдыявізу-

альных і камп’ютарных сродкаў падтрымкі інфармацыйнай 
дзейнасці; 

– выкарыстоўваць рэсурсы лакальных і глабальных інфарма-
цыйных сетак. 

Укараненне названых мадэляў у навучальны працэс і ад-
люстраванне іх структуры ў адукацыйных стандартах культу-
ралагічных і мастацкіх спецыяльнасцей мае на мэце павысіць 
эфектыўнасць удзелу культуры ў агульнай інфармацыйнай пра-
сторы і яе ўзаемадзеяння з іншымі сферамі чалавечай дзейнасці. 

Першыя крокі ажыццяўлення заяўленай адукацыйнай стра-
тэгіі былі зроблены калектывам аўтараў пад непасрэдным 
кіраўніцтвам тагачаснага рэктара Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў Я. Д. Грыгаровіч. 
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