
і ў шэіным змпку дыспыплін, зыхшшчы 3 
рэапыша бюджэту часу студэіггаў. Пры гетым 
іб іруітваяы я ліміты часу павішш адпавядаць 
увзеш пй шэс кожнай дысішплшы ў оучэбным 
плаііе. .уключаючы карэкпіроўку ў залежнасці ад 
врам бм кіісц і ды сянплій. забяспечанасці 
jftspeiypafi і г а  Каэфшысйт пранаемкасці вы- 

зьшшзячы з суадносін затрат часу на 
пядрыхтоўку пралмст» і йа аудиторный заняла, 
усшюўлспыя для стааыянара. Такое пяанаван- 
ке павііша праводзіцца нс толыгі па сукупнасйі 
ўсіх дысішплін курса. алс і ў звязку дысцыплш 
ўсіх курсаў. Натуральна, што пасдя рэліаментацыі 
самастойааь працы па курсах і дысйыпліыах 
нсабхашіа зрабіць размеркаванне бюджэту часу 
ўііутры кожаай дйсныпліны па відах працы: вы- 
каішпіс каіггрольнай, курсавой, падрыхтоўка 
да заліку, экзамену.

Інтэйсіфікаішя навучальнага працэсу ў знач- 
най ступсні залежьшь ад ўзроўню аргайізацыі і 
правядзсння аудиторных заняткаў, актывізайыі 
дзсйаасйі на іх студэнтаў. I пры тым дэфіцыце 
гадзін, акі непазбежны ва ўмовах карот- 
катэрмііювых сссій на завочным факультэце, 
рашаючас значение вабывас максімальная 
шфзрмацыйная пасычаііасць заняткаў. Эфек- 
тыўным сродкам вырашэння гэтай складанай 
задачи павінны стаць апорныя канспекты лек
ций, каііспскты-схемы, якія ўяўляюць сабой 
лаіічна-сзнсавую структуру кожнай вывучае- 
май тэмы Распрайоўка такіх канспектаў і вы- 
карыстаіше іх у працэсс лекцый студэнтамі ін- 
тэйсіфіцыруе, творча насычае навучальны пра- 
нэс, вшваляе слухачоў ад значнай долі руціннай 
работы, салзсйнічае пераключэнню ўвагі з вы- 
маўляемйх фраз на сэнсавыя блокі лекций, іх 
лагічмую ўзаемасувязь.

Падрыхтоўка канспсктаў-схем, іх тыража- 
ванне і ўкараненне, несумнснна, патрабуюць ал 
выкладчыка дадатковых намапшняў. Аднак яйы 
іюўнасцю акупяцца рэзкім ушчыльненнем і па- 
вслічэнйем аб'сму Еыкладаеиага за кароткі пра- 
мсжак часу установачнай сесіі вучэбнага матэ- 
рцялу, акгывізацыяй студэнцкай аўдыторйі,па- 
вйшэішсм выніковасці самастойнай працй ў 
міжсесійнй перыяд. Канспекты-схемы спрыя- 
юнь болый мзтанакіраванаму і эфектыўнаму за- 
сваенню рэкамеішаванай па курсу літаратуры.

Важным ф актарам  удасі іалсння 
унівсрсітэйкан адукацыі выступае мэтапа- 
кіравакая актывізацыя асабістага патэнйыялу 
студэнтаў. Відавочна неабходнасць ператварэн- 
ня студэнта з пасіўнага рэцыпіента заданых 
інфармашшных патокаў у актыўнага ўдзельніка

засваення, фарміравання і мадыфікацьгі дына- 
мічнай сістэмы прафесійных ведаў і навыкаў. 
Пэўным крокам у гэтьім накірунку можна раз- 
гаядаць укараненне ў практику спецыялізаванай 
□адрйхтоўкі студэытаў свабоднага выбару 
□рафілюючых дысцыплін.

Аўдзсй С В ., 
кацд-ПСіхалліанук.

даоэнт

АБ МАГЧЫМАСЩ ПРЫНЯЦЦЯ 
СУСВЕТНАЙ а с т э м ы  ПАДРЫХТОЎКІ 

КАДРАЎ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЬП 
ДЛЯ БЕЛАРУСИ

1. Змены ў сацыялыіа-эканамічнай сферы, 
узмацненне культурных кантактаў з вялікай 
колькасцю краін свету прйвялі да нсабходнасці 
суаднясення ведаў, якімі валодаюць прадстаўнікі 
рознйх напыянальна-эканамічнйх рэгіёнаў.

2. Нскаторйя крокі ў гэтйм накірунку зроб- 
лены. Да іх можна аднесці прйняцце часовага 
палажэння аб бакалаўрыяце. Аднак ісігус шмат 
праблем як парзтычнага, так і метадычнага 
характару, якія звязаны з неабходнасцю змены 
сістзмы падрыхтоўкі каараў у ВНУ.

3. Да іх, у першую чаргу, мы б аднеслі аналіз 
існуючых у сусветнай педагагічнай практыцы 
сістэм вйшэйшай алукацыі. Акрамя таго, неаб- 
ходыа правесці параўнанне агульнасці і адроэ- 
нення гэтых сістэм з той, якая існуе ў нашай 
краіне цяпер. I, нарэшце, вывучыць псіхолага- 
педагагічныя момаіпы, якія аказваюць істотны 
ўш ійў на інавацййнйя працэсы ў галіне 
падрыхтоўкі спецыялістаў з выінэйшай адука- 
ц ш й  у краіне. У дачыненні да нашага уні- 
версітэта патрабуецца дадатковы  аналіз 
перадуніверсітэцкай пацрыхтоўкі абітурыентаў, 
відаў і зместу уступиых іспытаў, спецы^йкі 
работы выпускнікоў узроўней бакалаўрыята і 
магістратуры і гл .

4. Сусветная педагагічная навука сведчыць 
аб цяжкасці выдзялення агульных момантаў у 
падрыхтоўцы спецыялістаў з вьдпэйптай адука- 
цыяй, аб істотных адрозненнях нават у межах 
одной краіны. Аднак можна адзначыць наступ- 
ныя:

- дастаткова жорсткая перадунівсрсітэцкая 
спепыялізацыя абітурыента, што прадвызначае
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выбар будучага тыпу В НУ, у якой ён зможа 
навучацца;

- у апошнія гады з'явілася тэидэниыя алых оду 
ад вельмі вузкай спецьіялізацыі ў псршыя 2—3 
гады навучання ў В НУ за кошт чытання агуль- 
ных курсаў для шэрагу спецыяльнасцей і ўвяд- 
зення сінтэтычііых курсаў, якія аб'ядноўваюць 
некальы навуковых напрамкаў (ад всдаў аб 
Зямлі даканцэпцый аб унівсрсігэйкай адукацьгі);

- вялікая колькасць факультатываў і спецкур- 
саў па выбары;

- распрацоўка індйвідуальнага плана вывучэн- 
ыя вучэбных дысцыплін кожным студэнтам 
(склад аеіша сумесна з педагогам і зацвярдхаец- 
ца дэканам);

- шматступеннасць адачы выпускных іспытаў, 
а таксама разнастайнасйь дыпломаў, якія при
мани пасля заканчэння ВНУ.

5. Сістэма адукайыі, якая да гэтага часу была 
вядучай у нашай краіне, таксама аказала ўплыў 
на замсжную: стварэнне адкрьгшх універсітэтаў, 
дзе з'явілася ўжо традыцыйная для нас сістэма 
завочиага навучаппя; шматбаковая падрыхтоўка 
ў процілсгласйь вузкай спейыялізацыі; абавяз- 
ковасць вучэбных і вытворчы^ практик пад 
кіраўніцтвам выКладчыкаў ВНУ (гэты вопыт 
цяпер таксама выкарйстоўваецца ў іншых 
краіішх, напрыклад яго мадыфікаванй вариант 
у так званйх "сэішзіч-курсах").

6. Безумоўна, перад намі паўстае задача 
малыфікайыі існуючай сістэмы вышэйшай аду- 
кдцыі, а не яе карэннага злому, тым больш, што 
рэзкія змеіш ў галінс эканомікі і палітакі болей 
магчыми, чым у галіне культури, у там ліку ў 
свядомасці вялікіх груп людзей. Ёспь перашко- 
ды і чыста арганізацыйнага характару: немагчы- 
масць рэзкага памяншэння вучэбнай нагрузкі 
выкладчыкаў да сярэднесусветних норм, адсут- 
наспь паліграфічных магчымасцей для выпуску 
вялікай колькасці падручнікаў. Такім чынам, мы 
лічым, нгго наўрад ці трэба адмаўляпца (асабліва 
нашаму унівсрспзту) ад класічна высокага 
ўзроўню таарэтычнай падрыхтоўкі, якую звы- 
чайна давалі ВНУ нашай краіны. У гэтым ба- 
чыіша асноўнае адрознсннс паміж нашим 
утверсітэтам і каледжамі такога х  профілю, алс 
поўнас размежаванне функдый спсцыялістаў 
розных узроўнгй на рабочих месиах патрабуе 
дадатковага вывучэння.

7. Мы бачым далсйшую работу ў накірунку 
прыняшія сусветнай сістэмы падрыхтоўкі каа- 
раў вышэйшай адукапыі і выкарыстання замсж- 
кага вопыту: болып дакладная індывідуалізацыя 
v падрыхтоўцы спепыяліста псраз увядзенне

большай колькасці спсцкурсаў па выбары і 
факультатываў (з улікам індывідуалыіа-псіха- 
лагічных асаблівасйей студэнтаў); сур'ёзная 
папярэдішя прапрацо>>.а адрознснняў у змес- 
це прафам для бакалаўра на звычайным узроў- 
ні і бакалаўра з апзпакай; для павышэішя якасці 
працы спецыяліста з вышэйшай адукацыяй і яю 
падрыхтоўкі стварэнне новйх кваліфікацыйнйх 
характеристик і правядзенне аналізу працоўных 
месц.

Толькі ў гэтым выпадку мы сапраўды змо- 
жам укараніпь шматузроўневую падрыхтоўку 
спецыялістаў і зацікавіць студэнтаў у атрыманпі 
больш якаснай адуканыі.

Кузьмініч М Л ., 
канн.пея.яавук, 

дашігг

ПАДРЫХТОЎКА ДА ПЕДАГАПЧНАЙ 
ДЗЕЙНАСШ ВА УНІВЕРСГГЭЦЕ 

КУЛЬТУРЫ: МЭТЫ, ЗАДАНЫ, ЗМЕСТ

Вьпіускнікі мастацкіх спецыялізацый у су- 
часных умовах павінны мець такую педаіагічную 
падрыхтоўку, якая б дагшоліла ім паспяхова вы- 
конваць задачи агульнага музычнага выхаваішя 
дзяцей і дарослйх, вядзснне асветніцкай рабо
ты ў галіне мастацкай (народнай) творчасці, 
выкладанме специальных дысіійплін ва ўсіх ві- 
дах устаноў сістэмы мастэнхай адукацыі і выха- 
вання: агульнаадукацыйнай шкиле, школе мае- 
тацтваў, студиях і гуртках у клубных устано- 
вах, творчйх калектывах, сярэдніх специаль
ных навучалыійх установах культури і мастац- 
тва і інш. Таму ў змест педагагічнай падрыхтоўкі 
неабходна ўключйць: шырокае кола праблем 
фарміравання мастацкай культури грамадства 
і яго членаў; пытанні педагагічнай дзейнасці на 
ўсіх узроўнях мастацкай культуры - у галіне 
прафесійнага і самадзейнага і традыцыйнага 
мастацтва; разнастайныя аспекты работы ў сіс- 
тэмах мастацкага выхавання і адукацыі, выха- 
вання ў сям'і.

Універсітэцкі статус навучальнай установи 
прадугпеджвае падрыхтоўку творчай, мараль- 
най, культурнай, адукаванай, нацыянальна свя- 
домай асобы, педагога-даследчыка з глыбокім 
веданнем не толькі специальных методик, але і 
праблем агульнай педагогікі і псіхалогіі.
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