
к о д  дазваляе фарміраваць і развіваць нямлгі 
сумсснага музіцыравання, мохна вывучаць ха- 
ця б у IU і 1У семестрах, але ні ў якім вайіадку 
не пагіпапь на УП і УІП семестры, як гэта пра- 
дугасджана ў алане (стунэнты ж з 1 семестра 
ўжо з ш ш я ш а  ў харавым класс!). Трэба было 
б шаумааь і аб вывучэнні хаця б надругім кур
се, к  гэгга мае месца ў аркестрантаў, дысцыплін 
"Расшыфроўха беларускіх народных пссснь" і 
"Архнжыроўка беларускіх народных песень', 
якія оа шану ідуць тсшькі ў У1 семестры.

У1. Разпшя праблемы двухузроўневага наву- 
чання дазжшў нам прыйсці да наступных пра- 
паноў аб нераемнасш ў навучанні бакалаўраў 
і магістраў.

1. Каб кардынальным чьшам не ламаць наву- 
чальныя планы, якія сфарміраваліся, адысці ад 
аднаўзроўневай вышэйшай адукацьгі, падрых- 
тоўку спецыялістаў з дипломам бакалаўра 
мохна ажыццяўляць на працягу васьмі ссмест- 
раў. Галоўная задача ў навучанні стувэнтаў па 
специальных дысцыплінах павінна звесйіся да 
развіцця індывідуальна-выканальніцкіх пра- 
фесійных якасйей, навыкаў ансамблевага музі- 
цыравання, аркестравага (харавога) выканання 
• аркестравыя (харавыя) партыі, сольныя фраг
менты твораў або сола ў суправаджэнні калек- 
тыву. У прынцыпе гэтыя ж пытанні, але на 
парадах ніжэй і ў меншай ступсні ияжкасш вы* 
рашаюцца ў сярэдніх спейыяльных навучалышх 
установах. Таму, на наш погяяд, быў бы рээон 
выпускііікам гэтых устаноў па аналаіу з замех- 
ным вопытам прысвойваць прафесійную сту
пень бакалаўра, а ў нашай навучальнай устано- 
ве - ніжэйшую навуковую ступень бакалаўра. 
Для гэтага па аднаму з курсаў блока музычна- 
тэарэтычных і спецыялыіых дысцыплін вы- 
пускнік павінен напісаць і публічна абараніць 
адпаведную дыпломную работу.

2. На пятым годзе навучання ў ВНУ бакалаўры 
рыхтаваліся б да абароны дыплома на насіуп- 
ную вучоную ступень, ступень магістра. Галоў- 
най задачай навукова-даследчай і творча- 
выканальніцкай падрыхтоўкі такіх спецыялістаў 
было б фарміраванне мастапка-аналітычнага 
мыслення. Іх навучанпе можа ажыццяўляцца па 
аналагу асістэнтуры-стажыроўкі: блок агульна- 
навуковых дысцыплін; блок сп ец ц ы сц ы п л ін ;  

Спецкурсы; падрыхтоўка дыпломнай работы 
(нават пры творчым паказе неабходна напісаць 
і абараніць дыплом, як гэта практыкавалася на 
факультэце ваенных дырыжораў Маскоўскай 
Язяржаўнай кансерваторыі).

Бураўкін А.Г., 
канд.тэхн.навук, дацэігг 

Зязюля А.Р., 
стлыкладчык 

Каленька P.P., 
канд.мастацтвазнаўстЕалацэнт 

Кульша В.М., ст-выкладчык 
Шылкіна А.М., выклацчык 
Шчасная Л.С., выкладчык

ЭЛЕМЕНТЫ КАНСГРУЯВАННЯ 
МАСТАЦКІХ ТВОРАЎ НА АСНОВЕ 

КАМП'ЮТЭРНЫХ ТЭХНАЛОПЙ .

Узашадзеянне мастацтва з дакладнымі ведамі 
прывяло да ўзшкнення новых тэхналагічпых 
сродкаў увасаблення м астацкіх твораў 
(камп'ютэрная музыка, камп'ютэрная графіка).

Ужыванне сістэмных і камп'ютэрных срод- 
каў падтрымкі мастацкай творчасці спрыяе 
свядомаму засваенню ведаў аб мастацтве. 
Сістэмныя і камп'ютэрныя мадэлі мастацкіх тво- 
раў адлюстроўваюць гэтыя веды ў вышядзе 
канструкцыі з дакладнай многаўзроўневай 
структурай. Гэта дазваляе не толькі ўсвядоміць 
унутраную структуру твора (канструкіші), але і 
ствараць (канструяваць) новыя творы ў межах і 
на аснове агульнай тэхналогіі з улікам узасма- 
дзеяння нован санструкцыі з навакольным све- 
там.

Распрацоўка алементаў сістэм канструяван- 
н і мастацкіх твораў вяазецца зараз па напрам- 
ках:

- маяэліраванне кампанавання плоскіх кадя- 
ровых геаметрычных вобразаў;

- мшэліраванне геаметрычнага малюнка тан
ца;

- канструяванне музычных тэкстаў.

Ровіна Р.А., 
канд.пед.навук, 

дацэнт

БЕСПЕРАПЫННАЯ ПАДРЫХТОЎКА 
БІБЛІЯТЭКАРАЎ ВА ЎМОВАХ 

УШВЕРСІТЭТА

1. Неабходнасць удасканалення бібліятэчна- 
бібліяграфічнай адукацыі, якая перажывае 
сур'ёзныя цяжкасці, звязаныя з сацыяльна-
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эканамічным становішчам дзярхавы, про- 
йілспшсшо паміж пшрокім профілсм навучан- 
iu  і спеішяліэацыямі, нс выклікас сумнснняў.

2. Сярод каішэптуалыіых палыхолаў удас- 
каішлеішя падрыхтоўкі спсцыяпістаў • бсспе- 
рапйнная цлукаішя (БА). Вытокі БА даслевчшсі 
знахадзяць у далёкім мінуішм. У цэласным 
выпіядзе каіпіэгашя была пралстаўлена на фо
рум ЮНЕСКА ў 1965 г. ПЛспграноам, буйней
шим тэарэтыкам БА. Галоўная ідэя - ставіць у 
йэптр усіх адукаішйных пачынапняў чалааека, 
«кому нсабхаава спшрьшь аптымальныя ўмовы 
для поўнага развіцця «ш звольнасцсй на пр&нягу 
ўсяго жшшя.

3. Сістэма бсспсрапышіай прафссійнай 
адукацыі біблйпэкараў-біблісграфаў уключас:

- прафссіййы дабор;
- падрыхтоўку спсцыялістаў сярэдняй 

кваліфікацы^
- падрыхтоўку спсцьйтістаў вышайшай аду- 

xauui і навукова-пспагагічных кадраў;
- пайышэннс квадіфікацыі і псрападрыхтоўку 

спсцыяшстаў.
Гадоўнае - ствхрьшь перасмнасць, стыкоўку 

этапаў у авпавсднасш з сучасньмі залачамі.
4. Арсанізацыя БА бібліятзкараў-біб- 

ліёфафаў у нашым універсітэцс выраіпасцца па 
наступных напрамклх:

распршоўка і ажышіяўденне вучэбнага 
плана са скарочаным тэрмінам шшучання для 
атрымаўшых сярэднюю спсцыяльную аоука- 
цыю;

- сткарэнпс навукова-вучэбнага комплексу 
’Беяарускі універсітэт культуры - лінгвагумані- 
тарны калсдж", разяічанага на падрыхтоўку 
спсішкдістаў па спсцыяльнасш "мэнеджэр ін- 
фармапыі бізнссу і бібгіятэчнай справы”;

- рэаргавізйішя Магідсўскага бібшятэчнага 
тэхюкума ў Магілсўсхі бібліятэчны калсдж.яхі 
будзе ажыццяўлаць падрыхтоўку па двух 
узроўнях (свепьошстаў з еярзгаый адухапмю 
і спгцыяпістў з яапшблснан сярадняй адука- 
цыяй). .

5. У выніку вышэйазначанап і неабхоэшасш 
ўзыавшь, падняш» на новы ўзроаспь работу на 
прафесіййай арыентаіші і ў сувязі з неабходнас- 
шо псрахову да двухузроўнсвай сістэмы шш- 
рыхтоўкі ўзнікае натрэба распрацоўкі новых 
вучэбных пданлў, праграм дысцыш іін, 
палручнікаў, іншай метадычнай дакумснтацыі.

6. Псршочарговшігі мсраітрысмствамі фа- 
культэта з'яўлягацца наступныя. Распраіюўка 
трохвучэбныхпланаў.Першы,з 5-гадовымтэр-

мінам вмучяння, ддя сгтувнд ў . якія залічавы и  
унівсрсітэт пасля сярздняй вкояы. пашнен 
прадуглсджвапь падрыхтоўху спецынлістаў двух 
узроўвяў - бакалаўра і магістра.

Два другіх планы (для выпускшкоў 
лініодумаштарвап каледжа і Магід£ўскяга 
бібліятэчвагакалавка) таксам&двухузроўневня, 
ллс са скярочашм тэркішм навучання. Пры- 
чьм, яа шив п аш а, ва апонняй (магігтэрскай) 
ступглі для кпжвага студзета распрапоўваоша 
іннывідуажьвы план.

7. Самая піяьван увагі шгграбус этап, эаяэа- 
вы з тшзишыпломнан адукацыяй слсшлшстаў. 
На вашудумху, у гапидтг унівсрспэта тэрмінова 
ксабходка стварыць івстытут павышэння 
кваліфйгаШігі Зразуксла, што бШліятэкары бу- 
дуць павыпии» квадіфіаішю на адпавевшли 
фжузатяіс гзтяга шетнтуха.

8. Тзрмінока ствдрыаь прафеайны часопіс, 
на старонклх якога адлюстроўваліся б навуко- 
ва-даследчш, мстадычныя і іншыя напрамкі 
дэсйнасці спецыялістаў у галінс бібліятэчнай 
справы.

Платоненка Л.Ф., 
намлырэктара па навучальнай рабоцс 
Маііпёўскага бібліятэчнага тэхнікума

РЭФАРМАВАННЕ ВУЧЭБНАГА ПРАЦЭСУ 
Ў МАПЛЁЎСКШ Б1БЛ1ЯТЭЧНЫМ 

ТЭХНІКУМЕ ВА ЎМОВАХ ПЕРАХОДУ ДА 
ШМАТУЗГОІ^НЕВАЙ СІСТЭМЫ 

ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЬП

Працэс удасканалсння вучэбна-выхаваўчага 
працэсу ў тзхнікумс начаўся з абнаўлення м ес
ту адукапыі па спецыялшасш Г 01И2 "Кб- 
ліятэкаэіаўстжа і бібліягрофія* ва надетше на- 

асаспу дэіддалапзацыі вучэбва- 
■ыхажаучага працэсу. Гзты працэс прадугадех- 
вас пераасэнсаванве шесту вучэбных дыс- 
цышпн, напаўненнс іх нацьшнальным эмеетш, 
улік асноўных нвпршкаў як агульнай, так і ся- 
радняй спспыяшдяй адукацыі - гуманізапыі і ту- 
мтітарьпатгі працэсу навучання, закладэевых 
ў законе *Аб ддукашп ў Рэспубпіцы Беларусь’.

Працэс удасканалсння пачаўся з распрацоўхі 
новага вучэбнага плана, які дзсйнічае з 1 ве- 
расня 1992 г. Вучэбны план уключас шэраг
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