
Усе гэтыя веды абліжалі і аб'ядноўвалі маці 
і дзяўчыпку, а таксама і ўсіх члснаў сям'і, 
узбагачалі іх унутратш духоўны свст.

Такім чынам, асаблівасці выкмкщявня 
разазеяа "Беларуская абрадавая кухпя" ў дыс- 
іш пліііс "Каляццаріга-абрадавыя святы" пры 
навучатіі саныядьных педагогаў здключаюгша 
перш за ўсс ў раскрыцці сямсйных традыцый 
•у вырашэшіі праблсмы пераемнасці пакалсн- 
няў, щмщэсу выхаванпя праз практычны ўдзел 
дзяцей у культурна-бытавых аспектах пад- 
рыхтоўкі свят і абрадаў, што, у сваю чаргу, 
выхоўвяла ў дзіцяці пачуццс ііеабходнасці за- 
хавання, зберажэння і развіцця культурнай 
спадчыны бацькоў.

Залатар В.А., 
выкладчык

ВЫКАРЫСГАННЕ ТЭАТРАЛЬНЫХ 
ПРЫЁМАЎ У НАВУЧАНШ САЦЫЯЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГАЎ ПА РАБОЦЕ 3 ДЗЕЦЬМІ

1. Прымяпенііе некаторых прыёмаў тзат- 
ральнага мастацтва ў навучанні сацьіялышх 
псдагагаў абумоўлена тым. urro пыташгі пра- 
фесійпай падрыхтоўкі разглядагоцца ў непа- 
рыўнай сувязі з зааачамі выхаваішя якасцей 
пюрчай асобы. неабхдшшх сацыялыіаму педа- 
гогу ў яго будучай рабоце з дзсйьмі. Веданне 
гэтых прысмаў дазваляе выкладчыку стварыць 
сваю гнутгую, дыфсрэнцавапую методыку ііаву- 
чаніія.

2. Адной з асйоўных умоў развіішя творчых 
здолькасцей студэнтаў з'яўляецца практыка- 
ванве "назіранне”. Нсабходіш дапамагчы сту- 
дэнту ў. творчай рабоце карыстацца багажом, 
які вазапашваецца ў працэсе вывучэшія і 
пазпашьг жглшя. Размова пойдзе аб сувязі 
творчага і навучальнага працзсу з жыішём. Для 
сапыяльнага педагога умение назіраць жышіс, 
выбі{шв> найбольш цікавае, незвычайнае - 
прафесійлая патрэбпасць. Практика ванне 
"вазіранйе" мяркусцца як трэнінг. У аснове 
я т  япгыпь нс фантазія, а рэальны факт, які 
шшгнсджаны ў жыцці. Але абавязкова, каб 
факт усхваляваў бы студэнтаў і па-новаму 
расказау аб жыцці, прымусіў бы задумацца аб 
ім.На заняткі пераносіцца ўбачанае ў жьшці,

творча перапрацавайае ва ўяўлепві. Гэта 
галоўішя ўмава практыкававня "назіранне". 
У ім утрьвіліваепца не тсшыа прынцып 
шгвучальйа-творчаіа працзсу, але і прышшп 
падыходу да прафесіі, якая не існуе без сувязі з 
жьпшсм.

3. Адна з асноўных задач навучальнага 
працэсу - развіццё ў студзнтаў творчага назі- 
ранна. Трэба ў назіранні выкарыстоўваць ура- 
жаыні, асацыяцыі, яісія сапраўды падказаны 
жыццём і вучаць студзнтаў уважліаа адносіццй 
да жыцця.дапамагаюць назапасіпь эмацыяналь- 
ны вопыт, тым самым рыхтугочыіх да тнорчай 
дзейнасці.

Пры рабоце з практикава- інсм "назірашгс" 
неабхоана ўлічваць:

- эмацыянальна-творчы патзшшял студэнга;
- яго інтэлейтуапьны ўзрокснь;
- практычную аснову.

Праблема зместу і выбару матэрыяяу для 
назірання з'яўляепаа ведьмі важней, і ад твго, 
якія тэмы раскрывае з дапамогай іх студэнт, 
можііа меркаваць, якія ў яго інтарзсы.

4. Патрэбпы паэтапны трэнінг практыкаван- 
ня "назіранне":

1 этап - сатворчая дзсйнасць, аскоўвая мэта 
якой - назапашванне ўражаннаў і вопыту для 
творчай дзейнасці, адбываецца пад гіраўніптвам 
выкладчыка. На гэтым этапе выкладчык пра- 
папуе студэнтам задагагі для трэнінгу.

П этап - калектыўна-індывідуальная твор- 
часць, у якой выкладчык кіруе творчай дзейнас- 
шо непрыкметпа. Выканаіпіс заданняў ажыц- 
цяўляецца ў сумесных творчых зносінах і 
супрацоўніцтве.

Ш этап -іпдывідуальная творчасць. Гзты 
этап творчага развіцця рэалізусцца не ўсімі сту- 
дэптамі. Характарызусцца асэнсаваннем тзор- 
чага выніку, самастойнасцю, прафегійнай на- 
кіраванасшо. Ішывідуальная творчасць рза- 
лізуецца праз напісаігае арыгінальнага сцэна- 
р ш  і ажыццяўленне яш пастаноўкі. Галоўнае 
бачыцца не толькі ва ўмснііі выкладчыка наву- 
чыпь назіранню, але і ў практычнай перадачы 
ўбачапага ў працэсе творчай работы з дзешмі.
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