
пасрздна ў распрацоўцы розных тыпаў і ма- 
дзяяў зяосін, найболып мэтаз годных для 
засваення студэнтамі вучэбных праграм; у 
зііахаджанш своеасаблівага ’ сцэнарнага пла
ва* ддя арганізацыі аўдыторных узаемаадносін; 
у забеспячэнні гзтых зносін змястоўнай ін- 
фармшыяй і сродкамі яе засваення; у выка- 
рысханні гуманістычных падыходаў да вы- 
хявання асобы будучага спсцыяліста праз 
асабістае ўзаемадзеавве.

Трэба адзаачьшь, што рэальная сітуацыя, 
к а я  схладаецца ў  сучасны перыяд у вышэй- 
шых навучальных установах вашага грамад- 
ства, не заусёды адпавядае патрабаванням арга- 
нізацыі навукова-тэарэтычнай, вучэбна-мета- 
дычнай дзейнасш выкладчыка. Адзін са шля- 
хоў вынсця з гэтага становішча бачыцца ва 
ўдасканальванні інфармацыйна-камунікатыўных 
магчымасцей выкладчыкаў, якіяз-за шматпікіх 
праблем (нсдахоп новых падручнікаў і мета- 
дымных данаможнікаў, адсутнасйь налсжнага 
інфармацыйнага фонду і неабходных дьшак- 
тычных матэрыялаў, нсдастатковая аснашча- 
насйь тэхшчнымі сродкамі, неабсталяванасць 
аудиторий і гэтак далсй) павінны выступаць 
выключил ў ролі галоўных інфарматараў оі 
фактычна з'яўляцца адзінай крыніцай спецы- 
яльных ведаў.

Рэчаісйасць сталійь псрад выкладчыкамі 
шэраг агульных задач, звязаных з авалодайнем 
і выкарыстаннем значпага аб'ёму новой прафе- 
сійнай інфармайыі, сярод якіх можна выдзеліць:

— збіранне, абагульненнс і сістэматызацыя 
інфармаіші па шырокаму колу пытанняў як 
унутры асабістай прафесійнай дзейнасці, так і 
на яе мехах з іншымі галінамі ведаў;
— аналіз сучасных тэндэнішй і пранікненне ў 

сутнасць змен у сацыюіьнай інфармацыі;
— пераасэнсаванне старых ідэй і асэнсаваіпіе 

новых блокаў інфармапыі, вйяўленне сувязі 
паміх сгарымі ідэямі і новымі да іх падйходамі;

— пошук шляхоў прасшчнага прымянення 
новай інфарманыі як у навучалышм прайэсе, 
так і непасрэднл ў сфсры прафесійііай дзейнасш 
буцучага спепыхліста.

Вывучэгше толыгі некаторых інфармацыйііа- 
камуткатйўных аспектаў дзейнасці выкладчы
ка вкішэйшай навучальнай установи на прык- 
ладзе «опыту выкладчыцкай дзейнасоі кафедры 
мчяг,тпгмайту сяіпляльня-культурняй сферы Даэ- 

валае выкятппь меркаванне, што ўдасканаяь- 
м й е  агульнага прафссійнага майстэрства ў 
зтчш ш  меры задежьшь ад актыўнасці інфарма-

ішйнага пошуку і камунікатйўнйх магчымас
цей кожнага. Такім чинам, інфармацыйна- 
камунікатыўная дзейнасць выкладчыка ва ўмо- 
вах вышэйшай навучальнай установи патрабуе 
цэлага комплексу навукова-метадичних ведаў, 
практичных уменняў, асабістйх зоольнасцсй і 
імкненняў.

Фашчыліна І.М ., 
выкладчйк

ВЫКАРЫСТАННЕ Ў  НАВУЧАЛЬНЫМ 
ПРАЦЭСЕ АКТЫВІЗУЮЧЫХ М ЕТАДАЎ 

НАВУЧАННЯ ЯК СРОДКУ ПРАФЕСІЙНАЙ 
АДАПТАЦЫІ СГУДЭНТАЎ

Сёння ў вышэйшай школе перавагу мае 
традыцыййая імператыўная педагогіка. У  ей 
выхаванне і навучанне будуюцца на перадачы 
ўзораў дзейнасці ў выглядзе набору "інструмен- 
таў" - ведаў, уменняў і навыкаў. Навучалыіьі 
працэс у асноўнйм плаііуецца толькі зыходзячы 
з неабходнасці передачи і ўспрймання ведаў. 
Ён ўяўляецца як сукупнасць лекций і семінар- 
скіх заняткаў, а кашралюецца шляхам экзаме
наций ішх праверак.

Час патрабуе новйх падйходаў да пад- 
рыхтоўкі будучых спецыялістаў.Неабходна 
выкарыстоўваць найбольш прагрэсіўныя фор
мы работы з імі, якія садзейнічаюць актывізайыі 
навучальнага працэсу. Імператыўная псдашгіка 
павіннадапоўніцпа псдагогікай супрацоўніцтва. 
Практика арганізацыі вольнага часу выкрывае 
недахопы навучашш, якія ўстараняюцца, як 
правіла, у працэсе прафесійнай дзейнасці ў 
розных установах культуры. Адбываюцца да- 
вучванне і перавучванне маладога спецыяліста. 
I адбываецца гэта таму, што студэнты нашай 
ВНУ за вялізным масівам навучальнай інфармацыі 
страчваюць галоўнае - бачанне свасй будучай 
спецыяльнасці.

Рашэнне названых праблем трэба шукаць на 
шляхах радикальных змен навучальна-выха- 
ваўчага працэсу, у шырокім укараненні актыў- 
ных метадаў навучання і выхавання студэнтаў: 
спуаиыйнае мадэліраванне, дзелавая гульня і 
інш.

У значнай ступені выпраўленню склаў- 
шайся сітуайыі могуць садзейнічаць дзелавыя
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гульні. У  праиэсс гульш студэнты больш даклад- 
на. чым на іншых формах заняткаў, знасмяииа 
з буцучай спсцыяльнасшо, знаходзяць свой пра- 
фссійны твар, атрымяіваюйь задавальнсыне ад 
спасціжэшія прафссіі, набываюиь вопыт, які 
фармірусйца толькі пры выканапні прафссійных 
функций. 3  дапамогай гэтага мстаду можна 
мадэлірапаць прафссійныя сітуацыі з тыповымі 
памылкамі, а потым падвяргаць іх ібматпланава- 
му аналізу. Дзславая гульня п  мстад уключас 
розныя формы актыўііага навучання: дыскусіі, 
аналЬ канкрэтных сітуацый, малэліраванне 
пэўньпс прафесійных дзеянняў і гл.

Неабходна адзначыйь, што актыўньа фор
мы стаяиь у шзрагу найбольш эфсктыўных 
сродкаў сапыхльнай і прафесійнай адаптацыі 
студэнтаў. У  сапыяльным сэнсс мяркуеіша 
актыўнас прыстасаваНне студэнта да ўмоў са- 
цыяльвага і пдафесійнага асяроддзя. Прафесійная 
ж адаптаішя ідзе па многіх напрамках. Напрык- 
лад, дасягасіша адэкватнае ўспрыманнс прак
тичней дзсйнасці. Выпрацоўваюцца навыкі 
аналізу і ацэшгі спуацый, прыняпця і атггымаль- 
най рэалізапыі праф есійны х раш энняў. 
Фармірусіша дакладная і дынамічная рэакпыя 
на сітуацыі, якія ўзнікаюць при выкананні 
традыйыйных дзеянняў. Значна ўзмацняецца 
эфектыўнасць набитых навыкаў пры вырашэнні 
нестандартных праблем, пры карэкоіроўйы 
выконваеман прафесійнай дзсйнасці. Механізм 
адапташгі універсалыш: ён дзейнічае вс толькі 
ў рамках навучальна-выхаваўчага працэсу, акі 
гірадугпеджвае прыстасаванне будучага спецыя- 
лістадапрафесійныхасаблівасйсй.адсі выхоў- 
вае жаданнс самаўдасканальвання ў час нлбын- 
ця прафесіі і самастойнай прапы. У  стуяэнтаў 
фарміруюшіа станоўчыя прафесійныя стэрзаты- 
пы, якія ўлічваюш» псіхафізіянагічныя асаблівагагі 
кожнага.Тульнявыя формы спрыяюйь і адаптацыі 
мыслення студэнтаў: лагічнага, эмпірычнага, 
эўрыстычнаса.

Адаптайьв маладога спецыяліста павінна 
быць накіравана на фарміраванне станоўчай 
устаноўкі да сваёй прафссійнай дзеянасш, на 
иошук яе новых форм.

Гліннік Т.М., 
кянд.оед.вавук, 

дшэнт

ВЫКЛАДАННЕ КУРСА КУЛЬТУРНА- 
ПСТАРЫЧНАЙ СПАДЧЫНЫ ЯК  АДЗШ 

С А  СРОДКАЎ АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ 
УНШЕРСГГЭЦКАЙ КУЛЬТУРНАЯ 

АДУКАЦЬП

Сучасны этап развіпш нсплсжтай Рэспубліжі 
Беларусь пжтрабуе нваага падыходу да існуючай 
скггэмы падрьптоўіі кдяраў, асэнсавання маш- 
табу тых змен, пая адбываюцца ў гуманітар
ных нляукях, адукапыі. Выключную рояю тут 
павінны адыгрываць унівсрсітэты, прынамгі уні- 
всрсітэты культуры, якія вызначаюцьспецыфічны 
і непаўторны шяях напыі да агупьначалавечага, 
да Асобы, Духоўнасш, да напыянальнай свхпо- 
маспі. На жаль, яшчэ не ўсе зразумелі ў  іэтьы 
аспекпе праблемуроді культурна-гістарычнан 
спадчыны беларускага народа, якая на прыкан- 
цыХХст.лсдзьнеапынулася намяжызнікнення. 
Красамоўным прыкладам можа стаць лёс бела- 
рускай мовы, на якой гаварыла тслькі частка 
студэнтаў і выкладчыкаў як у старэйшым БДУ, 
так і ў  больш маладзейшым Беларусіім уні- 
верспэце культуры (былым МІК), якаа пав 
напіскам рускамоўнага асхроддзя псратвары- 
лася ў мову "замежную".

Абвсшчанас адраджэннс напыянальвай куль
туры Беяаругі застанецца толькі на паперы, калі 
не дбаць Пра адукацыю асобы з пункту гпсджан- 
ня авалодання найбагапсйшай культурная спад- 
чьгнай, увасабляючай ў  сабе напыянаакны 
менталітэтбеларусаў, з аднаго боку, і пазнанйс 
саміх сябе як часцінкі аіульначалавечага, 
аіульналух оўнага, з другога.

Шматгікія публіканыі ў  перняаычньш 
другу, у  часопісе "Спадчына", штотшнёвіках 
"Літаратура і масташш*, 'Культура*, "Н ава 
слова* падымавоь пытанні пра культурна- 
гістарычную спавчыну бсларусаў. Аяе наўрал 
ш ўсе папш нш а з попадамі АХрыпкевча, 
ЫЕрмалошча, М/Гкачова, АМ алыЫ са, ЛЛыча 
ды ішпых шаукоўцаў, бо шита ілыбока пра- 
mriri ў савюмаспь лпкзсй і ўкаранйгіся там 
казкі, д а с н ш  савспкіх касжэгшкаў, схладзе- 
ныя пра шмапяковую надыянальяую культуру. 
Раскрытий яе асноўных праблем і пыташшў, на 
наш погяяд, магчьша толькі ў мрупсах саетэмы
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