
гульні. У працэсе гульш студэнты больш даклад- 
на, чым на іітіых формах заняткаў, знасмяшіа 
з будучай спсішяльнасшо, знаходзяць свой пра- 
фссійны твар, атрымліваюць задавальненне ад 
сйасціжэішя прафссіі, набывакшь вопыт. які 
фармірусцца толькі прывыкананні прафесійных 
функций. 3 дапамогай гэтага мстаду можна 
мадэліраваць прафесійныя сітуацыі з тыповымі 
памылкамі, а потым падвяргаць іх шматпланава- 
му аналізу. Дзелавая гульня як мстад уключае 
розныя формы актыўііага навучання: дыскусіі, 
аналіз канкрэтных сітуацый, мадэліраванне 
пэўных прафссійііых дзеянняў і гл.

Нсабходна адзначыць, што актыўкыя фор
мы стаяць у шзрагу найбольш эфектыўных 
сродкаў саішяльнай і прафссійнай адаптацыі 
студэнтаў. У сацыяльным сэнсс мяркуецца 
актыўнас прыстасавайне студэнта да ўмоў са- 
цыяльнага і п^афссійнага асяродпзя. Прафссійная 
ж адаптация ідзе па многіх напрамках. Напрык- 
лад, дасягасшла адэкватнае ўспрыманнс прак
тичней дзейнасці. Выпрацоўваюцца навыкі 
аналізу і ацэнкі спуацый, пршйшйя і аптымаль- 
най рэалізацыі прафесійных рашэнняў. 
Фарміруегша дакладная і дынамімная рэакпыя 
на сітуацыі, якія ўзнікаюць пры выкананні 
■фадыііыйных дзеянняў. Значна ўзмааняецца 
эфсктыўнасць набытых навыкаў пры вырашэнні 
нестандартных праблем, пры карэкціроўцы 
выконваемай прафссійнай дзейнасш. Механізм 
адаптацьгі унівсрсальны: ён дзсйнічае нс толькі 
ў рамках навучальва-выхаваўчага працэсу, які 
гірадугпсджвае прыстасаванне будучага спсцыя- 
л ісп да прафесійных асаблівасцей, але і выхоў- 
вае жаданне самаўдасканальвання ў час набыц- 
ця прафесіі і самастойнай працы. У студэнтаў 
фарміруюіша станоўчыя прафесійныя стэрзаты- 
пы, якія ўлічваюііь псіхафізіялагічныя асаблівасш 
кожнага-ТУльнявыя формы спрыяюйь і адаптаіші 
мыслення студэнтаў: лагічнага, эмпірычнага, 
эўрыстычнага.

Адаптация маладога епецыяліста павінна 
быць накіравана на фарміраваннс станоўчай 
устаноўкі да сваей прафесійнай дзсйнасці, на 
пошук яе новых форм.

Гдшнік Т.М., 
ганд.псд.навук. 

дацэят

ВЫКЛАДАННЕ КУРСА КУЛЬТУРНА- 
ПСТАРЫЧНАЙ СПАДЧЫНЫ ЯК АДЗШ 

СА СРОДКАЎ АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ 
УШВЕРСГТЭЦКАЙ КУЛЬТУРНАЯ 

АДУКАЦЬП

Сучасны зтап развіпш незалежнай Рэсп>блпгі 
Беларусь гапграбус новага плдыходу да існуючай 
сістэмы падрыхтоўкі кадраў, асэнсавання маш- 
табу тых змен, якія адбываюцца ў гумяштар
ных навуклх, адукацыі. Выключную ролю тут 
гавінны адыгрываць універсітэты, прынамсі уні- 
всрсітэты культуры, якія вызначаюцьспсцыфічны 
і непаўторны шлях нацыі да агульначалавечага, 
да Асобы, Духоўнасці, да нацыянальнай свядо- 
маспі. На жаль, яшчэ нс ўсс зразумеді ў гэтым 
асіккце праблсму рояі культурна-гістарычнай 
спадчыны беларускага народа, якая на прыкан- 
цыХХст.ледзьнеапынулася на мяжы знікнення. 
Красамоўным прикладам можа стаць лее бела- 
рускай мовы, на якой гаварыла толькі частка 
студэнтаў і выкладчыкаў як у старэйшым БДУ, 
так і ў больш маладзейшым Беларускім уні- 
«срсітэце культуры (былым МІК), якая пая 
націскам рускамоўнага асяроддзя ператвары- 
лася ў мову "замежную".

Абвешчанае адраджэнне налыянальвай куль
туры Беяарусі застанецца толыгі на тшери, кал 
не дбаць йра адукацыю асобы з пункту гледжан- 
ня авалсшання найбагацейшай культурней спад- 
чынай, увасабляючай ў сабе нацыянадыш 
менталітэтбсларусаў, з аднаш боку, і пазнанне 
саміх сябе як часцінкі аіульначалавечага, 
агульналухоунага, з другопа.

Шматнікія публікацыі ў перыядычным 
друку, у часопісе "Спадчына", штотыднёвіках 
"Літаратура і мастангва”, “Культура", "Наша 
слова" падыиаюш» пытанні пра культурва- 
гістарычную спанчыну беларусаў. Аае наўрад 
ш ўсе пиппипм з погяядаао АДрышсешча, 
М.Ермаяоніча, М.Ткачс*а, АМалыгвса, ЛЛыча 
ды пнпых шшукоўцаў, бо вахта пмбока пра- 
йігігі ў свяяомасць л іш ей  і ўораніліся там 
ьазкі, легенды савецкіх даоюгшкаў, складэе- 
ныя пра шматаяковую нацыянальяую культуру. 
Раскрыццё ас асноўных праблем і пьгганняў, на 
наш попыд, магчіма талью ў вврунках ст т мм
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універсітэцкай нацыянальнай адукацыі, калі 
моладзь вучыцца на сваёй нацыянальнай мове, 
спасцігаючй набыткі папярэдніх пакаленняў.

Нам належыць цудоўны край, на зямлі якога 
ўжо на пачатку ХУ ст. падняліся муры абарон- 
чых храмаў Сынкавічаў, Маламажэйкава, Суп- 
расля. Гэта не толысі доказ асаблівасцей 
архітэктуры і моцы беларускага духу, алс і 
сведчаннс сучаснага гістарычнага бяспамяцтва. 
Адбывадася фармаванне сілуэтаў гарадоў, 
ствараліся прыватныя музсйныя калекцыі, 
цудоўныя помнікі культуры, каналы і інш.

Наша мінулае ў некаторай ступені захавалі 
нешматлікія музеі. Але іх становішча ў нашай 
краінс зугім незайздроснае. "Блуканнс па 
музейных пакутах" скончьіцца толькі тады, калі 
мы уразумеем, што музей як крьгаіца культурна- 
гістарычнай спадчыны, скарбніца мясцовых 
радіквій, побыту народа, помнікаў культуры 
стане падмуркам натай  будучыні. Выкарыстан- 
не закона Рэспублікі Беларусь "Аб ахове 
гісторыка-культурнай спадчыны” падчас в ы о а- 
дання курса дазволіць раскрыць пытанні вызна- 
чэння культурна-гістарычнай спадчыны, яе ахо
вы, аднаўлення, адказнасці зв парушэнне 
заканадаўства. На наш погляд, гэтыя веды 
неабходны ўсім працаўнікам культуры, а ў іх 
ліку - і мэнеджэрам сапыякультурнай сферы.

Зразумела, што прапануемы курс культур- 
на-гістарычнай спадчыны не здымае ўсіх праб- 
лем нацыянальнай культурнай унівсрсітэцкай 
адукацьгі. Справа адраджэння залежыць і ад 
школы, і ад того, як хутка мы пераадолеем 
стаўленне да культурна-гістарычнай спадчыны 
як да чагосьш другараднага, нязначнага і як 
хутка пачнем вывучэнне форм работы, вопьггу 
еўрапейскіх краін і іх універсітэтаў.

Сакалоў А.А., 
канд.педлавук,

СТ.ВЫКЛЛДЧЫК

ПРАФ ЕаЙНАЯ ЛЕКСЖ А ВЫКЛАДЧЫКА 
I ЯГО РОЛЯ Ў ФАРМІРАВАННІ НАВЫКАЎ 
ДЗЕЛАВЫХ ЗНОСІН ПРЫ ПАДРЫХТОЎЦЫ 

МЭНЕДЖЭРАЎ ПА АРГАШЗАЦЬП 
ВОЛЬНАГА ЧАСУ

1. Прафесійная сталасць, кампетзнтнасць 
выкладчыка ВНУ сёння ўжо не могуць вызна- 
чацца толькі сумай специальных ведаў, умен-

няў і навыкаў, адпаведнымі маралыіа-этычнымі 
крытэрыямі. Усякае навучанне, як вядома, у 
значнай меры ажыццяўляецца праз зносіны, 
кантакты са студэнтамі, перакананне. Адйавед- 
на праз мову, лексіку нашы студэнты і калсгі 
па рабоце пазнаюць (ці не пазнаюць), успрыма- 
юць (ці не ўспрымаюць) нас, выкладчыкаў. Ад- 
нак сёння, на жаль, нярэдка яшчэ выкладчыкі не 
надаюць пэўнай увагі моўнай культуры, якая 
выступае адным з асноўных паказчыкаў працы 
выкладчыка ў вышэйшай установе, асабліва ва 
ўмовах творчай ВНУ. Мэта данага паведамлен- 
ня: а) выклікаць цікавасць да метадаў і сродкаў, 
якія дазваляюць павысіць эфёктыўнасць інфар- 
-мацыйнага і камунікатыўнага бакоў зносін у 
навучанні; б) з улікам узроўню авалодашш пра- 
фесійнай лексікай, моўнай этыкай дапамагчы 
ўсім нам стань больш цікавымі, прывабнымі, 
аўтарытэтнымі выкладчыкамі універсітэта куль- 
туры.

Высокі ўзровень валодання прафесійпай 
лексікай - галоўны крытэрый іміджу выкладчы- 
ка сучаснай ВНУ.

2. Як карыстацца словам, каб дасяпіуць 
патрэбны нам дзелавы эфект, турбуе многіх. 
Б.Пастэрнак патрабаваў "не слов, а дела" нават 
і ад мастацтва слова. Слова, якое вымаўлена 
ўслых, ва ўсе часы было і застаецца галоўным 
сродкам выказвання думак, гіачуццяў, рас- 
паўсюджвання ведаў.

Прафесія выкладчыка ВНУ, як і кіраўніка, 
мэнеджэра, адносіцца да прафссінз навышанай 
моўнай адказнасцю.

У лекныі выкладчыка на першы план павінны 
выйсці прафесіяналізм, кампетэнтнасць, якасць 
і трапнасць слова, рашучасць і мэтанакіра- 
ванасць. Не варта дапускаць таго становішча, 
калі праз нашы моўныя недахопы, хібы студэн
ты і калегі ўявілі б памылковую карщну нашых 
здольнасцей. Прымушайце сваю мову праца- 
ваць на прафесію!

3. Моўная культура выкладчыка, ступень ва
лодання ім прафесійнай лексікай знаходзяцца ў 
прамой сувязі з якасцю падрыхтоўкі мэнеджэ- 
раў па арганізацыі вольнага часу, іх уменнямі 
і навыкамі дзелавых зносін.

Падлічана, што сёння прадстаўнік дзелавых 
колаў за дзень вымаўляе прыкладна 30 тыс. 
слоў, альбо звыш 3 тыс. слоў у гадзіну. Слова - 
лепшая рэклама дзелавога чалавека, галоўная 
рыса яго іміджу. I не варта траціць шанц, а ка- 
рыстаана ім з найболынай для сябе і справы ка- 
рысцю. Таму адс.утнасць майстэрства дзелавых 
зносін, умення весці дзелавую гутарку, нараду,
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