
раіна таксама, як Беларусь і іншыя краіны 
СНД, апын>’лася ў сітуацыі экаііамічішга кры- 
зісу, сн усё бсшьш і больш паптыбляецца. У 
вьініку - працяг падзсніія ўзроўіш  ж ш щя, рэзкі 
рост беспрацоўя. ТЬтыя гаабальныя праблемы ў 
канпэнтраваным выпшізе адлюстроўваіоцца і ў 
турьізме.

Змякчыць, міііімізаваць асобныя нсгатыўныя 
наступствы псраходнага псрыяду заклікана 
сістэма прафесійнай рэабілітацыі, якая ўклго- 
час перакваліфікацыю і перападрыхтоўку "не- 
патрэбных лгодзей”.

У гэтым плане шмат чаго трэба зрабіць Ук- 
раінскаму інстытуту турызму. Ва ўмовах пера- 
арыентацыі ііашан стратнай экаиомш  на вы- 
творчасш» ^пажывецкіх тавараў і паслуг важ
ней крынійай занятасйі робііша невытворчая 
сфера, у прыватііасці'турызм, пакіраваны на 
мабільны, хутказваротны бізнес. Дынаміка коль- 
касці пра^очьте тут вызначаецш иашырэимем 
спажывецкіх выдаткаў і высокай праца- 
ёкіістасшо.

Такім чынам, развіццё турыстычна-экскур- 
сійнай галіны ў яе розных формах прывядзе да 
пашырэння і стварэння новых прадпрыемстваў 
(рабочих месцаў), што ў сваю чаргу запатрабуе 
паўнавартаснага кадравага забеспячэння, у тым 
ліку за кошт рэкрутакання ("перепампоўвання") 
звольнепых у іншых галінах. Зразумела, іх трэба 
адаптаваиь да новых умоў работа ў сферы 
сервісу, аргаігізаваць тэматычныя курсы інды- 
відуалізаванай падрыхтоўкі: "Уводзіныў галіну”, 
"Уводзіны ў пасаду" гд .

3  другога боку, рынкавыя працэсы пепас- 
рэдна ўнутры галіны таксама суправаджаюцца 
адэкватн ай  рэарган ізац ы яй  працы , ска- 
рэкціраванымі формамі кіравання персаналам. 
Галоўны яшны змест - аптьмізацыя колькасці 
калектываў, максімізацыя працоўнай задачы, 
ацэнка персаналу, фармаванне дзелавой этыкі 
і высокай матывацыі, пастаяннага імкнення да 
авалодання прафесіяй і ведамі, сацыялыіая аба- 
ромевасць работнікаў. Гэтыя кадравыя прыя- 
рытэты пакладзеіш ў аснову вучэбна-тэматыч- 
ных плапаў і праграм даследчынка-ўкараняль- 
ны: работ. Узрастае раля аб'ектыўнай ацэнкі 
персаналу. 3 улікам сусветнага вопьггу трэба 
будзе адпрацаваць працэдуру ацэнкі, вызйа- 
чыць крытэрыі сертыфікапыі, рэанімаваць атэс- 
тацыю кіраўнікоў, спецыялістаў, работнікаў 
масавых прафссій. Стварыць і распачаць дзей- 
насць незалежных спецыялізаваных цэнтраў, 
псіхолага-сапыялагічных службаў, кіраўніпкіх

кансультацый і гд. У штераппгі час экспе р т ы  
цэнтр ствараецца пры Украінскім інстьпуце 
турызму.

Па нашым меркаванні, даадукацьш рабстг- 
нікаў, папераджальная іх псракваліфіклпыя з 
улікам паяярэашяй падрыхтоўкі і рьпгкавага 
попыту на аснаве новых інфармацьшных тэх- 
налогій - гзгга самая надзейная форма сацыяль- 
най абароны работнікаў, рзальная магчымасць 
самавыяўлення.

Адна з задач - фармаванне праз эканамічнае 
навучанне непасрэдна на рабочых месцах па 
прынцыпу "апу^канне ў вытворчаспь" высокай 
працоўнай матывацыі, якая б дазволіла кохна- 
му работніку ўбачыць свой асабісты інтарэс 
(дыферэнцыраванае матэрыяльнае ўзнагарсш- 
жачііе, прафесійная прэстыжнасць, службовая 
кар'ера).

Украінскі інстьпуг развіцця турызму лічыць 
сваей сацыялыіай і прафесійнай задачай забес- 
пячэнне бесперапыннай і папераджальнай 
адукацыі работнікаў на ўзроўні сусветных 
стаішартаў (уключаючы шматпрофільную і 
інтэграваную падрыхтоўку, перападрыхтоўку і 
павыш эйне кваліф ікацы і), што дазволінь 
рэалізаваць праграму знешнеэканамічных сувя- 
зяў. Гэта дапаможа зрабіць навуковы прашоз 
доўгатэрміновых перспектыў развіцця індустрыі 
адпачынку, кадравага патэнцыялу і бягучых па- 
трэб асобіш х прадпрыемстваў, а таксама 
канкурэнтназдольнасці розных праф есій , 
улічваючы таксама запьгг на падрыхтоўку да 
індывідуальнай працоўнай дзейнасш (сама- 
ствараемыя рабочыя месны).

Зразумела, усе гзтыя праблемы павінны вы- 
рашацца ў адзіным сацыяльна-эканамічным 
блоку, узаемаспалучацца з дзяржаўнай палітыкай 
садзейнічанйя рацыянальнай занятасці пра- 
цоўных рэсурсаў. У выніку такі падыход будзе 
спрыяііь далейшаму развіпцю вытворчаспі.

Самерсава Н У ., 
аспірантка

ГУЛЪНЯ ЯК СРОДАК 
ЭКАЛАПЧНАГА ВЫХАВАННЯ ДЗЯЦЕЙ I 
ПАДЛЕТКАЎ У СІСТЭМЕ САЦЫЯЛЬНАЙ 

ПЕДАГОПКІ

Вядучыя сучасныя тэішэнцыі развіішя тэорыі 
і практыкі выхавання ў большаспі цыві-
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лізаваных краін свету адлюстроўваюйь хуткае 
ўзрастанне ролі сацыялыіай педагогікі. Адным 
з напрамкаў дзейнасці служб сацьшльнай дапа- 
могі населыгііггву з'аўляецца сфера эсалогіі. 
Дзейнасць псдагога-эколага вельмі важная і 
шматгранная. 1989 год адкрыў дзесяцігоддзс, 
аб'яўлснас Аргаігізацыяй Аб'яднаных Нацый 
сусвстным дзссяцігсшдзсм адукацыі ў галіне на- 
вакольнага асяродцзя. Значнасць гэтага факта ў 
там , шго ўвага ўсіх жывучых на зямлі звернуга 
да проблемы, якая не церпіць адкладання ў 
сур'сзным падьіходзе да яе вырашэння, патрабуе 
ўдзелу ўсяго чнлавецтва ў прадухіленні пагра- 
хальнай катастрофы.

Спрыялышя ўмовы ў гэтай галіне ў значнай 
ступеш залежаць ад працы выхаваўча-адука- 
цыйных устайоў, у тым ліку сацыяльна- 
педагагічных комплексаў.

Педагог-эколаг у сваей працы вшкарыстоў- 
вае разнастайныя метады выхавання і адукацыі: 
назіранне, дэманстрацыйныя вопыты, лскцыі, 
дыскусіі, праекты і эксперыменты, разпастай- 
ныя формы агітацыйна-масавай работы.

Вельмі важным і эфектыўпым, на наш пог- 
ляд, сродкам экалагічнага выхаваішя дзяцей і 
падлеткаў з'яўляецца гулыія. Гульнявая дзей
насць дзяцей уключае многа іншых відаў 
дзейнасці і таму з'яўдяецца універсалышй. 
Асабліва важна тое, пгто дзеці ўдзельнічаюць у 
гульнях без прымусу, з ахватой і цікавасшо. 
Педагагічна правілыіае кіравашіе гулыіявой 
дзейнасцю дазваляе пашырыць кругагляд дзя
цей, зашкавіць іх прыродаахоўпымі справамі, 
дапамагае выхоўваць у дзецях пачуццё ад- 
казнасці за становішча роднай прыроды.

Сумесна с Рэспублікапскім дзіцячым экала- 
гічным цэнтрам намі распрацаііайа багатая і 
разнастайная экалагічная ігратэка, якая мае 
класіфікацыю ў залежнасці ад педагагічпай мэ- 
ты кіраўніка, узроставых асаблівасцей вучняў, 
іх інтарэсаў і захапленняў. У ігратэцы — эка- 
лагічныя конкурсы і спаборніцтвы, вікгарыны, 
завочныя падарожжы ў краіну раслін і жывёл, 
ролевыя гульні, экалагічныя юмарыны, дыдак- 
тычныя і рухомыя гульні, атракцыёны. Вялікім 
поспехам у дзяцей старэйшага ўзросту карыс- 
таюцца сучасныя шоу-праграмы "Экалагічнае 
поле цудаў", "Шчаслівы выпадак", "Пяць зо- 
рак", "Папараць-кветка" (таксама па экалагічнай 
тэматыцы).

Распрацоўваючы новыя праграмы па экала- 
гічнаму выхаванню вучняў, педагог-эколаг 
павінен памятаць, што ў гульнявой дзейнасці

раскрываюцца найлепшыя якасці дзіцяці, раз- 
віваюцца калекгывізм, працаздольнасць, акты- 
візуюшіа інтэлектуальныя здольнасці, эмацыя- 
нальныя пачуцці.

Сямйнава АЛ., 
выкладчык

ТЭАТРАЛІЗАЦЫЯ ЯК ТВОРЧЫ МЕТАД 
У ПРАЦЭСЕ РАБОТЫ-СТУДЭНТАЎ 

НАД МАСТАЦКШ  НУМАРАМ

Няппедзячы на ўзрастаючую ролго тэат- 
ралізацыі, тэорыя яе распрацоўкі недастатко- 
вая, таму сёння няма адзінага разумения сут- 
насці тэатралізацыі. У сваю чаргу нераспраца- 
ванасць тэарэтычных пьгганняў тэатралізацыі 
адмоўна адбіваецца на практычнай дзейнасці 
студэнтаў.

Найбольш распаўсюджанай памылкай на
ших выпускнікоў у час работы з'яўляецца 
разумение тэатралізацыі як элемента мас- 
тацкасці, г.зн. прыўнясенне ў нумар мастац- 
кага матэрыялу (песень, музыкі, жартаў, 
урыўкаў са спектакля).

Другой распаўсюджанай памылкай з'яўля- 
ецца падыход да тэатралізацыі як да прыёму 
адлюстраваішя.Чытаецца аўтарскі тэкст(верш, 
байка), а група ўдзельнікаў спрабуе ўсё па 
сюжэту паказаць.

Трэцяя памылка заключаецца ў наступным. 
Арганізатар адпачынку імкнецца тэатралізаваць 
усё разам. Тэатралізацыя такога роду, калі гучна 
і часта іучыць музыка, калі да месца і не да 
месца чытаюцца вершы, пазбаўляе масавую 
культурна-асветніцкую работу яе сацыяльна- 
псдагагічнай глыбіні.

Мы назвалі некаторыя памьшкі, якія маюц- 
ца ў працэсе навучання иа курсу "Работа над 
нумарам". Цяпер паспрабуем даць азначэнне, 
што такое тэатралізацыя і як падыходзіць да 
работы над ёй.

Тэатралізацыя можа быць применена не 
заўсёды, а. толькі ў асаблівых умовах, калі 
патрабуецца асэнсаваць незвычайнае значэнне 
той ці ійшай падзеі, выказаць свае пачуцці ў 
адносінах да яе. Такім чынам, тэатралізацыя - 
гэта не звычайны прыём у сацыяльна-педа- 
гагічнай дзейнасці, а складаны творчы метад, які
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