
Аксюцік MX, 
кашипсдлавук, 

дадэнт

ЭКАЛАПЧНЫЯ АСПЕКТЫ Ў СХСТЭМЕ 
ВЫШЭЙШАЙ ГУМАНГГАРНАЙ 

АДУКАЦЬП

90-я гады XX стагоддзя аб'яўлсны ЮНЕС- 
КА дзесяшгаддзем аховы навакольнага асярод- 
дзя. У сувязі з гэтым праблсма ўссбаковай эка- 
лагічпай адукаыыі людзей набывае надзвычай- 
ную актуальнаспь. На Беларусі сістэма экала- 
пчнагавыхаваннятолькі пачынае фарміраваіша. 
Больш паспяхова гэты пранэс ідзе ў тэхнічных 
навучалышх установах розных узроўняў. наву- 
чэшш якіх у сваіх прафесійных сферах непас- 
рэдна сутчкаюцца з эксплуатациям природных 
рэсурсаў.

' У сістэме іуманітарных навучадьных уста- 
ноў, як свсачаць вынікі шэраіу міхнародных 
навукова-практычных канфсрэноый апопшіх 
гадоў, пытанні экалагічнай адукацьіі навучэн- 
цаў і студзнтаў знаходзяцца толыа ў стане 
пастаноўкі. У лепшым выпадку дзе-нідзе заха- 
ваны абстрактныя курсы тылу "Ахова приро
ды" альбо ўвеазсны вузкаспецыяльныя, як, на- 
прыклад, "Радыяпыйная бяспека" паа шыльпай 
курса экалогіі. Між тым сусветным вопытам 
вышэйшай іуманітарнай акукаоыі назапашаны 
багатыя веды ў напрэмку кулыуралапчных ас- 
пектаў экалаіічных праблем, сфарміравана та
кая навука, як сапыяльная экалоіія.

У сувязв са сваей спепыфікай вельмі важгую 
ролю ў масавым экалагічньш выхавашгі на- 
селышггва моха адыграць ушвсрсітэт культуры. 
Пераход на двухузроўневую падрыхтоўку спе- 
цыялістаў, вядома, паспрыяе гэтаму працэсу-На 
першай ступені навучання студэнты ўсіх 
спецыяйізацый моіуць атрымапь аіульныя веды 
па курсу ’Экалогія і культура”, дзе будуць 
разглевханы іумаііістычныя аспекты гвабаль- 
най праблемы "чалавск-прырода", пытанні 
ста^аулення экалапчиай свядомасці асобы, 
гісторыка-культурныя шляхі фарміравання 
гарманічных суадносін чалавека і прыроды.

На другой ступені пры вывучэнні блока спе- 
пыяльных дысоыплін студэнты авалодваюпь 
канкрэтнымі мстодыкамі экалагічнага выха- 
вання лкшзей праз аргашзацыю шырокай эка- 
лагічнай асветы і канкрэтную экалагічную дзсй-

наспь у пшашкіх аматарскіх аб'яднаннях (клу
бы хдтніх хывёл, шушак, ш ц щ у м ш а  рыб і 
г.д.).Ус£іэіабуцэене велыд гтвадана, таму ппо 
кожны наш выпускнік рыхтусдца да праіы з ма- 
савай аўдыторывд і ыае асноўнай мзхай сваёй 
прнфммі асВСТНІДКуЮ ДХ&ІІСЦЬ у
сэнсе гэтаіа снова.

У Бсжаруспм унівсрсітэцс культуры ўжо ма- 
сцца пэўны вошіт гэтай работы, аднак На 
тычьпша вузкаіа кола студэшаў спглынітапыі 
"мэнсджэр сацыякудыурнай. сферы", ппо вўна 
недастаткова,таму пповышэйшаяуніверспэцкая 
адукацыя сйннл ва ўсім свеце не ўяўлясіша 
паўнацэннай без экалагічнай адукацыі.

ГУсеў ЮЛ., 
докг.філас.навук 
Майсейчук СБ., 

аспірантка

ДА ПЫТАННЯ АБ НАВУКОВЫХ АСНОВАХ 
ЮРАВАННЯ ТВОРЧЫШ КАЛЕКТЫВАМІ

1. Праблемы навуковага кіравання рознымі 
працэсамі натуральней і ненатуральней прыро
ды набываюдь усё большую актуальнаснь і 
значнасць. Гзта абумоўлена шматлікімі абста- 
вінамі гвассалагічнага, праксіалагічнап і саіш- 
яльнага характеру. У гэтай еувязі ўзнікаюць 
пытанні: ні магчыма кіраванне творчай дзей- 
насцю на індывідуальным альбо калектыўным 
узроўні і якая ступень гэтай магчымаспі?

Вявома, што творчасць уключае сукупнасаь 
такіх рыс, як вепрадказальнасш» свайго праяў- 
лення, нечаканасць і сапыяльна-пгіхаяагічную 
рызыку. Вынік творчых намаганняў моха атры- 
маць нсадэкватную апашу з боку дзяржавы.па- 
літыкаў, тых ці іншых структур. Нам вядомы з 
шнудага выпали скарыгтання рэпрэсіўных 
мер g  у аднпсінах да канкрэтных асоб і твор- 
чыхкалсктываў,такі давынікаўіх працы.Такі 
метад рраваннв быў пшрой распаўсюдханы 
ва ўмовах таталітарнага рэхыму. ГЗггы метад не 
мае шчопагульвагаз навуковасшо і заслугоўвае 
рашучіга асудхэння.

2. Мы лічый, што любы сапыялым працэс, 
у тым ліку і творчы, мае патрэбу не тояькі ў са- 
марэгуляцыі, карэкпіроўды самім суб’ектам, 
але і ў -больш дмгладным сэнсе слова кіраванні
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з босу грамадскіх і дзжрхаўных аргагазапый. У 
іэп й  сувзсі важна раскрыпь змест тэрміна 
"кіраванне" ў галіне куяьтуратворчасці, яго 
фулкцыягодытап ц р ш ар у , высветліпь плс- 
вае йртчслтг. гір— т ю  ў матэрыяяьвай і 
духоўвав сферах.

Юряванне а е п п  разуме» у шпралыіым 
сэисс сж яа як умяшанне ў порчи прапэс, 
иядпараякаванне ўсіх яго аяемстаў нармл- 
тыўным гатрабаваязям, як сацыявьва-палпнчны 
кантроль важ стварзннсм гвараў масташва, іх 
вигинвнвгм, складанвем праграм, ад борам 
т г а п ў ш ў  і гл.

3. 3 пункту окджання асноў навуковага и - 
равання масіацкімі калсктывамі патрабуюшіа 
верш за ўс£ шыбсжіа веды іх асаблівасней, 
творчага патэнцыялу, функішянальнай на»- 
раванасці, прафесійнай падрыхтоўкі, сайыяль- 
ных умоў дзейнаспі і іншага, што характарызуе 
той ш іншы галсктыў як адзінае цэлае.

Такім чынам, кіраванне як сацыякультурны 
прапэс у сваёй сутнасні мае на ўвазе мэту 
кваліфікаванай дапамогі, накіраваііай ва вы- 
свягяешіе ў воўнай меры творчага патэнцыялу 
калекіыву, яго узбагачэнне за кошт стварэння 
найболып спрыяльных сацыяльна-эканамічных 
і творчых умоў. Пры гэтым не трэба забываць 
аб сапыяльнай абаронс творчай асобы і гаран
тиях творчай свабоды. Сапраўдйае навуковае 
кіраванне павіыыа выключаць нівеліраванне 
творчай іцдывідуальнасш, прымус, канфармізм, 
сацыяльна-творчы стрэс, пачуццё страху за 
няўдачьі ва творчым шляху.

4. Неабходна перасперагчы ад разумения 
кіравання як працэсу, што выключае супя- 
рэчнаспі і памылкі ў кіраванні. Кіраванве 
хворчымі калектывамі дацускае прысутнасць 
эўрыстычнаіа, пошукаваіа фактару, а гэта пат- 
рабуе прызвання як прамой, так і апваротнай 
сувязі. Адваротвая сувязь дапаматае пераканад- 
ца ў эфектыўнасці альбо памыякдвасвд кіраў- 
ніцкіхдэсяЕшяў, высвсхяшьпэўныя прадікі, нпо 
лаівагас ўвосіць карзктню ў іэтыя дэеянві, 
ахыццяўляш перабор варыянтаў. Гіэта тым 
больш веабходна, паколькі калектыў ве стаіць 
ва мссцы, ён разшвашва, змяняе праграму 
альбо характер сваей творчай дзейнасці, а 
часам тое і  другое адпачасова.

Had закрануты толькі некоторых аспекты 
навуковык асаоў гір ам тм  калектыўнай твор
чай дзейвасшо. Ява ў перспеггаве сустрэнецца 
з болыв сур’Стяымі. чым зараз, пянгкаснямі, 
вввсдканымі рншршьвс адносінамі. Культура

моха вкжыпь ва ўмовах рынку, калі сістэма 
кіравання набывае якасна новыя рысы, якія 
дазвалітюць не толыа захаваць яе чалавекатвор- 
чы сэнс, але і абагаціць змест.

Бірукова Т.П., 
канд.пед.навук, 

даігэнт

РАЗВЩЦЁ ТВОРЧЫХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ 
СТУДЭНТАЎ НА ЗАНЯТКАХ ПА КУРСУ 

’АСНОВЫ СЦЭНАРНАГА МАЙСТЭРСТВА"

Стратэгія інтэнсіфікацьгі і'перабудова ўсіх 
сфер сацыяльнай практыкі запатрабавалі зусім 
новага падыходу да навучання спепыяліста з 
вялікім творчым патэнішялам, мастацка-твор- 
чым уяўленнем і асаблівымі псіхарацыялагічнымі 
ўласшваснямі асобы.

Арганічнай састаўной часткай прафесійнай 
падрыхтоўкі сацыяльнага педагога па арганіза- 
цьгі вольнага часу з’яўляецца авалодаіше такім 
шматпланавым і творчым праяметам, як дра- 
матургія' разнастайных культурных прагт • <-

Напісаіше снэкарыя - заўсёды творчы пра- 
цэс, які патрабуе не толькі валодання ’тэхна- 
лагічнымі” сакрэтамі, але які дае і магчымаоць 
праяўлення асабістых пазіцый самога аўтара. 
Наибольшая склаланасць заключаецца ў ті»ім, 
каб студэнт зразумеў зыходпае палажэт. ў 
гэгым працэсе: любаЗ культурная праірама пра- 
дуглсджвас дзеянне, якое развіваецпа ш ў рам
ках сюжэта, ці існуе без яго. Умение пабудаваоь 
гэта дзеянне, уоасці ў яго драматургічную на- 
сычанасць, каб уцягнуць у дзеянне актыўнаіа 
ўспрымання аўдыторыто, складае сэнс паняцця 
"драматургія культурных праірам па арганізаньгі 
вольнага часу".

Задача курса "Асновы сцэнарнаіа майстэр- 
ства" заключаеппа ў тым, каб сфармаваць у бу- 
дучага сацыяльнага педагога неабходныя ўменні 
ў драматургічнай аргашзацыі матэрыялу, наву- 
чыць хго творча вырашаоь кохную пастаўленую 
задачу: хай гэта будзе дзіпячае сямейнае свята, 
сямейна-іульнявыя конкурсы, кірмашы па про- 
дахы яацаг ш формы сацыяльна-псіхалаіічнай 
рэабідітацыі дзяцей, дарослых і гл .

У дадзенымвыпадку мы зыходзім з трох па- 
лажзнняў; Падершае, кожны студэнт у сваёй
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