
ў «Праграме па фальклору і міфалогіі», створа- 
най навукоўцамі Аісадэміі навук Беларусі. Іак і 
ж пршшьш рзалізаваны на факультэце завочва- 
га навучання Беларуекага ушкерсітэта культу- 
ры.

Вырашэіше ўказаньа пытанняў дазволідь 
хоць бы насткова вырашьпц» прабпему стварэн- 
ня лагічпай нраграмы выкладання беларусв- 
знаўчых дысцыплін і асновы длк далейшай 
рабогк спешшіьпых кафедраў на падрьгхтоўцы 
спецыялістаў у заяехшюаі ад профілго іх буду- 
чай прафесіі.

Мархоцкі Я_7Ц 
прафесар

АБ УДАСКАНАЛЕНШ МЕТОДЫКІ 
НАВУЧАННЯ I  ВЫХАВАННЯ 

СТ9ЦШГАЎ

Ва ўкіовах нсуаходу да шмооузроўневай 
с іс т э м ы  адушшл ў  пшіас культуры і мастацтва 
ўзрастае ром  п ю ц етьа а  ва ўдасканадсган 
методыкі навучаюш і выкавання студэнтаў.

Найбояыв іктэнсіўна здзяйсняеццл 
фарміравамас юктапогааду ў студэішкія гады, 
к.алі засвойваеігаа жялжі паток шфармацыі, 
закладваюцца асновы будучай прафесіі. У гэтай 
сувязі лічкм. што метоаыка ўдасканалення 
навучанім і выхавання павіннв быць комтхлск- 
снай.

Н авучанж  і кнхаванне стуяэвтаў, 
безумоўта, павінва аеспісх на высокім прафесій- 
ным узроўш. Алс, акрамя іэгага, вялікае зна- 
чэнне маючь к асш  яедагога. Гэта перш за ўсс 
гуманныя адносіны да людчсй, сумлсннаспь, 
праўіхзівасць, сцігшасць, непртлмірымыя адносі- 
кы да ілжывасіо, весумденнасш, недысцыплі- 
наванасці.

Пры выпрацоў’ш  маргльных якаспсй і 
ілэйпай ііеракованасці студэнтаў ў працэсе 
нааучатш ікябходна іш еггаф , што нсракона- 
насіл яс з’яўдведц* кынікаы пасіўнага ўспры- 
каннх, а нрадвызгагсас актыўпае ствўлсннс 
стуяэнт^ да маральных прынш>птаў, спосабу 
паводзін. Вялікаі роля ў гэтым выкладчыка, уся 
дзсйнасоь шшга павінна сведчыць аб тым, што 
прынцыпы, ідзалы, хкія ён імкнецца ві>іхоўвлін> 
у студэнтаў, маюцда ў *го самога.

Навучаючы і выхоўвлючы студэнтаў, пат- 
рэбна зыхоззшь з  таш, што сучаеныя сгуджты 
Г>удуць нс тальсі сшшыядісгамі ў галіне сваёй 
пряфссіі, але і юфаўшкамі ўстапоў, аргашзагга- 
рамі, прадіірышшытгаміі грамадскагі дзеячамі. 
Таму мжна в п ш г о  іх орацаздольнымі і 
прайалюбівіліі.

Вялмоя раяз ў  ггш м насірушсу адводзіцца 
індывіііуачьшш рабовс. Янв стварае даяеряівьа 
адносіны плмівг выжтяаршвам і стухэніам, двз-

авяк: аказшь дапамогу студэнту ў выбары 
іфавіяыіага вырашэння нават у асабістых пы- 
ТМНДДі

Ідэйчая перакопанасць выкладчыка, 
внсхжп квральныя якаспі, веды і правільнае 
вкаростанне заковаў і катэш|Л)4Й філасофіі, 
уменэсдобра аргааізакаць пртцу садзсйнічаюць 
духоўнаму збліжэннго настаўяіка і вучняў, даз- 
пязпоць студэптам ацэньвадь падзсі і факты 
нашага ш ш ,  часовт>ія цяжкасш ў ім. Аднача- 
сова выкдадчык павінен удічваць асаблівасці 
склаўшагшгя качектыву групы і хурса, псіхала- 
гічныя, іптэлгектуальныя і палавыя асаблівасЦі 
стунэнтаў.

Душу народа мохна пазпаць толькі праз 
зцаёмствв з яго культурай і гісторыяй. Неабход- 
вв бсрахліва захоўваць і разйвась мову, куль- 
туру, народнын традьвдыі бсяаруасага варода. 
Таму выкладанне матэрыялу дысцыплін трэба 
оссва звязвапь з прапагаігдай беларускіх наро- 
дных традыцый у розных гслінах жыцця, 
падкрэслікаш> ролю выдатных прадстаўнікоў 
беяарускага народа ў развіцці мастацтва, навукі, 
хуянуры сваёй краіны.

Куцрыцкі У.І., 
дацэнт

АСАБЛІВАСЦІ ПРАВЯДЗЕННЯ
ЗАНЯТКАЎ У ОІЕЦМЕДГРУПАХ 

ВА ЎМОВАХ БЕЛАРУСКАГА 
УНІВЕРСГГЭТА КУЛЬТУРЫ

Методыка заняткаў па фізвыхаванню ў 
спецмедірупах пры розных захворваннях шы- 
рока асвятляецца ў навуковай і метадычнай 
яітаратуры. Алс пьгпшні іх арганізацыі асвятля- 
кнша недастаткова або падаюцца ў ідэальным 
класічным варыянце. У працэсе работы ў спсц- 
фупах мы перакапаліся, што вырашыць пытанні 
аргаяізацмі груп, камплектавання іх у 
адпаведнасці з дыягназам захворвання, узрос- 
там, полам, фізічнай падрыхтоўкай цяжка за- 
за адсутнасці ў вышэйшых установах дастатко- 
вай матэрыяльнай базы, аўдыторнага фоцду, 
фонду заработнай платы. Уплывае тут і 
спецыфіка раскладу заняткаў і інш. Таму мы 
вырашылі, зыходзячы з умоў нашага 
унівсрсітэта, распратваць уніфікаваную мето- 
дыку заняткаў па фізвыхаванню ў спецмедіру- 
пах з мэтай умацавалня здароўя хворых студэн- 
таў і стабілізацьгі працэсаў хранічных захвор- 
аанняў.

Дзеля гэтагараспрацаваяі рабочы план на 
швучалыш гад. Тэарэтычны раздзся плана ўклю- 
час орьфодазнаўча-навуковыя асновы фізічгагга 
выхдгання; урачэбны кантроль і самакантроль; 
рзжым дня і хярчаваішя. Практычны раздзел 
врвдусвсівквае аіульнае ўмацаванне арганізма;
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