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АБ ВЫКЛАДАННІ КУРСА 
«СУЧАСНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ПРЫРОДА- 

ЗНАЎСГВА, ТЭХШКЗ I ВЫТВОРЧАСЩ» 
НА ФАКУЛЬТЭЦЕ БІБЛІЯТЭЧНА- 

ШФАРМАЦЫЙНЫХ СІСТЭМ

Курс «Сучасныя праблемы прырода- 
зкаўства, тэхнікі і вытворчасці» ўведзены ў 
новыя навучальныя планы бібліятэказнаўчых 
спецыялізацый у 1994/95 навучальным годзе і 
з’яўляецца перасмнікам адпаведных курсаў, 
якія рансй чыталіся на факультэце бібліятэчна- 
інфармацыйных сістэм.

Гізты курс з’яўляецца сінтэтычным і ўкл го- 
чае вывучэнне найбольш фундаментальных 
праблем сучасных прыродазнаўчых і тэхнічных 
навук і матэрыяльнай вытворчасці. Увядзенне 
яго ў праіраму прафесійнай падрыхтоўкі 
бібліятэкараў і бібліёграфаў у псршаю чаріу 
звязана з вялікай колькасцю навуковай і 
гэхнічнай літаратуры па названых галінах ведаў.

Пры распрацоўцы курса мы зыходзілі з 
ягогалоўнай мэты - даць студэнтам дакладныя 
всды ў галіне сучаснага прыродазнаўства, 
тэхнікі і вьггворчасці. Трэба адзначыць, што 
пераважная колькасць навуковых адкрыццяў, 
тэхнічных дасягненняў і станаўленне сучаснай 
вытворчасці прыпадаюць на апошнія 100-200 
гадоў. Кансц XIX' сташддзя - гэта час росквіту 
класічнай тэорыі і адначасова нараджэння но
вых падыходаў, і новых тэорый, і новага 
светапоіляду ў прыродазнаўчых і тэхнічных 
навуках.

Асноўная ўвага ў курсе надаецца выву- 
чэнню канкрэтнага зместу навуковых дасягнен- 
няў, сугаасш з’яў, гісторыі развіцця, тэрміналогіі 
і класіфікацый, прынятых у адпаведных галінах 
навукі тэхнікі і вытворчасці.

Ухо ў самым пачатку курса намі ставіцца 
мэта фарміравання прафесійнай матывацыі 
навучання. 3 гэтай нашды мы разглядаем 
прыродазнаўчыя на;;укі як падмурак і важную 
частку гумаштарнан культуры будучага 
спецыяліста. Таму сгобая ўвага звяртаецца на 
праблемы ўзаемасувязі развіцця навукі, культу
ры і сучаснай цывілізацыі. Гэта вельмі важнае 
нытаннс, якое датычыцца не толькі стьарэння 
ірывалай псіхалагічнай устаноўкі да набыцця 
ведаў, але мае прынцыповы ўплыў на 
фарміраванне светапошяду студэнтаў.

Змест курса ствараўся з улікам натураль- 
нага ўзаемадзеяння навук на аснове сістэмнага 
падыходу. У першую чаргу разплядаюцца на
йбольш простыя фізічныя сістэмы, затым 
ажыццяўляецца пераход да вывучэшія болып

складаных аб’ектаў хімічнай навукі і да 
найбольш складаных біялагічных сістэм. 
Развіццс навукі і тэхнікі цесна звязана з функ- 
цыянаваннем сучаснай энергстычнай, прамыс- 
ловай і сельскагаспадарчай вытворчасці. На 
ўсіх этапах вывучэння курса разпіядаюцца праб
лемы ўзаемадзсяння прыродазнаўчых навук у 
гістарычным аспекце, уплыў навуковых ведаў, 
атрыманых у той ці іншай галійе навукі, на 
развіцце сучаснай цывілізацыі. Шырока асвят- 
ляюцца праблемы ўплыву эмпірычішх адкрыц- 
цяў у практычных галінах на развіццё сучаснай 
тэорьгі. На падставе вывучэння глабальных пер- 
спектыў ўзаемаадносін сучаснай тэхнагешіай 
цывілізаціі і навакольнага асяроддзя разгаяда- 
юцца актуальныя экалагічныя праблемы на 
Беларусі.

Найбольш складаныя пытанні, якія ты- 
чацца знаёмства з асновамі тэорыі адноснасці, 
кваіггавай і касмалагічнай тэорый, тэарэтычнай 
і эвалюцыйнай біялогіі, разглядаюцца на лек- 
цыйных занятках.

Вывучэнне курса мае прынцыповае зна- 
чэннс ў падрыхтоўцы спецыялістаў, якія npauy- 
юць з навуковай і тэхнічнай літаратурай.

На наш попіяд, пашырэнне і папшбленне 
ведаў студэнтаў факультэта бібліятэчна- 
інфармацыйных сістэм у галінах прыро- 
дазнаўства, сучаснай тэхнікі і вытворчасці 
акажуць станоўчы ўплыў на агульнапавуковую 
падрыхтоўку студэнтаў універсітэта, на 
фарміраванне светапогляду і значнае ўдаскана- 
лснне іх прафесійнага ўзроўшо.
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КАМП' ЮТЭРНЫЯ ТЭХНАЛОГП 
Ў НАВУЧАЛЬНЫМ ПРАЦЭСЕ ТВОРЧЫХ 

СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЙ

На факультэце культур алогіі ўкараняюц- 
ца наступнш кут>сы

Кафедра Назва курса

для ўсіх спецыялізацый вылічалыгая тэхніка
народныя раместкы камп' ютэрі іая графі ка
педагогіка сацыя культ, 
дзегаіасці

камп ютэрныя тэхкалопі 
гульнявон дзсйкасці

арганізгцыі театральнай 
творчасці

камп ютзрііыя тэхйалош 
агграцоўкі літара іурных 
тэкстаў
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