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ДАДАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ ДАРОСЛЫХ У СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION PRACTICE-ORIENTED 

TRAINING MODEL IN TERMS IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL 

PROGRAMS AND ADDITIONAL ANALYSIS OF THE ADULT EDUCATION IN THE 

FIELD OF CULTURE 

 

У артыкуле даследуюцца актуальныя аспекты дадатковай адукацыі дарослых у сферы 

культуры на аснове разгляду пытанняў укаранення практыка-арыентаванай мадэлі 

навучання, вызначаюцца вынікі вывучэння запатрабаванняў слухачоў і працадаўцаў. 

Ключавыя словы: адукацыйны менеджмент; праграмы дадатковай адукацыі дарослых; 

практыка-арыентаваны падыход; база практыкі; профільная інтэграцыя. 

 

The article examines the relevant aspects of the Adult Education in the field of culture based on 

the consideration issues of introducing a practice-oriented training model, defined by the results 

of the study of the needs course participants and employers. 

Key words: educational management; programs of the Adult Education; the practice-oriented 

approach; practice base; profile integration.  

 

Сёння сусветная супольнасць разглядае дадатковую адукацыю дарослых (далей – 

ДАД) у кантэксце бесперапыннай адукацыі як найважнейшы механізм генерыравання і 

трансферу новых ведаў і вопыту. Аб актуальнасці ўвагі да пытанняў яе развіцця сведчаць 

даныя ацэнкі экспертаў Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, заснаваныя 

на ўліку дэмаграфічнай сітуацыі ў развітых краінах да 2050 г.: пераважная частка 

адукацыйных практык у фармальнай сістэме адукацыі і за яе межамі ў перспектыве будзе 

звязана з дарослым насельніцтвам.  
Суб'ектам ДАД з'яўляецца дарослы навучэнец, што, фактычна, вызначае 

асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу і яго навукова-метадычнага забеспячэння. 

Характэрныя рысы дарослых навучэнцаў вылучаюць іх сярод іншых катэгорый: 

самастойнасць і самакіруемасць, наяўнасць жыццёвага вопыту і ведаў, скіраванасць на 

дасягненне пэўнай мэты (выніку) і атрыманне актуальнай інфармацыі, свядомае імкненне 

да павышэння прафесійных кампетэнцый. Яны ўплываюць на неабходнасць пабудовы 

практыка-арыентаванай мадэлі ўзаемадзеяння: канструяванне зыходнай адукацыйнай 

платформы на вопыце навучэнцаў; стварэнне ўмоў, неабходных для іх актыўнага ўдзелу ў 

адукацыйным працэсе; улік сучасных тэндэнцый і праблемных пытанняў практыкі пры 

распрацоўцы і рэалізацыі зместу праграм; вызначэнне выразных арыенціраў, якія 
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адлюстроўваюць прафесійна-асобасныя інтарэсы навучэнцаў падчас выканання імі 

практычных заданняў, працы над праектамі і тэмамі. У сувязі з гэтым важным становіцца 

ўкараненне падыходаў, якія спрыяюць развіццю прафесійных, агульнакультурных, 

сацыяльна-значных кампетэнцый з дапамогай набыцця ведаў, уменняў, навыкаў і вопыту 

канкрэтнай практычнай дзейнасці шляхам увядзення ў атмасферу прафесійнага асяроддзя, 

генерацыі прафесійна-арыентаваных тэхналогій згодна з запытамі і патрабаваннямі 

працадаўцы і інш. Практычная накіраванасць рэалізацыі адукацыйных праграм ДАД 

набывае асаблівую актуальнасць у сувязі з непрацяглым тэрмінам навучання. 

Інтэнсіфікацыя дазваляе па-іншаму асэнсаваць працэс і змест навучання, больш 

эфектыўна выкарыстоўваць адукацыйную прастору і рэсурсы навучання.  

На сённяшні дзень адукацыйныя праграмы ДАД сферы культуры рэспубліканскага 

ўзроўню рэалізуюцца Інстытутам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (далей – ІПКіПК), а таксама 

на факультэтах павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Беларускай дзяржаўнай 

акадэміі музыкі і Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Ва ўсіх названых установах 

ажыццяўляецца адукацыйная праграма перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і 

спецыялістаў, а павышэнне кваліфікацыі – у ІПКіПК і на факультэце Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі музыкі. За кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту павышэнне 

кваліфікацыі праводзіцца ў ІПКіПК і на факультэце Беларускай дзяржаўнай акадэміі 

музыкі, а перападрыхтоўка – толькі ў ІПКіПК. Роля бюджэтнай перападрыхтоўкі 

заключаецца найперш у тым, што яна дазваляе аператыўна рэагаваць на патрэбы рэгіёнаў, 

садзейнічае больш хуткай ліквідацыі дэфіцыту кадраў культуры. 

Важным элементам навучання ў сферы культуры з'яўляецца міждысцыплінарнасць 

і профільная інтэграцыя з базамі практыкі. У мэтах павышэння якасці адукацыі ў ІПКіПК 

распрацаваны пералік базавых пляцовак для правядзення выязных аўдыторных заняткаў 

для слухачоў, у які ўключаны 57 устаноў культуры і адукацыі. На іх тэрыторыі з удзелам 

спецыялістаў-практыкаў праводзяцца майстар-класы, трэнінгі, заняткі са слухачамі па 

абмену вопытам. Сёння работнікі музеяў асвойваюць змест адукацыйных праграм у 

прасторы экспазіцыйных, выставачных залаў, майстэрняў, музейна-педагагічных зон 

Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага гістарычнага музея 

Рэспублікі Беларусь, Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 

Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту і інш. Практычныя заняткі 

для работнікаў бібліятэк праходзяць у спецыялізаваных залах і фондасховішчах 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, 

бібліятэкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, Цэнтралізаванай 

сістэмы дзяржаўных публічных бібліятэк г. Мінск і інш. Майстар-класы для работнікаў 

устаноў адукацыі сферы культуры арганізуюцца ў Рэспубліканскай гімназіі-каледжы пры 

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, Беларускай дзяржаўнай харэаграфічнай гімназіі-

каледжы, Мінскім дзяржаўным мастацкім каледжы імя А. К. Глебава і інш. Работнікі 

тэатральна-відовішчных арганізацый вывучаюць на месцах вопыт работы Нацыянальнага 

акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага 

акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага 

тэатра і інш. Актуальнай формай укаранення практыка-арыентаванага падыходу ў 

вучэбна- і арганізацыйна-метадычнае забеспячэнне ў ІПКіПК з’яўляецца ўдзел вядучых 

спецыялістаў-практыкаў у камісіях па абароне дыпломных работ, дзяржаўна-

экзаменацыйных камісіях, навукова-даследчых работах, накіраваных на ўдасканаленне 

метадычнага забеспячэння галіны, варыятыўнай часткі адукацыйнага працэсу, кіраўніцтве 

падрыхтоўкай рэфератаў, курсавых і дыпломных работ, арганізацыі сумесных культурна-

адукацыйных праектаў.  

Вектары распрацоўкі і ўкаранення практыка-арыентаванага зместу праграм ДАД у 

сферы культуры вызначаны перспектыўнымі напрамкамі развіцця культуры, сярод якіх 
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інтэграцыя беларускай культуры ў сусветную; стварэнне канкурэнтна-здольнага 

культурнага прадукту і яго сістэмная рэпрэзентацыя; распрацоўка стандартаў якасці 

паслуг у сферы культуры; захаванне нацыянальна-культурнай самабытнасці і традыцый; 

усямерная падтрымка таленавітай моладзі ў рэалізацыі новых ідэй і творчых праектаў. 

Да асноўных задач удасканалення сістэмы ДАД у сферы культуры, заснаваных на 

ўліку існуючых тэндэнцый у развіцці адукацыі, можна аднесці наступныя: правядзенне 

маркетынгавых даследаванняў па вывучэнню запатрабаванняў слухачоў і працадаўцаў; 

удасканаленне навукова-метадычнага, інфармацыйнага і матэрыяльна-тэхнічнага 

забеспячэння сістэмы; укараненне новых адукацыйных тэхналогій, у тым ліку 

дыстанцыйных форм навучання. Паводле вынікаў даследавання, праведзенага ІПКіПК па 

заказу Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь па тэме «Вывучыць запатрабаванні 

кадраў культуры ў павышэнні кваліфікацыі і перападрыхтоўцы і распрацаваць навукова-

практычныя рэкамендацыі па ўдасканаленню сістэмы дадатковай адукацыі дарослых», 

сярод асноўных праблем, імкненне да вырашэння якіх стымулюе работнікаў да 

павышэння свайго прафесійнага ўзроўню, – цяжкасці ў пошуку і прыцягненні дадатковых 

рэсурсаў (41,7 %), аказанне платных паслуг (24,1 %), недастатковае інфармацыйна-

метадычнае забеспячэнне (18,3 %), нерашучасць у выкарыстанні новых тэхналогій і форм 

і работы (10,1 %). Работнікі культуры адчуваюць патрэбу ў новых распрацоўках і 

дасягненнях у сферы сваёй дзейнасці (43,9 %), новых тэхналогіях і формах дзейнасці 

(41,9 %), разуменні сучасных тэндэнцый развіцця культуры (26,8 %), інфармацыйна-

камунікацыйных тэхналогій (25,9 %), менеджменту сацыякультурнай дзейнасці (19,1 %), 

вывучэнні псіхалогіі асобы (21,8 %), веданні мясцовых культурных традыцый і фальклору 

(14,6 %) [2, с. 235–236]. Выяўлена, што важным фактарам, які ўплывае на рашэнне 

работніка павысіць кваліфікацыю або атрымаць дадатковую спецыяльнасць, з’яўляецца 

жаданне спецыяліста знайсці выйсце з праблемнай сітуацыі або вырашыць канкрэтныя 

задачы, з якімі ён сутыкаецца ў сваёй працоўнай дзейнасці. Улік гэтага фактару 

з’яўляецца неабходным, паколькі рэалізацыя стратэгічных і бягучых задач устаноў не 

можа ажыццяўляцца без уліку інтарэсаў і запатрабаванняў іх работнікаў.  

Існуючая сёння сістэма ДАД у сферы культуры, у цэлым паспяхова выконваючы 

свае асноўныя функцыі, патрабуе ўдасканалення, звязанага, па-першае, з узросшымі 

патрабаваннямі да работы кадраў у новых сацыяльна-эканамічных умовах; па-другое, з 

неабходнасцю дакладнага выканання патрабаванняў дзеючага заканадаўства, якім 

рэгламентаваны кваліфікацыйныя патрабаванні да займаемай пасады, па-трэцяе, з новымі 

тэндэнцыямі і інавацыйнымі падыходамі да ДАД, у аснове якіх знаходзіцца як свабодны 

выбар работніка, дэтэрмінаваны ўласнай матывацыяй, так і задавальненне патрэб 

дзяржаўнага заказу кадраў культуры. Практычныя падыходы да выкарыстання рэсурсаў 

ДАД патрабуюць кардынальнай перабудовы на аснове абагульнення перадавога і 

інавацыйнага вопыту, у якую ўваходзіць удасканаленне форм і метадаў адукацыйнай 

дзейнасці; фактычнае ўкараненне вынікаў навукова-даследчых работ у змест праграм і іх 

рэалізацыю; фарміраванне кампетэнтнасці самаразвіцця навучэнцаў; прымяненне метадаў 

комплекснай ацэнкі кваліфікацыі прафесарска-выкладчыцкага складу, якія існуюць у 

айчыннай і міжнароднай практыцы. Асновай для ўдасканалення сістэмы ДАД павінна 

стаць умацаванне інтэграцыі навукі, адукацыі і практычнай дзейнасці арганізацый галіны, 

цесная сувязь з арганізацыямі культуры рэгіёнаў, актыўнае выяўленне, абагульненне і 

распаўсюджанне перспектыўнага вопыту іх работы ў працэсе рэалізацыі адукацыйных 

праграм, сістэматызацыя эфектыўных практык, абслугоўванне разнастайных праектаў і 

ініцыятыў, звязаных з адукацыйным менеджментам. Неабходнасць выканання гэтых 

задач, па-сутнасці, садзейнічае збліжэнню відаў дзейнасці ўстаноў ДАД з 

шматфункцыянальнымі цэнтрамі кампетэнцый, пытанне аб стварэнні якіх ставіцца ў 

некаторых краінах на дзяржаўным узроўні [1, с. 262]. 
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)  

 

ALGORITHM OF THE FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLES’ CULTURE OF 

STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY) 

 

Статья посвящена проблеме формирования культуры здорового образа жизни 

студентов в педагогическом университете. Автором предложен алгоритм 

формирования культуры здорового образа жизни студентов, подробно раскрываются 

его этапы и содержание.  
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The article is devoted to the problem of the formation of healthy lifestyles students’ culture at the 

Pedagogical University. The author proposes the algorithm for the formation of healthy lifestyles 

students’ culture, details its stages and content. 
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Современное высшее образование, в том числе и дополнительное образование 

взрослых, призвано решать не только задачи профессиональной подготовки специалистов, 

но и такую сложную образовательную задачу, как формирование культуры здорового 

образа жизни (ЗОЖ). Культура ЗОЖ личности является важнейшей составляющей общей 

системы культуры человека. В последние десятилетия она приобретает особый смысл 

среди глобальных проблем современности, определяющих будущее человечества [1].  

В настоящее время качество дополнительного образования взрослых не может 

рассматриваться вне контекста здоровья субъектов образовательного процесса. 

Сохранение здоровья обучающихся как одна из задач системы образования предполагает 

поиск учреждениями дополнительного образования взрослых инновационных подходов, 

направлений и форм деятельности по формированию культуры ЗОЖ. 

На основе анализа состояния проблемы в педагогической теории (изучение 

научной литературы) и практике (обобщение опыта работы белорусских и российских 

университетов), педагогического мониторинга отношения студентов к здоровью в нашем 

исследовании был выявлен алгоритм формирования культуры ЗОЖ с учетом специфики 


