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рыклвд, для пауднёвага Исходу Рэспубл1К1 Беларусь важкш э ’ яуля- 

ецца вывучэнне развщця жывёл разнастайных сютэматычны? i экала- 

пчдых труп у зонах э розным узровней радыёактыунага забруджання. 

Дыпломная праца, абараняемая студэнтам па вышках доследаУ, па~ 

BiHHa паказаць яго, як цалкам сфармаванага б^бх'ига-даследчыка.

TaKiM чынам, екалатчная сцежка - тэта адэ1н з магчымых шля- 

хоу арган1заци1 навукова-даследчыцкай працы студэнта?. Аб’ екты, 

размешчакыя на сцежцы, дазваляюць хнтзнск^каваць працэс падрых

тоуцы б i ёдага-даследчыка, hki можа не тольк! наз i раць тая з'явы, 

ЯК1Я адбЫЕаюцца, але i даваць прагназуючую адвнаку 1хняга развщ- 

ця.

М. ДЗ. Л1САУ 

Ееларуск! дзяржауны педагапчны jH iвереi тэт

АГУЛЬНАБIЯЛАГIЧНАЯ НАШРАБАЯАСЦЬ У 

ПАДРЫХТОУЦЫ БУДУЧЫХ НАСТАУШКА? Е1ЯЛ0П I

Вышэйшая педагапчиая адукацыя Беларус1 пералывае сур'ёзную 

рзфармацыю. Распрацоуиаецца канцэпцыя шматузроунеиай падрыхтоук! 

будучых настаун!кау, р годна в якой ствараюцца новыя навучалъныя 

планы, пераглядаецца змест дысцьлшн; падрыхтоука студэнтау будзе 

уабагачацца за кошт увядзення новых агульнаадукацуйных, культура- 

лаг i4Hux i сацаяльна-палнычных дысцышцн. Такога перагляду, на 

нал погляд, патрабуе i специальная падрыхтоука.
Шмат гадоу навучалъныя планы педаганчных ВНУ ютотна не 

вмянялюя, а  raui i наз1рал1ся невял1ЧК1я змены, то тольк1 у бок 

скарачання 1ншай спецыяльнай дыецьпШны. Асаблгва ушкальныш У 
гэтым сэнсе акавалюя навучалъныя планы па спецыялънасц! геагра- 

ф!я i б1нлоГ1Я, дзе увогуле на вывучэнне б!ял огн  выдзяляецца 

вельм! мала часу (у  апоишм навучальным плане каля 800 аудиторных 

гадз1н на 5 гадоу навучання).
Перал1к асноуных <5!ялапчных дысцыпд1н, што прадугледжаны 

навучальным! планам), ix  структура i суадносхны был! распрацаваны 

д зесщ ! у  пачатку 60-х  гадоу. Аде за гэты час адбыдюя знатаыя 

пераыены як у самой бгялапчнай навуцы, так 1 У падыходах да эы- 

яучэння кыеой природы.
У сучаснай Сгялапчнай падрыхтоуцы студэнтау пграважвав ар-
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гашемацэнтрычны падыход, а 1ншым увроуням аргатвацы ! Удзяллецца 
значна мент у в а л . У гэты ж час у  замежних крахнах у  сю таме 6 i-  

ячлапчнай адукацы! значнае месца адводвища менавгта агульнабзя- 

ланчным дыецшшнам, гай кам  чаго з'яуляецца фармаванне спецыя- 
Л1стау з больи mhpoKiMi тгаглядам! на прыроду, яе кампаненты, су- 

вязь i ?<?аемааднос1ни пам1ж imi, веданнем глыб!нных мехак1емау 
працэса? жыццядзейнасц! i iHsn.

Змянявцца таксама i погляды на змест i стуктуру школьнай 6 i-  

я л о гп , што пашнна знайсьц! адлюстраванне у сютэме падрыхтоуцы 
настаун i кау.

У канцэт^! школыгай б!ялапчнай адукацыi i у новай прагра- 

ме, што распрацаваны у сувяз1 з рэформай еярэдняй адукацыi , больщ 

месца адводзщца агулы-юб 1 ялаг i чнай падрыхтоуцы. Так, пашыраецца 

вьге^энне б i ягеацэнатычнага i б!ясфернага узроуню, вывучэнне ар~ 

гашзменнага узроуню га т вш  прадутледжааецца на аснове даслед- 
вання найбольш агульных уласц1ваецпу, што характзрны для аргаш з- 

мау розных царствау, пашыраецца вывучэнне клетачнага узроуню, ма- 
лекулярных асноу жыцця.

Агульнаб1ялапчным1 элементам! прашзваецца у сярэдн!х кла- 
сах вучэбны матзрыял па М1краб1Ялопi,  М1калог1Ч, батанпды, заз- 
лог11 , анатом! 1, ф!31ялог! ! > 1 п п е н е  чалавека.

У с ^ я з !  з гзтым Л1чым мэтазгодным зьиненн! адносшау да 

выкладання у ВНУ так!х дысцышин як цыталопя, 6 iBXlMin i молеку

лярная б^ялопя, генэтыка, экалог!я, эвалюцыйнае вывучэнне, што 

патрабуе перагляду ix  зместу 1 аб’ ёму, месца у навучальным працэ- 

се на y c ix  б1ялаг!чных аддзяленнях, у  тым л!ку i тых, дзе б1яло- 

п я  з ’ яуляецца дадатковай спвцыяльнасцю. На нашу душу, агульна- 
01ялаг1чныя дысцып.Л1Ны пав;нны быцъ звязуючым1, стрыжневым1 У на- 
вучальных планах.

Разгледз1м месца у  навучальным працэсе, структуру 1 змест 

агульнай цыталоги для прыкладу. Так, нягледзячы на тое, што су- 

часная цыталопя з ’ яуляецца давол! складанай, яе вывучэнне мэтаз- 

годна на першым курсе, таму што веды гэтай ды«^пл!ны з ’ куляюцца 

базавым! для паспяховага вывучэння шэрагу б^ялап’шых дысцыгшн - 
батан!К1, заалог!1, riC T an o rii, анатомн чалавека, ф !з!ялог1! 

расл!н i чалавгка i г. д. На апоишм курсе студэнтам магчьп.<а ира- 

панаваць абагульняючы курс б!ялог1! клетк!, у  як!м падсумаваць ix  
веды па будове клетк.:, яе xiMi4Haft структуры, ф 13!ялогп, экало-
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m i  i 1нш.
На наступных курсах мэтаагодна паслядоунае вывучэнне Cifixi- 

M ii, зкалогы , генетыкд, б^ялогн развщця i эвалюцыйнага вучэн-

ня.
Структура i эмест (асноУаыя тэмы) агульнай цыталогн, што 

нрапануецца студэнтам 1 курса ысжа быць наступнай. ьпачатку вьш̂  

чаецца г i сторыя адкрыцця клетьп, стварэнне клетачнай тэорьп i яе 

еучасны стан. Далей увага студэнтау засярэджваецца на метадах цы- 

талапчных даследванняу. Пры разглядев будовы клетк! мэтаагодна 

епачатку разгледащь асноуныя х:м!чныя рзчывы, з як!х утвараюцца 

клетачныя структура, у прииатнасид липды, бялк1, вугляводы i 

нуклехнавыя кхслоты, пакольк1 школьных веда? не хапае для асэнса 

вакага успрымання матэрыялу. Далей раеглядаецца будова, функцьи i 

ул&ещвасц! клетачных мембран. Потым вывучаецца будсва i функцш 
цытаплазмы, ядра, пластыдг.у, м1тахондрыяУ, вакуалярны комплекс

lU I S T K i.

Пры вывучэнн! ядра дасканальна разглядаецца генетычны апа- 

рат, кашактызацыя ДНК, роля пэуных структур у захаванн! спадчы- 

най !нфармацы! i :нш. Разам з разглядам будовы 1 функций эндап- 

лазматычнага рэтыкулума Еывучаецца будова i функцыянаванне рыба- 

сом. AnofflHiMi радглядаюцца аргано!ды руху клетк! i клетачны 

цзнтр.
У наступным раздзеле вывучаюцца вытворныя пратапласта - аба- 

донка клетак расл!н, грыбоу i бактэрыяу, запасныя рэчывы клетак; 

далей - еувязь пашж клеткам!, аднауленне i антагенез клетак.
У заключным раздзеле раэглядаюцца асабл!васц! будовы клетак 

ттс выконваюць розныя функцьц ( параунальная цы талопя), гыпотээы 

паходжання клетак i ix  эвалюцыя.

Л. П. ЮЛАДАВА 

Гомельск! дэяржауны ?н! вере i тэт шя Ф. Скарыны 

РАСПРАЦОУКА МЕТАДАУ ЭКАЛАГ1 ЧНАГА ЕЫХАВАННЙ - АД31Н 

Э НАПРАША? НАВУКОВЫХ ДАОЛЕДВАННЯ?

На кафедры эаадогИ i аховы прыроды Гомелъскага дэяржутивер- 

с т т а  !мя Ф. Скарыны дыплошша работы выгсонвае вял!кая колькасць 

студэнтау зёшочн1К&У ■ настаушкау школ, выхавацеляу д э i цкчкх са-
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дкоу i школьных груп падоужанага дня.

Шмат год усе студэнты, як!я спецыял!завялься на нашей кафэл 

ры, айаранял1 дыпломныя работы па тэматыцы, звпэанай г вывучэннем 

станов!шча фауны i яе структуры. Зь/конвая гэтыя работы добрасум- 

ленна, праф1С!йныя педагог! - студэнты аавочнпа, часта не пран;- 

кал! да ix  глыбокай щкавзсцю, што прымусj ла нас иадумаць над 

тым, як зрабщь ix  работу над дипломам не тольк! неабходнай, еде 

i щкзвай для ix , дазваляючай !м Узняць свой квал!ф1кацыйны в р о 
вень.

Пакольк1 адной з актуальных недаганчных праблем э'яуляевда 

экаланчнае выхаванне, мы ра!л! студэнтам-педагогам распрацоуваць 
методык1 такога выхавання.

На нашай кафедры выхавацелькай дгицячага садка i. Б. Курачэнка 
з поспехам абаронена дыпломная работа на тэму: "Быкарыстанне ме - 
тада гульни пры выхаваннг бераиипвых аднос!н да прыроды у даш- 

кольшкау", матэрыялы якой апубл!каваны у друку. Зараз над расп- 

рацоукай розных праблем экалаг1 чнага выхавання працуюць настаун!- 

к! - студэнты saB04HiKi з 3 курса. Творчы пошук, шматдзённая 

практичная работа у  гэтым напрамку, шырок!я магчымасц! эксперы- 

ментальнай праверю c s a ix  распрацовак, а  таксама кансультаиы! 

квал!ф!(саваных аколагау - выкладчыкау нашай ка^дры, дазваляюць 
!м з поспехам распрацоуваць методык!, што маюць вялi кую практыч- 
ную ц!кавасгц>.

Студэнты завочн1к! - HacTayHiKi школ з вял1К1м надхненнем 
працуюць над таклм! тэмам!.

М.Ф. ПАЛЯШЧУК 

Беларуск! дэяржауны педагапчны yn iвере 1 тэт 

УДАСКАНАЛЕННЕ МЕТАДЫЧНАИ ПАДРЫХТ0УК1 СТУДЭНТАУ-ЫЕЛАГАУ

1снуючые у наступны час канцэпцк! шматпроф!льнай бхялапчяай 
адукацы1 у еярэдней школэ патрабуюць новага падыхода у падрых
тоуцы настаушкау б1Ялог!!.

Паспяховае вырашэнне складаных задач еярэдней 6 ;ялаг i чавй 
адукацы1 залежыць перш за усе ад прафес!йных ягсаецей нас-таун!- 
ка-б!влага, ад узроуня валодання сучасны>.п б!ялаг!чным! ведам!, 

спецыялькым1 умениям! i навьл-'лм!, а таксама ад таго, як настаушк
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