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Фарміраванне агульнакультурнай 
кампетэнтнасці студэнтаў у адукацыйным 

працэсе ВНУ сродкамі роднай мовы 

Т. В. Кітаева,
 кандыдат педагагічных навук, 

дацэнт кафедры беларускай і рускай моў БДМУ

Адной з задач падрыхтоўкі сучаснага спецыяліста з вы-
шэйшай адукацыяй з’яўляецца фарміраванне асобы, якой 
уласцівы ўнутраная свабода і павага да ўнутранай свабо-
ды іншых, пачуццё ўласнай годнасці і дысцыплінаванасці, 
гарманічныя праявы патрыятычных пачуццяў і культура 
міжнацыянальных зносін – усё тое, што складае паняцце 
«агульнакультурная кампетэнтнасць» і дапамагае выра-
шаць асобасныя і прафесійныя праблемы ў рамках, якія 
задае культура свайго народа. 

Агульнакультурная кампетэнтнасць базуецца 
на культурнай кампетэнцыі – сукупнасці ведаў і ўмен-
няў, якія фарміруюцца ў працэсе навучання сацыя-
камунікацыі, вывучэння асаблівасцяў ментальнасці 
свайго народа і ўсведамлення духоўных каштоўнасцяў 
грамадства. Аднак грамадства неаднастайнае, і асоб-
ныя яго падгрупы з’яўляюцца носьбітамі ўласных, ча-
сам спецыфічных вераванняў і поглядаў. У выніку ў 
сучасным свеце працэс набыцця асобай агульнакуль-
турнай кампетэнтнасці ўскладняецца тым, што чала-
век можа апынуцца ў прасторы паміж субкультурамі – 
сістэмамі каштоўнасцяў, паводзінскіх установак 
і асобай ментальнасці, якія ўвасабляюцца ў ладзе 
жыцця і жыццёвым стылі асобных груп або груповак. 
Традыцыі быту разам з элементамі новых сацыяльных 
адносін пачынаюць вызначаць псіхічнае аблічча асо-
бы. Таму агульнакультурная кампетэнтнасць з’яўля-
ецца важным кампанентам зместу навучання ў ВНУ, 
паколькі працэс фарміравання новых якасцяў асо-
бы – гэта змяненне іх зместу, а агульнакультурная 
кампетэнцыя з’яўляецца інструментам фарміравання 
гэтых якасцяў, а значыць, выхавання асобы, якая 
ўсведамляе ўзаемасувязь і цэласнасць свету, неабход-
насць міжкультурнага супрацоўніцтва ў вырашэнні 
жыццёвых праблем, у тым ліку і глабальных.

Паняцце «культура» сімвалізуе перакананні, 
каштоўнасці і выяўленчыя сродкі, якія з’яўляюцца 
агульнымі для соцыуму або для асобнай яго групы. Яно 
неаднолькава трактуецца культуролагамі, лінгвістамі 
і педагогамі. У структурным плане культура народа 
ўключае наступныя кампаненты:

 • элементы сацыякамунікацыі;
 • асаблівасці нацыянальнай ментальнасці;
 • духоўныя і матэрыяльныя каштоўнасці, якія 

складаюць нацыянальны здабытак.

Культура не перадаецца біялагічным шляхам: 
кожнае пакаленне аднаўляе яе падчас далучэння да 
каштоўнасцяў, вераванняў, нормаў соцыуму. Гэты пра-
цэс з’яўляецца асновай фарміравання асобы чалавека 
і рэгулявання яго паводзін.

Важная, калі не вядучая роля ў гэтым працэсе на-
лежыць выкладанню роднай мовы, якая з’яўляецца 
асновай нацыянальнай самасвядомасці і фарміруе не 
толькі маўленчую, але і агульную культуру студэнтаў. 
Родныя словы – канкурэнтазабеспячальны рэсурс ва 
ўмовах глабалізацыі, бо яны акумулююць веды аб 
культуры нашага народа.

Пачаткам работы ў гэтым кірунку можна лічыць 
вызначэнне выхаваўчага патэнцыялу канкрэтных 
тэм курса роднай мовы. Гэта значыць, сама тэматы-
ка і арганізацыя вучэбнага матэрыялу прадуглед-
жвае далучэнне студэнтаў да агульначалавечых 
каштоўнасцяў, як, напрыклад, ушанаванне нацыяналь-
ных традыцый, любоў да сям’і, цікавасць да гісторыі 
развіцця роднай мовы і станаўлення навуковай бе-
ларускай тэрміналогіі. Так, значны развіваючы па-
тэнцыял закладзены ў тэмах «Мова і грамадства», 
«Месца беларускай мовы сярод іншых моў свету», 
«Лексіка беларускай мовы паводле крыніц паход-
жання і сферы ўжывання», «Паходжанне тэрмінаў 
і этапы фарміравання беларускай медыцынскай 
тэрміналогіі».

У працэсе вывучэння тэмы «Мова і грамадства» 
студэнты знаёмяцца з лінгвістычнымі паняццямі 
«мёртвая мова», «штучная мова», «натуральная 
мова», даведваюцца аб прычынах выхаду мовы з 
актыўнага ўжытку і набыцця статусу мёртвай, аб 
драматычных фактах сусветнай гісторыі, калі мова 
губляла сваіх носьбітаў, перапыняла сваё развіццё, 
але захоўвала інфармацыю пра матэрыяльную і 
духоўную культуру тых, каму служыла (мовы нагалі, 
пруская, скіфская і інш.). Гэта дае студэнтам магчы-
масць параўнаць лёс роднай мовы з лёсам узгаданых 
моў, паразважаць над фактамі яе гісторыі. Пры гэтым 
важна праводзіць лексічныя параўнанні з матэрыялам 
роднасных моў. Так, напрыклад, пры вывучэнні тэмы 
«Месца беларускай мовы сярод іншых моў свету» мы 
прапанавалі студэнтам прааналізаваць табліцу, у якой 
была прыведзена група слоў (маці, брат, сястра, алень, 
рука, воўк, зямля і інш.) на ўкраінскай, балгарскай, 
сербскай, польскай, чэшскай мовах. Гэта дапамагло 
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нам праілюстраваць паняцці «моўная сям’я», «моўная 
група», выклікаць зацікаўленасць студэнтаў і падвесці 
іх да таго, што беларуская мова – галінка на старажыт-
ным дрэве індаеўрапейскай моўнай сям’і, у выніку 
чаго яна мае не толькі агульныя рысы з сучаснымі 
еўрапейскімі мовамі, але і агульныя карані.

Амаль не абмежаваны магчымасці патрыятычнага 
выхавання падчас аналізу і перакладу тэкстаў, прысве-
чаных людзям, якія робяць імя Беларусі вядомым уся-
му свету і з’яўляюцца нашым нацыянальным гонарам, 
напрыклад, «Усяслаў Чарадзей», «Кірыла Тураўскі», 
«Мікола Гусоўскі», «Леў Сапега», «Настаўнік рускіх 
цароў», «Ілля Капіевіч – беларус з Амстэрдама», «Бе-
ларус – чыліец», «Бацька польскай хірургіі родам з 
Беларусі» і інш.

Цяжка перабольшыць патрыятычны патэнцыял 
лірычных тэкстаў, прысвечаных роднай прыродзе і 
традыцыям народных свят: «Пра лён», «Сімволіка 
ручніка», «Навошта ў хаце парог?», «Пакровы», 
«Купалле», «Свой дварочак, свой вяночак». Работа з 
гэтым матэрыялам дапамагае шчыра пранікнуцца пе-
ракананнем, што Беларусь – гэта самабытная краіна 
Еўропы. Дарэчы бывае выкарыстанне фотаздымкаў, 
альбомаў, падрыхтоўка камп’ютарных прэзентацый, 
тым больш, што сучасныя беларускія выдавецтвы 
прапануюць вялікі выбар маляўнічых выданняў на 
двух-трох мовах.

Спецыфіка выкладання беларускай мовы студэнтам 
нефілалагічнага профілю ў тым, што, акрамя агуль-
наадукацыйных тэм, студэнты знаёмяцца з тэмамі па 
спецыяльнасці, дзе не заўсёды магчыма звяртацца да 
вышэйзгаданых тэкстаў. Але нават у працэсе рабо-
ты з вузкаспецыяльнымі тэкстамі магчыма даводзіць 
да свядомасці студэнтаў, што ўсякая кваліфікаваная 
і свядомая дзейнасць на карысць людзям – гэта 
праяўленне патрыятызму. Акрамя таго, многія тэмы 
маюць выхад у шырокае праблемнае поле для дыскусій 
і абмеркаванняў, што спрыяе ўсведамленню значнасці 
абранай спецыяльнасці і свайго месца ў сучасным све-
це. У сувязі з гэтым можна прапанаваць студэнтам 
падрыхтаваць самастойна невялікія паведамленні, на-
прыклад, параўнаць медыцынскае абслугоўванне ў 
Беларусі і краінах Еўропы, паразважаць аб маральна-
этычных праблемах, звязаных з прафесійнай дзейнас-
цю ўрача (трансплантацыя органаў, эўтаназія і інш.). 
Добра і цікава, калі гэтыя паведамленні суправаджаюц-
ца камп’ютарнымі прэзентацыямі. Аўтары найбольш 
цікавых работ удзельнічаюць у студэнцкіх канферэн-
цыях, што праходзяць у БДМУ штогод. Прыкладныя 
тэмы: «З гісторыі забытых тэрмінаў», «Новае сэрца – 
новае жыццё».

Важнай крыніцай дыдактычнага матэрыялу 
з’яўляюцца выказванні знакамітых навукоўцаў, 
філосафаў: яны могуць быць не толькі яркім эпіграфам, 
але і асновай для разважанняў. І не варта забываць пра 
фальклорны матэрыял (прыказкі, прымаўкі): яны лёг-
ка запамінаюцца і аздабляюць наша маўленне. Калі ж 
знайсці ім адпаведнікі ў іншых мовах, то гэта дасць 

магчымасць параўнаць з’явы розных культур, адшу-
каць агульначалавечыя рысы ў культурных традыцы-
ях іншых народаў.

У сітуацыі блізкароднаснага двухмоўя стала не 
толькі актуальным, але і бачыцца ў новым аспекце 
паняцце «дыялог культур», таму што нашы студэнты 
рана далучаюцца да заходняй культуры, не заўсёды 
валодаючы асновамі роднай, беларускай. Паняцце 
«дыялог культур» разумеем як далучэнне навучэнцаў 
да культурных каштоўнасцяў народа, мова якога 
з’яўляецца прадметам вывучэння. Аднак само па сабе 
далучэнне не ператварае гэты працэс аўтаматычна ў 
дыялог, паколькі мае на ўвазе не толькі фарміраванне 
стэрэатыпаў паводзін, але і сувывучэнне ў комплек-
се з паглыбленнем ведаў аб роднай мове і роднай 
культуры. Дыялог культур немагчымы без ведаў 
аб гістарычным развіцці мовы, рэлігійных вераван-
нях і абрадах, што палягчае задачы міжкультурных 
зносін, спрыяе ўменню знаходзіць агульнае і адмет-
нае ў традыцыях і стылях сучаснага жыцця. Гэтыя 
веды з’яўляюцца не толькі асновай нацыянальнай 
самасвядомасці і фарміравання агульнай культуры 
студэнтаў, але і магутным канкурэнтазабеспячальным 
рэсурсам асобы ва ўмовах глабалізацыі.

Адна з плённых тэм у гэтым плане – «Традыцыі 
народных свят і сучаснасць». Святы ў чалавечай 
супольнасці існуюць спрадвеку. Свята – гэта па-
дзея, якую мы заўсёды чакаем з нецярпеннем. Свя-
та аб’ядноўвае, адцягвае ад будзённых трывог і 
клопатаў, дазваляе выявіць і паказаць сябе. Гэта на-
года падарыць адзін аднаму ўвагу, клопат, цяпло. Ат-
масфера пазітыўных эмоцый, якая, як правіла, пануе 
падчас святаў, аб’ядноўвае людзей розных узростаў, 
сацыяльных статусаў, ладу жыцця і нацыянальнасцяў. 
У межах гэтай тэмы можна правесці, напрыклад, 
віртуальнае падарожжа «Каляды ў славянскім свеце», 
падрыхтаваўшы прэзентацыі аб святкаванні гэтага 
свята ў славянскіх краінах: Польшчы, Чэхіі, Харватыі, 
Македоніі, Расіі і Беларусі.

Працэс падбору матэрыялу для камп’ютарных 
прэзентацый, падрыхтоўкі і правядзення віртуальнага 
падарожжа павышае матывацыю авалодання 
інфармацыяй, спрыяе сумеснай пазнавальнай 
дзейнасці, стварае ўмовы для выпрацоўкі ўменняў, 
якія складаюць агульнакультурную кампетэнтнасць. 
Акрамя таго, такая работа з’яўляецца фактарам асо-
баснага развіцця, бо дазваляе праявіць і выкарыстаць 
асобасныя асаблівасці і студэнтаў, і педагога, ладзячы 
педагагічныя зносіны. А ўласна матэрыял дае магчы-
масць актуалізаваць вечныя сацыяльныя каштоўнасці, 
якія не столькі адрозніваюць славянскія народы, 
колькі яднаюць іх.

Значную ролю ў працэсе выхавання з дапамогай 
роднай мовы выконваюць элементы краязнаўства. 
У першую чаргу гэта, зразумела, работа з тэкстамі, 
якія знаёмяць з сучаснымі рэаліямі роднай краіны і 
яе гісторыяй, дапамагаюць пашыраць і паглыбляць 
веды аб культуры роднай зямлі, асэнсоўваць факты, 
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якія паспрыялі развіццю роднай мовы. Выкарыстанне 
лінгвакраязнаўчай інфармацыі ў адукацыйным працэ-
се ВНУ дапамагае выклікаць цікавасць да гістарычных 
фактаў, жаданне самастойна папаўняць свае веды, 
запаўняць прабелы ў іх і дапамагае ўсведамляць сэнс 
культурных традыцый, самабытнасць нашага народа. 
Работа ў гэтым кірунку не толькі павышае пазнаваль-
ную актыўнасць студэнтаў, стымулюе самастойную 
работу над уласным маўленнем, але і дапамагае ра-
шэнню задач выхаваўчага характару і стварае базу 
для пазааўдыторнай работы накшталт экскурсій у 
гістарычныя, этнаграфічныя музеі і проста ў гарады, 
якія з’яўляліся і з’яўляюцца гісторыка-культурнымі 
цэнтрамі нашай краіны: Гродна, Полацк, Нясвіж, Мір. 

Экскурсія мае значны патэнцыял для фарміравання 
ўсебакова развітай асобы, дапамагае ўзбагачаць 
веды на падставе непасрэднага ўспрымання, наза-
пашваць уяўленні і факты, звязваць тэарэтычныя ве-
ды з жыццёвымі ўражаннямі, выхоўваць самастой-
насць студэнтаў, пачуццё калектывізму, развіваць 
назіральнасць, трэніраваць памяць, абуджаць эмоцыі. 
Экскурсія дае падставы і матэрыял для далейшага 
аналізу, бо падчас яе правядзення студэнты становяц-
ца актыўнымі спажыўцамі інфармацыі: аналізуюць 
паведамленне экскурсавода, задаюць пытанні з мэтай 
удакладніць пачутае, а часам і спрабуюць падказаць 
больш трапнае, на іх погляд, слова. Падчас экскурсіі 
ў Полацк можна наведаць «Музей беларускага 
кнігадрукарства» і пазнаёміцца з кнігай ва ўсіх аспек-
тах: першыя рукапісныя скруткі, помнікі дакніжнага 
пісьменства, сістэмы запісаў тэкстаў, гісторыя 
алфавітаў, эвалюцыя тэхналогіі вырабу паперы. У 
выніку не толькі актывізуюцца і ўдасканальваюцца 

ўжо назапашаныя веды – студэнты «слышат по-
ступь гулких столетий», што дапамагае нараджэн-
ню новых сэнсаў. Акрамя таго, падчас экскурсій у 
гістарычныя музеі, напрыклад, у «Музей драўлянага 
дойлідства» ў Строчыцах, «Музей гісторыі рэлігіі і 
культуры» ў Гродна, студэнты знаёмяцца з назвамі 
артэфактаў, міфалагічных істот, акалічнасцяў быту і 
святаў нашых продкаў. Экскурсія таксама дае магчы-
масць пазнаёміцца з беларускімі тапонімамі, прычым 
проста назіраючы за шыльдамі абапал дарогі. Гэта 
асабліва цікава, калі побач добра падрыхтаваны экс-
курсавод, які можа не толькі звярнуць увагу на незвы-
чайную назву населенага пункта ці вёскі, але і распа-
вядзе гісторыю яе ўзнікнення. Тады просты пераезд 
з пункту «А» ў пункт «Б» ператвараецца ў цікавае 
аўтападарожжа. 

Падчас падвядзення вынікаў экскурсіі можна 
распрацаваць матэрыял для бяседы, падрыхтаваць 
рэфераты або паведамленні, звязаныя па тэматыцы 
з аб’ектамі экскурсіі і скарыстаўшы інфармацыю, 
атрыманую дзякуючы экскурсаводу і знойдзеную са-
мастойна. Лепшыя работы можна рэкамендаваць да 
ўдзелу ў студэнцкіх канферэнцыях, што ўдасканальвае 
навыкі самастойнай работы і актывізуе маўленне на 
роднай мове.

Адзін наш студэнт закончыў сваё выступленне 
словамі: «Калі я браўся за гэту тэму, то ведаў, што 
наша краіна багатая на розныя святы і абрады, але я 
і не ўяўляў сабе, што іх так шмат. І мне вельмі шкада, 
што многія з іх зніклі назаўсёды з нашага жыцця».

Такім чынам, курс беларускай мовы спрыяе не 
толькі развіццю камунікатыўных навыкаў, але і мае 
багаты адукацыйны і выхаваўчы патэнцыял.
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