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мационной культуры. Осуществление процесса развития информационной 
компетентности преподавателя как проявление его общей информационной 
культуры целесообразно фиксировать в качестве тенденции профессио-
нального роста (на основе содержания методологического, методического 
и технологического компонентов) с учетом специфики педагогической де-
ятельности по отношению к той или иной предметной области.
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ФРЭЙМІНГАВАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ СУБʼЕКТА АДУКАЦЫІ 

FRAME COMPETENCE OF THE SUBJECT OF EDUCATION 

Праект стратэгіі навукі і тэхналогіі на 2018–2040 гг. у Беларусі праду-
гледжвае фактар стымулявання творчых, вынаходлівых і прадпрымальніцкіх 
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здольнасцяў  асобы на працягу ўсяго жыцця, згодна з якім, кім бы студэнт ні 
стаў, яго індывідуальная гісторыя забяспечваецца эмерджэнтным выбарам, 
а не імпліцытным наборам генаў ці мемаў (грэч. μίμημα). Стахастычны па-
дыход пераносіць акцэнт з дысцыплінарнай субʼект-абʼектнай апазіцыі на 
асабістую індэтэрмінаванасць ведаў у часе і прасторы. Прапанова студэнтам 
не столькі вучыць, колькі мысліць, адкрывае праз фрэймінгавую кампетэнцыю 
нераўнамерных сістэм навукі, мастацтва, рэлігіі і права выток інавацыйнага 
досведу асобы ў заўжды станоўчых моўна-галосных паводзінах. 

Ключавыя словы: гены і мемы, стахастычны падыход, энтэлехія, фрэйм, 
самаактуалізацыя  асобы, згін, чаканні  Іншага, моўна-галосныя паводзіны, сло-
ваформа. 

Science project strategy and technology 2018–2040 years in the Republic 
of Belarus provides the factor of stimulation of creative, resourceful and 
entrepreneurial abilities of the individual throughout life, according to which, 
whoever became a student or his individual history is provided emergency choice, 
not implicitly set of genes or memes (Gr. μίμημα). Stochastic approach shifts the 
focus from a disciplinary subject-object opposition to personal indeterminate 
knowledge in time and space. Offer as many other students learn how to think, 
opens through frame competence nonuniform systems of science, art, religion 
and law, the source of innovation in the experience of the person always positive 
language and behavior of vowels.                                                                                       

Key words: genes and memes, the stochastic approach, entelexia, frame, self-
actualization, fold, waiting on someone else, language and behavior of vowels, 
word-form.

Слова «ўніверсітэт», ад лацінскага universality, па грэцкі гучыць 
як καθολικότητ, што азначае сусветнасць, а не «ўсеагульнасць», як звы-
чайна яно абстрагуецца ў падручніках. Зямля «братоў маіх Русі» праг-
не, паводле Скарыны,  інтэлектуальнага пранікнення ў сусвет, створа-
наны, па-першае, Народам Кнігі, па-другое, хрысціянскай культурай, 
па-трэцяе цывілізаваным унiверсiтэтaм,  па-чацвёртае, індывідуальным 
прадпрымальніцтвам, па-пятае, лічбавымі тэхналогіямі. Прыхільнікам 
Балонскага працэсу вядома,  што не кароль, не курфюрст, але менавіта 
ўніверсітэцкае зямляцтва знаходзіцца ў аснове сусветнай саматоеснасці 
шматнацыянальнай Еўропы. Разам з тым беларускія студэнты, «якія ня 
ўмеюць адрозьніць правай рукі ад левай, і мноства быдла» [10, Іёна 4, 11], 
церпяць крызіс неабазнанасці, але з імпэтам інвайраменталізма. Між тым 
environmentalism (ад англ. environment), у процівагу канстытуцыяналізму, 
разглядае ўстанову як сацыяльна-псіхалагічную сістэму, адкрытую 
для актыўнага ўзаемадзеяння з вонкавым інвестыцыйным асяроддзем, 
здольную да самаарганізацыі, г. зн. здабыцця адпаведнай прасторава-
фенаменалагічнай структуры. Менавіта структура дазваляе надаць якас-
ны ўзровень навукова-адукацыйнай стратэгіі ўніверсітэта ва ўмовах 
экалагічнага фактара, згодна з якім кім бы студэнт ні стаў, яго жыццёвы 
шлях забяспечваецца асобасным выбарам і індывідуальнай гісторыяй, 
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а не наборам генаў ці мемаў (грэч. μίμημα – падабенства). Стахастычны 
(гр. στοχαστικός – які ўмее адгадваць) падыход акцэнтуе перанос увагі 
з бінарнай апазіцыі субʼект-абʼект на генэзіс ведаў, дысцыплінарна не 
дэтэрмінаваны, але як прадказальны, так і выпадковы [1]. Прапануючы 
студэнту не столькі вучыць, колькі разумець кантэкст свайго здзяйснен-
ня (гр. ἐντελέχια), мы ператвараем здольнасць да структуравання вопы-
ту ў фрэймінгавы досвед (англ. framing – усталяванне рамак, каркас) яго 
самаэфектыўнасці нераўнамерных адкрытых сістэм навукі, мастацтва, 
рэлігіі, культуры і права. Ва ўмовах канцэнтрацыі пералічаных спасабаў 
свядомасці фрэйм (англ. frame)  рэпрэзентуе тэндэнцыю як быццам вы-
падковага ўзнікнення (aнгл. emergent) увагі да прадмету пазнання не 
з корпусу пляцення (англ. implicit) думак, перажыванняў, сімвалаў і гукаў, 
але з уласнага даверу Іншаму, хто зʼяўляецца Доўгачаканым (англ. The 
long-awaited). 

У аснове канцэпцыі фрэймінга ляжаць не дысцыплінарныя веды, 
а дыялог, у якім чалавек самастойна прымае рашэнне адносна той ці 
іншай зʼявы, прадмета, падзеі, у залежнасці ад таго, наколькі праўдзіва, 
кампетэнтна і прыгожа выглядае паднесеная інфармацыя [2]. Ад-
сюль фрэймінг ёсць альтэрнатыўная дысцыплінарнай парадыгме ста-
хастычная стратэгія адукацыі, якая валодае схемай-рэпрэзентацы-
яй асабістых прынцыпаў, дакладных ведаў і годнага выбару іншага, 
не столькі аўтарытарнага, колькі  доўгачаканага  Імя. Таму фрэймінг 
кваліфікуецца намі як патэрналісцкі падыход да адукацыі, які праду-
гледжвае не знакавую, але актуальную стратэгію асертыўнасці (лац. 
аssertor – абаронца) з мужнай «гатоўнасцю вучыць дзіця не толькі 
шанаваць праўду, але і распазнаваць хлусню, не толькі любіць, але 
і ненавідзець, не толькі паважаць, але і выкрываць, не толькі згаджацца, 
але і пярэчыць, не толькі слухацца, але і бунтаваць»[5]. 

Паводле Януша Корчака, крыніца матчыных разважанняў,  «не з кніг, а з 
самой сябе»,  культывуе «гатоўнасць да доўгіх гадзінаў удумлівага самотнага 
сузірання» [5]. Фрэймінг жа спалучае агульную адукацыю, індывідуальнае 
развіццё і сямейнае выхаванне ў гендэрна генералізаванай асобе, якая вы-
значае сістэмнае бачанне мэты і свабоднае  выбранне Імя Айца [13]. Вы-
карыстанне тэрміна «фрэймінг» узнікае там, дзе трэба падкрэсліць нешта 
і вылучыць Кагосьці, хто зʼяўляецца вялікім, складаным, не адразу зра-
зумелым, але шчырым, добрым і ўлюбёным. Яшчэ Піфагор засведчыў 
першааснову прыгажосці ў звядзенні мноства да Адзінага. У адрозненне 
ад паняцця «мноства», фрэйм падкрэслівае ўладкаванасць, цэласнасць 
і наяўнае адкрыццё навуковых заканамернасцяў адукацыйнай структу-
ры, стрыжнем якой ёсць асоба Логаса. Гумбальтаўскі (ад ням. Humboldt-
Universität) парадыгмальны пераход ад дысцыплінарнага «мноства» alma 
mater да сучаснай мадэлі «індустрыяльнай эпохі», злучыўшы працэс 
навучання і даследчую дзейнасць, пачынаўся з «Пратэстанцкай этыкі 
і духу капіталізму». Апаніруючы гістарычнаму матэрыялізму К. Марк-
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са, неакласічны эканаміст М. Вебер адзначаў важнасць «сацыяльных 
дзеянняў» старажытных габрэяў, якія спарадзілі хрысціянскую культуру 
і еўрапейскую цывілізацыю, папярэджваючы эканамічны поспех заходня-
га грамадства, «якое інтэрпрэтуе мэты і сэнс быцця з пункту гледжання 
ўцягнутых у яго індывідаў» [3]. 

 Студэнт завочнай формы навучання Аляксей заўважыў, што схема 
фрэмінга «ўцягвае ў сябе як кахане». Сталым уплывам на фрэймінгавую 
кампетэнцыю субʼекта свядомасці застаецца псіхааналіз, заснавальнік якога 
З.Фрэйд першым звярнуў увагу на палавую цягу як жыццёвую крыніцу ўсіх 
псіхічных станаў асобы. Дзіця нараджаецца з вызначаным запасам энергіі 
libido, якая, пераадольваючы супраціў (лат. resistentia) неўсвядомленых рэ-
акцый у сітуацыі трывогі і зменлівасці агульнай гісторыі,  ляжыць у асно-
ве асабістага выбару Іншага Імя Айца. Працэс псіхісексуальнага развіцця 
распаўсюджваецца на ўсё жыццё чалавека, па меры пераадолення ім эдыпава 
комплексу і выканання любові на ўсіх узроўнях і этапах вызвалення «Я» ад 
таго, што некалі было «Яно». Кожная стадыя станаўлення асобы вызначаец-
ца «Крызісам ідэнтычнасці» (Э. Эрыксон), які павінен мець дазвол у далей-
шай, таксама небесперашкоднай, жыццёвай плыні чалавека. Кожны «Неда-
хоп быцця», справакаваны, па Жаку Лакану, неўрозам замоўчвання Імя Айца 
ў сітуацыі «Бессвядомага, выбудаванага як мова» [13]. Калі ў свядомасці 
індывіда сутыкаюцца лагічна супярэчлівыя веды пра адзін і той ж абʼект або 
гістарычную падзею, узнікае,  паводле  Л. Фестынгера, кагнітыўны дысананс 
парадыгмы і асобаснага сэнсу. Адным з асноўных сродкаў зняцця дысанансу 
зʼяўляецца галосны ўчынак. Гэтаму ж спрыяе больш поўнае ўсведамленне 
сітуацыі праз суаднясенне свайго рашэння з нормамі і дакументамі. Важным 
механізмам ажыццяўлення ўчынку і прыняцця яго тым, каму ён адрасаваны, 
зʼяўляецца ідэнтыфікацыя, пад якой разумеецца атаясненне індывідам сябе 
з мікрагрупай – сямʼёй, таксама з макрагрупай – народам. У гэтым выпадку 
індывід засвойвае мову і паводзіны таго, з кім  або чым (тэкст) ён атаясамляе 
сябе праз зняцце кагнітыўнага дысананса [9].  

З гістарычнай навалай мадэрнізму, разам з рухам атэістычнага 
максімалізма і мінімалізма выдаткаў, зʼяўляецца попыт на ўтылітарны 
эфект лімітавай адукацыі грамадства як нормы спажывецкага суіснавання. 
Так, Н. К. Крупская, А. В. Луначарскі, А. С. Макаранка, С. Т. Шацкі ды 
інш. зыходзілі з калектывістскай ідэалогіі органаў меснага кіравання. 
У бібліятэцы Баранавіцкага ўніверсітэта нейкі час вісеў плакат: «Универ-
ситет – это мощное идеологическое оружие, это производство кадров на 
местах». Фрэймінгавае бачанне ідэалогіі як посттраўматычнага сіндрома 
ў жыццёвым сцэнарыі дыягназуе перанос (англ. transfer) як дакучлівы 
паўтор, але ўжо на дыялогавай пляцоўцы дыскурсу, кампетэнтнага 
ў псіхалогіі «Бессвядомага» траўманосьбіта «сямейнага рамана». Адука-
цыйны дыскурс (ад лац. discurro – блуканне на ростанях) неабходны хаця 
б таму,  што ён ніколі не паўторны. Кваліфікуючы комплекс як «групу 
ўяўленняў, звязаных адным і тым жа афектам» [11], гэты тэрмін З. Фрэйд 
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выкарыстоўвае для апісання «хворага месца», правакуючага паўторныя 
паводзіны тыпу «наступаць на адны і тыя ж граблі», у тым ліку агрэсіўныя 
прыёмы навучання або сыход у сябе як комплекс непаўнавартасці. Матэ-
матычны фрэйм комплексных лікаў як «ўяўнага», па-расійску «мнима-
га», зноў і зноў упарадкавання адной і той жа паслядоўнасці предмету 
рэлевантна аўтычнаму расстройству (англ. autistic disorder) несвядома-
га выцяснення эмацыйных уяўленняў, матываў і ўстановак, аказваючых 
рэзістэнтны ўплыў на развіццё і функцыянаванне асобы. Велікодны тра-
пар на грэцкай, г. зн. арыгінальнай мове Евангелля, звернуты менавіта да 
ўяўных як часова памерлых:  και τοις εν τοις μνήμασιν  ζωήν χαρισάμενος,  
г. зн. «і тым, што ў магілах, жыццё дараваў». 

Каштоўнаснае рашэнне адукацыйнага самавызначэння свабоды і год-
насці будучага грамадзяніна свету А. Маслоу тычыў да «Самаактуалізацыі 
асобы», пад якой К. Роджэрс разумее «паўнавартасна функцыянуючага 
чалавека», мэтай самавыхавання якога становіцца не набыццё набо-
ру фактаў, канцэпцый і ўменняў, а маральная трансфармацыя паводзін у 
выніку самастойнага вучэння і эмацыйнай дыферэнцыяцыі [8]. З развіццём 
постнекласічнай тэорыі ўзнікае ўказанне нераўнаважных адукацый-
ных сістэм. Сінэргетыка (гр. συν – сумесна и ἔργον – праца) робіць спро-
бы распаўсюду ідэі супрацоўніцтва на любыя, у тым ліку біялагічныя, 
экалагічныя і сацыяльныя сістэмы [12]. Пры такім падыходзе сінэргетыкі 
пазіцыянуюць сваю вобласць ведаў як «глабальны эвалюцыянізм», які дае 
адзіную аснову для апісання механізмаў узнікнення любых навацый, па-
добна таму, як некалі кібернетыка вызначалася як «універсальная тэорыя 
кіравання» [1]. Так, больш шырокая норма рэакцыі жаночага полу была тэа-
рэтычна прадказаная яшчэ ў 1973 г. В. А. Геадакянам, згодна з якім у асобін 
мужчынскага полу доля «спадчыннай кампаненты» павінна быць больш, 
а «сацыяльнай» – менш, чым у асобін жаночага полу. Таму фенатыпічная 
дысперсія мужчынскага полу лепш адлюстроўвае яго генетычнае размер-
каванне. Уплыў асяроддзя ў антагенезе мацней на жаночы пол, таму лю-
бое навучанне ці адукацыя для іх больш эфектыўныя. Але тут аказалася 
не ўсё так проста, паколькі здавальняюча зразумелыя, з пункту гледжання 
сінэргетыкі, могуць быць толькі масавыя працэсы. Паводзіны асобы, ма-
тывы яе дзейнасці, непрактычная мэтанакіраванасць наўрад ці могуць 
быць растлумачаны з дапамогай ігнаруючай гэтыя праблемы эвалюцыйнай 
канцэпцыі. Не абгрунтоўваючы выбар асабістай сістэмнасці, яна не разгля-
дае магчымасць лагічнага супрацьстаяння макратэндэнцыям сацыяльных 
супольнасцяў. Паводле тэорыі інтаграцыйнага разумення рэальнасці Ю. Ха-
бермаса, камунікатыўная мадэль мэтакіравана не моваю, але чаканнем Іншага 
з вызначэннем маштабаў крытычнай ацэнкі сацыяльных прылад. Нямецкі 
філосаф і сацыёлаг ажыццяўляе сваё даследаванне па адукацыйным напрам-
ку камунікатыўнай рацыянальнасці сродкамі герменеўтыкі, розных тэорый 
мовы з увядзеннем паняццяў жыццёвага свету і сістэмы аналізу ўзаемаадносін 
у гістарычнай перспектыве [6]. Кагнітыўна-сацыяльнае даследаванне 
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А. Бандуры прысвечана навучаным чаканням Іншага ў галіне назіраных 
сітуацый і асоб. Гэтыя кагнітыўныя змены становяцца перакананнем 
у дачыненні да таго, як належыць інтэрпрэтаваць праблемныя сітуацыі, 
каб аблегчыць іх рашэнне. Аціцюд, ці псіхічная ўстаноўка самаэфектыўнасці, 
ўяўляе сабой давер выніковасці уласных дзеянняў і чаканне поспеху ад 
іх рэалізацыі. Самаэфектыўнасць разумеецца Бандурай не як стабільная 
і статычная характарыстыка, а як аперацыйная пераменная, якая па сва-
ёй сіле пераўзыходзіць рэцыпрокную, узаемную (лац. reciprocus) залеж-
насць ад рэальнай сітуацыі і ранейшай гісторыі развіцця індывіда. Тэорыя 
самаэфектыўнасці спрыяе таму, каб чалавек мог навучыцца структураваць, 
дыферэнцаваць і кантраляваць падзеі, якія ўплываюць на яго жыццё. 

Калі прафесар – якасна кампетэнтны наратар, то яго канструктыўнае 
ўмяшальніцтва ў руціну вучэбна-выхаваўчай прасторы пераадолее 
супраціў непаразумення і канфармізм паводзін студэнтаў. Таму што 
творчы ўзровень патрабаванняў да сацыяльна-асобаснай кампетэнтнасці 
патрабуе спачатку сацыяльна-псіхалагічнай назіральнасці і культур-
най рэфлексіі «па-за межамі непасрэднай інфармацыі» (Жыль Дэ-
лёз). У сувязі з адукацыйным утрыманнем фрэйма распрацаваная намі 
псіхалагічная сістэма «Згін» (англ. fold) дэманструецца як выхаваўчая 
словаформа [7] і Імені, скасаваўшага ўяўную варожасць Закона і любові 
ўкрыжаваннем плоці, «каб з двух стварыць у Сабе Самім аднаго нова-
га чалавека, уладкоўваючы сусвет» [10, Эф 2, 14]. Найбольш падрабяз-
на шматзначнасць распрацоўкі французскага тэрміна «Згін» (англ. fold) 
ажыццявіў Ж. Дэлёз, для якого pli (рас. «Складка») – гэта «адрозьненьне, 
якое адрознівае» і, разам з тым, «само можа быць розным». У кантэксце 
патэнцыйна-магчымых трактовак слова pli спалучана абаротам plissement 
з напругай «падваення», «адлюстравання», «узаеманакладаньня», якое не 
спыняе адгінаць і зноў згібаць кожны з двух бакоў Усхода-Захада ў адным 
згіне sup/pli/cium (выкананы)  и πλήρωμα, г. зн. «Поўня» адкрыцця Імя 
Айца,  ад якого зыходіць усякае дабро [4]. 

Такім чынам, спроба вельмі прыблізнага апісання фрэймінгавай 
структуры стахастычнай адукацыі адбывацца якаснай зменай 
дысцыплінарных адносін моўна-галоснымі паводзінамі дыскурса. Атаяс-
ненне асобаснай каштоўнасці з нормамі мікра- і макрагрупы, у тым ліку 
сямʼёй і народам, выяўляецца «пачуццём мы» самадастатковай  словафор-
мы: «і адпусці нам даўгі нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і ня 
ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Пад уплывам матываванага 
слова пераўтвараецца адукацыйныя сітуацыя, фарміруюцца больш цес-
ныя стасункі, узнікае любоў у адказ на справядлівы ўчынак Іншай асобы, 
у першую чаргу асобы настаўніка, якім заўсёды павінен зʼяўляцца «Дарос-
лы», па Э. Бэрну, бацька,  які рэалізуе свабоду праз закон адказнасці. Тады 
мэта прафесара здзяйсняецца праз далучэнне асобы студэнта да навуко-
вых і прававых нормаў, якія адкрываюць моўна-галасавыя магчымасці 
каштоўнаснай самарэалізацыі. Галоснае пранікненне бударажыць або су-
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пакойвае сэрца слухача, вучня. Голасам выклікаецца выхаванец, які чакае 
ўварвання і здабывання Таго, хто быў «захаваны», схаваны да моманту 
«адстойвання індывідуальнасці і станаўлення асобы» (А. Р. Асмолаў). 
Тэрмін «выхаванне» сваім сэнсам «выняцця» таго, што было калісьці за-
хавным, мае, на наш погляд, этымалагічнае дачыненне да іўрыту תויהל,  
што гучыць як havah і азначае быць, стаць, станавіцца, зʼяўляецца, уяўляць 
сабой. Далей усё залежыць ад таго, Хто рэалізуецца ў будучым тэрмінале, 
калі выканаўца праявіць кагнітыўна-эўрыстычны стыль выкладчыцкай 
дзейнасці, гнуткія здольнасці да міжасобасных зносін і асертыўны ды-
ялог з Іншай асобай, асобай Логаса ў галоснасці Настаўніка. Кампетэн-
цыя як інструментальная мера адказнасці паўнамоцтваў у педагагічных 
зносінах пераходзіць у лагічны як тэрмінальна самадастатковы ўзровень 
фрэймінга на гэтай шкале. Прысутнасць (грэц. Παρουσία) існага Імя, 
замест экзістэнцыі, выкрывае схізму (грэц. σχίσμα, раскол) установак: 
«На Захадзе бязбожны чалавек, на Усходзе безчалавечны бог». Па-за 
культурна-псіхалагічным фрэймам «Згін», з якога можна пабудаваць 
і малы і вялікі свет, не існуе нічога, апрача суровага ўсходняга сузірання 
і ідэальнай заходняй словаформы.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

DISTANCE LEARNING: THE STATE 
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

В статье подробно исследуются особенности использования дистанци-
онного обучения в процессе организации и проведения занятий по повышению 
квалификации со слушателями. Автор делится опытом организации учебного 
процесса на кафедре историко-культурного наследия Беларуси Республиканско-
го института высшей школы.

Ключевые слова: дистанционное обучение, виртуальная среда, учебный 
и воспитательный процесс в высшей школе, повышение квалификации.

The article explores the specifi cs of the use of distance learning in the process 
of organizing and conducting training sessions with students. The author shares his 
experience in organizing the educational process at the Department of Historical 
and Cultural Heritage of Belarus of the Republican Institute of Higher Education.

Key words: distance learning, virtual environment, educational and upbringing 
process in higher education, advanced training.

В условиях глобальных перемен во всей мировой системе хозяй-
ствования и смены парадигм социально-экономического развития, об-
разовательная система Республики Беларусь, обеспечивающая процессы 
воспроизводства информации и знаний как основных факторов совре-
менного общественного производства, призвана формировать информа-
ционное общество и в совокупности с экономикой знаний основу станов-
ления общества знаний.

Именно экономика, основанная на знаниях, сегодня формирует базу 
для дальнейшего постиндустриального развития общества. Она нужда-
ется в определенных и адекватных формах развития и передачи знаний, 
обеспечивающих устойчивые процессы их воспроизводства, которые 


