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В.П. ГОРЛЕНКА

ПЕДАГАГІЧНАЯ ПРАКТЫКА СТУДЭНТАЎ: 
ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДЫЧНЫЯ СЕМІ НАРЫ

В ял ікае  значэнне  ў к іраўн іцтве  практы кай студэнтаў  у ш коле i па глы б- 
ленн і яе сувязі з пс іхол ага -педагагічнай  тэоры яй  м аю ць т эарэт ы ка -м ет а- 
ды чны я сем інары  (субясед аванн і) па розны х пы таннях навучання i вы хаван- 
ня Н еабходнасць  іх  правядзення эм п іры чна  ўзн ікла яш чэ у канцы  o ü -х  гг., 
ка л і нед астатковая  падры хтоўка  i слабы я веды  студэнтаў па псіхалогй i пе- 
да го гіц ы  вы кл ікал і неабходнасць  аказання д а пам о п . М нопя практы канты  не 
м агл і вы значы ць тыл урока, асэнсаваць  навучанне  як працэс арган ізацы і ак- 
ты ўнай  навучальна-пазнавал ьнай  д зейнасц і, пры дум аць i вы кары стаць  пры- 
ёмы акты в ізацы і гэтай работы , як яны  раскры ваю цца  ў д ы д акты цы . У казаны  
недахоп трэба  бы ло ўстраняць  у працэсе самой практы кі, што i пры м уш ала  
вы кары стоўваць  тэарэты ка -м етад ы чны я  субяседаванн і ca студэнтам і.

П ерш ы я спробы  правядзення бясед  вы кл ікал і ў студэнтау  разум ение  ix 
кары снасц і. Р ы хтую чы ся  і ўдзельн ічаю чы  ў іх, яны  не тол ьк і пры пам інал і 
тое. ш то бы ло  слаба засвоена імі па пс іхалогіі i педагопцы , але i значна  па- 
ш ы рал і і па глы бл ял і свае веды, якія  мел і для  ix  не абстрактны  сэнс, а набы - 
валі вы клю чна  практы чнае значэнне . А б м яркоўваю чы  тое ці інш ае пы танне , 
яны  абавязкова  пав інны  былі раскры ваць яго  пры кладны  характер  і т ю с т -  
раваць свае  м еркаванн і пры кладам і і ф актам і з назіраем ага  ш кольнага  во- 
пы ту або з уласнай  навучальнай і вы хаваўчай  работы . С тудэнты  таксам а  
а нал ізавал і і кры ты кавал і ты я пром ахі і недахопы , якія  яны  дапускал і у сва 
ей рабоце і якія  былі вы нікам  слабы х ведаў, няведання пс іхол ага -пед а га гіч - 
най тэоры і. Узн ікала  неабходнасць  больш  абгрунтаванага  асэнсавання  і вы- 
кары стання тэ ар эты чн ы х  ідэй навучання і вы хавання пры  падры хтоуцы  да 
ўр очн ы х і пазакл асны х заняткаў і вы працоўвал іся  педага гічны я ум енн і і на-

В ы яв іўся  і яш чэ адзін  станоўчы  аспект указаны х гутарак. Каму, напры к- 
лад  невядом ы  такі парадокс?  У час  а ўд ы тор ны х заняткаў  па псіхалогм і пе 
д а гопц ы  студэнты  асэнсоўваю ць, як трэба  аж ы ццяўляць  навучанне  і вы ха- 
ванне, вы вучаю ць  д ад атковую  л ітаратуру  па гэты х д ы сц ы пл інах . А л е  на 
практы цы  ў ш коле яны  ўклю чаю цца ў навучал ьна-вы хаваучую  работу  не 
ўспам інаю чы " пс іхол ага -педа гагічнай  тэоры і і не звяртаю чы ся  да  падручн і- 
каў і навуковай л ітаратуры , якую  вы кары стоўвал і на занятках  ва ун іверс і- 
тэце  або пед інсты туце, калі да  гэтага іх спецы яльна  не сты м ул ю ю ць  кірау-

HlKl ктыкі.. _
П равяд зенне  сем інараў стала вельм і дзейсны м  сродкам  такога  сты м у -

вання П ры  іх  падры хтоўцы  студэнтам  рэкам ендую цца  пы танн і для  абм ер- 
кавання і адпаведная л ітаратура. У час  жа саміх абм еркаванняу яны  не 
тол ьк і пав інны  бы лі дэм анстраваць  свае веды , але і м агл і кары стацца  пад- 
ручн ікам і і навуковы м і перш акры н іцам і з ты м , каб больш  поуна і дэтал ева  
асвятл іць  увесь  ком плекс тэар эты чн ы х ідэй і м етад ы чны х пал аж энняу пэу- 

нага пы тання
Як свед чац ь  навуковы я публ ікацы і, падобная ф орм а к іраўн іцтва  практы 

кай для  аж ы ццяўлення  яе сувязі з пс іхол ага -педа гагічнай  тэоры яй , хаця і 
пад інш ы м і назвам і, пры м яняецца і ў інш ы х ун іверс ітэтах  і пед інсты тутах .
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Тэрміналагічна яе кваліфікуюць як своеасаблівыя семінары, называючы 
тэарэтычнымі, або тэарэтыка-практычнымі, або тэарэтыка-метадыч- 
нымі.

Аб правядзенні такіх тэарэтыка-практычных семінараў і іх значэнні пісала 
Н.М. Чаркес-Задэ: "Наяўнасць абавязковых тэарэтыка-практычных семіна- 
раў са студэнтамі ў школьных абставінах на практыцы з'яўляецца... ўмовай 
эфектыўнага фарміравання педагагічных уменняў... Арганізацыя семінараў 
выклікае вострую неабходнасць працаваць з першакрыніцамі, што зама- 
цоўвае цікавасць да самастойнага вывучэння навуковай літаратуры, неаб
ходнасць асэнсоўваць перадавы педагагічны вопыт"1.

Калі гэтыя семінары пачалі атрымліваць больш шырокае распаўсюдж- 
ванне, іх рэйтынг у сістэме кіраўніцтва практыкай няспынна ўзрастаў. У ад- 
ным з дапаможнікаў па педагагічнай практыцы адзначаецца, што яны "з'яў- 
ляюцца адной з эфектыўных форм метадычнай работы ca студэнтамі. Мэта 
семінараў -  пашырэнне, паглыбленне і замацаванне ведаў студэнтаў па ды- 
дактыцы, методыцы выкладання прадмета, па тэорыі і методыцы выхаван- 
ня на аснове вывучэння педагагічнай літаратуры, аналізу вопыту навучаль- 
на-выхаваўчай работы школы, у якой праводзіцца практыка і абагульненне 
вопыту саміх студэнтаў

Вялікую ўвагу надаваў гэтым семінарам А.Н. Брытвіхін, указваючы, што 
іх правядзенне абумоўліваецца неабходнасцю "павышэння навуковай ар- 
ганізацыі педагагічнай практыкі". Характарызуючы іх змест, ён адзначаў, 
што на іх абмяркоўваюцца такія пытанні, як "праблемнае і дыферэнцырава- 
нае навучанне, аптымізацыя навучальнага працэсу, выхаваўчы характар 
працэсу навучання, педагагічныя гульні"3.

Больш глыбока і ўсебакова раскрываюць навучальную ролю указаных 
семінараў А.А. Абдуліна i Н.М. Загразкіна. Яны называюць гэтыя семінары 
адной з асноўных і эфектыўных форм работы выкладчыкаў ca студэнтамі ў 
перыяд практыкі. "Семінары, -  пішуць гэтыя аўтары, -  дазваляюць у най- 
большай ступені выкарыстоўваць навучальныя, развіццёвыя і выхаваўчыя 
магчымасці педагагічнай практыкі, мэтанакіравана падыходзіць да працэсу 
фарміравання ў студэнтаў педагагічных уменняў, развіваць іх педагагічнае 
мысленне

Што ж  датычыцца семінараў на выпускных курсах, то, на думку А.А. Аб- 
дулінай i Н.М. Загразкінай, яны "набываюць больш праблемны характар". 
Кола праблем, якія абмяркоўваюцца на гэтых семінарах, можа быць наступ- 
ным: "Тэматычнае планаванне i яго роля ў павышэнні паспяховасці вучняў"; 
"Планаванне выхаваўчай работы класнага кіраўніка ў старшых класах": "Ар- 
ганізацыя праблемнага навучання на ўроку"; "Развіццё пазнавальных 
інтарэсаў вучняў на ўроку і ў пазакласнай рабоце"; "Работа па прафесійнай 
арыентацыі вучняў..."''.
_ Ажыццяўляючы вопытна-эксперыментальную работу па выкарыстанню і 
ўдасканаленню указанай формы кіраўніцтва практыкай, неабходна вызна- 
чыць як яе тэрміналагічные, так і больш рацыянальнае вызначэнне сукуп- 
насці тых пытанняў, якія павінны складаць яе змест. У канчатковым выніку 
адзначым, што называць тэту форму работы семінарамі можна толькі з 
вялікай доляй умоўнасці. У семантычным сэнсе семінар (у перакладзе з 
лац. рассаднік ведаў) як форма вучэбных заняткаў асацыіруецца з абмерка- 
ваннем вывучаемага матэрыялу з мэтай яго больш паглыбленага асэнса- 
вання і засваення. Ba ўмовах жа практыкі гэта абмеркаванне набывае не- 
калькі іншы характар і садзейнічае не авалоданню новымі ведамі, а слу- 
жыць сродкам прыпамінання, узнаўлення і ўдакладнення таго тэарэтыка- 
метадычнага матэрыялу, які неабходна актуалізаваць і зразумець спосабы
прымянення яго на практыцы.
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Сама форма гэтага абмеркавання ў дадзеным выпадку можа насіць дас- 
таткова свободны характар і ўключаць у сябе абмен думкамі, элементы 
дыскусій i нават, як ужо адзначана, зачытванне асобных палажэнняў з пад- 
ручнікаў і іншай навукова-метадычнай літаратуры. Улічваючы ўсё вышэй- 
сказанае, больш мэтазгодна выкарыстоўваць прынятую намі намінацыю і 
абазначаць указаную форму кіраўніцтва практыкай як тэарэтыка-мета- 
дычныя субяседаванні. Такая назва замацавалася на практыцы і добра 
ўспрымаецца студэнтамі.

Звернем увагу на распрацоўку зместу субяседаванняў з практыкантамі. 
Пытанні для абмеркавання падбіраліся перш за ўсё з улікам тых актуальных 
праблем, якія абумоўліваліся патрэбнасцямі самой практыкі. Напрыклад, у 
яе пачатковы перыяд, калі студэнты прыступаюць да правядзення пробных 
урокаў, праводзіцца субяседаванне аб метадычных асновах вучэбных за- 
няткаў, аб актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў і г. д. Потым узнікала 
неабходнасць у абмеркаванні пытанняў развіццёвага навучання, індывіду- 
альнага падыходу да вучняў, выкарыстання інавацыйных форм вучэбнай 
работы. Шмат увагі надавалася асэнсаванню тэарэтычных і метадычных ас- 
ноў выхавання ў вучняў асобасных якасцей, разгляду методыкі цэласнага 
падыходу да развіцця асобы і неабходнасці вылучэння ў гэтым працэсе вя- 
дучых выхаваўчых задач.

Другім зыходным палажэннем пры вызначэнні зместу субяседаванняў 
з’яўляюцца прапановы саміх практыкантаў. Kani ж студэнты ўспрымаюць гу- 
таркі не ў якасці кантролю за іх псіхолага-педагагічнай падрыхтоўкай, а як 
рэальную дапамогу ў праходжанні практыкі, тады яны з улікам сваіх патрэб- 
насцей прапануюць для сумеснага абмеркавання тую ці іншую праблему. 
Часта яны звяртаюцца з прапановамі арганізаваць семінары па методыцы 
правядзення розных форм выхаваўчай работы -  этычных бясед, дыспутаў. 
фальклорна-этнаграфічных вечароў, аўкцыёнаў, конкурсаў, турніраў і г. д. 
Уяўляюць цікавасць і пытанні, звязаныя з паляпшэннем дысцыпліны вучняў, 
наладжваннем добрых узаемаадносін паміж імі, пераадоленнем асобных 
недахопаў у іх развіцці.

Змест тэарэтыка-метадычных субяседаванняў вызначаецца на аснове 
свабоднага выбару самімі студэнтамі пытанняў для калектыўнага абмерка
вання, што ўносіць у іх правядзенне значную тэматычную разнастайнасць. 
Галоўнае, як мы пераканаліся, заключаецца ў тым, каб субяседаванні пра- 
водзіліся рэгулярна па 30-40 мін прыкладна 1-2 разы ў тыдзень.

Прапануем прыкладную тэматыку для семінараў.
На IV (перадвыпускным) курсе з практыкантамі можна абмяркоўваць на- 

ступныя пытанні: "Якое значэнне для навучання мае веданне індывідуаль- 
ных асаблівасцей вучняў"; "Якімі павінны быць праграма і методыка псіхо- 
лага-педагагічнага вывучэння вучняў"; "Якія тылы ўрокаў праводзяцца на- 
стаўнікам і якімі асаблівасцямі характарызуецца іх методыка"; "Якія метады і 
прыёмы неабходна выкарыстоўваць настаўніку для актывізацыі вучэбна- 
пазнавальнай дзейнасці вучняў"; "Як надаваць навучанню праблемны ха
рактар"; "Якія інавацыйныя методыкі садзейнічаюць павышэнню эфектыў- 
насці навучання"; "Якія псіхолага-педагагічныя ідэі неабходна выкарыстоў- 
ваць у працэсе выхавання"; "Як фарміраваць у вучняў разнастайныя зносі- 
ны і асобасныя якасці"; "Якой павінна быць методыка рашэння вядучых вы- 
хаваўчых задач у сістэме асобаснага развіцця вучняў"; "Як фарміраваць у 
вучняў культуру зносін і здаровы псіхалагічны мікраклімат у класе" і інш.

На V (выпускным) курсе тэматыка субяседаванняў некалькі ўскпадняец- 
ца і падпарадкоўваецца больш глыбокаму абагульняючаму асэнсаванню 
псіхолага-педагагічных асноў навучання і выхавання. У прыватнасці, прапа- 
ноўваецца такая тэматыка; "Якую прагнастычную і метадычную ролю адыг- 
рывае псіхолага-педагагічная тэорыя ва ўдасканаленні вучэбна-выхаваўчай
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работы настаўніка"; "У чым заключаецца творчы падыход настаўніка да пра- 
вядзення вучэбнай і выхаваўчай работы"; "Якія тэарэтыка-метадычныя ідэі 
садзейнічаюць павышэнню педагагічнай дзейнасці выхавання"; "Якой павін- 
на быць сістэма выхаваўчай работы па фарміраванню ў вучняў патрыятыз- 
му і культуры міжнацыянальных зносін"; "У якой меры тэарэтычныя ідэі аб 
структуры педагагічнай дзейнасці настаўніка рэалізуюцца ў ходзе практыкі" і 
інш.

Аднак па кожнай тэме распрацоўваюца пытанні для калектыўнага абмер- 
кавання і рыхтуецца спіс неабходнай вучэбна-метадычнай літаратуры. Ma- 
тэрыялы маюць рэкамендацыйны характар і не перашкаджаюць свабоднаму 
выбару кіраўнікамі практыкі як тэматыкі субяседаванняў, так і канкрэтных 
пытанняў. Усё гэта спрыяе падрыхтоўцы і правядзенню субяседаванняў і 
стымулюе ініцыятыву і творчасць практыкантаў.

Ha аснове шматлікіх водгукаў студэнтаў і кіраўнікоў-метадыстаў практыкі 
можна зрабіць вывады аб тым, што ў сістэме інструктавання і разнастайных 
форм кансультавання студэнтаў тэарэтыка-метадычныя семінары з'яўляюц- 
ца вельмі эфектыўнымі і дапамагаюць ім больш глыбока асэнсоўваць тэа
рэтычныя асновы навучання і выхавання. Акрамя таго, яны дапамагаюць ус- 
ведамляць сутнасны бок практыкі і ўспрымаць яе як спосаб рэалізацыі тэа- 
рэтычных палажэнняў у працэсе фарміравання педагагічных уменняў і на- 
выкаў. Практыка ў гэтым выпадку ўжо не можа зводзіцца да эмпірычнай вы- 
працоўкі прасцейшых элементаў педагагічнай вопытнасці, як гэта іншы раз 
бывав, а набывае па-сапраўднаму асэнсаваны навукова-метадычны харак
тар.

1 Ч е р к е с - З а д е  Н.М.  Формирование педагогических умений и навыков в процессе 
учебно-воспитательной практики // Педагогическая практика в системе подготовки будущих 
учителей: Сб. науч. тр. / Редкол.: B A. Сластенин (отв. ред.) и др. M., 1978. С. 121

Педагогическая практика: Учеб, пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. В К. Розова 
М„ 1981. С. 114.

3 Б р и т в и х и н  А Н. Основные этапы подготовки учителя // Сов. педагогика. 1983 № 8
С. 51.

А б д у л л и н а  О. А. ,  З а г р я з к и н а  H . M . Педагогическая практика студентов: Учеб, 
пособие для студентов пед. ин-тов. 2-е изд., перераб. и доп. M., 1989. С. 156-157.
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В.В. КАЗАЧЕНОК

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПАРАДИГМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время подготовка большинства учащихся по математике 
ухудшается, о чем свидетельствуют, в частности, письменные вступитель
ные экзамены в вузы и техникумы России и Беларуси, которые не выдержи
вают до 60 % абитуриентов1. Одной из главных причин является теоретиче
ская неразработанность методики обучения математике.

В последнее время начался пересмотр основной цели школьного обуче
ния. Реформирование сферы образования в Беларуси обусловлено его не
достатками и динамическими социально-экономическими изменениями в 
стране. Выдвигаются новые требования направленности и содержания про
грамм обучения, которые должны определять задачи познавательно-твор
ческого и духовно-нравственного развития личности. В соответствии с ре
комендациями Международного бюро просвещения при формировании це
ли образования, математика и свойственный ей стиль мышления должны 
рассматриваться: с одной стороны, как существенный элемент общей куль
туры современного человека, даже если он не занимается точными наука
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