
Ba ўмовах павышэння адказнасці і патрабаванняў, якія прад'яўляюцца 
грамадствам да выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў, істотна 
змяняецца статус і кола абавязкаў сучаснага прафесійнага педагога (Draft 
Recommendation concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel // 
UNESCO Headquaters. Paris, 1996). Выкладчыкі ВНУ павінны дакладна 
асэнсоўваць нёабходнасць павагі акадэмічных свабод усіх членаў педагагічнага 
супольніцтва і быць гатовымі да абмеркавання супрацьлеглых поглядаў і 
думак. Акадэмічная свабода суправаджаецца патрабаваннямі карыстацца 
ёю ў адпаведнасці з акадэмічнымі абавязкамі і грунтаваць свае даследаванні 
на сумленным пошуку ісціны. Навучанне, навуковае даследаванне і выхаванне 
павінны ажыццяўляцца ў поўнай адпаведнасці з этычнымі і прафесійнымі 
стандартамі і, па меры Магчымасці, адпавядаць тым праблемам, з якімі 
сутыкаецца сучаснае грамадства. Пры гэтым найбольш важна захаванне 
назапашанай чалавецтвам гістарычнай і культурнай спадчыны.

У прыватнасці, выкананне прафесійных абавязкаў выкладчыкамі вышэйшых 
навучальных устаноў ва ўмовах акадэмічнай свабоды прадугледжвае:

1. Забеспячэнне эфектыўнасці навучання студэнтаў з дапамогай сродкаў, 
якія прадастаўляюцца дадзенай вышэйшай навучальнай установай; падтрымку 
і развіццё ведаў па дысцыплінах, што выкладаюцца з выкарыстаннем 
методык, якія спрыяюць развіццю педагагічных навыкаў.

2. Правядзенне навуковых даследаванняў у адпаведнасці з існуючым у 
краіне заканадаўствам і міжнароднымі дамоўленасцямі, у поўнай адпаведнасці 
з патрабаваннямі дадзенай вышэйшай навучальнай установы, пры поўным 
адабрэнні калег і перыядычнай справаздачы (у тым ліку грамадскай) за 
расходванне сродкаў, якія вылучаюцца на дадзенае даследаванне альбо на 
іншую прафесійную педагагічную дзейнасць.

3. Захаванне этычнага боку навуковых даследаванняў, з прыцягненнем 
ведаў аб чалавеку, жывёльным свеце, навакольным асяроддзі; даследаванні 
і выкладанне павінны грунтавацца на сумленным пошуку ведаў з улікам 
пераканаўчых фактаў, меркаванняў і дакладнага іх апісання.

4. Павагу і прызнанне вучэбнай дзейнасці калег і студэнтаў, аўтарства 
работ, што друкуюцца: справядлівую ацэнку, рэальную дапамогу і раздзяленне 
адказнасці за змест публікацый.

5. Справядлівыя адносіны да студэнтаў абодвух палоў, усіх pac і рэлігій, 
што павінна спрыяць абмену думкамі паміж выкладчыкамі і студэнтамі ў 
працэсе навучання.

Выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў абавязаны падтрымліваць 
як мага больш высокія стандарты сваёй прафесійнай дзейнасці, таму што іх 
статус істотна залежыць ад іх саміх і якасці іх дасягненняў.

л.в.хвядчэня
УДАСКАНАЛЬВАННЕ АРГАНІЗАЦЫ! I ПЛАНІРАВАННЯ 

ВУЧЭБНАГА ПРАЦЭСУ ПА ЗАМЕЖНЫХ MOBAX 
У СІСТЭМЕ УНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ

3 часу фарміравання Рэспублікі Беларусь як суверэннай незалежнай 
дзяржавы, адкрытага грамадства з развітымі міжнароднымі сувязямі, замежная 
мова набыла асаблівы статус. Яна стала рэальным сродкам міжнацыянальнай 
камунікацыі, дзейсным факгарам сацыяльна-эканамічнага, навукова-тэхнічнага, 
агульнакультурнага прагрэсу нашага грамадства. Мове стала надавацца 
вялікая ўвага на самым высокім узроўні,- сведчаннем чаму з'яўляецца 
дзяржаўная праграма "Замежныя мовы", адобраная і рэкамендаваная да 
выканання першым з'ездам настаўнікаў РБ у 1997 г.

Белдзяржуніверсітэт як вядучая ВНУ Рэспублікі Беларусь бярэ на сябе 
сваю долю адказнасці за выкананне гэтай праграмы. Мы бачым нашу задачу 
ў распрацоўцы сваёй універсітэцкай праграмы моўнай падрыхтоўкі, якая 
ахоплівае як студэнцкі, так і прафесарска-выкладчыцкі састаў і накіравана на 
максімальнае забеспячэнне веданнем мовы ўсіх, хто адчувае ў гэтым патрэбу.
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Валоданне замежнымі мовамі сягоння -  гэта новыя магчымасці і перспек- 
тывы. Для студэнтаў -  гэта больш высокі ўзровень прафесійнай і навуковай 
падрыхтоўкі, частка іх кваліфікацыйнай характарыстыкі.. Для выкладчыкаў, 
акрамя ўсяго іншага, -  доступ у інфармацыйную прастору, новая якасць 
выкладання і магчымасці чытання лекцый за мяжой, што будзе спрыяць 
уключэнню універсітэта ў еўрапейскую сістэму адукацыі.

Сфера моўных паслуг павінна задавальняць самыя шырокія запатрабаванні 
супрацоўнікаў. Гэта і прафесійна-арыентаваныя курсы гутаркавай англійскай 
мовы (для юрыстаў, эканамістаў, матэматыкаў і інш.), кароткатэрміновыя 
мэтавыя праграмы па падрыхтоўцы да здачы экзаменаў па розных міжнарод- 
ных адукацыйных праграмах, па праграме кандыдацкага мінімуму, паступлення 
ў ВНУ, удзелу ў навуковых канферэнцыях, дзелавых паездках за мяжу, 
перакладчыцкая дзейнасць рознага характару і інш.

Галоўная сфера дзейнасці, аднак, бачыцца ў павышэнні якасці моўнай 
падрыхтоўкі семнаццацітысячнага кантынгенту студэнтаў. Новая якасць 
ведаў павінна адпавядаць узроўню універсітэцкай адукацыі і задавальняць 
сучасным запатрабаванням грамадства. Менавіта з гзгай мэтай у БДУ створаны 
Цэнтр замежных моў, прызначаны распрацоўваць эфектыўную функцыя- 
нальную сістэму навучання замежным мовам, якая структурна і метадычна 
ўпісвалася б у агульную канцэпцыю развіцця універсітэта і вышэйшай адукацыі 
ўвогуле.

Пытаннем першаступеннай важнасці з'яўляецца эфектыўнае мадэліраванне 
навучальнага працэсу, рэарганізацыя яго з пункту гледжання формы і зместу. 
Навучанне павінна будавацца на аснове канкрэтнага сацыяльнага заказу 
(практычнае валоданне іншаземнай мовай у рамках прафесійнай дзейнасці 
студэнтаў), а таксама ўлічваць інтэлектуальныя магчымасці і інтарэсы студэн- 
таў, рэальныя ўмовы рэалізацыі гэтай праграмы на розных факультэтах.

Такім чынам, Цэнтру давядзецца рашыць целы комплекс задач, якія не 
падвяргаліся раней асэнсаванню з адзіных навуковых пазіцый:

-  распрацоўка шматузроўневай мадэлі абучэння, якая ахоплівае ўсе 
катэгорыі навучэнцаў;

-  распрацоўка стандартаў валодання замежнымі мовамі на ўсіх узроўнях 
навучання, а таксама пакета вучэбных праграм новага пакалення ў адно- 
сінах да новых канцэптуальных падыходаў да абучэння замежным мовам;

-  сучаснае навукова-метадычнае забеспячэнне кожнага ўзроўню абучэння, 
стварэнне вучэбна-метадычных комплексаў, якія адпавядаюць праграмным 
патрабаванням і забяспечваюць паслядоўнасць зместу, форм і метадаў 
навучання;

-  укараненне перадавога вопыту і сучасных тэхналогій у практыку 
выкладання замежных моў;

-  павышнэнне кваліфікацыі, педагагічнага майстэрства і моўнай кампетэнцыі 
выкладчыкаў;

-  удасканальванне ўсіх відаў самастойнай і аўдыторнай працы са студэнтамі, 
а таксама шмат іншага.

Пералічаныя заданы -  не эклектычныя дэкларатыўныя заявы, а сістэма 
ўзаемазвязаных практычных крокаў, паспяховае рашэнне якіх магчыма толькі 
пры ўмове прыняцця адзінага канцэптуальнага падыходу, тэорыі, якая 
ўвасобіла ў сабе ідэі сучаснай педагагічнай філасофіі і дасягненні метадычнай 
навукі.

У якасці зыходнай можна прыняць канцэпцыю гуманізацыі абучэння, 
якая арыентуецца на агульначалавечыя каштоўнасці, на задавальненне 
запатрабаванняў кожнага навучэнца. Менавіта ў рамках названай канцэпцыі 
навучання нарадзілася і атрымала шырокае прызнанне ў нашай краіне і за 
мяжой накіраванне ў абучэнні пад назвай Learner's Centered Approach, ці 
Lernerzentrierthheit/Schulerzentriertheit1. Сутнасць яго заключаецца ў тым, 
што ўвесь навучальны працэс і па форме і па зместу звернуты да "суб'екта" 
абучэння, яго інтарэсаў, а метадычная аснова накіравана не толікі на падрых- 
тоўку прафесіянала, высока кваліфікаванага спецыяліста, але і на выхаванне
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высокамаральнага і духоўна развітага грамадзяніна, на фарміраванне свабодна 
думаючай, самаарганізаванай асобы, здольнай самастойна здабываць, 
аналізаваць і крытычна ацэньваць інфармацыю. Такі падыход сімвалізуе 
сабой пераход ад класічнага гуманізму да прагрэсівізму, калі дэклараваныя 
ідэі гуманізму рэалізуюцца на практыцы ва ўсіх сферах чалавечай дзейнасці.

Якім жа чынам прынятая канцэпцыя будзе пераламляцца пры мадэлі- 
раванні навучальнага працэсу, а таксама ў канкрэтнай практыцы выкладання 
замежных моў? Планаванне вучэбнага працэсу па замежных мовах мяркуецца 
будаваць па мадэлі, якая выключаючы аднастайнасць, ўлічвае інтэлектуальныя 
здольнасці і інтэрэсы студэнтаў, забяспечвае варыятыўнасць і шырокі спектр 
магчымасцей моўнай падрыхтоўкі: ад праграмнага мінімуму да свабоднага 
валодання адной або дзвюма мовамі. Пры гэтым неабходна выходзіць з 
аб'ектыўна існых рэалій: пераходу на двухступенчатую сістэму навучання, 
абумоўленую наяўнасцю студэнтаў з рознымі здольнасцямі і розным пачат- 
ковым узроўнем моўнай кампетэнцыі; наяўнасці аддзяленняў, дзе мова 
вывучаецца як дысцыпліна і як першая або другая спецыяльнасць.

Падыходзячы да арганізацыі вучэбнага працэсу з пазіцый арыентацыі на 
"суб'ект" навучання, патрэбна надаць асаблівую ўвагу такому істотнаму 
моманту, як узровень пачатковай моўнай падрыхтоўкі студэнтаў, Як правіла, 
ён вельмі розны, што, у прыватнасці, звязана з прыёмам абітурыентаў на 
платнай аснове і з жаданнем некаторых з іх пачаць вывучэнне новай мовы. 
Таму ў пачатку года мэтазгодна праводзіць дыягнастычнае тэсціраванне 
ведаў і на аснове яго вынікаў ажыццяўляць размеркаванне студэнтаў з розным 
узроўнем валодання мовай. Як правіла, выдзяляюцца тры розныя ўзроўні: 
пачатковы, сярэдні і павышаны, якія і ўяўляюць стратыфікацыю бакалаўрскай 
ступені абучэння.

Такім чынам, агульная схема моўнай падрыхтоўкі ўяўляе сабой шырокую 
шматузроўневую сістэму: бакалаўрскі-магістэрскі-аспіранцкі ўзроўні навучання -  
з аднаго боку, і ўнутрыбакалаўрская градацыя (пачатковы, сярэдні і павышаны 
ўзроўні абучэння) -  з другой. Пры гэтым мэты і заданы абучэння застаюцца 
адзінымі (практычнае валоданне мовай у галіне прафесіянальнай дзейнасці 
студэнтаў); рознай мяркуецца толькі глыбіня авалодання вучэбным магэрыялам.

Адпаведна для кожнага ўзроўню неабходна свая праграма з адпаведнай 
сертыфікацыяй падагульненых вынікаў.

Размяшчэнне па розных узроўнях навучання не з"яўляецца нечым непаз- 
бежна фатальным для першакурснікаў. Шматузроўневая сістэма з самага 
пачатку павінна быць гібкай, варыятыўнай, забяспечваць індывідуалізацыю 
абучэння і прадугледжваць механізм пераходу паспяваючых студэнтаў на 
больш павышаную ступень абучэння. Пры гэтым навучэнцам прапануецца 
разнастайная дапамога ў выглядзе дадатковых кансультацый, метадычнай 
літаратуры для самастойнай працы, а таксама платных паслуг.

Ідэю выдзялення розных узроўняў абучэння пацвярджаюць вынікі экспе- 
рымента на філасофска-эканамічным факультэце. Прапанаваная ў 1997/98 
навучальным годзе схема абучэння ўсіх студэнтаў першага курса па адзінай 
інтэнсіўнай праграме (10 гадзін на тыдзень) з'явілася недастаткова эфектыўнай. 
Прыкладна 20% навучэнцаў па шэрагу аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў 
не слравіліся з праграмнымі патрабаваннямі ў поўным аб'ёме і, напэўна, не 
зусім мэтазгодна працягваць іх абучэнне ў дадзеным рэжыме.

Ключавым пытаннем планіравання вучэбнага працэсу з'яўляецца аб'ём 
гадзін, якія даюцца на дысцыпліну "замежная мова". Зыходзячы з прызнання 
таго становішча, што спецыяліст з універсітэцкай адукацыяй павінен валодаць 
у адрозненне ад выпускніка ВТНУ больш шырокай агульнагуманітарнай 
падрыхтоўкай, неабходна павялічыць моўную нагрузку на ўсіхтрох узроўнях 
абучэння, давесці яе да разумнага мінімуму ў 630 гадзін (6 гадзін на тыдзень). 
У залежнасці ад пастаўленай задачы і арыентацыі факультэта лічба гэта 
можа быць павялічанай, аднак абазначаны намі мінімум патрэбна прызнаць 
абавязковым для сістэмы класічнага універсітэцкага навучання. Пры пасемес- 
травым размеркаванні гадзін навукова апраўдана інтэнсіфікаваць пачатковы
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этап абучэння, калі закладваецца моўная аснова і фарміруюцца навыкі сама- 
стойнай працы.

У рамках агульнай стратэгіі моўнай падрыхтоўкі ўяўляецца мэтазгодным 
даць магчымасць студэнтам павышанага ўзроўню падрыхтоўкі навучацца 
па пашыранай праграме (да 10 гадзін на тыдзень) з бюджетных сродкаў, 
стымулюючы тым самым іх пазнавальную актыўнасць. Для гэгай жа катэгорыі 
навучэнцаў прапануецца працягваць абучэнне замежнай мове на 4-5-м курсах, 
тэта значыць пасля завяршэння імі абавязковай праграмы абучэння.

Такая праграма ўдасканальвання вучэбнага працэсу заклікана адрадзіць 
правядзенне розных відаў пазааўдыторнай працы: дыскусійных клубаў, 
мастацкай самадзейнасці, студэнцкіх бюро перакладаў, конкурсаў, алімпіяд 
і Г.Д. Пільнай увагі патрабуе арганізацыя самастойнай працы ca студэнтамі з 
максімальна рацыянальным выкарыстаннем сучасных тэхналогій і сродкаў 
навучання: аўдыё-, відэазапісаў, спутнікавага тэлебачання, сістэмы Інтэрнэт, 

• камп'ютарных і лінгафонных кабінетаў.
Пытанні ўдасканальвання і планавання вучэбнага працэсу цягнуць за сабой 

перагляд усяго зместу абучэння. Як катэгорыя методыкі выкладання змест 
абучэння разумеецца шырока і ў спрошчаным уяўленні ўключае ў сябе ўсё, 
што звязана з адказам на спрадвечныя пытанні "чаму вучыць?" і "як вучыць?”

Распрацоўка новага зместу абучэння ўкпючае ў сябе комплекснае рашэнне 
такіх асноватворных пытанняў, як вызначэнне мэт і задач, удзельнай вагі 
базавага і прафесіянальна арыентаванага абучэння, самастойных і аўдыторных 
відаў работ, тэматыкі вуснай мовы. Яна звязана з распрацоўкай новых 
вучэбна-метадычных комплексаў, якія ўключаюць у сябе падручнікі і вучэбныя 
дапамо^кнікі, складэеныя з улікам сучасных патрабаванняў лінгвістыкі і 
методыкі, вучэбныя слоўнікі-мінімумы; аўдыё- і відэакурсы, якія суадносяцца 
з праграмнай тэматыкай і пэўным чынам забяспечваюць паглыбленне 
навучэнцаў у моўнае асяроддзе. Вёльмі коратка закранем кожнае з гэтых 
пытанняў, суадносячы іх з сучаснымі навуковымі падыходамі да методыкі 
выкладання.

Да нядаўняга часу ў выкладанні замежнай мовы дамінаваў структурны 
падыход, які зводзіцца да авалодання мовай як сістэмай. У фарміраванні 
такога падыходу вялікую ролю адыграла структурная лінгвістыка, пачынаючы 
з прац дэ Сасюра, Фрыза, Ладо і іх паслядоўнікаў. Згодна методыцы выкла
дання, адпаведнай гэтаму падыходу, студэнты вывучалі мову па двух кірунках: 
з пункту гледжання яго грамадскай будовы і з пункту гледжання яго лексічнага 
складу. Выклацанне вялося на ўзроўні слова і граматычна правільнага ска
за, ізаляванага ад сацыяльнага кантэксту і рэальных штодзённых сітуацый. 
У выніку студэнт ведаў правілы будовы сказа, але не адважваўся прымяняць 
гэтыя правілы пры свабодных зносінах, у канкрэтных камунікатыўных сгтуацыях. 
Узнікала праблема суадносін граматычнай і камунікатыўнай кампетэнцыі, 
якая вырашалася пераарыентацыяй абучэння ў камунікатыўнае рэчышча. 
Граматычныя навыкі станавіліся часткай камунікатыўных. Пачалі шырэй 
укараняцца камунікатыўныя віды работы, такія, як напрыклад, ролевыя гульні; 
дыялогі, якія мадэліруюць рэчаіснасць; розныя формы групавой працы. Але 
камунікатыўны падыход рэалізоўваўся бессістэмна. Адбор моўнай тэматыкі 
праводзіўся эмпірычна і часта абмяжоўваўся бытавым асяроддзем. Набытыя 
камунікатыўныя навыкі не адпавядалі рэальным моўным патрабаванням 
навучэнцаў. ,

Узмацненне акцэнту на прагматычныя функцыі мовы і звязаны з гэтым 
пераход на прафесійную арыентацыю абучэння ў нямовазнаўчых ВНУ і 
універсітэтах прывялі да таго, што камунікатыўная лінгвістыка стала ўсё 
болей засноўвацца на функцыянальна-дзейсным падыходзе. Для рашэння 
камунікатыўных задач зараз выкарыстоўваюцца функцыянальныя моўныя 
адзінкі, характэрныя для рэальных прафесійных сітуацыйных зносін. Так, 
напрыклад, студэнты-юрьюты павінны ўмець прайграваць сітуацыі, харак
тэрныя для дзейнасці ў сістэме праваахоўных органаў: вядзенне следства, 
допыту, запаўненне анкет. Студэнты-сацыёлагі павінны мадэліраваць прафе-
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сійныя інтэрв'ю, аналізаваць тэкст як сацыялагічны дакумент, праводзіць 
аналіз грамадскіх поглядаў. Каммунікатыўна-функцыянальна-дзейсны падыход 
сёння з'яўляецца ў ВНУ агульнапрынятым; ён вызначае змест абучэння2.

Здаецца, аднак, што змест абучэння выпускнікоў класічнага універсітэта 
не павінен абмяжоўвацца толькі працай у вузкай прафесіянальнай сферы 
навучэнца. Ён павінен спалучаць у разумных прапорцыях і прафесійна- 
арыентаваную, і бытавую тэматыку, папярэдне прайшоўшук? ўважпівы адбор.

Пры абучэнні агульнай, штодзённай мове трэба сканцэнтраваць увагу на 
сацыяльна значымай праблематыцы, зыходзіць з пераліку найбольш магчымых 
і распаўсюджаных камунікатыўных намераў навучэнцаў Мэтазгодна ўлічваць 
вопыт метадыстаў якія працуюць над складаннем падручнікаў, рэкамендацыі 
аддзела па адукацыі Савета Еўропы, дзе расгіісана тэматыка кожнага 
парогавага ўзроўню валодання мовай, а самае галоўнае -  улічваць погляд 
саміх навучэнцаў выходзіць з усвядомленых імі моўных патрэб. Абавязковым 
элементам зместу абучэння павінна стаць вывучэнне мовы ў агульным 
кантэксце культуры яе носьбітаў. Замежная мова павінна быць не самамэтай, 
а сродкам фарміравання сацыякультурных і міжкультурных адрозненняў. 
Англійскі даследчык К.Фрайз лічыць, што чалавек, які валодае толькі адной 
моўнай кампетэнцыяй, з'яўляецца культурным монстрам (cultural monster), 
бо недастатковае разумение сацыяльных і экстралінгвістычных фактараў 
сур'ёзна ўскладняе камунікацыю. Нават кароткае, фрагментарнае знаёмства 
з краінай, мова якой вывучаецца, ў значнай ступені кампенсуе адсутнасць 
моўнага асяроддзя, садзейнічае павышэнню матывацыі і пазнавальнай 
цікавасці. Шырокая ж лінгва-краеведчая насычаннасць фарміруе так званыя 
фонавыя, экстралінгвістычныя веды ў галінах палітыкі, гісторыі, быта краіны, 
мова якой вывучаецца, што садзейнічае больш глыбокаму асэнсаванню 
разнастайнасці карціны свету, выхаванню цярплівасці да іншадумства і іншага 
ўкладу жыцця. Чалавек, які ведае мовы і культуру іншых народаў, ніколі не 
стане шавіністам. Тэта чалавек Свету, чалавек адзінай транснацыянальнай 
прасторы, з уласцівым яму менталітэтам i разумением жыцця.

Канкрэтным спосабам рэалізацыі міжкультурных элементаў адукацыі могуць 
быць як распрацоўка і ўкараненне ў вучэбны працэс асобных краіназнаўчых 
курсаў (модулей), так і супастаўляльны аналіз, які ажыццяўляецца пры 
вывучэнні кожнай тэмы.

Кампанентамі абноўленых праграм па замежнай мове павінны таксама сгаць, 
дзе тэта магчыма, модульныя курсы па такіх актуальных аспектах сучасных 
ведаў, як Human Relations (адносіны людзей), Business English (дзелавая 
англійская мова), якія вывучаюцца практычна ва ўсіх еўрапейскіх BHY

Абноўленьі змест навучання выклікае неабходнасць распрацоўкі новага 
пакалення вучэбна-метадычных комплексаў Апошнія маюць вялікае значэнне, 
таму што з'яўляюцца матэрыяльнай базай рэалізацыі мэт, зместу, праграм, 
метадаў абучэнфя. Яны павінны прадугледжваць комплексны аналіз усіх 
аслектаў мовы і|забяспечваць узаемазвязанае абучэнне ўсім відам моўнай 
дзейнасці ў выніку агульнасці механізма апошніх. Яны павінны будавацца з 
улікам пераемнйсці зместу, форм і метадаў Hajcix этапах абучэння, асабліва 
на лачатковым, переходным ад школы да ВНУТ

Заслугай кафедры замежных моў з'яўляецца тое, што дапаможнікі 
падобнага плану практычна па ўсіх мовах знаходзяцца ў працэсе распрацоўкі. 
На жаль, зарубежный курсы, якімі мы вымушаны карыстацца ў выкпадчыцкай 
дзейнасці, далёка не ў поўнай меры адпавядаюць латрабаванням, якія 
прад'яўляюцца нашай метадычнай школай да падобнага роду вучэбнай 
літаратуры.

Яны не адпавядаюць нашаму раскладу гадзін, сацыяльна не адаптаваны, 
ix тэматыка не адлюстроўвае практычных патрэб будучых спецыялістаў 
Вельмі часта за прыгожымі ілюстрацыямі адсутнічае выразная канцэпцыя. 
Ix бясспрэчнай вартасцю з'яўляецца арыгінальная аўтэнтычная мова, значыць, 
яны могуць і павінны служыць крыніцай даставернай іншамоўнай інфармацыі, 
разам ca слоўнікамі, рэфератыўнымі выданнямі і мастацкай літаратурай на 
замежных мовах.
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Навучанне замежным мовам павінна будавацца на выкарыстанні сучасных 
тэхналогій, і ў першую чаргу магутных камп'ютарных сістэм, якія дазваляць 
CfBafjbiqb азіную інфарматыўную прастору i атрымаць доступ да сусветных 
агульнаадукацыйных i культурных каштоўнасцей. Усё гэга патрабуе прыняцця 
адзіных міждзяржаўных адукацыйных стандартаў, якія забяспечвалі б калі 
не поўную уніфікацыю сістэм, дык, прынамсі, агульнасць іх асноватворных 
прынцыпаў.

Уаогуле, калі прыняць за асноватворную канцэпцыю абучэння Learner’s 
Centered Approach як падыход арыентыраваны на навучэнца, то галоўнай 
метадычнай канцэпцыяй можна лічыць Resourced Centered Approach, г.зн. 
абучэнне з выкарыстаннем першакрыніц, арыгінальных навуковых распрацовак 
і сучасных тэхналогій.

Такой бачыцца нам стратэгія арганізацыі і ўдасканальвання вучэбнага 
працэсу ва універсітэце. Калі пералічаныя ў пачатку артыкула праблемы 
рэарганізацыі вучэбнага працэсу (увядзенне розных узроўняў моўнай падрых- 
тоўкі, агульнае пашырэнне сеткі гадзін, прыарытэты для паспяваючых студэнтаў 
і інш.) вырашаюцца адносна лёгка, ca згоды і адабрэння адміністрацыі ВНУ, 
то праблемы ўдасканальвання зместу абучэння працаёмкія і патрабуюць 
вялікай карпатлівай працы спецыялізаваных груп і навукова-метадычнага 
Савета Цэнтра.
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