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ФАРМІРАВАННЕ ПРАФЕСІЯНАЛЬНАЙ КАМПЕТЭНТНАСЦІ 
СУЧАСНАГА ВЫКЛАДЧЫКА ЗАМЕЖНЫХ МОЎ

Сістэма прафесіянальнай падрыхтоўкі выкладчыка замежных моў павін- 
на адказваць патрабаванням педагагічнай практыкі, іншамоўнай адукацыі, 
якая, з аднаго боку, грунтуецца на фундаментальнай навукова-метадалагіч- 
най базе, стварае ўмовы.для рэалізацыі творчага патэнцыялу чалавека, са- 
дзейнічае інавацыйным пошукам выкладчыка, а з другога, забяспечвае ўлік 
сацыякультурных і гістарычных характарыстык, педагагічнай спадчыны, псі- 
халагічных падыходаў , менталітэту навучэнцаў.

У сучасны момант праводзяцца даследаванні асобных тыпаў з боку іх 
зместу, спецыфікі шляхоў і спосабаў іх фарміравання. Аднак распрацоўка 
цэласнай канцэпцыі фарміравання прафесіянальнай кампетэнтнасці вы
кладчыка замежных моў адсутнічае.

Навуковая навізна праблемы заключаецца ў тэарэтычным абгрунтаванні 
стратэгіі і тактыкі фарміравання прафесіянальнай кампетэнтнасці выкпад- 
чыкаў замежных моў з улікам сучасных сацыякультурных тэндэнцый і за- 
пытаў агульнаадукацыйнай практыкі, а таксама задач прафесіянальнага са- 
маразвіцця, дыягностыкі рэальных патрабаванняў ва ўмовах сучаснай моў- 
най палітыкі, у абставінах пераходу на новую адукацыйную парадыгму, якая 
можа быць вызначана як "школа самаразвіцця асобы."

Перш за ўсё, уяўляецца мэтазгодным разгледзець найбольш важныя 
умовы фарміравання прафесіянальнай кампетэнтнасці сучаснага выкладчы
ка. Усё больш відавочным становіцца той факт, што на дадзеным этапе 
асаблівую значнасць набываюць задачы выяўлення тэндэнцый працэсу 
сацыялізацыі, вызначэння яе пазітыўных магчымасцей, спосабаў іх узмац- 
нення.

Пры разглядзе пытання аб сацыялізацыі акцэнт патрэбна зрабіць на пра- 
фесіянальнай сацыялізацыі, паколькі жаданне, гатоўнасць, магчымасць вы
кладчыка кампетэнтна рашаць задачы, якія ўзнікаюць у працэсе іншамоўнай 
адукацыі, набываюць першачарговае значэнне. Пры гэтым эфектыўнасць 
сацыялізацыі праяўляецца і характарызуецца ўзроўнем прафесіянальнай 
актыўнасці выкладчыка, яго самаразвіцця і самарэалізацыі, якасцю рашэння 
сацыяльна-культурных і сацыяльна-псіхалагічных задач, якія, з аднаго боку, 
адлюстроўваюць асаблівасці канкрэтнага соцыума, яго пазнавальныя, ма- 
ральна-духоўныя, цэннасна-сэнсавыя арыенціры, а з другога, садзейніча- 
юць самаактуалізацыі, самасцвярджэнню выкладчыка, настойлівасці і па- 
слядоўнасці ў дасягненні мэт на кожным этапе дзейнасці. У сувязі з гэтым 
прыярытэтным напрамкам фарміравання прафесіянальнай кампетэнтнасці 
выкладчыка становіцца патрэба авалодаць асноўнымі механізмамі сацыялі- 
зацыі, якія ўключаюць міжасобасныя механізмы, істотныя для зносін у роз
ных сітуацыях адукацыйнай практыкі.
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Высокі ўзровень прафесіяналізму выкладчыка мае на ўвазе таксама на- 
яўнасць у яго цікаўнасці, любові і эмпатыі да навучэнцаў. Чым глыбей раз- 
віваюцца гэтыя здольнасці, тым больш адчувальным да ўнутранага свету 
студэнтаў, тым больш здольным разумець, аналізаваць і прадбачыць іх ма- 
тывы паводзін становіцца педагог. Умение слухаць эмпатычна -  выключна 
важная здольнасць, якую павінен мець кожны выкладчык. У гэтым выпадку 
эфектыўнасць рашэння як выхаваўчых, так і адукацыйных задач відавочная. 
Навучаць гэтаму ўменню і развіваць здольнасць пастаянна яго ўдасканаль- 
ваць у працэсе самарэалізацыі -  выключна актуальная і адначасова реаль
ная задача. Зразумела, тэта патрабуе пэўнай і дастаткова істотнай эмацыя- 
нальнай аддачы з боку навучэнца, але ўсе гэтыя затраты цалкам акупаюцца 
тымі вынікамі, якіх можа дасягнуць выкладчык, здольны слухаць эмпатычна, 
распазнаць і прагназіраваць паводзіны, узаемаадносіны навучэнцаў. Пры 
гэтым такі падыход забяспечвае рэалізацыю ўмовы паспяховых педагагіч- 
ных зносін, у працэсе якіх ажыццяўляецца фарміраванне і развіццё асобы, 
рэалізуюцца магчымасці маральна-духоўнага выхавання.

Таксама неабходна разгледзець такі важны аспект фарміравання прафе- 
сіяналізму выкладчыка, як дасягненне высокага ўзроўню развіцця самарэ- 
гуляцыі і індывідуальнасці, кантролю эмоцый, здольнасці кіраваць стрэсам, 
які можа ўзнікаць у дзейнасці выкладчыка. Таму вельмі актуальнай з'яў- 
ляецца задача развіцця мыслення, якое аздараўлівае, здымае стрэс або па- 
слабляе адмоўныя эмоцыі так званага "санагеннага" мыслення. Такім чы- 
нам, неабходнасць авалодвання адзначаным мысленнем бясспрэчная. Якія 
ж спосабы рашэння пастаўленай задачы, што з’яўляюцца рэальнымі пры 
навучанні замежным мовам? Паколькі асаблівае значэнне набывае чытанне 
так званых "аздараўляльных тэкстаў" і на іх аснове арганізацыя гутаркі, дыс- 
кусіі, арыентаванай на развіццё мыслення, якое станоўча арыентавана, та
му навучанне чытанню іншамоўных тэкстаў набывае прыярытэтны напра- 
мак.

У сувязі з гэтым першачарговымі становяцца задачы абгрунтавання ас- 
ноўных падыходаў да арганізацыі працэсу навучання чытанню; вызначэння 
статуса чытання іншамоўнай літаратуры як структуры разумовай дзейнасці, 
якая развівае; абгрунтавання відаў чытання, якім патрэбна навучаць студэн- 
таў ВНУ. Пры гэтым патрэбна разглядаць чытанне як творчае разумение 
прачытанага, як моўную дзейнасць, накіраваную на выбар інфармацыі з 
тэкстаў у аб'ёме, неабходным спецыялісту для рашэння яго прафесіяналь- 
ных задач, як сродак актывізацыі творчай пазнавальнай дзейнасці.

У сувязі з тэтым чЁптанне разглядаецца з трох пазіцый: як моўная дзей
насць, як Mata навучання i як спосаб ці ўмова навучання. Чытанне разгля
даецца намі як моўная дзейнасць (накіраваная на выбар інфармацыі з тэк- 
стаў у аб'ёме, неабходным спецыялісту для рашэння яго прафесійных за
дач); як мэта навучання (маецца на ўвазе творчае разумение прачытанага, 
якое забяспечвае глыбокае пранікненне ў сутнасць вывучаемых з'яў i ix 
творчае, крытычнае пераўтварэнне, а таксама задавальненне камунікатыў- 
ных, пазнавальных, прафесіянальных i эстэтычных патрэбнасцей спецыя- 
лістаў); як спосаб, сродак навучання ( які развівае ў студэнтаў розныя тыпы 
мыслення, у прыватнасці інверсійнае, творчае, тэхналагічнае і да т.п.), дэ- 
тэрмінаваныя патрабаваннямі фундаментальней падрыхтоўкі спецыялістаў, 
якія фарміруюць прафесіянальную культуру, што павінна спалучаць база- 
выя веды і высокае прафесіянальнае самастойнае мысленне. 3 гэтага вы~ 
нікае, што ў працэсе ўдасканальвання навучання замежнай мове, і ў пры- 
ватнасці чытанню, выкладчык адначасова вырашае задачу развіцця мыс
лення студэнтаў, фарміравання творчай асобы, удасканальвання інтэлек- 
туальнай актыўнасці, ініцыятывы, стымулявання мэганакіраванай дзейнасці, 
развіцця шырокіх пазнавальных магываў, што і з'яўляецца сацыяльным за
казам грамадства. '

Аснову распрацаванай канцэпцыі навучання чытанню на замежнай мове 
складаюць: а) творчае разумение прачытанага, якое ажыццяўляецца на
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трох узроўнях i характарызуе дакладнасць разумения інфармацыі, яе паў- 
нату і глыбіню; б)акцэнтаванне ўвагі ў працэсе навучання на развіцці пра- 
фесіянальна-значымых тыпаў мыслення (лагічнага, творчага, інверсійнага і 
г.д.) і адпаведных інтэлектуальных здольнасцей будучых спецыялістаў; 
в) абгрунтаванне неабходнасці і магчымасці навучаць творчай дзейнасці ў 
працэсе чытання іншамоўнай літаратуры; г) улік тыпаў інфармацыі шырока- 
га спектра інварыянтаў для развіцця гамы прафесіянальназначных інтэ- 
лектуальных здольнасцей.

Навучанне чытанню мэтазгодна ажыццяўляць з улікам псіхолага-педага- 
гічных характарыстык чытання, лінгвістычнай і камунікатыўнай кампетэнцыі 
чытача, узроўняў пазнавальнай дзейнасці. Адпаведна выдзелены:

1) чытанне, якое ажыццяўляецца ў працэсе самастойнай інфармацыйна- 
пошукавай дзейнасці, калі чытач знаходзіць інфармацыю, якая можа ўяў- 
ляць для яго цікавасць, і вызначае яе магчымае выкарыстанне;

2) чытанне, якое ажыццяўляецца ў працэсе самастойнай творчай дзей- 
насці, калі чытач суадносіць выбраную інфармацыю з той, якая яму ўжо вя- 
дома, і складае прагноз яе творчага выкарыстання;

3) чытанне, якое ажыццяўляецца ў працэсе самастойнай навукова-да- 
следчай і навукова-педагагічнай дзейнасці (у інстытуце і ў будучым пры вы- 
кананні сваіх прафесіянальных абавязкаў), калі чытач вызначае перспекты- 
вы выкарыстання выбранай інфармацыі з мэтай ажыццяўлення навукова- 
даследчай і навукова-педагагічнай дзейнасці.

3 улікам псіхолага-педагагічных характарыстык уменняў чытання вельмі 
важным з'яўляецца ўстанаўленне ўменняў у залежнасці ад узроўняў 
творчага разумения прачытанага, характару структурна-лагічнай схемы 
тэкстаў, мэт чытання. Адпаведна выдзяляюцца тры групы ўменняў.

Уменні першай трупы забяспечваюць творчае разумение прачытанага на 
першым ўзроўні ў працэсе пошукавай камунікатыўна-пазнавальнай дзей- 
насці, якая ўключае: пошук логіка-сэнсавых адносін розных тыпаў: паміж 
абгрунтаваным-неабгрунтаваным сцвярджэннем, паміж стэрэатыпным і 
арыгінальным рашэннямі і г.д.; доказ свайго выбару з выкарыстаннем ін- 
фармацыі тэксту; доказ па аналогіі з прапанаваным. У працэсе фарміраван- 
ня гэтых уменняў развіваецца лагічнае мысленне чытачоў.

Уменні другой трупы забяспечваюць творчае разумение прачытанага на 
другім узроўні ў працэсе дзейнасці, якая змяшчае элементы творчасці 
(уменні ўстанавіць характер логіка-сэнсавых адносін; уменні даказаць сваё 
рашэнне з выкарыстаннем індуктыўнага ці дэдуктыўнага спосабаў і г.д.) У 
працэсе фарміравання гэтых уменняў развіваецца крытычнае мысленне 
чытачоў.

Уменні трэцяй трупы забяспечваюць творчае разумение прачытанага ў 
працэсе дзейнасці, якая змяшчае элементы творчасці, даследавання (умен- 
ні: вывесці заключэнні з некалькіх пасылак, сфармуляваць новыя суджэнні 
па зместу прачытанага; інтэрпрэціраваць палажэнні тэксту (калі....то) i г.д. У 
працэсе фарміравання гэтых уменняў развіваецца інверсійнае мысленне 
чытачоў.

Сістэма навучання можа быць вызначана ў выглядзе сукупнасці такіх 
узаемазвязаных кампанентаў, як: 1) мэта навучання, якая прадугледжвае 
ўзбраенне студэнтаў тэхналогіяй чытання на аснове ўдасканальвання роз
ных тыпаў самастойнасці (інфармацыйна-пошукавай, творчай, даследчай), 
развіцця інтэлектуальных здольнасцей і творчых магчымасцей; 2) этапы 
навучання, якія ўстаноўлены з улікам галоўных характарыстык разумения i 
спецыфікі творчага разумения; галоўных відаў чытання; асноўных уменняў 
чытання; тыпаў тэкставай інфармацыі шырокага спектра інварыянтаў інфар- 
мацыйных характарыстык; базавых тыпаў творчай дзейнасці; прафесіяналь- 
на-значных тыпаў мыслення; 3) тактыка навучання, якая ўключае крэатыў- 
ную сітуацыю як асноўны прыём, што дазваляе адначасова рашаць дзве за
даны: навучаць тэхналогіі чытання і ўдасканальваць, развіваць творчы па- 
тэнцыял асобы; 4) тэкставы матэрыял, градацыя якога па ступені складана-
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сці вызначаецца з улікам спецыфікі меркаванняў і вывадаў, якія змяшчаюц- 
ца ў тэкстах.

Сучасныя даследаванні паказваюць, што навучанне замежным мовам, і ў 
прыватнасці чытанню, мэтазгодна будаваць на аснове тыпалогіі крэатыўных 
сітуацый чытання, якая ўключае пакеты сітуацый чытання, створаных на ас
нове тэарэтычна абгрунтаванай і экспериментальна праверанай сістэмы 
прафесіянальна-арыентаваных заданняў, задач, пытанняў, праблем, струк- 
турна-сэнсавых і перспективных сродкаў стварэння і кіравання крэатыўнымі 
сітуацыямі чытання, накіраваных на развіццё лагічнага, даследчага, інвер- 
сійнага мыслення на аснове разумения інфармацыі тэксту з улікам асноў- 
ных характарыстык яго логіка-сэнсавых адносін; на аснове ацэнкі інфар- 
мацыі тэксту і прагназіравання яе магчымага творчага выкарыстання; на ас
нове прагназіравання развіцця праблем тэксту ў форме, арыентаванай на 
ажыццяўленне даследчай дзейнасці.

Такім чынам, фарміраванне прафесіянальнай кампетэнтнасці выкладчы- 
ка -  складаны і шматгранны працэс. I чым болей увагі ён будзе удзеляць 
авалоданню інавацыйнымі тэхналогіямі, праектнай методыкай, метадала- 
гічнай культурай, тым больш пленным будзе вынік яго дзейнасці.

B A .  К А П Ы Т К А

ТЫПЫ МАЎЛЕНЧЫХ СІТУАЦЫЙ У ПЕДАГАПЧНЫМ ДЫСКУРСЕ

Мэта артыкула ахарактарызаваць тое, што абумоўлівае разгортванне 
апавядальных хадоў у педагагічнай практыцы. Сваю мэту аўтар бачыць у 
тым, каб акрэсліць сітуацыі педагагічнага дыскурсу, абапіраючыся на пала- 
жэнні тэорыі маўленчай дзейНасці ў выкладзе А.Я. Супруна1.

Своеасаблівы характар стратэгіі маўленчай дзейнасці настаўніка, якая 
звязана з рэалізацыяй намеру «рабіць што-небудзь сумесна», у нашай ін- 
тэрпрэтацыі выступав прычынай узгодненасці маўленчых актаў і выкпікае 
эфектыўнасць прэзентацыі мовы, накіраванай на перадачу вучэбнай інфар- 
мацыі і фарміраванне новых ведаў. Такая ўзгодненасць маўленчых актаў 
канвенцыянальная: заўважым, што кожны фрагмент педагагічнага дыскурсу 
мае свае межы сэнсавага і фармальнага вычэрпвання, а маўленчыя паво- 
дзіны ўдзельнікаў камунікацыі рэгламентаваны аглядным і абмежаваным 
наборам выказвальных форм і змены роляў тых, хто ўступае ў вучэбны 
дыялог.

Структуру ролевага ўдзелу можна прадставіць наступным чынам:
1. Выказванні (паведамленне настаўніка і адказы вучня), што маюць ха

рактар «маналагічных уставак» у ход урока.
2. Фрагмент дыскурсу, дзе праяўляюцца пераважна імператыўныя (па- 

буджальныя) намеры настаўніка з мэтай каардынаваць работу вучняў ці ат- 
рымаць адпаведны адказ на пытанні вучэбнага характеру. Схема такіх зно- 
сін мае імплікатыўны характар і можа быць прадстаўлена ў выглядзе 
«х->у», дзе (х) i (у) адпаведна настаўнік i вучань, а знак імплікацыі адлюст- 
роўвае аднанакіраванасць маўленчых зносін.

3. Дыскурсіўная форма, якая фіксуе нешматлікія факты сустрэчных ка- 
мунікатыўных інтэнцый вучня і ў зафіксаваным матэрыяле дэманструе вуч- 
нёўскія пытанні пераважна «дазваляльнага» характару.

4. Апошні фрагмент структуры ролевага ўдзелу характарызуецца намі як 
«гарманізуючы дыялог»2, дзе вучань і настаўнік выступаюць у якасці раў- 
напраўных суб’ектаў таго, пра што гаворыцца. Заўважым, што двунакірава- 
ны фрагмент дыскурсу хутчэй ідэал у практыцы выкладання, а сама «дыя- 
лагічнасць» праяўляецца ў кантэксце так званых «развіваючых тэхналогій» 
навучання, дзе асабліва выразна рэалізуецца намер настаўніка, гаворачы 
словамі А.С. Анісімава, «вырошчваць» вучня э.

77


