
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.
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Прапаноўваючы каментарый зместу дыскурсіўных форм, адзначым, што 
тыповым прадстаўніком навучальнага маўлення выступаюць першыя тры 
дыскурсіўныя формы, ступень іх наяўнасці-адсутнасці вызначае стыль пе- 
радачы інфармацыі, пры гэтым, чым больш рэалізацый «х->у», тым менш 
«шумавы» эфект, а сам урок больш дынамічны. I, наадварот, запаўненне 
прасторы ўрока выказваннямі настаўніка маналагічнага тылу выклікае эфект 
«адхілення» ад адрасата дзеяння. Паказальныя ў гэтых адносінах вынікі 
эксперыменту, які праводзіўся аўтарам са студэнтамі другога (да педагагіч- 
най практыкі) і чацвёртага (пасля знаёмства са школай) курсаў Бранскага 
педагагічнага універсітэта. Ста студэнтам было прапанавана скласці тэкст з 
развіццём вызначанай для тлумачэння тэмы. У выніку прыкладна 75% сту- 
дэнтаў другога курса выканалі задание ў маналагічнай манеры, ў той час як 
студэнты чацвёртага курса дэманстравалі пераважна «пабуджальны» ха
рактер разгортвання дыскурсу, дзе камунікатыўнасць праяўлялася як дыя- 
лагічнасць.

Элементарнае азначэнне маўленчых актаў у пратакольных запісах уро- 
каў з мэтай фіксацыі чаргавання дыскурсіўных форм паказвае на хвалепа- 
добную, рытмічна арганізаваную ўпарадкаванасць урока з низменным зва- 
ротам да «х->у» адносін. Тэта дае падставы лічыць дадзеную дыскурсіўную 
форму дамінантай разгортвання педагагічнага маўлення, своеасаблівым 
стрыжнем яго структуры. У нашым аналізе ідэя дамінантнасці выступав па- 
казчыкам тых маўленчых актаў, якія забяспечваюць спантаннасць разгорт
вання дыскурсу.

Нязменны зварот да імператыўных зносін сведчыць аб тым, што маўлен- 
чая дзейнасць вучня апярэджваецца i фактам яго ўнутранай адсылачнасці: 
у сітуацыі навучальнага маўлення вучань павінен так будаваць свой адказ, 
каб ён суадносіўся з моваю настаўніка. Больш таго, вучань, “свядома ці не- 
свядома”, дае схемы свайго маўлення, адштурхоўваючыся ад таго, як раз- 
важае настаўнік. Так намі ўяўляецца актуальнасць праблемы этыкі маўлен- 
чых выяўленняў педагога, які сваім словам не толькі “выбудоўвае” жыццё 
вучня, але i бярз на сябе адказнасць за структуры маўленчых паводзін, якія 
ствараюцца ім.

УлІк спалучальнасці дыскурсіўных форм дапускае ацэнку разгортвання і 
прадстаўлення зместу педагагічнага маўлення. Нагадаем, што ядзерным 
кампанентам зместу маўленчай дзейнасці з’яўляецца ажыццяўленне стра- 
тэгіі «згоды ці адсутнасці згоды рабіць што-небудзь сумесна». Па нашых на- 
зіраннях, педагагічны дыскурс адзначаецца чатырма сітуацыямі, якія адлю- 
строўваюць меру інфармацыйнай узгодненасці камунікантаў.

Сітуацыя А паказвае распазнаванне інфармацыйных пасылаў і назіраец- 
ца ў тым выпадку, калі неабходна ўвесці новую вучэбную інфармацыю, а 
таксама, калі настаўніку даводзіцца «гаварыць што-небудзь», а вучню «што- 
небудзь рабіць», у выніку чаго прастора ўрока запаўняецца несупадаючымі 
маўленчымі актамі. На гэтым этапе разгортвання дыскурсу ён характарызу- 
ецца высокай ступенню інфарматыўнай няпэўнасці, якая паслядоўна здыма- 
ецца на трох астатніх узроўнях. Такую разузгодненасць легка назіраць на 
пачатку ўрока, дзе ў залежнасці ад намераў настаўніка па-рознаму здыма- 
ецца мера няпэўнасці. Так мы заўважылі, што настаўніцка-вучнёўскія зно- 
сіны да ўрока забяспечваюць больш спакойны пераход да ўласна наву- 
чальнай мовы, i наадварот, арганізацыйны момант можа зацягнуцца да 
10-15 мінут у тым выпадку, калі настаўнік не робіць захадаў узгадніць нор
мы ўзаемадзеяння ў калектыве.

Сітуацыі Б і B -  гэта сітуацыі ўзаемнага адмаўлення, яны адлюстроў- 
ваюць тыя моманты дыскурсу, калі інфармацыя з’яўляецца не зразумелай 
вучню, або, наадварот, вучнёўскія адказы ацэньваюцца негатыўна. Такія 
ўзаемаадносіны могуць выклікаць камунікатыўны канфлікт ці дыскамфорт, 
маўленчую агрэсію настаўніка ці негатывізм вучня.

Сітуацыя Г характарызуецца супрацоўніцтвам настаўніка і вучня, гатоў- 
насцю пазітыўна ўступаць у вучэбны дыялог. Як сведчыць матэрыял, аўта-
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матызм уключэння аўдыторыі назіраецца толькі ў выключных выпадках, на 
самай справе картэж актыўных удзельнікаў камунікацыі ў вучняў 5-6 кпасаў 
на эфектыўна арганізаваных уроках складае 8-12 чалавек, для параўнання, 
у 10-11 класах -  5-6 навучэнцаў. Умоўна суцэльная картэжнасць назіраец- 
ца ў выпадках праграміраванага навучання, калі, напрыклад, вучні пятага 
класа з дапамогай светлафора ацэньваюць правільнасць рашэння задачы 
аднакласнікамі.

Як ужо адзначалася, дамінантай разгортвання структуры дыскурсу з’яў- 
ляюцца «пабуджальныя» маўленчыя хады, якія часцей за ўсё звязаны з 
перфарматыўнай накіраванасцю маўленчых актаў-выказванняў, «прад’яў- 
ленне якіх адначасова называе і выконвае названае імі дзеянне» 4. Вядома, 
што пабуджэнне -  гэта першае, што ўзнікла ў індывідуальным развіцці ча- 
лавека. Гэта прымушае нас звярнуцца да такіх феноменаў культуры быцця 
індывіда, дзе наглядна магла б рэалізавацца «ўзгадняльная» стратэгія па- 
водзін, якая суадносіцца з «імператыўнасцю», «кантактнасцю», «сітуатцый- 
ным сутыкненнем» з адрасатам дзеяння -  усім тым, што выступав паказчы- 
кам педагагічнага дыскурсу. На наш погляд, прататыпам маўленчай прасто- 
ры ўрока выступав дзіцячая гульня. На самай справе, урок, як і ўсякая гуль- 
ня, мае адзіны тэматычны стрыжань, што «сімультанна аб’ядноўвае гуляю- 
чых» 6, ён загадзя вызначаецца (што выразна назіраецца ў сітуацыі наву
чання першакласнікаў) правіламі чарговасці ўваходжання ў гульню і выхаду 
з яе са сваімі элементам!' спагнання, трэнінгу і муштры (характэрныя рысы 
імператыўнага фрагменту дыскурсу), фантазійнымі адсылкамі і канструяван- 
нем займальнага коду (маналагічныя формы паведамлення настаўніка, 
асабліва пры тлумачэнні новага матэрыялу), магчымасцямі паказаць сваю 
спрытнасць і ўменне, саперніцтва з мэтай дэманстрацыі лепшых вынікаў у 
навучанні (апошняе праяўляецца ў сітуацыі адказаў вучня). Для прасторы 
эфектыўна арганізаванага ўрока характэрна сваеасаблівае нематываванае 
адзінства тых, хто ўзаемадзейнічае з арганізатарам зносін -  настаўнікам, 
умение якога не ў тым, як ён можа навязваць стандартызаваныя схемы 
размовы інструктыўнага тыпу, а ў тым, як ён умее дырыжыраваць гэтымі 
зносінамі, як ён можа ўкпючаць кожнага ў кантэкст разгортвання маўлення.

Аналіз урока дае магчымасць успрымаць яго як тэкст з адпаведнымі пра- 
сторавымі, колькаснымі і якаснымі паказчыкамі яго завершанасці. Калі пага- 
дзіцца з тым, што кожны тэкст мае сваю рамку, то сваеасаблівасць разгорт
вання педагагічнага дыскурсу -  адсутнасць пэўнай мяжы завершанасці. Мы 
звярнулі ўвагу, на тое, што рамачныя «метадычна абгрунтаваныя» кампа- 
зіцыйныя схемы вытрымліваюцца больш менш для паказальнага тыпу ўро- 
ка, а само дамашняе задание (мэтавы кампанент мовы настаўніка) у што- 
дзённым ужытку займае рознае месца. Відаць, званок і з'яўляецца тым cir- 
налам, які абмяжоўвае і рэгламенціруе маўленне як настаўніка, так і вучняў. 
У адсутнасці межаў завершанасці -  прадвызначэнне педагагічнага дыскур
су: фарміраваць веды ўвесь час занава, з перспектывай бясконцасці пазна- 
вальнага.
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