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Вядома, што зместам навучання рускай мове на падрыхтоўчым 
факультэце з’яўляецца фарміраванне навыкаў моўнай дзейнасці, прак- 
тычнае авалоданне мовай у бытавой і прафесійнай сферах зносін. 
Фарміраванне навыкаў гаварэнпя (маналагічная і дыялагічная мовы), 
чытання, аўдзіравання і пісьма ажыццяўляецца на практычных запят
ках, дзе вывучаюцца дзве стылявыя разнавіднасці рускай мовы: агульна- 
літаратурная і навуковая. Ва ўмовах падрыхтоўчых факультэтаў тэхніч- 
нага профіліо прапануецца скаардынаванае вывучэнне агульналітаратур- 
нага і навуковага стыляў на запятках па рускай мове паралельна з 
вывучэннем агульнатэарэтычных дысцыплін. Комплексны характар на
вучання рускай мове на падрыхтоўчым факультэце прадугледжвае па- 
ралельнае і ўзаемазвязаігае навучание ўсім відам моунай дзейнасці.

Аўдзіраванне (успрымаине і разумение мовы, якая гучыць) уяўляе 
сабой актыўны творчы працэс. Гэты працэс суправаджаецца складанай 
мысліцельнай дзейнасцю, напружанай работай памяці, Аўдзіраванне 
з’яўляецца найбольш складапым відам моўнай дзейнасці ў параўнанні 
3 гаварэннем і чытаннем. Прапускная здолыіасць слыхавога аналізатара 
ў 5—6 разоў ніжэй за прапускную здольнасць зрокавага. Вядома, што 
замежная мова ўспрымаецца на слых значна цяжэй, чым родная.

Зрокавая памяць у большасці людзей діазвіта значна лепш, чым 
слыхавая. I менавіта таму мэтазгодным уяуляецца выкарыстанне зро
кавага падмацавання, асабліва на пачатковым этапе иавучания аўдзіра- 
ванню, а таксама пры слуханні такіх складаных відаў аўдыятэкстаў, як 
лекцыя.

Хаця навыкі гаварэння і аўдзіраванмя ўзаемазвязаныя, дабіцца ix 
раўнамернага развіцця магчыма, толькі прьімяняючы спецыяльныя 
градуіраваныя па ступені нарастания цяжкасці практыкаванні па развіц- 
цю здольнасцей разумець вусную мову ў розных умовах зносін. Аўдзі- 
тыўныя навыкі могуць адпрацоўвацца на матэрыяле асобных сказаў, 
словазлучэнняў і нават слоў. Пры навучанні аўдзіраванню як віду 
моўнай дзейнасці асноўнай адзінкай навучання становіцца аўдыятэкст.

Дакладная матывацыя вывучэння мовы дазволіць выкладчыку фік- 
саваць аб’ём і спецыфіку ведаў, якімі павінны авалодаць навучэнцы. 
Далей на гэтай падставе праводзіцца дазіроўка фактаграфічнага матэры- 
ялу, пасля чаго выбіраецца стратэгія навучання.

Калі выкладчык вызпачыў дастатковы ўзровень валодання мовай, ён 
складвае дзеля сябе канчатковы тэкст-выказванне, які павінен пакры- 
ваць усю сферу мэтавай камунікацыі. У канструкцыі канчатковага 
тэксту-выказвання выкладчык асабліва дбайна ўдакладняе сінтаксічны 
склад кожнай фразы: у тэксце павінны быць прадстаўлены тыя мацэлі, 
над якімі ён будзе працаваць са студэйтамі на працягу ўсяго часу на
вучання.

Мы ўпэўнены, што методыка — гэта перш за ўсё рацыяиальна
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адабраиы лексіка-граматычны матэрыял кожнага капкрэтнага урока, а 
затым ужо — стратэпя навучапия. Дзейснасць кожнай методыкі вы- 
яўляецца праз чарнавую карпатлівую работу з навучэпцамі па выпра- 
цоуцы Ў ІХ уменняў і павыкаў, якія павіпны забяспечыць ім валодапне 
ўсімі відамі мовы. Але абавязкова — на абмежаваным, строга дазіра- 
ваным моўным матэрыяле.

Навучанне ва ўмовах падрыхтоўчага факультэта, несумненна, павін- 
на быць інтэнсіуным. Пад інтэнсіфікацыяй вучэбнага працэсу мы 
разумеем дасягненне пастаўленых мэт навучання ў найкарацейшы 
тэрмін і 3 найвышэйшай эфектыўнасцю. Шляхі гэтай інтэнсіфікацыі 
ляжаць, на наш погляд, у наступпым кірунку:

1) адбор І арганізаг(ыя вучэонага матэрыялу;
2) навуковая арганізацыя вучэбнага працэсу;
3) арганізацыя дзейнасці навучэпцаў з улікам ix індывідуальных 

асаблівасцей па авалоданню гэтым матэрыялам.
Адбор і аргапізацыя вучэбных матэрыялаў уключае адбор лексіка- 

граматычпага мінімуму, які пакрываў бы сферу мэтавай камунікацыі, 
^ганізацыю  адабранага матэрыялу адпаведна спосабам яго прэзентацыі. 
Пад навуковай арганізацыяй вучэбнага працэсу мы разумеем складаны 
комплекс умоў, здольных забяспечыць метадычна правільнае выкладан
не. I калі гэты, дакладна адабраны матэрыял пакрывае сферу мэтавай 
камунікацыі і метадычна беспамылкова арганізаваны, засвоены студэн- 
там 1 — такое навучанне можна назваць і эфектыўным, і інтэнсіўным.

Пры адборы матэрыялу і рабоце над ім неабходна добрасумленна 
прытрымлівацца вядомых аксіём айчыннай методыкі выкладання ру
скай мовы як замежнай: 1) ісці ад простата да складанага, паступова 
нарошчваючы цяжкасці; 2) прапанаваны матэрыял павінен быць пасіль- 
ным для ўспрымання на дадзеным этапе навучання; 3) дзеля засваеиия 
таго ЦІ іпшага матэрыялу патрэбна дастатковая колькасць практыкаван- 
няў, ЯКІЯ трэніруюць і замацоўваюць гэты матэрыял; 4) навучанне ўсім 
відам моўнай дзейпасці павіпна весціся на адным і тым жа моўным ма
тэрыяле.

Істотную ролю ў стымуляванні развіцця методыкі і нават вылучэнні 
карысных ідэй іграюць тэхнічныя сродкі павучання. На пачатковым 
этапе навучання неабходиы добрыя лінгафонныя кабінеты: у гэты час 
ідзе «пастаноўка» гукаў, вывучэнне структурных мадэлей. Прычым на 
ранняй стадыі навучання вельмі карысна спалучыць слуханне з візуаль- 
ным успрыманнем прапаиуемага матэрыялу. I на раннш этапе і пазней 
паспяховаму станаўленню навыкаў аўдзіравання вельмі спрыяіоць ву- 
чэбныя ДЫ Я-, відэа- і кінафільмы. Выкарыстоўванйе ў працэсе навучан
ня кінафільмаў і радыёпраграм на рускай мове карысна, калі дазваляе 
шматразова ўзнаўляць той ці іншы фрагмент. Метады праграміраванага 
навучання, як нам здаецца, цэнныя галоўным чынам тым, што яны 
ўпрыгожваюць вучэбпы працэс і робяць яго разнастайным.

Развіццё навыкаў аўдзіравання павінна забяспечыць метадычна аб- 
грунтаваная сістэма практыкаванняў, пад якой трэба разумець аргані- 
зацыю дзеянняў, узрастаючых па моўнай і аперацыйнай цяжкасці, з 
улікам паслядоўнасці станаўленпя ўменняў і навыкаў успрымання 
мовы на слых. Дадзеная сістэма павінна забяспечыць: а) суадноснасць 
практыкавапняў з асаблівасцямі аўдзіравання на псіхафізіялагічным 
узроўні; б) скіраванасць падсістэм (падгруп) практыкавапняў на пасту- 
повае і ўзаемазвязанае фарміраванне ўмснняу і павыкаў успрымання 
мовы на слых; в) магчымасці карэляцыі яе з сістэмамі практыкаванняў 
для развіцця іншых відаў моўнай дзейпасці і, ў першую чаргу, з сістэмай 
практыкаванняў для навучапия гаварэнню; г) рэалізацыю канчатковай 
практычнай мэты і звязаных з гэтым задач навучання гаварэнню.

Састаўнымі кампанентамі любой сістэмы практыкаванняў з’яўляюц- 
ца групы, тыпы, віды практыкаванняў і іх размяшчэнне, адпаведнасць 
паслядоўнасці фарміравання навыкаў і ўменняў, колькасць практыка- 
ванняў, іх аб’ём і месца выканання, колькасць і характар аперацый. 3 
гэтых кампанентаў пастаяннымі застаюцца толькі аргументаваная пас- 
лядоўнасць размяшчэння практыкаванняў і паслядоўны характар фар- 
міравання ўменняў і навыкаў. Што датычыцца іншых складнікаў, то 
яны зменьваюцца ў залежнасці ад віду моўнай дзейнасці, ад этапу 
навучання, моўнай падрыхтоўкі і іншых фактараў.
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Такім чынам, кожнае моўнае ўменне мае ў сваей аснове аўтаматы- 
заваныя замацаванні аперацыі, выпрацаваныя над кантролем усведам- 
лення 3 дапамогай разнастайных падрыхтоўчых і моўных практыкаван- 
няў. Падсістэма падрыхтоўчых практыкаванйяў з’яўляецца вельмі важ- 
най часткай агульнай сістэмы практыкаванняў. Яна павінна забяспе- 
чыць тэхнічныя навыкі (перцэпцыйна-сенсорную аснову) аўдзіравання, 
зняць лексічныя і псіхалагічныя цяжкасці сэнсавага ўспрымання, ра- 
звіць уменне логіка-сэнсавай апрацоўкі знакаў больш нізкіх узроўняу— 
ад слоў да сэнсавага куска, гэта значыць — забяспечыць умовы пра- 
цякання аўдзіравання як віда моўнай дзейнасці.

Да гэтай падсістэмы практыкаванняў можна прад’явіць наступныя 
патрабаванні: 1) палегчаныя ўмовы выканання практыкаванняў за кошт 
стварэння апор і арыенціраў успрымання, частковага зняцця «незапраг- 
рамаваных» цяжкасцей, шматкратнасці паўтарэння і гэтак далей; 2) 
паступовасць павелічэння аб’ёму практыкаванняў і моўных цяжкасцей;
3) канцэнтрацыя ўвагі на адной цяжкасці або на групе аналагічных 
цяжкасцей; 4) спалучэнне у практыкаваннях вядомага і невядомага 
матэрыялу; 5) накіраванасць увагі пераважна на форму.

Моўныя практыкаванні садзейнічаюць выпрацоўцы ўменняў успры- 
маць моўныя паведамленні ва ўмовах, якія набліжаюцца да натураль
ных моўных зносін. Яны прывучваюць: 1) выяўляць найбольш інфар- 
матыўныя часткі паведамлення; 2) знімаць праблемы разумения за 
кошт прагназавания на ўзроўні тэксту; 3) суадносіць тэкст з сітуацыяй 
зносін; 4) дзяліць аўдыятэкст на сэнсавыя часткі і выяўляць галоўную 
думку ў кожнай з іх; 5) аб’ядноўваць разрозненыя сэнсавыя часткі ў цэ- 
лы тэкст’ 6) прыстасоўвацца да розных тэмпаў прад’яўлення аўдыя- 
тэксту; 7) прыстасоўвацца да індывідуальных асаблівасцей гаворачых.

Моўныя практыкаванні павінны праводзіцца на аўдыятэкстах са 
значным патэнцыялам для рашэння камунікатыўных пазнавальных 
задач. Накіраванасць увагі на форму і змест з’яўляецца істотпай рысай 
адрознівання падрыхтоўчых і моўных практыкаванняў. Мэтазгодна 
вылучаць групы двух прызначэнняў; для навучання розным узроўням 
успрымання аўдыятэксту і для развіцця ўменняў сэнсавай апрацоўкі 
ўспрымальнай інфармацыі.

У натуральных моўных зносінах успрыманне для «здавальнення 
слухаць» адбываецца даволі рэдка. Часцей за ўсё ўспрынятая інфарма- 
цыя абмяркоўваецца, інтэрпрэтуецца, фіксуецца пісьмова (поўнасцю 
альбо выбарачна). Наступная перапрацоўка інфармацыі вызначае і 
выбар мэтанакіраваных аперацый.


