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ний, связаны со структурой стимула либо мотивизации; 3) способ
ность к перцепции, действиям и принятию решений основывается 
на приспособленных к окружающей среде нейронных структурах, 
которые модифицируются образованием и коррекцией индивиду
альной памяти; 4) следствием использования опыта и накопления 
информации является изменившееся и приспособленное к окружа
ющей среде поведение. При этом изменение поведения положитель
но влияет на адаптируемую систему; 5) вероятность появления оп
ределенных способов поведения в тех или иных вызывающих раз
дражение ситуациях изменяется как следствие предшествующих 
встреч с данными или аналогичными побуждающими раздражение 
ситуациями. На основании этих положений нами построена функ
циональная модель социально-психологической адаптации ино
странного учащегося в процессе обучения. 

• 

I. I . Навасельцава 

ФАРМ1РАВАННЕ У СТУДЭНТАУ-ЭКАНАМ1СТАУ 
ЛШГВАКУЛЬТУРАЛАПЧНАЙ I ПРАФЕС1ЙНАЙ 

КАМУН1КАТЫУНАЙ КАМПЕТЭНЦЫ1 У ПРАЦЭСЕ 
ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Праблемы самапазнання, адраджэння нацыянальнай культуры, 
захавання роднай мовы набыл1 асабл)вую актуальнасць сёння, кал1 
наглядна бачиы выхаваучыя, культурна-асветшцюя i эканам1чныя 
пралж1, а большая частка моладз1 вывучае мову сваей нацьй як мову 
шшага народа. Аснова плённасщ i иерспектыунасщ ycix ирункау, 
шляхоу i метадау сучаснай педагогпо - нацыянальная аснова у наву-
чанш i выхаванн!. Задача выкладчыка - выхоуваць сацыяльна пауна-
цэннага грамадзянша, нацыянальнага штэл1геита, на яшм будзе тры-
мацца, расщ i дужэць Беларусь. 

Сярод шматлж1х агульнаадукацыйных, праф1люючых i спецы-
яльных дысцыпл1н, яюя вывучаюць студэнты БДЭУ, беларуская мо-
ва як вучэбны прадмет займае асабл1вае месца: у працэсе яе выкла-
дання студэнты разв1ваюць уменн! i навык1 карыстання роднай мовай 
як галоуным сродкам камун1кацьп, сродкам атрымання новай карыс-
най 1нфармацьп, удасканальваюць вуснае i пкьмовае мауленне, фар-
м1руюць прафес1Йную камун!катыуную дасведчанасць на базе бела-
рускамоунага матэрыялу па спецыяльнасщ. 

Выхаванне i адукацыя MHorix иакаленняу людзей ажыццяуля-
ецца праз засваенне культуры сваей нацьй, а чым больш разнастай-
ныя сувяз1 чалавека з навакольным светам i 1ншым1 людзьм1, тым 
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большым1 магчымасцям! ён валодае для развщця сваей асобы, са-
маудасканалення. Выкладчык роднай мовы павшен выхоуваць бе-
ражл1вае стауленне да культурнай спадчыны народа, да агульнача-
лавечых маральных каштоунасцей. Слстэма каштоунасцей любога 
народа, яго звыча! i традыцьп адлюстроуваюцца у рэал1ях мовы. 
Родная мова - асноуная частка духоунай культуры, этшчная пры-
мета нацьн, гарантыя яе пстарычнага кнавання у свеце, галоуны 
сродак выхавання нацыянальнай самасвядомасщ i далучэння да 
сусветнай культуры, вядзення дыялогу культур. Беларусь знахо-
дзщца на скрыжаваннях Еуропы, з'яуляецца своеаеабл1вым мас-
том пам1ж Захадам i Усходам, пам1ж рускай з моцным! усходшм1 
элементам! i заходнееурапейскай культурам!, таму выхаванне на-
цыянальных самабытных духоуных каштоунасцей у свядомасц! мо-
ладз! - адна з асноуных задач, вырашэнню якой павшны спрыяць 
занятк! роднай мовай. Практычнае авалоданне роднай мовай фар-
Mipye л!нгвакультуралаг1чную дасведчанасць студэнтау, г.зн. паг-
лыбляе веды пра нацыянальную культуру, увасобленую у мове. 
Зместам лшгвакультуралапчнага аспекта навучання з'яуляюцца 
адз!нк! навучання, яшя раскрываюць этнаграф!чныя, культурныя, 
пстарычныя, грамадсюя i пал!тычныя рэалИ нацыянальнага соцы-
ума. У аснову навучання пакладзены тэкст, удасканаленне навыкау 
i уменняу студэнтау ва ycix вщах мауленчай дзейнасц1. Акрамя пе-
радачы моуных сродкау кожны тэкст нясе щкавую !нфармацыю 
пра ricTOpbiro, культуру, геаграфш, значныя падзе! i выдатных 
асоб Беларус!, што спрыяе выхаванню гармашчна разв1тай асобы, 
фарм!руе светапогляд, пашырае кругагляд студэнтау. Трывалае ва-
лоданне мовай i мауленнем вызначаецца сфарм!раванасцю каму-
Н1катыунай, моунай, этнакультурнай кампетэнцьй. Культураю зно-
cin i мовы пав!нны валодаць снецыял!сты ycix прафесш. Таму вя-
л!кая увага на запятках роднай мовай надаецца развщцю узроуню 
валодання студэнтам!-эканам1стам! услм арсеналам выражальных 
спосабау мовы i умения адчуваць сэнсавы бок слова, бо унутраная 
форма слова i фарм!руе духоунасць асобы, грамадства. У стварэнш 
канцэптасферы нацыянальнай мовы асабл!вая роля належыць nicb-
менн!кам. Студэнты вылучаюць у тэкстах-узорах з творау выдат
ных майстроу беларускага слова ключавыя словы, як1я з'яуляюцца 
выразшкам! канцэптау - асабл1вых «ментальных утварэнняу» (ду
хоуных асабл1васцей народа), што дапамагае усвядом!ць своеасаб-
л!васць нацыянальнага моунага светабачання, зразумець, яюм 
дз!восным скарбам з'яуляецца наша мова, якая яна невычэрпна 6а-
гатая i самабытная. Разнастайныя практыкаванн1, ск1раваныя на 
работу з мастацюм тэкстам, садзейшчаюць i узбагачэнню базавага 
л1нгв1стычнага патэнцыялу, павышэнню культуры маулення, раз-
видцю творчага мыслення, л1нгвакультуралаг1чнай кампетэнцы1 
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студэнтау, фарм1раванню моунай асобы з каштоунасным поглядам 
на родную мову, абуджэнню нацыянальнай свядомасщ моладз). 
Свядомасць чалавека дэманструе яго уласную культуру, нацыя-
нальны соцыум. Зварот да нацыянальнай спецыф1к1 асобы i яе рэа-
л1зацьй у мауленш вядзе да асэнсавання асабл1васцей мыслення 
свайго народа. У працэсе заняткау праз родную мову студэнты зас-
войваюць культуру i традыцьп сваей нацьй у аргашчным адзшстве 
з яе псторыяй i адначасова пазнаюць i caMix сябе. 

Засваенне прафесшнай лекс1к1, авалоданне мовай спецыяльнас-
щ - асноуная моуная i камушкатыуная наюраванасць вучэбных ма-
тэрыялау i тэкстау у БДЭУ. Тэксты па спецыяльнасщ з'яуляюцца 
асноунай адзшкай навучання моунай i камушкатыунай кампетэн-
цьй, макс1мальна актыв1зуюць прафес!янальны 1нтарэс студэнтау, 
а IX змест з'яуляецца матывацыйным фактарам з улжам абранай 
спецыяльнасц1 i магчымасцей выкарыстання на практыцы. Паколь-
Ki вучэбна-прафес1йнае мауленне уяуляе сабой функцыянальную 
разнав1днасць навуковага рэпрадуктыуна-прадуктыунага характа-
ру, у аснову навучання ирафесшнаму мауленню пакладзены тэк
сты, як1я дапамагаюць засво1ць i актыв!заваць тэрм!налаг1чную 
лексшу, варыянтныя с1нтакс1чныя канструкцы! i моуныя мадэл1, 
уласщвыя пэунаму тэксту, дазваляюць усвядом1ць адрозненн1 i па-
дабенствы словаутваральных элементау некаторых тэрм1нау, i x 
лекс1ка-семантычныя асабл1васщ. Кожны тэкст па спецыяльнасвд 
служыць вырашэнню розных камушкатыуных задач, пры гэтым 
кожны тэрмш станов1цца i крын1цай дадатковых культуразнаучых 
ведау. Пры вывучэнш мовы спецыяльнасщ, у час працы над пера-
кладам эканам1чнага тэксту з рускай мовы на беларускую студэнты 
пашыраюць свае уяуленш аб лекс1чным багацщ i стыл1стычнай раз-
настайнасц! беларускай мовы, вучацца пазбягаць семантычна не-
дакладнага маулення, пран1каючы у сутнасць паняцця тэрм1на, 
прав1льна выб1раючы i ужываючы тэрм1ны, адпаведныя л1таратур-
най i тэрм1налаг1чнай нормам, што i фарм!руе моуную i каму-
шкатыуную камиетэнцыю студэнтау у сферы мовы будучай спецы
яльнасщ. 

Канкурэнтаздольнасць сучаснага спецыял!ста залежыць не толь-
Ki ад валодання будучай спецыяльнасцю, але у мнопм вызначаецца i 
яго культурай, духоуным патэнцыялам, маральна-каштоунасным1 
арыентацыямк Мэта вышэйшай школы - актыв1зацыя працэсу рэа-
л1зацьп патрэб асобы у 1нтэлектуальным, культурным i маральным 
разв1цц1. У захаванн1 нацыянальных моуных i культурных трады-
цый, у працэсе навучання i выхавання нацыянальна-свядомых кад-
рау вял1кая роля належыць менав1та беларускай мове як вучэбнаму 
прадмету. Праз сродк1 роднага слова дасягаецца i разв1ццё маулен-
чай сферы, i фарм!раванне прафес1йных камушкатыуна-мауленчых 
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уменняу, i асобасных якасцей студэнтау. Чалавек з б1ялапчнай кто-
ты ператвараецца у сацыяльную, разумную i духоуную тольга дзяку-
ючы роднай мове, бо мова - сродак i камушкацьп, i удасканалення 
свайго духоунага свету, усведамлення свайго этшчнага «я» у агуль-
насусветнай супольнасвд людзей. 

У Еуропу трэба icni з нацыянальнай годнасцю, таму у працэсе 
выкладання i практычнага выкарыстання беларускай мовы як сродку 
знос1н у нефшалапчнай ВНУ неабходна фарм1раваць камушка-
тыуна-дзейсны падыход да валодання мовай, разв1ваць лшгвакульту-
ралапчную i прафесшную камушкатыуную кампетэнцыю студэнтау, 
выхоуваць у моладз1 павагу да ceaix каранёу, жаданне i умение сва-
бодна карыстацца роднай мовай ва ycix сферах дзейнасщ, на ycix уз-
роунях, каб годна прадстауляць на ёй сваю нацыю у цывш1заваным 
свеце, спрыяць вяртанню аутарытэту Беларуа, яе пал1тычнаму i эка-
нам4чнаму роскв1ту. 

С. Е. Гридюшко 

WEBQUEST КАК ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

В 1995 Берни Додж (Bernie Dodge) вводит термин поиско
во-ориентированной деятельности в интернете (WebQuest) и тем 
самым определяет несколько понятий в описании новой среды обу
чения, которые связываются с интенсивным использованием интер
нета в учебном процессе. В одной из своих статей он замечает, что 
его задача состояла в определении 'ряда категорий для описания 
новой среды обучения' (Bernie Dodge,1995). WebQuest приобрета
ет все большую популярность и становится одним из наиболее эф
фективных способов управления и организации учебного процесса 
как в средней так и высшей школе. Появляются работы А.Гэрри 
(Adam Garry), Тома Марча (Tom March).Том Марч был одним из 
первых, кто разработал стратегию веб-квестов и создал один из са
мых интересных проектов для студетнов и коллег -преподавателей. 
Кроме этого, им создан интерактивный сайт, позволяющий рабо
тать on-line. Интересной и значительной по своему содержанию 
представляется работа Kathy Schrock. В ней основное внимание 
уделяется assessment rubrics. Debbie Rollins составляет обширную 
коллекцию веб-квестов преподавателей различных стран и помеща
ет ее в интернете. Изучив огромное количество материала, Берни 
Додж формулирует пять основных правил по написанию и созда
нию веб-квестов и размещает в интернете Matrix of WebQuest ех-
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