
гульняў, схемы аналізу памылак і г. д.), распрацаваны рэкамендацыі па 
далейшым удасканаленні вывучэння тэмы.  

Зыходзячы з вышэйадзначанага, можна зрабіць вывад, што будучы 
настаўнік пачатковых класаў павінен свабодна валодаць прадметам, 
ведаць агульныя пытанні тэорыі школьнага падручніка беларускай мо-
вы, умець вучыць малодшых школьнікаў працаваць з падручнікам, да-
ваць ацэнку практыкаванням падручніка, даваць рэкамендацыі па ўдас-
каналенні падручнікаў беларускай мовы для пачатковых класаў.  

В.Г. Качан (Мінск, Беларусь) 
ДА ПЫТАННЯ АБ РЭАЛІЗАЦЫІ ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-КАМУНІКАТЫЎНАГА 
ПАДЫХОДУ ДА ВЫВУЧЭННЯ СІНТАКСІСУ НА ФАКУЛЬТЭЦЕ  
ПАЧАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ 

Праграма па беларускай мове ў ВНУ арыентуе на тое, каб сінтаксіс 
вывучаўся не як застылая сістэма, а як сінтэз усіх моўных рэсурсаў, не-
абходных для камунікацыі. Як адзначае А.А. Лявонцьеў, навучанне сін-
таксісу з’яўляецца неабходнай умовай для таго, каб чалавек літаратур-
на правільна фарміраваў сваю думку; гэта свайго роду карэкцыя споса-
баў рэалізацыі той ці іншай камунікатыўнай задачы праз мову [2, с. 166]. 

Сучасная лінгвадыдактыка зарыентавана на пошук такіх шляхоў 
і сродкаў навучання, якія садзейнічалі б добраму засваенню праграмы як 
асновы для фарміравання моўнай, камунікатыўнай і лінгвакультуралагіч-
най кампетэнцыі будучых настаўнікаў. Зварот да функцыянальна-камуні-
катыўнага падыходу дазваляе пазбегнуць аднабаковасці ў вывучэнні сін-
таксісу, звязаную толькі з засваеннем асноўных сінтаксічных катэгорый, 
сінтаксічных адзінак і правілаў іх функцыянавання. Асабліва актуальным 
з’яўляецца такі падыход для студэнтаў спецыяльнасці «Пачатковая аду-
кацыя», якія паралельна не вывучаюць такіх сумежных дысцыплін, як 
«Сучасная беларуская літаратурная мова і стылістыка», «Лінгвістычны 
аналіз мастацкага тэксту». Асноўная мэта гэтых дысцыплін – даследа-
ваць умовы функцыянавання моўных сродкаў у працэсе камунікацыі. 

Функцыянальна-камунікатыўны падыход да вывучэння сінтаксісу 
служыць падставай для актывізацыі разумовых здольнасцей студэнтаў 
і стварае магчымасць свабоднага выбару сінтаксічных сродкаў для 
афармлення думкі ў вуснай ці пісьмовай форме. Аб’ектам вывучэння 
пры такім падыходзе з’яўляецца і канструктыўны сіснтаксіс, і функцыя-
нальны, і семантычны, і камунікатыўны. Найбольш дакладна комплекс-
най аснове навучання сінтаксісу адпавядае шматаспектны аналіз, які 
дазваляе адначасова вырашаць і адукацыйныя, і развіццёвыя, і выха-
ваўчыя задачы, арганічна спалучаючы паглыбленне лінгвістычных ве-
даў і паляпшэнне на іх аснове моўнай практыкі. 
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Шматаспектны аналіз у методыцы выкладання беларускай мовы 
асэнсоўваецца як арганізаваная аналітыка-сінтэтычная дзейнасць, якая 
можа выступаць як метадам, так і сродкам навучання. На кожным этапе 
вывучэння сінтаксісу вылучаецца комплекс катэгорый, паняццяў, неаб-
ходных для разгляду, і адпаведна распрацоўваецца сістэма працы, на-
кіраваная на вычляненне сінтаксічных адзінак з кантэксту, выяўленне іх 
будовы, семантыкі і функцыі. Такая сістэма працы ўключае як праверку 
тэарэтычных ведаў, так і выкананне практычных заданняў. Праверка 
тэарэтычных ведаў уключае, акрамя паняццяў «сінтаксічныя адзінкі», 
«сінтаксічныя нормы», такія, як паняцце аб выразнасці маўлення, аб 
умовах, неабходных для выразнасці маўлення асобнага чалавека; па-
няцце пра формы камунікацыі, этапы маўленчай дзейнасці, паняцце аб 
асноўных правілах афіцыйнай і неафіцыйнай формаў камунікацыі і інш. 
Працэс шматаспектнага аналізу прыводзіць у дзеянне ўсе разумовыя 
і інтэлектуальныя здольнасці студэнтаў, патрабуе ад іх умення адрозні-
ваць прамыя і ўскосныя маўленчыя акты, умення адэкватна рэагаваць 
на іх у адпаведнай камунікатыўнай сітуацыі, ведаў пра правілы транспа-
зіцыі і канструявання камунікатыўнай структуры выказвання. Пры такім 
падыходзе апорай з’яўляюцца буйныя сінтаксічныя адзінкі – тэкст і роз-
ныя тыпы складаных сказаў. Фарміраванне ўстойлівага ўзроўню маты-
вацыі вучэння абавязвае выкладчыка падбіраць адпаведныя вучэбныя 
матэрыялы, якія ўяўляюць сабой кагнітыўную, камунікатыўную і прафе-
сійную каштоўнасці. Неабходна выкарыстоўваць такія актыўныя формы 
навучання, як праблемная лекцыя, вучэбная дыскусія, аналіз канкрэт-
ных сітуацый, «Круглы стол», эўрыстычная гутарка, рашэнне сітуацый-
ных задач і інш. Сінтаксічныя адзінкі могуць быць асэнсаваны падчас 
трансфармацыйных перебудоў, выканання творчых граматычных за-
данняў, што дазволіць студэнтам актывізаваць свой запас лексікі і гра-
матычныя навыкі і паглыбіць іх: па зададзеным слове скласці невялікае 
апавяданне, прывесці прыклад самага вялікага сказа, зрабіць надпісы 
рэкламнага характару над ілюстрацыямі, з прапанаваных слоў скласці 
верш, прыдумаць пачатак апавядання, закончыць апавяданне і інш. 

Функцыянальна-камунікатыўны падыход да вывучэння сінтаксісу 
дазваляе зрабіць выбар моўных сродкаў больш свядомым пры стварэн-
ні выказвання, стымулюе развіццё ў будучых настаўнікаў пачатковых 
класаў моўнай і маўленчай інтуіцыі. 

Пры функцыянальна-камунікатыўным падыходзе засваенне сінтак-
січнага матэрыялу і развіццё моўнай і камунікатыўнай кампетэнцый раз-
глядаюцца не як дзве «аўтаномныя задачы, а як адзін сінтэзаваны пе-
дагагічна арганізаваны працэс навучання мове, у якім абодва бакі ад-
нолькава абавязковыя і неабходныя» [2, с. 5]. 
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С.С. Коцевич (Брест, Беларусь) 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

На современном этапе развития высшего образования особенно по-
пулярным становится компетентностный подход к самому процессу 
профессиональной подготовки будущих педагогических кадров. Особое 
внимание уделяется вопросу формирования лингводидактической ком-
петентности как неотъемлемой части профессионально-педагогической 
культуры учителя. Одной из главнейших задач подготовки будущих 
педагогов является обязательное формирование высокого уровня раз-
вития коммуникативной компетенции. Данная компетенция рассматри-
вается как ведущая и стержневая составляющая современной интел-
лектуальной личности, обеспечивающая возможность участия в соци-
альной, профессиональной, межкультурной и поликультурной коммуни-
кации, что особенно важно при подготовке будущих учителей.  

Показателем качества языковой подготовки педагогических кадров 
становится некий лингвистический ресурс личности будущего учителя, 
обеспечивающий возможность его полноценного участия в процессе 
общения в различных сферах деятельности. 

Понятие «языковая личность» исследуется в работах Г.И. Богина, 
В.В. Виноградова, Ю.Н. Караулова, А.А. Шанского. Под языковой лич-
ностью Ю.Н. Караулов понимает «многослойный и многокомпонентный 
набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению 
речевых поступков разной степени сложности, поступков, которые клас-
сифицируются, с одной стороны, по видам речевой деятельности, а 
с другой − по уровням языка, то есть фонетике, грамматике и лексике» 
[1, с. 261]. Концепт «языковая личность» имеет уровневую организа-
цию. Он показывает, что человек, развиваясь в речевом отношении, 
постепенно переходит от низшего уровня к высшему, т. е. от вербаль-
но-семантического уровня (нулевой уровень или уровень владения 
обыденным языком) к логико-когнитивному уровню (первый уровень 
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