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НАВУКОВЫ ТЭКСТ I ПЕДАГАГ1ЧНЫЯ ЗНОС1НЫ
НА ЗАМЕЖНАЙ МОВЕ ЯК СРОДАК
ПРАФЕС1ЙНАГА РОСТУ БУДУЧЫХ
НАСТАУН1КАУ

.едагагачнае станауленне будучага педагога — задача не

гольк! педагаг!чных дысцыплш, але 1 шшых вучэбных прадме-
тау педагаг!чнай ВНУ, адкрытых мадэл!раванню ! абслугоуванню
прафесшных праблем. Адной з так!х вучэбных дысцыплш з'яу-
ляюцца занятк! па замежнай мове. 1х педагагазацыя прадстауле-
на дзвюма формам!: праца з навуковым тэкстам 1 педагаг!чныя
знос1ны як сродак фарм!равання прафесшнай кампетэнцьп буду-
чых настаушкау. Важнасць выкарыстання навуковых тэкстау на
занятках шшамоуна-мауленчай практыш была навукова абгрун-
тавана у даследаванн! С. I. Архангельскага, як! устанав!у узаема-
сувязь пам!ж зместам навуковых тэкстау на замежнай мове ! рос-
там пазнавальнага !нтарэсу студэнтау да прафес!йнай сферы.
Зноидзеная узаемасувязь дазволша адукацыинаи практыцы узна-
вщъ свае функцы!, ! навуковы тэкст стау актыуна прымяняцца
на занятках па замежнай мове як крытца прафесшна значнай
шфармацьп.

Укараненне шшамоуна-навуковых тэкстау у практыку педа-
гапчнай адукацы! запатрабавала далейшых даследаванняу на
узроун! метадычных падыходау, здольных вызначыць рамк! вы-
карыстання ! алгарытм работы з тэкстам з мэтай прафесшнага
росту студэнтау. Абап!раючыся на пс!халаг!чныя аспекты успры-
мання шшамоунай шфармацьп, С. Ф. Булычева, А. А. Варан-
цова ! Т. Ю. Палякова устанавш! патрабаванн! да адбору навуко-
вых тэкстау з улжам прафарыентацы! студэнтау:
• адпаведнасць тэксту моунаму узроуню студэнта;
• адлюстраванне актуальная праблемы прафес!йнай сферы;
• праблемны характар зместу;
• камушкатыуная нак!раванасць, мауленча-разв!ццёвая значнасць

тэксту як сродку разв!цця навыкау маулення.
Наступным этапам удасканалення педагаг1зацы1 заняткау па

замежнай мове сродкам! шшамоуна-навуковай лхтаратуры стал!
распрацоук! методык! штэрпрэтацы! тэксту альбо методык! наву-
чання прафес!йнаму чытанню будучых настаун!кау. Значны уклад
у распрацоуцы метадычнай сдстэмы работы з навуковым тэкстам
належыць В. А. М!тусовай, А. А. Нейману, I. I. Рагожынай.
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У аснову метадычнай сгстэмы был! пакладзены веды, звязаныя
з розным! в1дам! трансфармацьп тэксту, яго перакладу з мана-
лапчнай формы у дыялагхчную, творчы пераказ 1 перадача яго
зместу ад асобы эксперта больш вузкай прафесшнай спецыя-
л!зацы1.

Актуальным ва умовах гумашзацы! адукацьп стала даследа-
ванне I. Л. Калесшкавай, якая падкрэсльла, што фарм!раванне
навыкау шшамоунага чытання павшна праходзщь у непарыу-
ным адзшстве з задачам! фарм!равання шшамоуна-мауленчай
культуры студэнта, ташм чынам узнав!ушы метадычную йстэму
ад трэшровачных трансфармацыйных практыкаванняу да штэр-
актыуных прафесшна-педагаг!чных знос!н, заснаваных на клю-
чавой праблеме прачытанага тэксту. Сштэз фарм!равання ведау
1 развгцця мауленчай культуры асобы — пазаротны этап як мето-
дык! выкладання замежнаи мовы, так 1 г1сторьп прафесшнай
адукацьи, у прыватнасц! педагаг!чнай.

Даследаванш, як!я тычацца прафес!йна-фарм1руючага патэн-
цыялу навуковага тэксту, вядуцца не толъш у яго кагн!тыуна-
абагачальным значэнш, але 1 у кантэксце узаемасувяз! шша-
моунага чытання з развщцём прафес!йнага мыслення. Згодна
з даследаваннем Г. Г. Кастамарава, пауторнае вывучэнне прафе-
сЛйнага феномена на замежнай мове (альбо б1лшгв!стычнае наву-
чанне) садзейтчае аддзяленню прадмета ад 1мя. Усведамленне
варыятыунай славеснай абалонк!, непастаянства славеснай фор-
мы застауляюць студэнта мыслщь у с!стэме сутнасных катэгорый
1 з'яу, што знаменуе яго пераход на больш глыбою узровень аба-
гульненняу 1, адпаведна, новы узровень канцэптуальнага мыс-
лення, якое 1 з'яуляецца крытэрыем 1нтэлектуальнага росту сту-
дэнта. Так1м чынам, дыдактычны с!нтэз педагаг!чнай дысцыплшы
1 замежнай мовы, прадыктаваны шшамоуна-навуковым чытан-
нем, садзейнхчае асобаснаму 1 прафесшнаму росту студэнта.

Каротк! экскурс у псторыю 1нтэграцы1 педагаг!чнага наву-
чання шшамоуна-мауленчага разв!цця дазваляе вызначыць су-
часны стан метадычнай с!стэмы навукова арыентаванага чытання
у практыцы педагаг!чнай адукацыь Ей адпавядае камунжатыу-
ны падыход да выканаучаи частш прафес!йнага чытання. Апош-
няе падпарадкавана авалоданню прынцыпам! 1 прыёмам! педага-
г!чнай этык! у складзе моунай культуры 1 устаноуцы на су-
пастауленне лекс!чных адз!нак педагаг!чнага апарату роднай
1 замежнай моу. Усведамленне с1мвал1чнай функцьп мовы высту-
пае адной з прадпасылак фарм!равання прафесшна-канцэптуаль-
нага мыслення.

Ва умовах практык! педагаг!чнай адукацьп работа з навуко-
вым! тэкстам! мае сваю спецыфхку. Навуковыя тэксты падраздзя-
ляюцца на два тыпы: тэксты па навуковай дысцыпл!не будучага
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настаушка-прадметтка (б!ялог1я, матэматыка, геаграф!я 1 г. д.)
I тэксты педагатччнай тэматык!, што змяшчаюдь 1дэ1 педагапч-
най акс1ялоги. Кал! навуковыя тэксты першага тыпу шырока
дрымяняюцца на занятках па замежнай мове I нашраваны на
фарм!раванне культуры навуковага перакладу, то выкарыстанне
педагаг!чна арыентаваных тэкстау практыкуецца ведьм! рэдка.
Тэта выюикана тым, што у Заходняй Еуропе педагопка не мае
статусу самастойнай навук! 1 выконвае прикладную функцыю
пс!халоги. У сувяз! з гэтым узткае праблема пошуку арыгшаль-
ных навуковых крышц педагаг!чнай праблематык!. Шлях!
выхаду з цяжкага становшгча, як!я уяуляюцда нам магчымым!,
заключаюцца у наступным:
• актыуна выкарыстоуваць у якасц! праграмнага забеспячэння

педагапчнай ВНУ артыкулы 1ншамоунай пс1халаг!чнай перыё-
дык1, як!я мяжуюцца з праблемам! педагаг!чнай навук!;

• знаёмщъ студэнтау з адукадыйным! тэхналог1ям1, як!я даклад-
на алгарытмхзаваны у замежных метадычных дапаможншах
1 вщэаматэрыялах;

• звяртацца да артыкулау айчыннай перыёдык! на педагаг!чную
тэматыку з мэтай экстэнс!унага 1 штэнс!унага перакладу.

Анал1з вучэбна-метадычных карт па замежнай мове у БДПУ
даказвае тое, што навучанне шшамоунаму ма^ленню з'яуляедца
прафесшна арыентаваным 1 будучыя настаунш! маюць магчы-
масць пазнаём1цца з багатай колькасцю арыгшальных 1нша-
моуных навуковых тэкстау па розных прадметах. Найбольш моц-
ным ирафесшна фарм!руючым патэнцыялам з'яуляецда праграм-
нае забеспячэнне агульнаутверс!тэцкай кафедры замежных моу
па пс1халаг1чнай спецыяльнасщ. Далейшае удаканаленне педага-
пзацъп вузаускай адукацы! заключаецца не стольк! у наза-
пашванн! 1ншамоуных крынщ па прадметах прафесшнага профь
лю, кольк! у распрацоуцы дакладных навучаючых тэхналог!й
працы з навуковым тэкстам. 1ншым1 словам!, педагаг!чная вы-
шэйшая навучальная установа пав!нна усведамляць важнасдь
павышэння статусу педагаг!чных знос!н на занятках па замеж-
най мове 1, больш таго, разглядаць педагапчныя зносшы як
неад'емную частку агульнамауленчай культуры асобы.

Педагаг1чныя знос!ны традыцыйна разглядаюцца у двух зна-
чэннях: як мадэл!раванне прафесшнай дзейнасщ, выкананне сту-
дэнтам рол! настаун!ка у 1мправ1заванай гульн! 1 як абмерка-
ваине ирафесшных праблем у ключы педагаг!чнай этыкь

Даследаванн! Л. Б. Катляровай даказал! адкрытасць заняткау
па замежнай мове прафесшна-гульнявому мадэл!раванню. Вышк!
эксперыменту паказал! узаемасувязь пам!ж разыгрыванием с1-
туацьй школьнага асяроддзя 1 эмацыянальна-валявой гатоунасцю
студэнтау да прафеси настаун!ка. Даследуемыя, як!я прыдяг-
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вал!ся да правядзення фрагментау заняткау па замежнай мове
альбо да удзелу у 1мправ1зацыях, набывал! пачуццё пс!ха-
латччнай абароненасщ пры рэальным кантакде з вучнямь

Г. П. Саучанка падняла 1м1тацыйна-дзелавую гульию да
узроуню праблемных педагапчных с1туацый, як!я патрабуюць не
толъш аргашзацыйных 1 канструктыуных уменняу у правядзенш
урокау, але 1 г1бкасщ прафесшнага мыслення, умения апазна-
ваць с!туацыю педагаг!чнай рэальнасщ 1 прымаць адпаведныя
рашэнш. Вялпсае значэнне педагаг!чных с!туацый на занятках
па замежнай мове в!давочна: студэнты вучацца прымаць апты-
мальныя раптэнн! у егтуацы! прафес!йнага выбару, творча иады-
ходзщь да рашэння неардынарных прафесшных задач, шукаць
шлях! выхаду з канфлжтных с!туацый 1 праяуляць лепшыя
якасц! настаун1ка як носьб!та педагагччнай этыш. Акрамя эле-
ментау практычнай гатоунасщ да прафесп настаун1ка, яны набы-
ваюць звычку актыунасц! мыслення, кансал1дацы1 1 1нтэграцы1
маючыхся ведау I уменняу па пс1халог11, педагогщы 1 методыцы
выкладання дысцыплшы.

Пры усей значнасщ выкарыстання педагаг!чных с!туацый
у практыцы шшамоунай падрыхтоук! будучага настаутка трэба
адзначыць тую небяспеку, да якой можа прывесщ 1х няпра-
вхльнае прымяненне. Рэзультаты даследаванняу па праблеме ука-
ранення педагаг!чных с!туацый у адукацыйную практыку вы-
яв1л1 у даследуемых 1люз1ю непатрэбнасщ тэарэтычных ведау,
паколью большасць рашэнняу у працэсе гульн! прымалшя на ш-
туггыуна-бытавой аснове, не знаходзячы узаемаеувяз! з педага-
г!чнай тэорыяй 1 заканамернасцям! педагаг!чнай навукй

1ншым1 словам!, студэнты недастаткова разумеюць штэгра-
тыуную нак!раванасць педагаг!чных с!туацый 1 успрымаюць
апошнюю спрошчана, як грубы шструментарый, падказку. Ад-
нак педагаг!чная рэальнасць надта шырокая 1 супярэчл!вая, каб
яе зразумець тольк! з дапамогай разыграных педагагхчных с!туа-
цый. Каб пазбегнуць вузкапрактычнага аперацыянал!зму, як!
яны за сабой цягнуць, трэба нак!раваць намаганн! прафес!йнага
навучання на фарм!раванне трывалага стрыжня у выглядзе 1дэй
педагаг!чнай акс1ялогп, як! дазволщь дыягнаставаць I карэкщра-
ваць псдагаг1чныя с1туацы1 самастойна. Немалаважная роля на-
лежыць 1 умению стварэння настаушкам культуратворчага ася-
роддзя у класе 1 школе, што садзейшчае папярэджанню мног!х
канфлштных с!туацый 1 педагаг!чных праблем.

Педагаг1чныя зносшы у друпм значэнн!, у значэнн! абмерка-
вання педагаг1чных праблем, прадстаулены дыскус!йным1 форма-
м1 мауленчага узаемадзеяння. Пленным даследаваннем у гэтай
галше з'яуляецца праца Л. П. Кадчанк!, якая прапаноувае эфек-
тыуную мауленча-разв!ццёвую сгстэму у выглядзе вучэбных
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дыялогау, ролевых с!туацый, гульняу, гутарак за круглым
сталом, прэс-канферэнцый 1 г. д.

Важным асобасным утварэннем удзельншау педагаг!чных
дыскусш з'яуляецца самасцвярджэнне студэнта, паз!тыунае
успрыманне сябе як носьбгга педагаг!чнай марал!, што забяс-
почвае яму упэуненасць у педагаг!чнай дзейнасщ.

Ключавы уклад у разумение праблемы педагаг!чных зносш
як сродку прафесшнага росту будучага настаушка унесл! С. Бэ-

лей 1 В. Кавяка. Яны задал 1ся мэтай стварыць ташя штэрактыу-
ныя гулып, як1я б забяспечыл! фарм!раванне поглядау студэнта.
Для гэтага змест дыскус!йных форм пав!нен быць асобасна знач-
ным, праламляцца праз шдывщуальную своеасабл!васць кожнага
студэнта, а таксама валодаць высокай ступенню праблемнасщ
1 эмоцыягеннасщ. Невыпадкова «1сщяа, народжаная у спрэчцы»,
становщца асобаснай адукацый студэнта 1 ляжыць у аснове праб-
лемнага навучання. Асноуная праблема, якая сёння востра стащь
перад адукацыйнай практыкай, заключаецца у тым, каб пры
абмеркаванн! прапануемых праблемных с!туацый пазбегнуць эм-
пхрызму 1 генерал!заваць у дыскуси педагагхчныя паняцщ, разв!-
ваць такое разумение праблемы, якое б прыбл1з1ла да навуковай
канцэпцьп педагаг!чнай навук!.

Так1м чынам, педагаг!чныя зносшы 1 навуковы тэкст заста-
юцца вядучым! сродкам! педагаг1зацы! заняткау па замежнай
мове 1 патрабуюць далейшых распрацовак адукацыйных тэхна-
логш, што дазволяць эфектыуна рэал!заваць прафесшна фарм!ру-
ючы патэнцыял 1ншамоуна-мауленчай практык! студэнтау педа-
гапчнай ВНУ.

Зим МАКУ

Опс о/ Иге шауз ?о §аш рго$е88гопа1 апй рЫа$о%1са1 зЫНз 1з 1о ш1го-
дисе всгепЫЦс 1ех1з апЛ е1етепЫ о? ред,а§о^са1у — Ыазес1 соттитсаИоп
1п1о Иге с1аз8ез о/ $оге§п 1ап§иа§е а1 Иге рейа§о$1са1 ипшегзНу ТНе
аиИгог о/ Иге агИс1е ^сз тз1$Ы шЪо 1:Н,е Ыз^гу о/ ШедгаНоп е&исаИо-
па1 ргосеззсз юЫсН аге <ИгесЫ<1 а1 1еасЫп§ рес1а§о§у Ъу пгеапгз о$ г-еа-
сМп? $огег§п 1ап§иа§ез. ТНе гезеагс/гег ЫдНИёМз асШе ргоЫетз о/ Иге
а?огезаШ Ы1е§гаИоп апс1 еVа^иа^е8 1Не Ыа1е о{ гН,е ргезепгЛау ес1исаИо-
па1 роИсу.
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