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РэПРэЗЕНТАцЫЯ ПЕдАгАгічНАгА ПРАфЕСіЯНАЛіЗМУ
ў іНСТЫТУцЫЯНАЛЬНЫМ дЫСКУРСЕ

Нацыянальная сістэма педагагічнай
адукацыі адыгрывае найважнейшую ро-

лю ў справе забеспячэння ўстойлівага развіцця 
беларускага грамадства шляхам трансляцыі 
і падтрымання гуманістычных каштоўнасцей 
і ўстановак, культурных і інтэлектуальных тра-
дыцый. Менавіта таму педагагічная прафесія 
мае высокую маральную ацэнку ў грамадстве: 
«Настаўнікі, выкладчыкі – гэта не персанал, 
а работнікі сферы развіцця інтэлекту і куль-
туры нацыі» [1, с. 14]. Патрабаваннем часу 
з’яўляецца інтэнсіфікацыя працэсу развіцця 
і павышэння інтэлектуальнага і духоўнага па-
тэнцыялу нацыі, якая разглядаецца ў якасці 
мэтавай устаноўкі для сістэмы педагагічнай 
адукацыі: «Узяты Рэспублікай Беларусь курс 
на мадэрнізацыю, безумоўна, прадугледжвае 
змяненні і ў сферы адукацыі. Патрэбна крок за 
крокам пазбаўляцца ад недахопаў, якія ёсць 
у нашай сістэме, удакладняць прыярытэты, 
мэты, змест, метады і тэхналогіі» [1, с. 18]. 
Дадзеная ўстаноўка раскрывае шэраг праблем 
разнастайнага характару, аналіз якіх уяўляе як 
тэарэтычную, так і практычную цікавасць.

Адной з такіх праблем, відавочна, з’яў ля-
ец цца праблема забеспячэння высокага ўз-
роў ню эфектыўнасці дзейнасці педагога як 
уплывовага агента сацыялізацыі, які ў сваёй 
прафесійнай дзейнасці выконвае цэлы спектр 
складаных функцыянальных задач адукацый-
нага, выхаваўчага, навукова-метадычнага, 
арганізацыйна-кіраўнічага і сацыяльна-псі ха-
ла гічнага характару. У айчыннай педагагічнай 
практыцы дадзеная праблема разглядаецца 
ў кантэксце дасягнення высокага ўзроўню пе-
да гагічнага прафесіяналізму і яго прадметнай 
рэалізацыі, што вызначае нарматыўныя пара-
метры і крытэрыі паспяховасці спецыяліста 
ў сфе ры адукацыйнай дзейнасці на аснове 
сінтэзу педагагічнага майстэрства і пра фе сій-
най кваліфікацыі. 

Прафесійная падрыхтоўка педагога ўяўляе 
сабой дастаткова працяглы працэс набыцця 
і развіцця комплексу акадэмічных, сацыяльна-
асобасных і прафесійных кампетэнцый. У су-

куп насці іх можна інтэрпрэтаваць як нар ма-
тыў ную мадэль педагагічнага прафесіяналіз-
му, якая канстытуе асноўныя параметры 
будучай прафесійнай дзейнасці. У пе дага-
гічнай лі та ра туры паняцце прафесіяналізму 
пачынае актыў на выкарыстоўвацца ў 90-х гг. 
мінулага стагоддзя. У сучаснай сацыя-
гуманітарнай навуцы канцэпт прафесіяналізму 
трактуецца як высокая ступень авалодання 
работнікам вызначанай сукупнасцю спе цыя-
лізаваных тэарэтычных ведаў, развіцця пра-
цоўных навыкаў і на быцця каштоўнага прак-
тычнага вопыту. Прафесіяналізм з’яўляецца 
неабходнай умовай якаснага і эфектыўнага 
вы канання інды ві дам задач прафесійнай 
дзей насці, яе высокай рэзультатыўнасці пры 
адначасовай апты мі за цыі рэсурсаў, якія за-
трачваюцца на выкананне канкрэтнай работы, 
задавальненні актуаль ных патрабаванняў 
грамадскай вытворчасці і ку льтуры.

Прафесіяналізм уяўляе сабой сістэмнае 
ўтварэнне, якое структурна ў рамках кампе-
тэнтнаснага падыходу можна прадставіць, 
згодна з Л. В. Абдаліной, у выглядзе набору 
на ступных інварыянтаў: гатоўнасць да пра-
фесійнай дзейнасці ў выглядзе сфармірава-
ных кампетэнтнасцей/кампетэнцый; крэа тыў-
насць і творчасць у працы; стваральная актыў-
насць у дзейнасці – суб’ектнасць; на кі ра ванасць 
асо бы, яе прафесійныя каштоўнасці, па мк-
ненні; рэзультатыўнасць (прадуктыўнасць) 
дзейнасці і самарэалізаванасць у ёй [2, с. 94]. 
Выдзеленыя складнікі ў першую чаргу харак-
тарызуюць практыку прафесійнай дзейнасці 
спецыяліста сферы сацыянамічных прафесій. 
Яны валодаюць уласнай структурай, зместам, 
функцыямі і спецыфікай праяўлення на роз-
ных узроўнях прафесіяналізму.

Паняцці прафесіяналізму і педагагічнага 
прафесіяналізму суадносяцца як агульнае 
і асаб лівае. У зместавым плане педагагічны 
прафесіяналізм уяўляе сабой сістэмнае ўтва-
рэн не, якое адлюстроўвае ступень авалодан-
ня прафесійнай дзейнасцю, інтэграцыю пра-
фе сійнай кампетэнтнасці і кампетэнцый, што 
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ўваходзяць у яе склад, спецыфіку каш тоў на -
сных арыентацый педагога [3]. У структурным 
аспекце педагагічны прафесіяналізм, на дум-
ку А. А. Вярбіцкага, прадстаўлены наступнымі 
асноўнымі зместавымі блокамі: агульнакуль-
турным, псіхолага-педагагічным і прадметна-
тэхналагічным [4]. Дадзеныя блокі характары-
зуюць узровень засваення індывідам прад-
метнага і сацыяльнага зместу педагагічнай 
пра фесійнай дзейнасці і аб’ектывуюць комп-
лекс кампетэнцый, што з’яўляюцца вынікам 
працэсу прафесійнай адукацыі.

Найважнейшай перадумовай дасягнення 
пе дагагічнага прафесіяналізму з’яўляецца аду-
кацыйны працэс, экспліцытна рэгламентаваны 
нарматыўнымі прававымі актамі і аду ка цый нымі 
стандартамі і імпліцытна – са цыя куль турнымі 
фактарамі (каштоўнасцямі, тра ды цыямі, стэ рэа-
ты памі і г. д.). Фактычна пе  да гагічны пра фе сія-
налізм можна разгляда ць у якасці мэтавай уста-
ноўкі адукацыйнага працэсу ва ўстанове вышэй-
шай адукацыі педагагічнага профілю. Ад таго, 
наколькі ён актуалізаваны ў адукацыйнай прак-
тыцы, у мно гім залежыць канчатковы вынік аду-
кацыйнага працэсу – падрыхтоўка кампетэнтна-
га, адукаванага і матываванага спецыяліста пе-
да га гіч нага профілю. Таму канструяванне 
пе  дага гіч нага прафесіяналізму можна разгля-
даць не то лькі як феномен для псіхалагічнага 
і пе да га гічнага аналізу, але і як аб’ект для са-
цыя лагічнай рэфлексіі. Дадзены аспект 
актуалізуе даследаванне дыскурсу педагагіч-
нага пра фе сія налізму, прадстаўленага ў фар-
маце інфар мацыйных аб’яў рэкламнага харак-
тару для абітурыентаў. У дадзеным выпадку 
аб’ектам аналізу сталі 24 тэксты, апублікаваныя 
ў газеце Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўні вер сітэта імя Максіма Танка «Настаўнік» 
30 снежня 2010 г. у № 16–17 (1083–1084) 
і 30 снежня 2014 г. у № 19–20 (1154–1155) пад 
рубрыкай «Мой факультэт». Яны рэпрэзенту-
юць падыходы да прафесійнай пад рых тоўкі 
педагогаў па роз ных спецыяльнасцях на фа-
культэтах уні вер сітэта. Натуральна, што пады-
ходы да канструявання нарматыўнай мадэлі 
педагагічнай пра фе сіі, актуалізаваныя ў практы-
цы дзейнасці ўні вер сі тэта, уяўляюць пэўную 
даследчую цікавасць. Яна рэалізавана ў рамках 
якаснага падыходу, які валодае высокай сту-
пенню эўрыстычнасці і дазваляе экспліцыра-
ваць суб’ектыўны кампанент адукацыйнага пра-
цэсу і прафесійнай са цыя лі зацыі [5; 6]. 

Дыскурс, згодна з Т. ван Дэйкам, уяўляе са-
бой шматкампанентную структуру, што аб’яд-
ноў вае прадмет абмеркавання, сацыя льную 
сітуацыю і ідэалогію, якая фактычна прымусо-
ва абумоўлівае фармат і параметры сацыяль-
ных узаемадзеянняў [7]. Складанасць дадзе-

нага феномена падкрэслівае М. Л. Ма ка раў: 
«З аднаго боку, дыскурс звернуты «вон кі»: да 
сітуацыі або знешняга кантэксту выказ ван няў, 
тыпу дзейнасці ў малой групе, які ўключае 
шырокі спектр пераменных: антра палагічных, 
этнаграфічных, сацыялагічных, псіхалагічных, 
моўных і культурных. … З другога боку, ды-
скурс звернуты «ўнутр» або да ўнутранага кан-
тэксту: да ментальнай сферы індывідаў, 
аб’яднаных працэсам зносін, якая адлюс троў-
вае ў тым ліку і фактары знешняга кантэксту, 
бо толькі зрабіўшыся часткай унутранага свету 
чалавека, яны могуць уплываць на яго дзей-
насць і камунікацыю» [8, с. 147]. Увага да 
інстытуцыянальнага дыскурсу абу моў лена 
тым, што ён выражае, трансліруе і за ма цоўвае 
ў сацыяльнай практыцы вызначаныя нормы 
і стандарты статусна-ролевых па водзін, неаб-
ходныя для рэалізацыі пэўнай сацыяльнай 
патрэбнасці. Інсты туцы я на льны дыскурс таго 
ці іншага сацыяльнага інстытута характарызуе 
сістэму маральных імпе ратываў і традыцый, 
уяўленняў і каш тоў нас цей, адносін і каму-
нікацый, якая ў ім склалася.

Для іх эксплікацыі неабходна звярнуцца да 
характарыстыкі асноўных функцый інсты ту-
цыя нальнага дыскурсу, што выступаюць у яка-
сці дэтэрмінантаў камунікатыўных дзеянняў, 
разгледзеўшы іх у кантэксце спецыфікі функ-
цыянавання інстытута вышэйшай педагагічнай 
адукацыі. Згодна з Л. С. Бейлінсан, асноўнымі 
функцыямі інстытуцыянальнага дыскурсу з’яў-
ля юцца наступныя: перфарматыўная, якая за-
ключаецца ў выкананні дзеянняў, што вызна-
чаюць сутнасць таго ці іншага інстытута; 
нарматыўная, якая заключаецца ва ўста наў-
лен ні і захаванні норм і правіл паводзін і ўза-
ема дзеяння паміж інстытутам і грамадствам, 
паміж агентамі і кліентамі і паміж агентамі ўнут-
ры інстытута; прэзентацыйная, якая заключа-
ецца ў стварэнні іміджу інстытута і яго агентаў; 
парольная, якая заключаецца ў дэ мар кацыі 
мяжы паміж агентамі і кліентамі [9, с. 143].

Перфарматыўная функцыя інстыту цыя-
наль нага дыскурсу актуалізуе мэтавае прыз-
начэнне таго ці іншага сацыяльнага інстытута, 
што знаходзіць сваё выражэнне як у тыповых 
інсты туцыянальных дзеяннях, так і мані фе-
ста цыі мэтавых установак. Безумоўна, база-
вай мэтай з’яўляецца атрыманне якаснай пе-
да гагічнай адукацыі па спецыяльнасці (Дэ ві-
зам факультэта ва ўсе часы была якасная 
адукацыя), што забяспечваецца праз практыка-
арыентаваны характар адукацыйнага працэсу 
(…студэнты маюць магчымасць атрымаць 
грунтоўную падрыхтоўку па прадметах 
медыка-біялагічнага, псіхолага-педагагічнага 
і метадычнага цыклаў, прайсці вучэбную і вы-
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творчую практыку ў розных тыпах адукацый-
ных уcтаноў, прыняць удзел у валанцёрскай 
рабоце) і яго грунтоўную прафілізацыю (асаб-
лівая ўвага надаецца вывучэнню профільных 
дысцыплін: гісторыі Беларусі, сусветнай гісто-
рыі, гісторыі славянскіх народаў і інш.).

Нарматыўная функцыя з’яўляецца вынікам 
таго, што сацыяльныя інстытуты «маюць сіс-
тэмы каштоўнасцей, абумоўленыя па ную чымі 
патрэбнасцямі, якія выражаюцца з рознай сту-
пенню кадыфікацыі» [10, с. 15]. Таму дадзеная 
функцыя, абапіраючыся на вызначаную сістэму 
каштоўнасцей, забяспечвае кан салі дацыю ад-
паведнага інстытута і інтэграцыю яго агентаў. 
Як вядома, інстытут адукацыі адказвае за 
рэалізацыю патрэбнасці ў са цыя лізацыі, таму 
лейтматывам з’яўляецца каштоўнасць мараль-
най адказнасці педагога за лёс выхаванцаў 
(Дзейнасць педагога дашкольнай установы ад-
казная і пачэсная…) і на ву чэнцаў (…вельмі важ-
на, хто павядзе маленькага чалавека ў Краіну 
ведаў, хто будзе для яго прыкладам у жыцці). 
Захаванне пе рае мнасці пакаленняў патрабуе 
трансляцыі, ге неравання і акумулявання ведаў, 
што абу моў лівае актуалізацыю цікавасці да 
навукі (Ты любіш прыроду і жадаеш яе разу-
мець? Цябе вабяць вандроўкі і захапляе пошук 
рашэння хімічных задач і біялагічных галавало-
мак? Цябе хвалююць экалагічныя праблемы 
і цікавяць таямніцы, якія хавае прыродная і куль-
турная спадчына…) і крэатыўнасці (Факультэт 
эстэтычнай адукацыі аб’ядноўвае людзей твор-
чых) як аксіялагічнага фундамента педа га гіч най 
адукацыі. Гуманітарны вектар педагагічнай 
адукацыі абумоўлівае ацэнку адукацыйнага 
працэсу як найважнейшай умовы асобаснай 
і прафесійнай самарэалізацыі студэнта («Па-
знаць. Зразумець. Пераадолець!» – місія фа-
культэта псіхалогіі), а педагагічную прафесію – 
як высакародную сацыяльную місію (… калі вы 
гатовыя з адкрытым сэрцам, бязмежнай да б-
рынёй і міласэрнасцю дапамагаць тым, хто мае 
ў гэтым патрэбу, – ваш шлях ляжыць на факуль-
тэт…). Прыярытэт тэрмінальных каш тоўнасцей 
над інструментальнымі характарызуе спецы-
фіку педагагічнай адукацыі па тым ці іншым 
профілі (Дапамагаць словам і справай, са-
дзейнічаць таму, каб кожны па ве рыў у сябе 
і свае здольнасці, – галоўная зада ча спе цыя ліс-
таў, якія скончылі наш факультэт і працуюць ва 
ўсіх тыпах устаноў адукацыі), а так сама актуа-
лізуе прафесіяналізм у якасці яго безумоўнай 
тэрмінальнай каштоўнасці (… вы пускнікі павінны 
стаць педагогамі з вы сокім узроўнем пра фе-
сіяналізму ў галіне ду хоў най і матэрыяльнай 
культуры).

Сутнасць прэзентацыйнай функцыі заклю-
чаецца ў стварэнні станоўчага іміджу інстытута 

і яго агентаў, што знаходзіць сваё адлюстра-
ван не ў выкарыстанні такіх дыскурсіўных 
знакаў, як вы сокі прафесіяналізм у працы, вы-
сокая эфек тыўнасць прафесійнай дзейнасці, 
запатрабаванасць работніка на рынку працы, 
шматаспектны характар прафесійнай пад-
рыхтоўкі і г. д. У дадзеным выпадку даміну-
ючым тэзісам з’яўляецца высокая эфек тыў-
насць педа га гіч най адукацыі ў аспекце 
фарміравання і раз віц ця чалавечага капіталу, 
што забяспечвае яго ўладальнікам высокі 
ўзровень узыходзячай сацыяльнай мабіль-
насці. Сведчаннем гэтага з’яўляюцца наступ-
ныя фармулёўкі з абавязковай іх персаніфі-
кацыяй: «Сярод зна ка мі тых выпускнікоў…», «На-
шы зорныя вы  пус кнікі…», «Больш чым за 
20 гадоў дзей нас ці на факультэце было па-
дрыхтавана шмат высока квалі фікаваных спе-
цыялістаў, сярод якіх…» і інш. У якасці 
дыскурсіўнага знака, які выконвае дадзеную 
функцыю, выступаюць фармулёўкі пра паспя-
ховае між народнае супрацоўніцтва як саміх 
фа ку льтэтаў, так і асобных іх су пра цоў нікаў 
(…наладжвае і падтрымлівае парт нёрскія 
сувязі з аднолькавымі па профілі факультэтамі 
ВНУ Беларусі і замежжа…). Аналагічна раз-
глядаюцца сітуацыі канвер та цыі прафесійных 
ведаў і ўменняў у паспяховую прафесійную 
кар’еру (Выпускнікі спецыя льнасці «Фізічная 
культура» паспяхова працуюць не толькі вы-
клад чыкамі ў навучальных установах, але 
і трэ нерамі, менеджарамі), га ран таванасці 
пра цоўнай занятасці па атрыманай прафесіі 
па прычыне яе эксклюзіўнасці (Выпускнікі фа-
культэта заўсёды запатрабаваныя не толькі 
ў спецыялізаваных школах і дзі цячых садках, 
але і ва ўстановах адукацыі агу ль нага тыпу… 
у паліклініках і медыцынскіх цэнтрах, а таксама 
ва ўстановах сістэмы сацыяльнага забеспя-
чэння і ў грамадскіх арга ні за цыях), а таксама 
шматаспектнасці і полі функ цыянальнасці пе да-
гагічнай адукацыі (Факультэт рыхтуе не толькі 
спе цыя лістаў-тэарэтыкаў, але і пра ктыкаў). 

Парольная функцыя інстытуцыянальнага 
дыскурсу забяспечвае як усталяванне мяжы 
паміж агентамі, якія прадстаўляюць адпавед-
ны інстытут, і яго кліентамі, так і з дапамогай 
дыскурсіўных знакаў уводзіць прынцып іерар-
хіі ў сістэму іх адносін. Аднак функцыянаванне 
інстытута адукацыі ў цэлым і інстытута вы-
шэйшай педагагічнай адукацыі ў прыватнасці 
адрозніваецца масавым характарам і пэўным 
дэмакратызмам, што абумоўлівае вызнача-
ную мінімізацыю сацыяльных і кагнітыўных 
бар’ераў. Таму актуалізацыя дадзенай фун к-
цыі назіраецца, па-першае, у сферы спецыя ль -
най адукацыі, дзе існуюць спецыфічныя па-
трабаванні да кампетэнцый работнікаў       
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(Абавязковым кваліфікацыйным патрабаван-
нем да выпускнікоў з’яўляецца валоданне 
сродкамі падтрымліваючай камунікацыі (жэ-
ставай мовай, рэльефна-кропкавым шрыф-
там Брайля), а таксама сродкамі аль тэр на-
тыўнай ка му ніка цыі…). Па-другое, у сферы 
творчых відаў дзейнасці, якія патрабуюць ад 
індывіда як крэатыўнасці і пэўных здольнас-
цей, так і спе цыялізаваных прафесійных на-
выкаў (На факультэце вы атрымаеце веды 
і авалодаеце пра ктычнымі навыкамі па руч-
ным ткацтве, кераміцы, роспісе, вышыўцы, 
зможаце ўда ска наліць сваё майстэрства му-
зычнага і сцэ ніч нага выканальніцтва, ха рэа гра-
фіі, жыва пі су). Унікальныя прафесійныя кам-
петэнцыі інтэ р прэтуюцца не як перашкода для 
займання адпаведнай статуснай пазіцыі, а як 
экс клю зіў ны рэсурс, які забяспечвае работніку 
гарантыю запатрабаванасці на рынку працы. 
І, па-трэцяе, яна актуалізавана ў сферы пе -
дагагічных пра фесій фізіка-матэматычнага 
про філю, дзе кампетэнтнасць у інтэлектуальна 
складаных відах дзейнасці імпліцытна 
маркіруе сацыяльную прастору на невялікую 
групу індывідаў, прыналежных да спе цыя-
лізаваных ведаў, і недасведчаную большасць. 
У дадзеным выпадку высокая якасць про-
фільнай адукацыі разглядаецца як перадумо-
ва для ўваходжання выпускніка педагагічнага 
ўніверсітэта ў высакастатусныя і папулярныя 
на рынку працы прафесійныя групы (Калі 
хтосьці марыць пра дызайнерскую ці выда-
вецкую дзейнасць, ён атрымае неабходныя 
для гэтага навыкі камп’ютарнай графікі. Вало-
данне мовамі праграмавання Pascal ABC, 
С#.NET, Visual С#.NET, JavaScript, PHP 
дазволіць выпускнікам стаць прафесійнымі 
праграмістамі).

Такім чынам, інстытуцыянальны дыскурс 
дазваляе экспліцыраваць аксіялагічныя і нар-
ма тыўныя асновы мадэлі педагагічнага пра фе-
сіяналізму, актуалізаванай у практыцы БДПУ. 
У цэлым, дадзеная мадэль базіруецца на 
каштоўнасцях і прынцыпах гуманізму, аль тру із-
му і самаактуалізацыі, якія абумоўліваюць пара-
метры фарміравання сацыяльна-асобасных 
кам петэнцый. Комплекс акадэмічных і пра фе-
сійных кампетэнцый у дадзенай мадэлі фактыч-
на займае падпарадкавальнае значэнне і раз-
глядаецца ў інструментальным ракурсе, у свят-
ле чаго актуалізуецца праблема ка рэ ляцыі 
такога падыходу з рыначнымі кры тэ рыя мі ацэнкі 
педагагічнай дзейнасці і кан’юн ктурай рынку 
працы, якія існуюць у постсавецкім грамадстве.

Як уяўляецца, задача аналізу фактараў 
і механізмаў фарміравання педагагічнага 
прафесіяналізму ў працэсе прафесійнай пад-
рыхтоўкі студэнтаў актуалізуе тэарэтычныя 

распрацоўкі А. А. Вярбіцкага, якія разглядаюц-
ца ў кантэксце якаснага падыходу [4]. Так, на 
фарміраванне агульнакультурнага блока 
педагагічнага прафесіяналізму навучэнцаў 
на кіраваны як грамадская, так і творчая дзей-
насць у рамках установы вышэйшай адукацыі. 
Яны разглядаюцца як іманентны складнік аду-
кацыйнага працэсу, поліфункцыянальны па 
сваёй прыродзе (Студэнцкае жыццё не аб мя-
жоў ваецца толькі вучобай. Вольны ад заняткаў 
час студэнты… факультэта праводзяць весе-
ла і з густам). Па-першае, як фактар эфек-
тыўнай прафесійнай падрыхтоўкі, здольны за-
бяспечваць паглыбленую спецыялізацыю 
і тэх налагізацыю прафесійнай падрыхтоўкі 
будучых педагогаў (…студэнты ахвотна зай-
маюцца грамадска-творчай дзейнасцю; … кож-
ны можа праявіць сябе не толькі ў вучобе і на-
вуковай рабоце, але і ў валанцёрскай і дабра-
чыннай дзейнасці, грамадскім жыцці і спор це). 
Па-другое, як інструмент грамадзянскай са-
цыя лізацыі студэнтаў, які фарміруе і развівае 
прасацыяльную дзейнасць індывіда (Cтудэнты 
прымаюць актыўны ўдзел у дзей насці мала-
дзёжных фарміраванняў: ваенна-патрыятыч-
нага клуба «Памяць», валанцёрскай суполкі 
«Данка», а таксама студэнцкага навуковага 
таварыства Astrum doctrine). Па-трэцяе, як 
сродак забеспячэння псіхалагічнага камфорту 
студэнтаў і павышэння ступені сацыяльнай 
інтэграцыі вучэбнай групы (…гэта сапраўдная 
самабытная і творчая сям’я сту дэн таў і вы-
клад чыкаў…). У цэлым, актуа лі за цыя ў пе да-
га гічнай практыцы ўніверсітэта агу ль на куль-
турнага блока педагагічнага пра фе сія налізму 
забяспечвае асобаснае развіццё сту дэнта, 
фарміраванне яго сацыяльнай ад каз насці 
і сталасці.  

Псіхолага-педагагічны блок педагагічнага 
прафесіяналізму, актуалізаваны ў педагагічнай 
практыцы ўніверсітэта, вызначае яго спе цы фі-
ку ў параўнанні з іншымі ўніверсітэтамі, ака дэ-
міямі і інстытутамі. Ён накіраваны на асобас-
ную і прафесійную самарэалізацыю студэнта. 
Гэта пастаянны працэс, дынаміка якога абу-
моўлена педагагічнымі і профільнымі ведамі, 
практыка-арыентаванасцю навучання (Той, 
хто скончыў факультэт прыродазнаўства, ні ко-
лі не спыняецца на дасягнутым – заўсёды 
знаходзіць прымяненне сваім ведам, уменням, 
здольнасцям). Дадатковым фактарам тут 
з’яўляюцца традыцыі факультэта, якія пад тры-
моўваюцца ўсё новымі пакаленнямі сту дэнтаў 
(Факультэт мае свае традыцыі, якія пад-
трымліваюцца і ўзбагачаюцца кожным новым 
пакаленнем студэнтаў) і забяспечваюць фар-
міраванне прафесійнай ідэнтычнасці (…шу-
каць і зна хо дзіць адказы на шматлікія склада-

Весці БДПУ. Серыя 2. 2015. № 3 Сацыялогія60 61

Ре
по
зи
то
ри
й 2

01
5



ныя пытанні навакольнага свету – гэта тое, ча-
му навучылі іх у аўдыторыях нашага 
фа ку ль тэта). Як вынік – не толькі творчая і інтэ-
лек туа льная са ма рэа лі за цыя, але і актуа ліз а-
цыя са цыяльнай і пе да га гіч най адказнасці, 
пра фе сійнай і грамадскай карысці індывіда (На 
працягу ўсяго перыяду атрымання адукацыі вы 
навучыцеся быць карыснымі грамадству).

Фарміраванне прадметна-тэхналагічнага 
блока педагагічнага прафесіяналізму характа-
рызуецца складанасцю, шматаспектнасцю 
і по ліфункцыянальнасцю. Па-першае, пад-
крэс ліваецца практыка-арыентаваны харак-
тар атрымання педагагічнай адукацыі па спе-
цыяльнасці, незалежна ад факультэта, што 
вызначаецца профілем універсітэта (Падчас 
навучання студэнты праходзяць вучэбныя 
і вы творчыя практыкі; Тэарэтычныя веды 
замацоўваюцца на практыцы;  Адным з най-
важнейшых кампанентаў прафесійнай пад-
рыхтоўкі будучых педагогаў выступае прак-
тычная дзейнасць…). Па-другое, заканамер-
ным кампанентам адукацыйнага працэсу 
вы ступае навукова-даследчая дзейнасць сту-
дэнтаў, якая дазваляе актуалізаваць вучэбна-
пазнавальную дзейнасць і забяспечыць фар-
мі раванне комплексу прафесійных кампетэн-
цый (Выкладчыкі і студэнты факультэта 
пра водзяць навуковыя даследаванні па самых 
розных тэмах…). Па-трэцяе, у ролі найважней-
шых умоў якаснага атрымання пе да гагічнай 
адукацыі па спецыяльнасці разглядаюцца 
інфраструктурныя (Грунтоўная ма тэ рыяльная 
база – сучаснае абсталяванне, прыборы, 
найноўшыя сродкі навучання – дазваляе 
праводзіць шырокае кола лабараторных 
практыкумаў па дысцыплінах хімічнага, бія ла-
гіч нага і геаграфічнага профіляў…) і пра фе-
сій на-кваліфікацыйныя (Факультэт мае моцны 
кадравы патэнцыял…; …кафедры… з’яў ля-
юц ца цэнтрамі перадавой вучэбна-метадыч-
най і навуковай думкі…) фактары. Па-чац вёр-
тае, у якасці важнага зместавага кампанента 
дадзенага блока разглядаецца міжнароднае 
акадэмічнае і навуковае супрацоўніцтва (… пад-
трымлівае цесныя сувязі з аднолькавымі па 
профілі факультэтамі ВНУ краін СНД і далёка-
га замежжа…), якое выступае адным 
з інструментаў стварэння развіццёвага адука-
цыйнага асяроддзя, што расцэньваецца ў су-
часнай педагогіцы вышэйшай школы як важ-
ны фактар прафесійнага станаўлення асобы 
студэнта [11]. 

Такім чынам, дыскурс педагагічнага пра-
фе сіяналізму, прадстаўлены ў вузаўскай прэ-
се, у ідэальным аспекце арыентуе на забес-
пячэнне актуальнасці педагагічнай адукацыі 
па спецыяльнасці, дасягненне яго адпа вед-

насці сучасным тэндэнцыям развіцця навукі 
і практыкі, сінтэз інструментальных і гу ма ніс-
тычных каштоўнасцей вышэйшай педагагічнай 
адукацыі. Аднак існуе пытанне пра тое, на ко ль-
 кі ідэальная мадэль педагагічнага пра фе сія-
налізму адпавядае рэаліям сістэмы аду кацыі 
і актуальным патрэбнасцям навучэнцаў і іх за-
конных прадстаўнікоў. Адказ на дадзенае пы-
танне можа быць атрыманы, калі звярнуцца 
да дынамікі сацыяльнага прэстыжу пе-
дагагічнай адукацыі і аналізу фактараў, якія 
вызначаюць падобную кан’юнктуру ў пост са-
вец кім грамадстве, што, безумоўна, выходзіць 
за межы разглядаемай тэмы.
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Summary

The article is devoted to the pedagogical profes-
sionalism model representation in the institutional dis-
course. A few texts published in the newspaper 
«Настаўнiк» have become the analysis object.
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