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Важная роля пры прымяненні гэтай сістэмы належыць выкладчыку, 
задача якога не толькі і не столькі ацаніць кампетэнцыі студэнта, але 
стымуляваць яго да самаўдасканалення, паглыблення ведаў, павышэння 
ўзроўню самаацэнкі.
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НАВУЧАННЕ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
ВУЧНЯЎ ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАЎ НА АСНОВЕ
КАМУНІКАТЫЎНА-ДЗЕЙНАСНАГА ПАДЫХОДУ

Гродзенскідзяржаўныўніверсітэт имя Янкі Купалы
Кафедра прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання

Тамашэвіч З.М.

У кампетэнцыі вучэбнага прадмета “Беларуская мова” абазначаны 
чатыры раўназначныя падыходы:

- функцыянальна-дзейнасны;
- камунікатыўна-дзейнасны;
- моўнакультуралагічны;
- адукацыйнаасяродкавы [1, c.8]
Спынімся на камунікатыўна-дзейнасным падыходзе, для якога 

характэрны акцэнт у навучанні на маўленчую дзейнасць і авалоданні моваю як 
сродкам зносін. Рэалізацыя камунікатыўнай мэты навучання ажыццяўляецца на 
ўсіх відах маўленчай дзейнасці: слуханні, гаварэнні, чытанні, пісьме. Для гэтага 
выкарыстоўваюцца камунікатыўныя метады, метадычныя прыёмы, з дапамогаю 
якіх ідзе развіццё маўлення вучняў, суразмоўніцтва, практычнае авалоданне 
навыкамі маўленчай дзейнасці. Настаўнік вучыць дзяцей усведамляць 
прапанаваную тэму, захоўваць яе межы, падпарадкаваць свае выказванні 
названай тэме і асноўнай думцы, складаць план, адбіраць матэрыял у 
адпаведнасці з тэмай і ідэяй або сістэматызаваць ці ўпарадкаваць сабраны 
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матэыял, выказваць свае думкі лагічна, паслядоўна ў адпаведнасці з 
літаратурнымі нормамі. Арганізацыя маўленчай дзейнасці грунтуецца на пяці 
прынцыпах, адзін з якіх – прынцып тэкставага навучання. Без увагі да тэксту, 
без апоры на тэкст пры вывучэнні фанетыкі, граматыкі, правапісу немагчыма і 
навучанне і развіццё маўленчай дзейнасці вучняў. Тым больш, што тэкст “мае 
камунікатыўную ўстаноўку на ўспрымальніка (чытача, слухача), 
характарызуецца пэўнай мэтай камунікацыі – паведаміць, паведаміць-загадаць, 
паведаміць-запытаць…” [2, с. 8]. Тэкст на ўроках беларускай мовы павінен 
выступаць асноўным сродкам навучання маўленчай дзейнасці. Падбіраць для 
гэтага неабходна цікавыя па змесце тэксты, здольныя захапіць школьнікаў, 
абудзіць у іх цікавасць да роднай мовы.

У арсенале настаўніка пачатковых класаў мноства відаў работы над 
тэкстам. Напрыклад: 1) прачытаць і размясціць у пэўнай паслядоўнасці абзацы, 
каб атрымаўся тэкст; 2) закончыць тэкст, у якім ёсць уступная і асноўная 
часткі; 3) прачытаць тэкст, прадоўжыць яго шляхам развіцця думкі апошняга 
сказа; 4) прачытаць тэкст і прыдумаць загаловак у адпаведнасці з ідэяй твора; 5) 
прачытаць тэкст і знайсці сказы, якія не адносяцца да тэмы тэксту; 6)
прачытаць тэкст і скласці план; 7) прачытаць тэкст і па аналогіі з прачытаным 
прыдумаць свой тэкст; 8) прыдумаць асноўную частку, калі ёсць уступная і 
заключная часткі; 9) скласці план апісальнага (апавядальнага) тэксту; 10) увесці 
ў тэкст дадатковы эпізод і г. д. Выкарыстоўваць камунікатыўныя магчымасці
тэксту – асноўны абавязак настаўніка на ўроку. Канешне, творчы настаўнік 
рэдка будзе выкарыстоўваць рэпрадуктыўныя віды работы, накіраваныя на 
выбарачны ці блізкі да тэксту пераказ, а больш зверне ўвагу на аналітычныя, 
якія патрабуюць ад вучня растлумачыць, высвятліць прычыны, мэты, умовы 
таго, пра што расказваецца ў тэксце. Найбольш падыходзяць творчыя, у якіх 
трэба праявіць свае здольнасці вучням, фантазію, кемлівасць, свае адносіны да 
падзей і людзей, пра якія апавядаецца ў тэксце.

Для развіцця маўленчай дзейнасці вельмі важным з’яўляецца матыў ці 
пабуджальнік да маўлення. У дыялагічным маўленні матывам выказвання 
з’яўляецца жаданне адказаць на рэпліку суразмоўцы. Акрамя матыву, у тэорыі 
маўленчай дзейнасці выдзяляюць: фарміраванне маўленчай інтэнцыі (намеру),
унутранае праграміраванне або ўнутранае маўленне, рэалізацыя праграмы або 
знешняе маўленне. На этапе маўленчага намеру фарміруецца змест выказвання, 
вызначаецца тэма, мэта і агульныя задачы маўлення (даказаць, паведаміць, 
апісаць). На фазе ўнутранага праграміравання (унутранага маўлення) 
фарміруецца ўменне адзначаць асноўныя пытанні выказвання і развіваць яго 
праз мікратэмы, уменне вызначаць асноўныя кампазіцыйныя часткі выказвання 
( уступ, асноўную частку, заканчэнне). На фазе рэалізацыі праграмы або 
знешняга маўлення характэрны: уменне будаваць выказванне, 
выкарыстоўваючы дакладныя моўныя сродкі; уменне звязваць сказы 
паслядоўнай сувяззю; будаваць выказванне ў форме апавядання, апісання, 
разважання. Дыялагічнае маўленне мае пэўную мэту і задачу і мае наступныя 
характарыстыкі: 1) два субяседнікі выступаюць у якасці слухача ці гаворачага; 
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2) эмацыянальнасць і экспрэсіўнасць; 3) камунікатыўная сітуацыя выклікае 
дыялог ці абумоўлівае яго [3, с. 166]. 

Каб навучыць дыялагічнаму маўленню, неабходна папрацаваць з
гатовымі дыялогамі; прааналізаваць кожную рэпліку, звярнуць увагу на знакі 
прыпынку. Толькі пасля гэтага прапанаваць вучням падрыхтаваць свой дыялог, 
выкарыстоўваючы імітацыйны метад (навучанне маўленчай дзейнасці паводле 
ўзораў). Вучні могуць працаваць у парах, распрацоўваючы дыялогі: бібліятэкар 
і чытач, трэнер і спартсмен, прадавец і пакупнік, настаўнік і вучань. Для 
сітуацыйнага дыялога неабходна, каб дзеці навучыліся хутка разумець 
субяседніка, умелі фармуляваць адказ, гэта значыць рэпліку, умелі задаваць 
пытанне, падтрымліваць тэму размовы, пераключацца з тэмы на тэму.

Такім чынам, пры камунікатыўна-дзейнасным падыходзе вучэбны працэс 
максімальна набліжаны да рэальнага працэсу суразмоўніцтва, садзейнічае 
пазнавальнай актыўнасці вучняў, развіццю іх творчага мыслення, 
самастойнасці у рашэнні камунікатыўных задач. 
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По данным исследователей, свыше 90% новых слов, появляющихся в 
современных лексиконах, составляет специальная лексика [6, с. 6]. Именно 
поэтому различные аспекты, связанные со специальной лексикой, 
терминологическими системами, явились объектом исследования многих 
известных лингвистов. Среди них можно назвать такие имена, как А.А. 
Реформатский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Д.С. Лотте, В.М. Лейчик, В.П. 
Даниленко, Г.П. Мельников, М.А. Макарченко и многие другие.
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