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АЛ. Белая

ФАРМІРАВАННЕ САЦЫЯЛЬНЫХ I ГРАМАДЗЯНСКІХ 
КАМПЕТЭНЦЫЙ У НАВУЧЭНЦАЎ ЯК УМОВА 
IX ПАСПЯХОВАЙ САЦЫЯЛЬНАЙ АДАПТАЦЫІ

Кампетэнтнасны падыход пакуль што з ’яўляецца найменш распрацаваным адукацыйна- 
выхаваўчым налрамкам і патрабуе як тэарэтычнага асэнсавання, так і эксперыментальнай 
апрабацыі, распрацоўкі кантрольна-вымяральных методык. Прад’яўпены ў дадзеным 
артыкуле даследчыцкі і настаўніцкі вопыт аўтара не прэтэндуе на вычарпальны аналіз 
праблемы, аднак акрэслівае некаторыя вектары рэапізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў 
працэсе викладання беларускай літаратуры ў школе, у прыватнасці, фарміравання 
грамадзянскіх і сацыяльных камгіетэнцый вучнеўскай моладзі. Глабальная мэта адукацыі -  
сацыялізацыя. Адпаведныя кампетэнцыі выступаюць як яе элементы, аваподанне якімі, у 
сваю чаргу, будзе служыць паспяховай сацыяльнай адаптацыі.

89

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



К лю чавы я словы: кампетэнцыя, кампетэнтнасць, кампетэнтнасны падыход, 
самаідэнтыфікацыя, этнакультурная кампетэнцыя, адукацыйныя аб'екты, эмацыянапьна- 
каштоўнасныя адносіны, з ’явы сацыяльнай рэчаіснасці, сацыялізацыя, сацыяльная 
адаптация, сацыяльная кампетэнтнасць, дыялог культур, асобасна арыентаванае навучанне.

Паняцце «кампетэнтнасць» (кампетэнцыя) увайшло ў педагогіку ca 
з ’яўленнем стратэгіі мадэрнізацыі адукацыі. Але яго змест, уключаючы ў сябе 
веды, уменні, навыкі, вопыт дзейнасці і эмацыянальна-каштоўнасныя адносіны, 
не ўяўляе нечага прынцыпова новага. Разам з тым, аднак, дадзенае паняцде 
ўтрымлівае не толькі кагнітыўную і аперацыянальна-тэхналагічную 
састаўляючыя, а і матывацыйную, этычную, сацыяльную і паводзінную. Такім 
чынам, укараненне кампетэнтнаснага падыходу -  з ’ява аб’ектыўна 
супярэчлівая, якая ўключае ў сябе як змены, так і захаванне папярэдняга. 
Адрозніваюць кампетэнтнасці прадметныя (кампетэнтнасці ў пазнавальнай 
сферы), міжпрадметныя і надпрадметныя (не прывязаныя да канкрэтных 
вучэбных дысцыплін). У шэрагу апошніх вылучаецца, напрыклад, сацыяльная 
кампетэнтнасць -  інтэгратыўная якасць асобы, якая ляжыць у аснове яе 
сацыялізацыі, выступаючы, такім чынам, і ўмовай паспяховай сацыяльнай 
адаптацыі.

Аднак дзе ж фарміравацца міжпрадметным і надпрадметным 
кампетэнтнасцям, як не ў працэсе вывучэння канкрэтных прадметаў?

Укараненне такога вопыту на занятках па методыцы выкладання 
літаратуры, бясспрэчна, спрыяе фарміраванню гатоўнасці будучых настаўнікаў 
да ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці ў азначаным напрамку.

Паводле меркавання расійскіх вучоных [3], кампетэнтнасны падыход 
вылучае на першы план не інфармаванне вучня, а ўменне вырашаць праблемы, 
якія ўзнікаюць у наступных сітуацыях:

-  у пазнанні і вытлумачэнні з ’яў рэчаіснасці;
-  пры асваенні сучаснай тэхнікі і тэхнапогіі;
-  ва ўзаемаадносінах людзей, у этычных нормах, пры ацэнцы ўласных 

учынкаў;
-  у практычным жыцці пры выкананні сацыяльных роляў грамадзяніна, 

члена сям’і, выбаршчыка і г.д.;
-  у прававых нормах і адміністрацыйных структурах; спажывецкіх і 

эстэтычных ацэнках;
-  пры выбары прафесіі;
-  пры неабходнасці вырашаць уласныя праблемы жыццёвага 

самавызначэння, выбару, стылю і ладу жыцця, спосабаў вырашэння канфліктаў.
Змест літаратуры як вучэбнага прадмета ўяўляе інфармацыйнае поле, 

прыдатнае для вырашэння праблем па многіх з акрэсленых пазіцый, і ў 
выключнай ступені -  «у эстэтычных ацэнках», паколькі літаратура 
адлюстроўвае сацыяльную рэчаіснасць пасродкам эстэтычных катэгорый.

Аб’ект нашага навуковага інтарэсу і сфера прыкладання педагагічных 
намаганняў -  сацыяльныя і грамадзянскія кампетэнцыі, якія могуць быць
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сфарміраваны ў маподшым падлеткавым узросце (у вучняў 5 - 7  класаў) пры 
вывучэнні мастацкіх твораў розных жанраў.

Безумоўна, фарміраванне кампетэнтнасцей -  задача старэйшай, профільнай 
ступені адукацыі. Аднак, на нашу думку, і на ўказаным этапе школьнай, у 
прыватнасці літаратурнай, адукацыі наўрад ці варта заставацца на пазіцыях 
выключна «ВУНаўскага» (веды, уменні, навыкі) падыходу. Кампетэнтнасць 
грунтуецца на кампетэнцыі. Асновы пэўных кампетэнцый могуць закладвацца з 
пачаткам сістэматычнай літаратурнай адукацыі. Растлумачым нашу пазіцыю на 
прыкладзе згаданай вышэй сацыяльнай кампетэнтнасці, што ляжыць у аснове 
сацыялізацыі асобы [2]. Наўрад ці можна лічыць гэтую якасць элементам 
новага зместу адукацыі, Тым не менш намаганні настаўніка літаратуры ў яе 
фарміраванні неабходныя і мэтазгодныя. У якасці складніка сацыяльнай 
кампетэнтнасці, у сваю чаргу, вылучаецца кампетэнтнасць, звязаная з жыццём 
у шматкультурным грамадстве, што ўключае ў сябе разумение адрозненняў 
паміж культурамі, павага да людзей іншых культур і здольнасць да 
талерантнага суіснавання з імі. Працэсы глабалізацыі робяць актуальным лозунг 
«Пазнай Іншага». Аднак першасным -  і асабліва ў беларускім хранатопе -  нам 
уяўляецца патрабаванне пазнаць сябе, а ўжо на грунце ўласнай адметнасці 
дыялектычна спасцігаць Іншага. Такім чынам, ужо на матэрыяле твораў, 
уключаных у праграму па літаратуры для 5 - 6  класаў, ёсць магчымасць як 
асэнсаваць адметнасць уласнага этнасу, так і разгледзець яе ў іншакультурным 
кантэксце. Мы маем на ўвазе ўмовы для фарміравання этнакультурнай 
кампетэнцыі школьнікаў (дасведчанасці ў матэрыяльна-побытавай, духоўнай і 
моўна-маўленчай культуры народа) у працэсе вывучэння фальклорных жанраў.

Адным з відаў вучэбнай дзейнасці ў адпаведнасці з рэалізуемым 
падыходам мы абралі тэсціраванне, якое, акрамя функцый кантролю і 
выяўлення ўзроўню ведаў, выступае як сродак усведамлення школьнікамі 
аб’ектаў матэрыяльнай культуры беларусаў, узбагачэння актыўнага слоўніка, 
набыцця ідэнтычнасці па нацыянапьнай прыкмеце (самыя распаўсюджаныя 
напрамкі самаідэнтыфікацыі сучасных школьнікаў -  як сацыяльнага або 
біялагічнага індывіда).

Адэкватнае мэтам выхавання-навучання, мэтазгоднае прымяненне 
тэсціравання як педагагічнага сродку дазваляе настаўніку разнастаіць 
метадычны інструментарый, робіць асваенне вучэбнага матэрыялу больш 
прывабным для вучня, павышае адказнасць у авалоданні зместам твора, аказвае 
арганічнае выхаваўчае ўздзеянне.

Так, напрыклад, параўнанне выразаў з беларускай і іншых (передусім 
рускай) моў -  першы крок у асэнсаванні школьнікамі дыялектыкі канкрэтна- 
нацыянальнага і агульначалавечага. Прыкладам можа служыць тэст на 
ўстанаўленне адпаведнасці паміж беларускімі прыказкамі і прымаўкамі, з 
аднаго боку, і ўзорамі ўсходняй мудрасці (на аснове казкі 
У. Караткевіча «Лебядзіны скіт»). Акрамя таго, выкананне дадзенага задания 
дає адказ на пытанне, якім павінна быць жыццё згодна з уяўленнямі пра дабро, і
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стварае спрыяльныя ўмовы для ўваходжання у складаны свет міжасобасных 
адносін.

Узор тэста

Устанавіце сэнсавую адпаведнасць наступних выказванняў:

1. «Ты... заваяваў палову зямлі, не 1. У кривым воку ўсё кривое, 
пасадзіўшы на сваей нават рэпы».
2. «...Той, хто не давярае чэсці людзей, сам 2. Ліхая забава -  вялікая няслава 
не мае яе».
3. «Імйны вашыя няхай не апаскудзяць 3. Хто людзям не верыць, той і сабе веры не 
слыху патомкаў, бо на вашых вачах дасць.
забіваюць багатура».
4. «Што ты возьмеш з сабою і што пакінеш 4. Без працы няма чаго хлеба шукані 
на зямлі, акрамя чарапоў?..»

5. Чарвяк капусту з'ядае, а сам раней 
прападае.

Правільная адпаведнасць: 1 -  4; 2 -  3; 3 -  2; 4 -  5.

Зыходзячы з таго, што кампетэнцыі -  гэта прадметныя веды, прыкладзеныя 
да пэўнай гапіны; адносіны да аб’ектаў, якія знаходзяцца ў рамках фарміруемай 
кампетэнтнасці, варта вылучаць у рамках пэўнага твора (тэмы) адпаведныя 
адукацыйныя аб’екты і фарміраваць асобасныя адносіны да іх, на якіх 
грунтуецца асэнсаванне школьнікамі вылучаных аб’ектаў у якасці 
каштоўнасцей.

Прадметнае ўспрыманне навакольнага свету, уласцівае дзецям, з развіццём 
дзіцяці пераўтвараецца ў сацыяльна-каштоўнаснае ўспрыманне, калі асоба 
набывае здольнасць за прадметам бачыць адносіны, каштоўнасныя сувязі і 
ўзаемадачыненні. Такое пераўтварэнне працякае імпліцытна, яно не 
абазначаецца нейкім рэзкім пераходам, а адбываецца з цягам сацыялізацыі 
асобы, яе духоўнага развіцця, інтэлектуальнага і эмацыянальнага ўзбагачэння, 
адаптацыі да змен у сацыяльным асяроддзі.

Між тым змена прадметнага ўспрымання не адбываецца аўтаматычна і 
заўсёды. Часам людзі жывуць сярод прадметаў, фактаў, выпадкаў, але 
выпадаюць з грамадскіх адносін, культурных каштоўнасцей. І калі знешне 
здаецца, што яны жывуць так, як усе, то, па сутнасці, -  жывуць па-за ўсімі, бо 
выключаны з сістэмы каштоўнасных адносін.

Адным са сродкаў пераадолення такога становішча ўяўляецца прыём 
«прэзентацыя свету» [1, 15 -  16], скіраваны ў першую чаргу на перавод 
прадметнага ўспрымання свету ў каштоўнаснае. Прад’яўляецца пэўны прадмет 
і прапануецца апісаць ролю гэтага прадмета ў жыцці чалавека, навошта ён 
чалавеіггву, якую ролю адыгрывае ў імкненні чалавека да шчасця, якія 
адносіны нясе ў самім сабе, калі ўключаецца ў штодзённае жыццё. Такім 
чынам, для дзяцей выяўляецца духоўная каштоўнасць матэрыяльнага прадмета, 
перамяшчаюцца межы духоўнага і матэрыяльнага, развіваецца здольнасць да
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адухаўлення, што ўрэшце дапамагае дзіцяці набыць асобасную адметнасць, 
узняцца над сітуацыяй, вызваліцца ад прадметна-рэчавай запежнасці.

Для правядзення дадзенай работы бярэцца любы прадмет з тых, urro 
акружаюць дзяцей, задаецца пытанне пра яго ролю ў жыцці чалавека, 
матэрыяльнае і духоўнае прызначэнне, а таксама пытанне пра асабістыя 
адносіны дзіцяці да дадзенага прадмета. Неабходна стварыць адпаведную 
атмасферу, каб усе яго вартасці і асаблівасці былі падкрэслены як каштоўнасць 
нацыянальнай культуры.

Напрыклад, ветраны млын, або вятрак, -  «арыгінальнае вынаходніцтва, 
вартае святога ўшанавання ўдзячных нашчадкаў; дармавая энергія, якую 
ўрэшце зацуглялі, прымусілі працаваць». Па ветраках пазнавалася ўрадлівая 
мясціна, узводзіліся яны на самых прыдатных месцах, адкрытых для ветру, 
упоруч з жытлом чалавека, на высокіх пагорках, бліжэй да дарог. Ветракі 
майстравалі адметныя майстры-цесляры, падрыхтаваўшы папярэдне ўсё -  ад 
цвічка да каванай клямкі. Амаль усе дэтапі -  а іх да 500 -  рабіліся з дрэва.

Кожны млынар умеў вецер слухаць. Шапку скіне, руку выставіць -  вецер 
б ’е ў далонь. Значыць, будзе праца. А людзей збірапася, як на фэст, цэлая 
талака! I свая адметная песня ў кожнага з ветракоў гучала.

Здаецца, усё вырашапася практычнасцю. Аднак спрадвеку беларус 
уладкоўваў сваё жыццё, грунтуючыся «на трох кітах»: трываласці, зручнасці, 
прыгажосці. Вятрак -  дзіўны помнік, які ваподае і эстэтычнымі вартасцямі. 
«Ладныя», «спраўныя», «годныя» ветракі стаяць, «маўкліва-насцярожаныя», 
«задумліва-трывожныя» ў ранішнім тумане. І як сумна вымаўляць: «Стаялі...» 
Бо на Беларусі амаль не засталося дзеючых ветракоў (у 60-х гг. мінулага 
стагоддзя яшчэ напічвалася некалькі тысяч). Ветракі -  нястомныя працаўнікі -  
хлебу песню спявапі, вянчаючы рупную працу, аддаючы даніну павагі 
мазольным рукам. Няма іх, здалі у нябьгг. Аднак вартыя яны ўдзячнай памяці [4].

Выкарыстанне прыёму «прэзентацыі свету» дазваляе рэалізаваць і 
прасачыць у зваротнай сувязі наступны ланцужок: эмацыянапьнае заражэнне -  
эмпатыя -  рэфлексія -  фарміраванне адносін дачынення і адказнасці -  які, з 
другога боку, набліжаны да зместу паняцця «кампетэнтнасць» (кагнітыўная, 
матывацыйная, этычная, сацыяльная і паводзінная састаўляючыя).

Як ужо адзначапася, фарміраванне кампетэнтнасцей -  задача старэйшай 
ступені адукацыі. Адносіны да аб’ектаў, якія знаходзяцца ў рамках пэўнай 
кампетэнтнасці, патрабуюць іншага метадычнага забеспячэння. Адэкватным 
для мэт фарміравання сацыяльных і грамадзянскіх кампетэнцый сродкам, на 
нашу думку, з ’яўляецца эсэ.

Эсэ дае магчымасці для гнуткага, «нелабавога» выхавання (а не навучання 
элементарным правілам паводзін) праз:

-  стымуляванне цікавасці да самааналізу, самакрытыкі; праблем этычных, 
псіхалагічных, эстэтычных, сацыяльных, філасофскіх;

-  пабуджэнне да пошуку самастойных рашэнняў;
-  дэманстрацыю і супастаўленне разнастайных пунктаў погляду: свайго 

ўласнага, свайго пакалення, бацькоў, грамадства.
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Магчымасць і неабходнасць супаставіць «Я» і «Мы» -  эфектыўны шлях 
фарміравання самасвядомасці, грамадзянскіх пазіцый асобы як адказнасці за 
ўсё, што адбываецца, і заты х, хто побач.

Эсэ з’яўляецца важным сродкам самаіндэнтыфікацыі асобы, у прыватнасці, 
этнакультурнай, а на яе аснове -  нацыянальнай. Яно таксама выступае як 
неабходны кампанент для ажыццяўлення дыялогу культур.

Суб’ектыўная каштоўнасць эсэ ў тым, што яно дазваляе аўтару «падзяліцца 
з людзьмі самім сабой», але яно не выключав аб’ектыўнай, цесна з ёю звязана: 
пра адно і тое ж людзі могуць думаць па-рознаму.

Адна з пераваг жанру эсэ заключаецца ў магчымасцях аўтара, не ставячы 
мэтай сістэматычнасць і паўнату раскрыцця тэмы, пісаць аб цікавым для яго, 
адхіляцца на прыватныя развагі, фіксаваць думкі нібыта мімаходзь, выпадкова. 
Асобасная, «інтымная сувязь» аўтара з тэкстам стварае перадумовы дпя 
фарміравання каштоўнасных адносін да прадметаў і з ’яў рэчаіснасці.

Прыкметы зместу і формы эсэ ў многім супадаюць з крытэрыямі асобасна 
арыентаванага навучання -  суб’ектыўнасць, дадатковасць, адкрытасць, 
дыялагічнасць, -  якія выяўляюцца ў наступных паказчыках: канцэптуальнасць, 
праблемнасць, крытычнасць; валоданне сродкамі максімальнага пашырэння 
творчага пошуку; актыўнага дапушчэння нестандартных дзеянняў і ідэй, 
пераўтварэння зместу ведаў [5]. Тэмы павінны быць сфармуляваны так, каб 
стымуляваць пазнавапьна-творчую дзейнасць школьнікаў, напрыклад:

Што такое добры чалавек?
Раскажу пра ніякага чалавека.
Гэты дарослы, дарослы, дарослы свет...
Эцюд пра майго настаўніка.
Якія мы, беларусы?
Быць сучасным -  гэта значыць...
«Гісторыя -  гэта тое, што пра яе напісана».
Чалавек пакарыў прыроду. А ці вядома Єй пра гэта?
Ці легка быць маладым?
Яшчэ раз аб кожным чацвёртым...
Гісторыя -  гэта тое, што пра яе напісана...
Мая вялікая «малая» радзіма.
Вайна вачыма майго пакалення.

Звычайная, побытавая з ’ява ў асэнсаванні аўтараў эсэ ўзнімаецца да 
філасофскай, светапогляднай, эстэтычнай, адбываецца яе перавод з 
прадметнага ўспрымання ў каштоўнаснае, а само гэтае ўспрыманне змяняецца 
якасна, спалучае ў аптымальнай ступені аб’ектыўную і асобасную значнасць 
прад’яўленага феномена, афарбоўваецца эмацыянальна, узбагачаецца 
асацыятыўнымі сувязямі, набывае характар праблем, якія вымагаюць ад творцы 
неадкладнага вырашэння, у т л .  праблемы ідэнтычнасці. Змест і форма 
ажыццёўленай дзейнасці спрыяльныя для рашэння задач асобаснага развіцця 
вучняў, забяспечваюць дзейснасць прынцыпаў прырода- і 
культураадпаведнасці, індывідуальна-асабовага падыходу ў навучанні і 
выхаванні.
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Такім чынам, апрабіраваныя аўтарам і прад’яўленыя ў артыкуле прыёмы 
метадычнай інтэрпрэтацыі мастацкіх тэкстаў, спосабы фарміравання асобасных 
і каштоўнасных адносін да мэтанакіравана вылучаемых адукацыйных аб’ектаў, 
стымуляванне рэфлексіі (у т.л. крытычнай) адносна з ’яў сацыяльнай 
рэчаіснасці спрыяюць вырашэнню праблем яе пазнання; дапамагаюць у 
практычным жыцці; пры выбары яго стылю і ладу; у этычных нормах і 
эстэтычных ацэнках, а гэтым самым выступаюць як элементы кампетэн- 
тнаснага падыходу ў школьнай літаратурнай адукацыі, рэалізацыя якога 
забяспечвае аптымізацыю працэсаў сацыялізацыі і сацыяльнай адаптацыі 
моладзі.
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