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ВЕРБАЛЬНЫЯ  СРОДКІ  ПЕДАГАГІЧНАГА  ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ
Ў  ПРАЦЭСЕ  ВЫКЛАДАННЯ  ЛЕКЦЫІ

 У артыкуле разглядаюцца вербальныя сродкі педагагічнага ўзаемадзеяння, якія вылучаюцца ў працэсе
выкладання лекцыі, паколькі яе асноўны змест падаецца з дапамогай сінтаксічных канструкцый, што ў аднолькавай
ступені ўласцівы пісьмовай і вуснай формам мовы; характарызуюцца ўніверсальныя сродкі аўтарызацыі, якія
функцыянуюць у якасці маркёраў тэматычнага, лагічнага і кампазіцыйнага разгортвання інфармацыі, скіраваных
на дасягненне вучэбных мэт і задач.
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Уводзіны. Цэнтральным звяном вучэб-
най камунікацыі з’яўляецца педагагічнае ўза-
емадзеянне, якое ўяўляе сабой унікальны
сінтэз пісьмовай і вуснай форм маўлення.
У працэсе педагагічнага ўзаемадзеяння вус-
ная форма прадстаўлена мовай выкладчыка
і мовай студэнтаў, а пісьмовая — рознымі
крыніцамі пісьмовай інфармацыі. У рамках
лекцыі — аднаго з самых значымых відаў ву-
чэбнай дзейнасці — мова выкладчыка ў яе
вуснай форме з’яўляецца для студэнтаў ас-
ноўнай крыніцай новых ведаў.

Адносна канстатуючых характарыстык
лекцыі як жанру сёння склалася некалькі мер-
каванняў. Так, у сумеснай працы «Лекцыя як
зона кантакту навуковай і гутарковай мовы»
У. А. Папкоў, А. У. Каржуеў разглядаюць лек-
цыю як «жанр навуковай мовы», яе памежжа
з гутарковай моваю, якое дазваляе вывучаць
ва ўзаемадзеянні з’явы, звычайна «супастаў-
ляемыя адна другой» [1, с. 80—81]. На асно-
ве дадзенага пункту гледжання можна заклю-
чыць, што прафесійна арыентаваная лекцыя
ўяўляе сабой варыянт навуковага выкладу.
Таму яе асноўны змест заключаецца ў сін-
таксічных структурах, што ў роўнай меры

ўласцівы як пісьмовай, так і вуснай формам
вучэбна-навуковай мовы.
Другі пункт погляду звязаны з тым, што

вучэбная лекцыя разглядаецца як асобная
разнавіднасць вуснай формы маналагічнага
маўлення. Прыкладна такой думкі прытрым-
ліваецца В. А. Лапцева, калі сцвярджае, што
пісьмовы навуковы тэкст з элементамі гутар-
ковай мовы будзе ўспрымацца як незвычай-
ны і парушаць нормы стылю. Аднак і вусны
навуковы тэкст па сваіх сінтаксічных канст-
рукцыях, г. зн. без элементаў гутарковай
мовы, будзе ўспрымацца як агучванне напіса-
нага. На самай справе гэта далёка не так.
Як доказ прыводзяцца ўніверсальныя эле-
менты, што некалі прыйшлі з вуснай мовы:
безумоўна, ні ў якім разе, канешне, само са-
бой зразумела і г. д. [2, с. 6]. У гэтай сувязі
неабходна адзначыць, што лекцыя фарміруе
ў студэнтаў вельмі важныя прафесійна ары-
ентаваныя веды. У ёй вылучаюцца: а) сродкі
аўтарызацыі, г. зн. сродкі, якія адлюстроўва-
юць адносіны аўтара да выказвання як да
ўласнага моўнага твора, што дэманструе ход
яго думкі; б) сродкі адрасацыі; в) сродкі ўзае-
мадзеяння [3, с. 97].
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