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кампетэнцый
у
супрацоушкау праваахоуных устаноу з’яуляецца значнай часткай працэсу
навучання мовам у ведамасных установах вышэйшай адукацьп Рэспублт
Беларусь.
Пад камушкатыунай кампетэнтнасцю разумеецца дастатковая здольнасць
навучэнцау да ажыццяулення службовых зносш з розньпш катэгорьнпм
грамадзян у межах атуацый, яшя з’яуляюцца юрыдычна значньпм для
праваахоуных структур.
1снаванне м1жнародных праваахоуных устаноу i пашырэнне тэндэнцый да
узаемадзеяння з прадстаушкам1 замежных праваахоуных Ыстэм у службовай
дзейнасщ вызначаюць, что супрацоунт адпаведных дзяржауных устаноу
БеларуЫ павшны у дастатковай ступеш авалодаць шшамоуным вусным i
шсьмовым мауленнем. Таюя навыю патрабуюцца i для ажыццяулення
камушкацьп з замежным1 грамадзянамц яюя знаходзяцца у Рэспублщы
Беларусь з афщыйным в1з1там або у якасщ гасцей.
Працэс навучання замежным мовам на нефшалапчных спецыяльнасцях
ва установах вышэйшай адукацьп павшен зыходзщь з асобасных прынцыпау у
выкарыстанш методык навучання, угпчваючы не толью змест i спецыф1ку
вывучаемых тэм, лекшчнага i граматычнага матэрыялу, але i агульны моуны
узровень навучэнцау i ix пшхалапчную падрыхтаванасць да камушкацьп.
Значным1 фактарам1 таксама з’яуляюцца i форма навучання, i колькасць
запланаваных гадзш.
Камушкатыуны падыход i выкарыстанне штэншунай методыю пры
навучанш замежным мовам садзейшчаюць эфекты^шасщ ix выкладання у
спецьнипзаваных установах вышэйшай адукацьп.
Першы з ix разглядае працэс навучання як працэс мауленчага
узаемадзеяння пам1ж асобам1 у межах пэуных камушкаты^шых штуацый.
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Прадстаушк камушкатыунага метаду навучання Я. I. Пасау л1чыу, што
камушкатыунасць заснавана на падабенстве асноуных якасцей [ рыс працэсу
навучання [ працэсу моуных зносш [1]. Таюм чынам, занятю павшны
прадстауляць сабой сукупнасць некалью спрошчаных мадэлей рэальных
моуных зносш, а выкладчык павшен рэгуляваць працэс камушкацьи. Дадзены
падыход дазваляе паспяхова пераадольваць магчымыя камушкатыуныя
бар’еры, садзейшчаць стварэнню матывацьп пры вывучэнш мовы.
Актыунае выкарыстанне элементау камушкатыунага падыходу
з’яуляецца мэтазгодным пры выкладанш замежнай мовы на дзённай форме
навучання у сувяз1 з наступным: па-першае, колькасщ аудиторных гадзш,
прадугледжаных планам на вывучэнне дысцыплшы, I па-другое,
сфарм1раванасцю актуальных камушкатыуных навыкау \ кампетэнцый падчас
навучання у сютэме сярэдняй адукацьй. Так, эфектыуным1 будуць таюя вщы [
формы заняткау, заданняу [ практыкаванняу, як: абмеркаванне прапанаванай
тэмы, складанне пытанняу па вывучанай тэме 1 мадэляванне педагапчнай
сггуацьй «апытвання», разгляд вывучаных граматычных канструкцый на
разнастайным моуным матэрыяле, правядзенне дзелавых гульняу, праектная
работа.
Так, пры вывучэнш тэмы «Барацьба з незаконным абаротам наркотыкау»
курсантам першага курса Маплёускага шстытута МУС прапануюцца
наступныя заданий скласщ сшс актуальных пытанняу па тэме; правесщ
апытанне трох сва1х аднагрупшкау; атрыманыя адказы праанал1заваць; вышю
апытання прадставщь у выглядзе кароткай справаздачы. Трэба адзначыць, што
болынасць курсантау творча падыходзяць да выканання таюх заданняу,
дзякуючы чаму на этапе кантролю прадстауленне дакладау набывае выгляд
актыунага абмеркавання атрыманых вьпйкау. У працэсе выканання [ праверю
заданняу рэал1зуецца шэраг метадычных задач: замацоуваюцца лекшчныя
адзшю па тэме заняткау, фарм1руюцца шшамо^шыя камушкатыуныя
кампетэнцьй, падтрьпушваецца матывацыя курсантау да вывучэння замежнай
мовы.
Пры вывучэнш таюх граматычных тэм, як «Герундый» { «1нфш1тыу»,
мэтазгодна прымяняць метад навучання у выглядзе гульнй Для замацавання I
актуал1зацьй вывучанага граматычнага матэрыялу курсантам прапаноуваецца
могшая гульня «Д^йно». Кожны з удзельшкау атрымл1вае па 8 картак з адной з
трох неасабовых форм англшскага дзеяслова (шфш1тыу з часцщай О шфшггыу
без часцщы Ш{ герундый). Акрамя таго, сярод матэрыялау гульш ёсць картю з
агульньпш сэнсаутваральным1 дзеясловамй Адзш з удзельшкау гульш здымае
картку з сэнсаутваральным дзеясловам [ павшен адшукаць сярод прапанаваных
форм дзеяслова тую, што падыходзщь па сэнсе. Пасля чаго удзельшк павшен
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скласщ сказ, выкарыстоуваючы дадзеныя формы. Kani у складзеным сказе няма
грамытычных памылак, задание л1чыцца паспяхова выкананым, i чарга
выконваць задание пераходзщь да наступнага удзельшка. Пераможцам л1чыцца
той, хто першым складзе 8 сказау без граматычных i сэнсавых памылак. У
ходзе гульш рэал1зуецца шэраг метадычных задач: замацоуваецца вывучаны
граматычны матэрыял па тэме заняткау, фарм1руюцца шшамо^шыя
камушкатыуныя кампетэнцьп, падтрымл1ваецца матывацыя курсантау да
вывучэння замежнай мовы.
1нтэнс1уная методыка навучання замежнай мове дазваляе у скарочаны
тэрмш icTOTHa палепшыць мауленчыя навыю, што абумоулена высокай
ступенню стэрэатыпнасщ лекшчнага матэрыялу i граматычных канструкцый, а
таксама спрошчанасцю моунага матэрыялу для заняткау. Аутаматызацыя
лекЫчных i граматычных навыкау, а таксама актыунае завучванне моунага
матэрыялу дапамагае фарм1раванню камушкатыуных кампетэнцый, яюя
садзейн1чаюць таму, што навучэнцы могуць эфектыуна падтрымаць любую
размову.
Так1м чынам, на наш погляд, ва умовах абмежаванай колькасц1
аудыторных заняткау, адсутнасц1 у некаторых навучэнцау с1стэматызаваных
ведау граматыю замежнай мовы i несфарм1раванасщ камун1катыуных навыкау
мэтазгодна выкарыстоуваць элементы 1нтэнс1унай методыю навучання на
занятках па замежнай мове з курсантам! завочнай формы навучання i слухачам!
курсау павышэння квал!ф!кацы!.
Камун!катыуны падыход i штэншуная методыка навучання паспяхова
выкарыстоувал!ся выкладчыкам! Маплёускага !нстытута МУС пры
падрыхтоуцы супрацоун!кау праваахоуных устаноу да Е^фапейсюх гульняу —
2019 у Беларус!. Згодна з планам, курс навучання замежнай мове разл!чаны на 3
месяцы, 54 аудыторныя гадз!ны. Праграма заняткау уключае тэмы, яюя звязаны
з вывучэннем адной альбо некальюх камушкатыуна-прафесшных с!туацый
3hocíh
у замежных грамадзян», «Апытванне сведю
здарэння»,
^^^апарадку у Рэспублщы Беларусь»),
а таксама камун!катыуных сггуацый у паусядзённых знос!нах («Перамяшчэнне
па горадзе на грамадсюм транспарце», «Перамя^энне ташшу по горадзе»,
^^^шск — сталща РэспублЫ Беларусь», «Выдатныя мясцшы Рэспубл!ю
Беларусь»).
Тыповы план заняткау складаецца з наступных этапау: азнаямленне з
ключавым! словам! i фразам! па тэме заняткау, замацаванне вывучанага лекс!каграматычнага матэрыялу, выпрацоука камушкатыуна-практычных навыкау
выкарыстання прапанаванага матэрыялу.
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На першым этапе навучэнцы знаёмяцца са сшсам слоу i выразау,
неабходных для ажыццяулення паспяховай камушкацьи у межах прапанаванай
тэмы i камушкатыунай атуацьп, а таксама з асабл1васцям1 граматычных
канструкцый i правшам! ix выкарыстання у пэуных умовах зносш. Так,
напрыклад, пры вувучэнш тэмы «Парушэнне грамадскага правапарадку у
Рэспублщы Беларусь» прапануецца шэраг найболыл тыповых рэшлк-стымулау
i рэшнк-рэакцый пры мауленчых зносшах: {Excuse me, sir (madam). You are
disturbing the public order (the peace). — Извините (простите), господин
(госпожа), Вы нарушаете общественный порядок. / Прабачце, спадар
(спадарыня), Вы парушаеце грамадст парадак; Yes, what is it? — В чем дело? /
Што здарылася?; I t ’s not allowed to drink alcohol here. — Здесь нельзя
распивать спиртные напитки. / Тут забаронена ужываць алкаголъныя Hanoi. ;
I ’m sorry, I didn’t know about it. — Простите, я не знал(а) об этом. / Прабачце,
я не ведау(ла) пра гэта). Для некаторых складаных у фанетычным плане
выразау прыводзщца транскрыпцыя (Забараняецца праносщь небяспечныя
прадметы на тэрыторыю об ’екта. / Запрещается проносить опасные
предметы на территорию объекта. / I t ’s prohibited to carry dangerous items into
the territory o f the object, [umc прэ'хибитид ту 'кэри 'дейнджерэс 'айтэмз 'интэ
зэ 'тэритэри эв зэ ’обджэкт]). Акцэнтуецца увага на асабл1васцях ужывання
прапанаваных выразау у пэуных камушкатыуных сггуацыях, а таксама на
магчымых для ix станоучых або негатыуных канатацыях. Прыводзяцца
сшашм1чныя выразы з шшым1 канатацыям1 (Don’t smoke. / Не курите / Не
палще; Please, stop smoking here. / Пре^атите курить. / Патушыце цыгарэту).
Разглядаецца лекшчная i граматычная спалучальнасць кампанентау
канструкцый.
Друп этап — замацаванне вывучанага матэрыялу — ажыццяуляецца у
выглядзе выканання наступных в1дау работы: чытанне i пераклад прыкладау
дыялогау альбо маналогау; узбагачэнне прапанаваных тэкстау альбо асобных
рэшпк ciHaHiMinHbiMi канструкцыям1; пераклад асобных выразау з рускай мовы
на англшскую; канструяванне звязнага тэксту з некальюх выразау; змяненне
форм часу дзеясловау з суб’ектным (агентыуным) значэннем i замена асобных
выразау с1нан1м1чным1. 3 мэтай аутаматызацьп узнаулення рэпл1к навучэнцам
прапануецца узнав1ць с1нтакс1чную структуру дыялога па aHanorii з 1снуючым
узорам. Падчас чытання i перакладу прыкладау дыялогау па тэме заняткау
адбываецца выпрацоука не толью навыкау вымаулення, але i алгарытму
камун1кацы1 у магчымых мауленчых с1туацыях. Навучэнцам прапануецца
выканаць рад практыкаванняу згодна з наступным1 1нструкцыям1: выберыце з
прапанаванага cnicy рэпл1к тыя, што адпавядаюць па сэнсе рэпл1кам
удзельн1кау дыялога (супрацоушк праваахоуных устаноу / прадстаун1к
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замежнай крашы) [ узнавще яго структуру; вызначце, яюх рэшпк не дастае у
дыялогу, [ дапоунще яго.
На апошшм этапе выпрацоуваюцца навыю ужывання вывучанага
матэрыялу шляхам складання дыялогау або маналогау па пэунай тэме. У мэтах
фарм1равання камушкатыуных кампетэнцый навучэнцам прапануецца у парах
або трупах смадэляваць камушкатыуныю атуацыю, выконваючы шэраг
заданняу: «Удакладнще асаб1стыя звестю аб прадстаун1ку замежнай крашы —
парушальшку грамадскага парадку. Прапануйце яму прад’яв1ць дакументы,
што пацвярджаюць яго асобу. Прапануйце яму прайсщ з вам1 да бл1жэйшага
пункту аховы правапарадку». Напрыканцы работы навучэнцы пав1нны
самастойна скласц1 дыялоп, ул1чваючы рэальны вопыт камун1кацы1.
Таюм чынам, на этапах азнаямлення I замацавання вучэбнага матэрьмлу
эфектыуна прымяняць элементы штэнЫунай методыю навучання замежным
мовам, а на этапе фарм1равання камушкаты)шых уменняу — камун1катыуны
падыход.
Сшс асноуных крын1ц
1. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению :
пособие для учит, иностр. яз. / Е. И. Пассов. - М. : Просвещение, 1985. - 208 с.
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