К ам унікаты ўны я практы каванні выкарыстоўваю дда для выпрацоўкі ў замеж ны х навучэнцаў умения і звы чак у вызначэнні праграмы вы казвання, а
таксама ў пабудове вы казванняў па гэтай праграме ш ляхам спалучэння шматл ік іх моўных узораў і тыповых канструкцы й у вызначанай паслядоўнасці. У
практы цы навучання зам еж ны х навучэнцаў чытанню найболынае пашырэнне
атрымалі тры тыпы кам унікаты ўны х практы каванняў: I) сітуаты ўны я, прызначаны я для вы працоўкі ўмення і звы чак у пабудове вучэбных камунікаты ўны х
сітуацый, м аксім альна набліж аны х да натуральных сітуацый зносін; 2) сінтэты чны я практы каванні (кам прэсія і расшырэнне тэксту; вы працоўка навыкаў
кантролю разум ения прачытанага; развідцё механізмаў сэнсавага аналізу, сэнсавага сінтэзу, абагульнення і сэнсафарміравання); 3) творчыя практы каванні
(прамовы па зададзенай тэме, апісанне якога-небудзь аб’екта ці з ’явы , крытычнае асэнсаванне прачытавіага, выйсце па-за тэкст).
IV.
Кантроль. Галоўным патрабаваннем да кантролю разумения тэксту
з ’яўляецца адэкватнасдь заданию. В ы кладчы к не павінен патрабаваць звыш
таго, што сф арм улявана ў заданні. К алі навучэнец прадэманстраваў, што мэта
дасягнута, кантроль патрэбна заканчваць. У процілеглым выпадку ў наступны
раз навучэнец будзе чы таць тэкст, імкнучыся запомніць усё, каб адказаць на
любыя пы танні вы кладчы ка.
Да л ік у найбольш эфектыўных форм кантролю ў галіне чытання можна
аднесці: I) метад разваж анн я навучэнцаў; 2) ранж ы равання інфармацы і па
ступені важ насці; 3) апы тальнага тэсціравання; 4) аднаўлення дэфарміраванага "
тэксту; 5) метад дапаўнення.
1 Гл.: Общая методика обучения иностранным языкам. М., 1991. С. 241.
2 Гл.: А н о х и н П. К. Философские аспекты теории функциональных систем. М.,
1978.
3 Гл.: А р у т ю н о в А. Р. Теория и практика создания учебника русского языка для
иностранцев. М., 1990. С. 66.
: 4 Гл.: Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных
филологов-русистов. M!, 1990.
В. Я . К А Л А М ІН С К А Я

УП Л Ы Ў Ш ДЫ В ІД У А Л ЬН Ы Х ЯКАСЦЕЙ АСОБЫ
НА ЯЕ СТАНОВППЧА Ў ГРУПЕ
Сучасны этап развіцця навук аб чалавеку адзначаецца вялікай цікавасцю
да праблемы зносін пам іж людзьмі. Гэта невыпадкова. М енавіта ў працэсе зносін
узнікаю ць, развіваю цца і ўмацоўваюцца ўсе якасці, уласцівасці і асаблівасці
чалавека, я к ія характары зую ць яго я к асобу. Д зякую чы зносінам, адбываецца
развіццё асобасных якасцей чалавека. Адначасова з навуковым расце і сацыяльна-практы чная цікавасць да розных аспектаў зносін паміж людзьмі, я к ія ў
складаны х умовах сучаснасці істотна ўплываюць на змест і формы ўзаемадзеяння людзей.
Пад зносінамі ў кантэксце наш ага даследавання мы будзем разумець
вонкавы я кан такты , знеш ні аперацы янальны бок міжасабовага ўзаемадзеяння,
унутранай схаванай асновай якога з ’яўляю цца маты вы , пачуцці, узаемныя
ацэн кі. П рацэс і вы нікі міжасабовага ўзаемадзеяння ш мат у чым залеж ы ць ад
асаблівасцей рэфлексіўна-перцэпты ўнага адлю стравання людзьмі адзін аднаго.
М енавіта ўзровень адэкватнасці ўспры няцця членамі групы структуры міжасабовых адносін, я к ія ўзнікаю ць у працэсе сумеснай дзейнасці, вызначае статусную
структуру групы і становіш ча кож нага яе члена. Мы вы казалі гіпотэзу аб тым,
што становіш ча асобы ў групе вы значаецца спалучэннем яе індывідуальных
якасцей са здольнасцю адэкватна ацэньваць тавары ш аў па рысах, я к ія ў найболынай ступені ўплы ваю ць на зносіны. Д ля доказу гэтай думкі неабходна было
вывучыць інды відуальна-псіхалагічны я характары сты кі асобы з боку ўзроўню
развіцця такіх яе якасцей, што, як мы меркавалі, з ’яўляю цца найбольш
істотнымі для міжасабовых адносін. Далей мы супаставілі абагульненую ацэнку
гэтых якасцей, якую атры м алі члены групы ад сваіх аднакурснікаў, з іх
самаацэнкай.
У наш ы м даследаванні ўдзельнічалі 12 студэнцкіх груп педагагічных
патокаў 2—4 курсаў ф ілалагічнага, хім ічнага, ф ізічнага і механіка-матэматычнага ф акультэтаў Белдзярж універсітэта — усяго 290 чалавек. У даследаванні
намі вы кары станы методыка аўтасацы ям етры і і анкеты па вывучэнню асобасных
якасцей, складзены я ў адпаведнасці з прыёмамі групавой ацэнкі асобы. Эксперымент праводзіўся на практы чны х занятках па курсу сацыяльнай псіхалогіі
і будаваўея я к працэс навучання студэнтаў псіхалагічным методыкам: сацыяметрыі, аўтасацы ям етры і, узаем аацэнак і самаацэнак членаў студэнцкай групы.
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У вы ніку аналізу даных аўтасацыяметрыі атрымана інф арм ацы я аб статуснай структуры труп, высветлены ўзроўні спры яльнасці ўзаемаадносін (УСУ),
рэфлексіўна-перцэпты ўны я каэфіцыенты ўзроўню адэкватнасді міжасабовага
ўслры няцця студэнтаў. В ы нікі рэйты нга (па анкетаванню ) далі ўяўленне аб
узроўні самаацэнак падысдытных па кожнаму блоку якасцей. В ы явілася струк
тура адэкватнасці ацэнак і самаацэнак, я к а я вы лічвалася па формуле каэфіцыента дакладнасці самаўспрымання.
А наліз м атэры ялаў анкетнага апы тання па ўсіх грудах вы явіў найболыы
вы сокі ўзровень сам аацэнак па якасцях, што праяўляю цца ў працэсе зносін:
47 % апы таны х (136 чал.) ацэньваю ць сябе па кам унікаты ўны х якасц ях вышэй,
чы м іх тавары ш ы па групе (пры максімальны м адхіленні ў 1,6 бала). Л ік
падыспы тны х, я к ія недааданілі сябе па камунікаты ўны х якасцях, склаў 39 % .
П а блоку індывідуальных маральны х якасцей пераацанілі сябе 44 % апытаных
(129 чал.), пры м аксімальны м адхіленні + 1,4 бала. Тых, хто недаацаніў сябе па
маральны х якасц ях , аказалася столькі ж , колькі недаацэненых па камунікатыўных якасц ях . Найболып нізкі ўзровень сам аацэнкі выяўлены па блоку
інтэлектуальны х якасцей. П а гэтых якасцях недаацанілі сябе 57,7 % апы таны х
студэнтаў (пры м аксімальны м адхіленні 2,2 бала). А дэкватна ацэньваюць сябе
па інтэлектуальны х якасцях 13 % апытаных (40 чал.). У параўнанні з інш ымі
блокамі якасцей гэта найменшы паказчы к. Завы сілі свае адзнакі па гэтаму
паказчы ку 28 % падыспытных, што значна менш , чым па інш ы х якасцях. Н ізкі
ўзровень сам аацэнак зафіксаваны і па блоку якасцей, што праяўляю цца ў
працоўнай дзейнасць Кры ху больш за палавіну апытаных (51 % — 147 чал.)
паставілі сабе адзнакі ніж эйш ы я, чым далі ім тавары ш ы па групе (максімальнае
адхіленне 2 бала). Наогул, падыспытных, я к ія адэкватна ацанілі сябе, не так
ужо і многа — у сярэднім 19 % па ўсіх якасц ях . Такім чынам, большасць
падыспытных маюць завы ш аны я ці заніж аны я самаацэнкі.
Аўтасацы яметры чны я даследаванні дазволілі вы явіць рэальную статус
ную структуру груп і супаставіць яе з рэфлексіўна-перцэптыўна ўяўляемай
структурай узаемаадносін. П сіхалагічны сэнс розных катэгорый сацыяметрычнага статусу становіцца зразумелым у кантэксце канцэпцыі поліструктурнай
мадэлі групы. Трэба мець на ўвазе, што сацы яметры чны статус з ’яўляецца
элементам падструктуры міжасабовых адносін, а яго ўзроўні характарызую ць
становіш ча члена групы менавіта ў гэтай падсістэме. Асоба мож а мець інш ае
становіш ча ў розны х групавых падструктурах. Таму, дарэчы, нельга, я к гэта
інш ы раз здараецца, атаясам ліваць паняцці «лідэр* і «зорка». Лідэрства х ар ак
тарызуе сістэму кам унікацы й, а не асобасных узаемаадносін. «Зорка» — гэта
найболып эм ацы янальна прывабны член групы, я к і неабавязкова выступав ў
як асц і дамінірую чага ў працэсе зносін. Статус «ізаляваны» таксам а не азначае,
што гэты член групы не мае непасрэдных кантактаў з інш ы мі. Ён азначае толькі
тое, што ў сітуацы і выбару ніхто не аддаў яму перавагі.
Істотным дыягнастычным паказчы кам з ’яўляецца таксама суаднясенне
агульны х велічы нь слры яльны х і неспрыяльных статусных катэгорый, якое
характары зуецца я к «узровень спры яльнасці ўзаемаадносін» — УСУ. Калі
больш асць членаў групы знаходзіцца ў спры яльны х статусных катэгорыях (I і
II), узровень спры яльнасці адзначаецца я к высокі. Пры аднолькавых суадносінах (I+II=III+IV ) — узровень сярэдні; калі ў групе пераважаю ць людзі з
нізкім статусам — тут УСУ нізкі.
Аналіз вы нікаў эксперим ента паказвае, што большасць груп не мае
поўнай статуснай структуры (7 з 12), у іх ням а ізаляваны х. Здаецца, гэта магло
б характары заваць дадатнасць узаемаадносін, але далейш ы аналіз гэтаму супярэчы ць, паколькі ў трох з сям і гэтых груп н ізкі ўзровень УСУ, тры групы
маю ць высокі УСУ і адна група — сярэдні. У астатніх трупах была выяўлена
класічная, поўная статусная структура: прадстаўлены ўсе статусный катэгорыі
і пры гэтым у край ніх катэгоры ях менш падыспытных, чым у сярэдніх. А наліз
УСУ ва ўсіх групах паказаў наступнае: у палавіне груп высокі УСУ, у пяці —
н ізк і ўзровень спрьіяльнасці ўзаемаадносін, у адной — сярэдні.
Параўнанне рэфлексіўнай статуснай структуры з рэальнай сведчыць аб
я р к а выражанай тэндэнцыі да завы ш эння студэнтамі свайго статусу. Калі б мы
меркавалі аб статуснай структуры груп па ўзроўню сам аацэнкі статусу, ва ўсіх
групах быў бы вы сокі ўзровень спры яльнасці ўзаемаадносін, нават у ты х групах,
дзе н а самой справе ён нізкі. Гэты факт сведчыць аб тым, што большасць наш ых
падыспытных мае высокі ўзровень дамаганняў і высокую самаацэнку ў галіне
міжасабовых узаемаадносін. Наогул, рэфлексіўны статус асобы, яе самавызначэнне ў сістэме міжасабовых узаемаадносін з ’яўляю цца вы нікам унутранай
барацьбы пам іж эфектыўным імкненнем мець вы сокі статус і ўсведамленнем
свайго сапраўднага становіш ча. Ц ікава адзначыць, што члены груп з высокім
узроўнем спры яльнасці больш дакладна вызначаю ць свой сапраўдны статус.
Параўнанне рэальнага статусу членаў груп з іх самаацэнкай па асобных
я к асц я х сведчыць аб тым, што яны знаходзяцца ў адваротнай сувязі (каэфіцыент
карэляц ы і г = —0,35). П ры гэтым найболып істотна адваротная сувязь выявілася
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пры супастаўленні рэальнага статусу з самаацэнкай якасцей, я к ія праяўляю цца
ў зносінах і інтэлектуальнай дзейнасці. Гэта сведчыць аб тым, што асобы з
вы сокім рэальны м статусам схільны хутчэй за ўсё да заніж анай самаацэнкі. У
той ж а час падыспытныя з нізкім рэальным статусам маюць часцей за ўсё
завы ш аную самаацэнку. Так, на новым экспериментальным матэры яле знайш ла
пацверджанне псіхалагічная заканамернасць, якая атры м ала назву «парадокс
усведамлення».
Эксперымент вы явіў значную дадатную сувязь пам іж рэальным статусам
студэнтаў у трупе і іх ацэнкам і з боку членаў групы. Значы ць, рэальнае
становіш ча асобы залеж ы ць ад таго, як ацэньваюць яе асобасныя якасці тавары ш ы па групе.
Важную ролю адыгрывае і ўзровень адэкватнасці самаацэнкі асобы.
П араўнальны аналіз узроўню адэкватнасці па блоках якасцей паказаў, што
адэкватна ацанілі сябе ням ногія з падыспытных. Найбольш моцная тэндэнцыя
д а завы ш эння сам аацэнак вы явілася па блоку кам унікаты ўны х якасцей (47 %
апы таны х) і па інды відуальны х маральных якасцях (44 % апытаных). Відаць,
м енавіта п а гэтых якасц ях асоба ім кнецца нават у сваіх уласных вачах «быць
на ўзроўні».
Больш сціп ла ацэньваю ць сябе апы таны я па інтэлектуальны х якасц ях:
57,5 % недаацанілі свае здольнасці.
У знікае пытанне: як м ож а адбіцца тэндэнцыя да неадэкватнай самаацэнкі
н а прафесійнай дзейнасці, да якой рыхтую цца студэнты педпатокаў? Трэба
ўлічваць, што ацэньванне — адна з прафесійных задач настаўніка. Ц і здолее
настаўнік, я к і не м ож а правільна ацаніць сябе, даць аб’ектыўную ацэнку
якасцей вучня? Думаецца, ёсць сэнс стварыць спецыяльную праграму псіхалагічнай падры хтоўкі будучых настаўнікаў, каб яны навучыліся не толькі
вы значаць становіш ча кож нага вучня ў калекты ве, але і атрымліваць інфармацы ю аб тым, як дзеці ацэньваюць свае ўзаемаадносіны з аднагодкамі. Наступны
этап — крок ад ды ягносты кі да карэкцы і сістэмы міжасабовых адносін, да
псіхолага-педагагічнай працы па наладжванню здаровага псіхалагічнага клім ату
класа.

