
Хроніка, 
інфармацыя 

V МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 
«МОВА - ЛІТАРАТУРА - КУЛЬТУРА» 

Пад эгідай кафедры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта і Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў 16-17 лістапада 2006 г. у 
Мінску адбылася V Міжнародная навуковая канферэнцыя «Мова - Літаратура - Культура», 
прысвечаная 80-годдзю з дня нараджэння доктара філалагічных навук, прафесара Льва 
Міхайлавіча Шакуна. Шырокая праблематыка выклікала вялікую цікавасць у навуковых колах, пра 
што сведчыць колькасць удзельнікаў канферэнцыі: каля двухсот навукоўцаў з Беларусі, Расіі, 
Украіны, Германіі, Аўстрыі, ЗША, Швейцарыі, Польшчы, Венгрыі, Чэхіі і Славакіі. Разам з прызнанымі 
даследчыкамі актыўна працавалі аспіранты, магістранты, а таксама саіскальнікі і студэнты. 

Да гасцей і ўдзельнікаў канферэнцыі з прывітальнымі словамі звярнуліся прарэктар БДУ па 
вучэбнай рабоце прафесар У.Л. Клюня, дэкан філалагічнага факультэта прафесар І.С. Роўда, 
ганаровы старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў прафесар А.І. Мальдзіс. Яны адзна-
чылі грунтоўную эрудыцыю прафесара Л.М. Шакуна, шырокі спектр яго навуковых інтарэсаў, 
яго ролю ў падтрымцы прагрэсіўных навуковых ініцыятыў і інш. Была засведчана важная роля 
Льва Міхайлавіча ў станаўленні і развіцці беларускай лінгвістыкі і беларускага слова, падтрымцы 
выкладання беларускай МОЕІЫ па-за межамі Беларусі. 

На пленарным пасяджэнні былі заслуханы і абмеркаваны даклады М.Р. Прыгодзіча «Прафесар 
Леў Міхайлавіч Шакун як выдатны даследчык-беларусіст», Энтані Браўна (ЗША) «Изучение 
языкового сдвига во временной перспективе (по данным опроса студентов в Республике 
Беларусь)», СМ. Запрудскага «Аб уздзеянні экстралінгвістычных фактараў на развіццё мовы: 
беларускі выпадак», В. Макіенкі (Расія - Германія) «Ареальная фразеология и ареальная 
лексикология (общее и специфическое)». Актыўная праца навукоўцаў пры абмеркаванні гэтых 
выступленняў прадвызначыла і дыскусіі на 14 секцыях: «Навуковая спадчына прафесара Льва 
Шакуна і сучаснае беларусазнаўства», «Актуальныя праблемы гісторыі беларускай мовы», 
«Беларускі лінгвакультурны феномен: сутнасць, статус, дынаміка», «Беларуская фразеалогія і 
парэміялогія на славянскім фоне», «Беларуская народная мова ў сучасным дыялекталагічным і 
дыялектафафічным асэнсаізанні», «Нармалізацыя сучаснай беларускай мовы: вуснае і пісьмовае 
маўленне», «Аспекты моўных даследаванняў (лексікалогія)», «Аспекты моўных даследаванняў 
(словаўтварэнне)», «Аспекты моўных даследаванняў (граматыка, семантыка, прагматыка)», 
«Фальклор - культура», «Беларуская літаратура», «Старажытная беларуская літаратура», 
«Руская і замежная літаратуры», «Методыка выкладання філалагічных дысцыплін». Асаблівую 
цікавасць выклікалі даклады прафесараў Г. Бідэра «Стварэнне мовазнаўчай тэрміналогіі 
беларускай мовы ў дваццатыя гады XX ст.», А. Золтана (Венгрыя) «Венгерско-старобело-
русские фразеологические параллели», А. Лукашанца (Мінск) «Беларускае словаутварэнне на 
пачатку XXI стагоддзя: дынаміка і праблема нормы», А. Міхневіча (Мінск) «Уласнае аблічча 
слова (палемічныя нататкі)», Т.І. Шамякінай (Мінск) «Міфалогія і мастацкая літаратура: генезіс і 
тыпалагічная блізкасць (тэарэтычны аспект)». Актуальныя праблемы закраналіся ў дакладах М. 
Аляхновіча (Брэст) «Аманімія і полісемія ў сістэме мовы: фразеалагічны ярус», З.І. Бадзевіч 
(Мінск) «Прыметнікі са значэннем процідзеяння ў сучаснай беларускай мове», Ж. Белакурскай 
(Мінск) «Роля вучэбнага тэкставага матэрыялу ў рэалізацыі праблемнага навучання на 
занятках па сучаснай беларускай мове», С. Важніка (Мінск) «Станаўленне сінтаксічнай нормы 
беларускай мовы: "Беларуская граматыка для школ" Б. Тарашкевіча і "Сынтакс беларускае 
мовы" Я. Лёсіка», В. Галай і В. Трайкоўскай (Мінск) «Гістарычная дынаміка германізмаў у беларускіх 
народных гаворках», Л.М. Гамеза (Мінск) «Працэс узбагачэння слоўнікавага запасу школьнікаў 
у аспекце асобасна арыентаванага навучання беларускай мове», К. Гуртыг (Германія) «Прэды-
катывы ў беларускай мове: стан і перспектывы іх вывучэння», А. Долбік (Мінск) «Тестовые 
формы контроля за самостоятельной работой студентов-филологов», I. Савіцкай (Мінск) 
«Назіранні над семантычнай структурай слоў у беларускіх слоўніках 20-х гадоў XX стагоддзя», 
I. Саматыя (Мінск) «Выкарыстанне параўнальна-гістарычнага метаду пры навучанні беларускай 
мове ў школе», С. Якуба (Мінск) «Лінгвістычны аналіз моўных адзінак у сістэме падрыхтоўкі 
студэнта-філолага». 

Упершыню ў праграму канферэнцыі былі ўключаны пасяджэнні «круглага стала» на тэму 
«Беларуская мова як замежная». У Беларусі кафедра сучаснай беларускай мовы БДУ з'яўляецца 
базавай па падрыхтоўцы беларусістаў для замежных краін і выкладчыкаў беларускай мовы як 
замежнай. 3 мэтай пашырэння прэстыжу і аўтарытэту беларускай мовы ў свеце пры кафедры 
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працуе «Міжнародная школа беларусістыкі». На працягу вучэбнага года замежныя вучоныя-
славісты, дактаранты, магістранты, студэнты з Германіі, Польшчы, Украіны, Літвы, Чэхіі, Славакіі, 
Швейцарыі, ЗША маюць магчымасць вывучаць беларускую мову, знаёміцца з гісторыяй і
культурай Беларусі. У межах праграмы па спецыялізацыі «Беларуская мова як замежная» на
кафедры ажыццяўляецца падрыхтоўка выкладчыкаў беларускай мовы як замежнай для
вышэйшых навучальных устаноў нашай краіны. На «круглым стале» былі прапанаваны
даклады: У. Юнгганс (Германія) «Роля беларускай мовы ў нямецкай славістыцы ў пачатку XXI 
стагоддзя», М. Банькоўскі-Цюліг (Швейцария) «Успамін пра курс самаробак. Выкладанне
беларускай мовы дваццаць гадоў таму назад», Э. Лесэр (Германія) «Белорусский язык как
иностранный в Йенском университете», С. Хайль (Германія) «Спецыфічныя праблемы ў выкладанні
беларускай мовы немцам», Т. Рамза (Мінск) «Беларуская мова і еўрапейская сістэма моўнай
адукацыі: ігнаруем ці далучаемся?», С. Аляксандраў і Г. Мыцык (Мінск) «Гавары са мной па-
беларуску: віртуальны падручнік гутарковага маўлення», А. Яфімава (Бранск) «Спецыфічныя
праблемы ўвыкладанні беларускай мовы рускамоўным студэнтам аддзялення "Рэгіёна-
знаўства"», Г. Чахоўскі (Мінск) «Структура зместу навучання беларускай мове як замежнай», 
якія выклікалі шмат пытанняў і шырокую дыскусію. Дакладчыкі звярнулі ўвагу на тое, што
павелічэнне цікавасці да вывучэння беларускай мовы за межамі Рэспублікі Беларусь
адлюстравалася ўдынаміцы лінгвадыдактычнай думкі, распрацоўцы інтэнсіўных метадаў, 
укараненні ў навучальны працэс сучасных тэлекамунікацыйных тэхналогій. 

3 вялікай цікавасцю былі ўспрыняты даклады на заключным пленарным пасяджэнні: 
«Інфармацыйная сістэма "Машынны фонд беларускай мовы"» прафесара А. Рудэнкі (Мінск), 
«Трасянка: в какой степени она "русская", "белорусская" или "общая"? (На материале речевой
практики одной семьи)» прафесара Герда Генчэля (Германія), «Тыпы трасянкі паводле паходжання
(арэальныя фактары і моўная біяграфія чалавека)» прафесара Н.Б. Мячкоўскай (Мінск). 

Арганізатары канферэнцыі, у першую чаргу кафедра сучаснай беларускай мовы на чале з
яе загадчыцай дацэнтам З.і. Бадзевіч, прыклалі шмат намаганняў, каб разнастаіць працу
навукоўцаў. Адкрыццём для мноп'х стала выступленне хору выкладчыкаў БДУ «Родніца», удзельнікі
якога сваімі натхнёнымі спевамі ўпэўнілі прысутных у неўміручасці беларускага слова. 

У час канферэнцыі на кафедры сучаснай беларускай мовы была разгорнута кніжная
выстава, на якой можна было азнаёміцца з выданнямі выкладчыкаў кафедры. Канферэнцыя
прайшла на высокім арганізацыйным і навуковым узроўні і яшчэ раз пацвердзіла факт, што
праблемы беларускай лінгвістыкі, над якімі працаваў прафесар Л.М. Шакун, застаюцца
актуальным'! і атрымліваюць працяг у сучасных сусветных даследаваннях. Вынікам
канферэнцыі з'явілася публікацыя дакладаў асобным зборнікам. 

Г.К. Чахоўскі, 
кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы 
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