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VI МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ «МОВА – ЛІТАРАТУРА – КУЛЬТУРА» 
28–29 кастрычніка 2010 г. на філалагічным факультэце БДУ адбылася VІ Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «Мова – Літаратура – Культура», арганізаваная кафедрай сучаснай беларускай мовы. У 
пасяджэннях прынялі ўдзел каля 150 навукоўцаў з Беларусі, Расіі, Германіі і Польшчы. Побач з 
даследчыкамі, прызнанымі ў філалагічнай навуцы, выступілі аспіранты, магістранты, суіскальнікі і 
студэнты. 

Да гасцей і ўдзельнікаў канферэнцыі з прывітальнымі словамі звярнуліся прарэктар БДУ прафесар 
У. Клюня і дэкан філалагічнага факультэта прафесар І. Роўда. Выступоўцы адзначылі важную ролю 
філалогіі ў сучасным свеце, акцэнтавалі ўвагу на далейшых намаганнях навуковай грамадскасці ў 
сферы пашырэння беларускамоўнай адукацыі ў нашай краіне, падтрымцы беларускай мовы ў блізкім і 
далёкім замежжы. 

На пленарным пасяджэнні прагучалі даклады, якія адлюстроўвалі ключавыя пытанні сучаснага стану 
і развіцця беларускай філалагічнай навукі. Былі заслуханы і абмеркаваны даклады А. Лукашанца 
(Мінск) – «Беларуская мова ў ХХІ ст.: асаблівасці развіцця і функцыянавання», Д. Клябанава 
(Польшча) – «Краязнаўчы і біяграфічны матэрыял як сродак фарміравання моўнай і культурнай 
кампетэнцыі пры вывучэнні беларускай мовы як замежнай (вучэбны дапаможнік “Крок да кроку: 
знаёмімся з Беларуссю”)», Т. Шамякінай (Мінск) – «Міфалагічнае ўвасабленне Месяца ў фальклоры і 
мастацкай літаратуры», М. Карповіч (Мінск) – «Мова і маўленчы прафесіяналізм». Актыўная праца 
навукоўцаў пры абмеркаванні гэтых выступленняў прадвызначыла і дыскусіі на 8 секцыях: «Актуальныя 
праблемы гісторыі беларускай мовы», «Беларускі лінгвакультурны феномен: сутнасць, статус, дынамі-
ка», «Нармалізацыя сучаснай беларускай мовы: вуснае і пісьмовае маўленне», «Аспекты моўных дасле-
даванняў (семантыка, словаўтварэнне, граматыка, прагматыка)», «Фальклор – культура», «Беларуская 
літаратура: гісторыя і сучаснасць», «Нацыянальныя літаратуры ў сусветным кантэксце», «Методыка 
выкладання філалагічных дысцыплін». 

Навуковая дыскусія на секцыях была насычанай і канструктыўнай, прапанаваныя даклады 
з’яўляліся перспектыўнымі даследаваннямі, якія маюць тэарэтычную і практычную значнасць. 
Асаблівую цікавасць выклікалі выступленні З. Бадзевіч – «Дэрывацыйнае поле прэфіксальных 
прыметнікаў са значэннем адмоўя ў сучаснай беларускай мове», С. Важніка – «Сінтаксічная 
канцэпцыя Яўхіма Карскага ў аспекце станаўлення беларускай сінтакталогіі», Т. Валодзінай – «Пра 
асобныя беларуска-нямецкія паралелі ў лекаванні дзіцячых хвароб», С. Ганчаровай-Грабоўскай – 
«Комедия в драматургии Н. Рудковского (поэтика жанра)», І. Гапоненка – «Моўная пераемнасць: ад 
старабеларускага да адраджэнскага перыяду пачатку ХХ ст.», Н. Гардзей – «Праблемы марфаналогіі 
ў дысертацыйных даследаваннях канца 80-х – пачатку 90-х гадоў XX ст.», Р. Кавалёвай – 
«Міфалагічная “індывідуацыя” сялянскага падвор’я ў беларускім фальклоры», Е. Лявонавай – 
«Традыцыйнае і новае ў апавядальнай стратэгіі Г. Марчука (раман “Кветкі правінцыі”)», Т. Казаковай – 
«Грунвальдская бітва ў “Хроніцы канфлікту Уладзіслава, караля Польшчы, з крыжакамі” і беларуска-
літоўскіх летапісах», Т. Мальцавай – «Раманізмы ў беларускай мове», Т. Марозавай – «Жанрава-
відавая разнастайнасць фальклору вольначасавай субкультуры горада», У. Навумовіча – «Беларуская 
сацыяльна-бытавая аповесць ХХ ст.», В. Праскаловіч – «Дыдактычныя асновы фарміравання зместу 
літаратурнай адукацыі ва ўмовах інтэграцыі культуралагічнага і кампетэнтнаснага падыходаў», 
А. Рудэнка – «Найменнi падаткаў у старабеларускай мове», Н. Рашэтнікавай – «Функцыянальныя 
аспекты выкладання беларускай літаратуры ў старшых класах», Л. Рычковай – «Плюралінгвальная 
адукацыя: міф ці рэальнасць?», І. Савіцкай – «Агульнанацыянальны слоўнік: гісторыка-сацыяльныя 
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перадумовы стварэння», І. Скарапанавай – «Куртуазный маньеризм А. Хадановича», І. Саматыя – 
«Роля лінгвістычнага кампанента навучання ў фарміраванні ключавых кампетэнтнасцей школьнікаў», 
К. Сямушынай – «Жертва как поле взаимодействия мифологии и фольклора в славянской культуре», 
М. Якалцэвіч – «Эмацыянальна-экспрэсіўная афарбоўка прыказак».  

Шмат пытанняў і шырокую дыскусію выклікалі даклады, прачытаныя на заключным пленарным
пасяджэнні: «Што ёсць нормай у мадальнай прасторы беларускай мовы?» Н. Паўлоўскай (Мінск), 
«Народная культура як фактар захавання маральнага і фізічнага здароўя грамадства» І. Казаковай
(Мінск). 

Арганізатары канферэнцыі, перадусім кафедра сучаснай беларускай мовы на чале з яе загадчыцай
дацэнтам З. Бадзевіч, прыклалі шмат намаганняў, каб разнастаіць працу навукоўцаў. Прыемным
адкрыццём для многіх удзельнікаў стаў канцэрт народнага фальклорнага спеўнага гурту «Тутэйшая
шляхта» пад кіраўніцтвам Л. Махнача. 

Канферэнцыя прайшла на высокім арганізацыйным і навуковым узроўні, выклікала актыўны абмен
думкамі, назіраннямі, фактамі, з’явілася важным этапам у развіцці навуковых кантактаў паміж
прадстаўнікамі розных філалагічных школ. Вынікам канферэнцыі з’явілася публікацыя дакладаў
асобным двухтомным зборнікам. 

Г.К. Чахоўскі, 
кандыдат філалагічных навук,  

дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы 


