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нова, В.А. Сидоренко. Работа секции «Русский язык в современном мире: динамика язы 
ковых контактов» была посвящена взаимодействию русского языка с белорусским, англий
ским, польским, литовским, итальянским, болгарским, китайским языками, русскими говорами и 
завершилась формулировкой трех основных направлений в исследовании языковых контактов: 
функционального, лингвокультурологического, литературоведческого (доклады Л.Н. Чумак, 
Н.Е. Мининой, О.А. Быковской, А.И. Малько, И.М. Щербач, Cy Я, Т.П. Шубы и др.). Доклады, по
священные вопросам научного наследия русистики, лексическим и грамматическим заимство
ваниям из индоевропейского и древнегреческого языков, анализу древнеславянских и древне
русских текстов (А. Кречмер, А.С. Зеленько, Н.Г. Николаевой, А.А. Кожиновой, Е.А. Потехиной, 
Н.В. Супрунчука и др.), были заслушаны на секции «Система языка в синхронии и диахро
нии».

Грамматический строй русского языка обсуждался на заседаниях трех секций и круглого 
стола. Так, в центре внимания секции «Грамматические категории современного русского 
языка: функциональный и прагматический аспекты» находились такие вопросы, как лек
сико-грамматические параметры различных частей речи, грамматика дискурса, грамматиче
ская вариативность (доклады Н.Ю. Павлвской, В.А. Карпова, А.Н. Наумович, В.Л. Лещенко, 
А.В. Лаврененко, Д.Н. Гомона, Т.И. Купреевой, И.Г. Гомоновой и др.). На заседании секции 
«Актуальные процессы в синтаксическом строе русского языка» прошла дискуссия по во
просам сопоставительного изучения синтаксиса различных языков, проблемам преподавания 
синтаксиса в высшей и средней школе, роли экспрессивных синтаксических конструкций в мас
совой коммуникации (доклады Е.Е. Долбик, М.Ю. Катушевой, О.В. Липской, И.В. Ходаковской, 
С.В. Уклейко, Цзян Цюня и др.). В секции «Современное русское словообразование: про
блемы и перспективы развития» выступили А.И. Головня, Г.П. Кузикевич, О.И. Литвин- 
никова, С.Д. Купрадзе, Д.Г. Минкевич, Н.И. Рудович, Е.В. Стрижевич, А.В. Никитевич и др. 
Большой интерес вызвала работа круглого стола «Предикаты в русском языке», в которой 
приняли участие М.В. Всеволодова, C A  Важник, Е.Н. Виноградова, А.В. Петров, Л.В. Попова, 
Н.Е. Правдина, Е.Н. Руденко и др.

Различные аспекты преподавания русского языка как родного и как иностранного были 
предметом рассмотрения в двух секциях: «Новые технологии в преподавании русского 
языка в школе» и «Новые технологии в преподавании русского языка в вузе». В докладах 
Э. Архангельской, А.С. Белой, В.Г. Кучерявец, Ф.Л. Литвинко, И.Э. Савко, Н.М. Пипченко, 
Ж.Э. Бычковской, А.Л. Леонович, О.И. Ровдо, Т.В. Игнатович, В.Ф. Русецкого и др. нашли отра
жение вопросы оптимизации содержания обучения и создания школьных учебников; совер
шенствования речевой культуры учеников и педагогического мастерства учителя; особенно
стей преподавания русского языка в многонациональном социуме; развития языковой компе
тенции специалистов-нефилологов.

При подведении итогов работы конференции «Русский язык: система и функционирова
ние» было отмечено, что регулярное проведение конференций, подобных нынешней, необхо
димо: в современном информационном обществе происходят глобальные изменения, которые 
влияют не только на образ жизни человека, но и на его мышление, мировосприятие и, конечно, 
его язык. Уже не один десяток лет многофункциональный русский язык является объектом 
пристального интереса лингвистов всего мира. Немалая роль в его изучении принадлежит бе
лорусским ученым. В научном сообществе общепризнан высокий уровень белорусской руси
стики. Конференция «Русский язык: система и функционирование» (Минск, 2004) стала важ
ным этапом в развитии научных контактов русистов СНГ, Европы и Азии. Живой обмен наблю
дениями, фактами, их обсуждение представителями разных филологических школ дали воз
можность лучше понять тот «новый» русский язык, с которым мы вошли в XXI век.

И.Э. Ратникова,
доктор филологических наук, 

доцент кафедры русского языка

IV МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ “МОВЫ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ 
I KPAIHAX СУЧАСНАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ I УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ: ТРАДЫЦЫІ

I ПЕРАЕМНАСЦЬ”
(Брэст, 18-19 мая 2004 г.)

18-19 мая 2004 г. на філалагічным факультэце Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя 
А.С. Пушкіна прайшла IV Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мовы ў Вялікім Княстве 
Літоўскім і краінах сучаснай Цэнтральнай і Усходняй Еўропы: традыцыі і пераемнасць”, 
арганізаваная кафедрамі гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі (БрДУ), гісторыі беларускай 
мовы (Белдзяржуніверсітэт), усходнеславянскай і балтыйскай філалогіі (Будапешт, універсітэт 
імя Л. Этвеша). Канферэнцыя з’явілася працягам традыцыі правядзення ранейшых форумаў, 
якія адбыліся ў Будапешце ў 1996, 1998 і 2000 гг. і паступова акрэслілі сваю праблематыку як 
рознабаковае даследаванне моў шырокага центральна- і ўсходнееўрапейскага арэала з 
асаблівай увагай да гістарычных аспектаў.
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Хроніка

Навуковая частка канферэнцыі была арганізавана ў рамках 11 секцый. У прыватнасці, 
працавалі секцыі “Мовы Вялікага Княства Літоўскага” , “Тэкст і кантэкст”, “Лексікалогія і 
тэрміналогія”, “Лексічныя пазычанні” , “Этналінгвістыка і лінгвакультуралогія”, “Марфалогія і 
словаўтварэнне”, “Гісторыя і кулыуралогія", “Моўная адзінка і кантэкст” , “Славянская 
фразеалогія”, “Праблемы анамастыкі” і “Літаратуразнаўства”.

Значнае месца на пасяджэнні першай секцыі занялі даклады, якія асвятлялі моўныя 
пытанні ў іх сувязі з канфесійнымі. Так, Зоф’я Абрамовіч (Беласток) прачытала даклад аб 
літургічных мовах і нацыянальных анімічных сістэмах. Спосабы падыходаў да вырашэння 
моўных пытанняў уніяцкай царквой і выкарыстанне ёю царкоўнаславянскай мовы сталі тэмай 
выступленняў маладых даследчыкаў Вітольда Бобрыка (Седльцы) і А.А. Сушы (Мінск). Ha 
прыкладзе “Собрания припадковъ краткого и духовнымъ особам потребного” (Супрасль, 1722) 
І.У. Будзько (Мінск) разглядала праблему двухмоўнага характару старабеларускага рэлігійнага 
тэксту.

Андраш Золтан (Будапешт) у сваім дакладзе прааналізаваў паходжанне слоў ораш i 
орашец ‘велікан', выкарыстаных у старабеларускай “Аповесці пра Трышчана”. Н.В. Паляшчук 
(Мінск) ахарактарызавала стылістычныя асаблівасці юрыдычных помнікаў, Э.В. Ярмоленка 
(Мінск) прысвяціла свае выступление ўжыванню лічэбнікаў у “Хроніцы" М. Стрыйкоўскага.
В.М. Емельяновіч (Брэст) разважала пра асаблівасці ўтварэння і ўжывання ўстойлівых моўных 
адзінак у “Статуце Вялікага Княства Літоўскага 1588 г.” І.У. Сацута (Брэст) прааналізаваў 
формы пасіўных дзеепрыметнікаў прошлага часу ў помніках старабеларускай пісьменнасці. 
Вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства HAH Украіны, прафесар В.Ю. Франчук 
спыніла сваю ўвагу на старажытнарускай спадчыне ў афармленні дакументаў Вялікага Княства 
Літоўскага. Лакалізацыя “Хронікі Быхаўца” стала прадметам даклада Л. Цітко (Беласток). Ha 
канферэнцыю быў заяўлены даклад з арыгінальнай тэмай “Маскоўская мова ў Вялікім Княстве 
Літоўскім: умовы пранікнення і функцыянавання” У.М. Свяжынскага (Мінск), які, аднак, на жаль, 
не быў прачытаны.

Да гісторыі мовазнаўства належала выступление Г.І. Кулеш (Мінск), якая прадставіла 
даклад аб тым, як у 20-я гг. мінулага стагоддзя ў працах беларускіх лінгвістаў асэнсоўваліся 
праблемы старабеларускай літаратурнай мовы. Аўтар гэтых радкоў падаў інфармацыю пра 
тое, наколькі неадназначным было стаўленне да беларускай мовы харвацкага дзеяча XVII ст. 
Юрыя Крыжаніча.

Праблематыка запазычанняў асэнсоўвалася ў цэлым шэрагу дакладаў: “Венгерскія 
лексічныя элементы ў карпатаўкраінскай мове” Е.Б. Барань-Комары (Венгрыя -  Украіна), 
“Семантычная адаптацыя запазычанняў у беларускай мове пачатку XX ст.” І.А. Гапоненкі 
(Мінск), “Лексічныя запазычанні старабеларускай мовы канца XVI ст." М.А. Новіка (Беларусь -  
Літва) і інш. Пытанні анамастыкі асвятляліся ў дакладах Лаймы Грумадэне (Вільнюс) 
“Антрапанімія як сведчанне наяўнасці шматмоўя ў Літве XVI ст.”, Леанарды Дацэвіч (Беласток) 
“Прозвішчы татараў і славянская іменаслоўная культура ў паўночнай частцы Вялікага Княства 
Літоўскага”, З.М. Заікі (Брэст) “Адтапанімічныя дэрываты: пытанні нармалізацыі”, Н.Р. Якубук 
(Брэст) “Айконімы Пабужжа суфіксальнага ўтварэння”.

Сацыялінгвістычныя тэмы распрацоўваліся ў дакладах Ніёле Туомене (Вільнюс) “Моўная 
сітуацыя ў раёне літоўска-славянскага памежжа", Адама Бобрыка (Седльцы) “Грамадскія 
наступствы змены афіцыйнай мовы ў Літоўскай Рэспубліцы", Ф.М. Кпімчука (Мінск) “Эпоха 
Вялікага Княства Літоўскага і сучаснасць: моўная сітуацыя”. Брэсцкая дыялекталагічна- 
этналінгвістычная школа на канферэнцыі была прадстаўлена дакладамі М.М. Аляхновіча 
(“Гістарычна-часавы кампанент культуралагічнай семантыкі моўных адзінак”), Л.В. Леванцэвіч 
(«Канцэпт “жаба” ў народнай карціне свету-'), У.У. Барысюка (“Прыслоўе ў вядскай гаворцы 
беларускай мовы"), Я.Р. Самуйліка («Структура лексічных карт “Атласа народных гаворак 
Выганаўскага Палесся"»), В.М. Касцючык (“Варыянтнасць у дыялектнай фразеалогіі”), 
Л.Ф. Станкевіч (“Пра мнагазначнасць і аманімічнасць фразеалагізмаў у беларускай казцы").

Мы адзначылі толькі некаторую частку дакпадаў, што прагучалі на канферэнцыі (усяго іх 
было прачытана больш за 80). Вялікае значэнне будзе мець публікацыя зборніка матэрыялаў 
форума, над якім цяпер працуюць брэсцкія калегі. Напярэдадні канферэнцыі да 10-годцзя з 
часу заснавання кафедры гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі Брэсцкага дзяржаўнага 
універсітэта быў надрукаваны біябібліяграфічны даведнік “3 клопатам пра слова", які 
з'яўляецца каштоўнай крыніцай інфармацыі пра публікацыі супрацоўнікаў кафедры і дае 
магчымасць ацаніць патэнцыял берасцейскай беларусістычнай лінгвістыкі ўвогуле.

Правядзенне чарговай канферэнцыі “Мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім...” запланавана на 
2006 г.

С.М. Запрудскі, 
кандыдат філалагічных навук, 

дактарант кафедры гісторыі беларускай мовы

61-я СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

13 апреля на филологическом факультете проходила 61-я научная конференция студентов 
и аспирантов. Проблематика конференции сконцентрировалась на трех основных темах: исто
рия и современное состояние языковых систем; мировая литература: исторические судьбы и
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