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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ЯК ФАКТАР ЗАХАВАННЯ 

МАРАЛЬНАГА І ФІЗІЧНАГА ЗДАРОЎЯ ГРАМАДСТВА 
Беларуская культура прайшла тысячагадовы шлях развіцця, яе 

лепшыя традыцыі сёння з'яўляюцца галоўным вытокам духоўнага 
адраджэння беларускага грамадства. Уся беларуская культура мае 
народную аснову, яна вырасла на фальклорнай глебе. Беларускі народ 
назапасіў велізарныя духоўныя багацці, якія адлюстроўваюць усю 
шматграннасць яго быцця. Беларуская культура развівае і захоўвае 
нацыянальныя традыцыі, адначасова з'яўляючыся і часткай сусветнай 
культуры. Беларускі народ ніколі не быў простым сведкам і 
назіральнікам сусветнага гістарычнага працэсу. Будучы неад'емнай 
часткай чалавецтва і еўрапейскай цывілізацыі, ён заўсёды быў актыўным 
суб'ектам і ўдзельнікам тых гістарычных падзей, якія так ці інакш 
закраналі яго самога, блізкіх і аддаленых суседзяў, усё чалавецтва. Усе 
багацце гістарычнага вопыту беларускага народа ўвасоблена ў 
разнастайных духоўных і матэрыяльных каштоўнасцях. Гістарычны 
культурны вопыт і гістарычная памяць нашага народа – магутны рэсурс, 
неабходны для асэнсавання і пабудовы нашай будучыні. 

Менавіта зварот да фальклорнай спадчыны дапаможа вырашыць 
адно з вострых пытанняў чалавечага жыцця: пераадоленне сілы 
адчужэння, раз'яднанасці быцця чалавека ў сучасным свеце, 
сфарміраваць правільны здаровы светапогляд нашай моладзі. 

Кожны народ, дзе б ён ні жыў, мае сваю культуру, свой фальклор. 
менавіта з фальклору бярэ пачатак кожная культура, нават самая 
развітая, прагрэсіўная і перадавая. Але нацыянальную самабытнасць, 
непаўторную каштоўнасць кожнай краіне свету надае менавіта вусна-
паэтычная творчасць. 

Беларускі фальклор сярод усходнеславянскіх вылучаецца 
нацыянальнай ментальнасцю, багатай творчай фантазіяй і тонкім 
эстэтычным густам народа-творцы. Ён па праву з'яўляецца прадметам 
гонару і сучаснага беларуса. Краіна наша прайшла праз шэраг 
гістарычных выпрабаванняў, якія не маглі не адбіцца негатыўна на 
грамадскім жыцці і маральным здароўі нацыі. Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка паставіў перад дзяржаўнымі дзеячамі і 
грамадскасцю задачу духоўнага і эканамічнага адраджэння і сяла, і 
грамадства ў цэлым. Зусім ясна, што без духоўнага адраджэння 
грамадства не можа быць ні эканамічнага, ні тэхналагічнага, ні 
інавацыйнага прагрэсу, паколькі для іх патрэбен перш за ўсё 
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высокамаральны, адукаваны і працалюбівы чалавек, патрыёт сваёй 
Радзімы і свайго народа.  

Якую ж ролю ў ідэалагічным, маральна-эстэтычным выхаванні 
можа адыграць фальклор? Па-першае, ва ўсе часы фальклор назапашваў 
і нёс у народ ідэалогію гуманізму, пашаны да чалавека. Па-другое, сярод 
каштоўнасцяў чалавека фальклор перш-наперш вылучаў і апяваў 
працалюбства, здольнасць працаваць сумленна, шчыра і плённа. Па-
трэцяе, вуснамоўная народная традыцыя – паэзія і проза – выказвалі і 
прывівалі слухачам любоў да роднай зямлі, беларускай прыроды, да 
самой карміліцы-нівы, да мірнага сонечнага і зорнага неба над галавой. 
Чацвёртае, фальклор заўсёды нёс і нясе ў сабе магутны маральна-
этычны патэнцыял, апяваючы высокапаэтычныя адносіны паміж 
людзьмі ў сям'і, сяброўстве, з суседзямі, у грамадстве ў цэлым, 
асуджаючы людскія заганы: ляноту, баязліваць, хцівасць, жорсткасць, 
агрэсіўнасць, п'янства, пагардлівыя адносіны да чалавека і інш. Пятае, 
вусная народная паэзія і проза адлюстроўвае прыгажосць роднай мовы і 
любоў творцаў да яе, выхоўвае тонкі эстэтычны густ у слухача і чытача. 
Шостае, асобныя фальклорныя жанры – казкі, легенды, паданні, загадкі, 
прыказкі і прымаўкі і інш. – выхоўваюць у падрастаючага пакалення 
патрыятызм, даюць яму веды ў галіне прыродазнаўства і гісторыі 
роднага краю, даводзяць да свядомасці дзяцей і падлеткаў каштоўнасці 
чалавечай годнасці і сацыяльнай вартасці. 

І нарэшце, сёмае, галоўнае (пра што згадвалася вышэй) – фальклор 
з'яўляецца падмаркам нашай нацыянальнай культуры. З яго бяруць 
пачатак наша мова, літаратура, уся сапраўдная мастацкая культура. 
Сёння людзі ва ўсім свеце цікавяцца менавіта беларускай самабытнай 
культурай, скарбамі народнай творчасці, багатым і разнастайным 
фальклорам. Сучасная прагрэсіўная культура імкнецца да мадэлі 
ідэальнай цывілізацыі, заснаванай на антрапапрыроднай гармоніі і 
гарманічным этнакультурным поліцэнтрызме. Сёння сучасная навука ў 
самых розных сферах усё часцей звяртаецца да старажытных перыядаў 
гісторыі чалавецтва, да фальклору – вобразнай інтэрпрэтацыі вопыту 
пакаленняў, сістэмы ведаў, непасрэдна звязанай з маральным і 
інтэлектуальным патэнцыялам нацыі. 

У перыяд фарміравання гарадской цывілізацыі пачаўся пачатак 
мадэрнізацыі, калі веды, навука, тэхналогіі, правы чалавека 
маргіналізавалі папярэднія ўяўленні пра навакольны свет. Магчыма, 
гэты працэс звязаны з вызваленнем індывідуальнай творчай энергіі і 
свядомай актыўнасці асобы ад прыроднай абумоўленасці. «Для 
рамесніка Прырода перастае быць храмам, жывым носьбітам 
законаадпаведнасці і пераўтвараецца ў майстэрню, адкуль ён толькі 
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чэрпае матэрыял для наступнай перапрацоўкі. Калі перад тварам 
прыроднай велічы чалавек адчувае сябе маленькай часткай адухоўленага 
боскага свету, то перад тварам горада ён пераўтвараецца ў частку 
чалавечага ўладнага тварэння, будынка Улады» [1]. Паверыўшы, што ён 
пранікнуў у таямніцы быцця, чалавек па-іншаму ацаніў сваё месца ў 
свеце, і гэта надало яму самаўпэўненасць, усведамленне асабістай 
выключнасці і ўласнай касмічнай місіі. Па сутнасці, пачалася вайна 
чалавека супраць прыроды, у якой першы не мог не стаць пераможцам, 
таму што хуткасць прагрэсу ўвесь час расла, і ў канцы XX ст. перавысіла 
хуткасць эвалюцыі. 

Ужо XX стагоддзе вельмі ахаладзіла прыхільнікаў бясконцага 
тэхнічнага прагрэсу, які нібы непазбежна вядзе да ўсеагульнага 
дабрабыту, – стала зразумелым, што падобная антрапагенная дзейнасць 
прывяла да глабальнага экалагічнага крызісу. 

Адной з самых ашаламляльных супярэчнасцей навукова-
тэхнічнага прагрэсу стала неадпаведнасць паміж гіганцкімі 
магчымасцямі чалавека і яго мараллю. Па меры ўзрастання 
патэнцыяльнай сілы людзей часцей гучаць папярэджанні аб тым, што 
машынная тэхніка, хімія, біялогія, генетыка і іншыя навукі, якія ўсё 
шырэй пранікаюць у народную гаспадарку, прыводзяць да страты 
земляробам глыбінных сувязей з маці-зямлёю. Узнікла перакананне, што 
«традыцыйны чалавек дажывае апошнія стагоддзі, магчыма, 
дзесяцігоддзі сваёй гісторыі» [5]. 

У апошні час тэма Маці-Зямлі і яе ўзаемаадносін з чалавецтвам 
набывае асаблівую вастрыню і становіцца аб'ектам пільнай навуковай і 
мастацкай увагі. Гэта звязана не толькі з сацыяльнымі і экалагічнымі 
зменамі, якія адбываюцца ў свеце, але і з патрэбай больш глыбокага 
асэнсавання ўздзеяння прыроды на духоўны свет чалавека. Думка аб 
тым, што прырода (і ў прыватнасці, зямля) спрыяе духоўна-маральнаму 
самавызначэнню асобы, вырашэнню найважнейшых пытанняў зямнога 
быцця, гучыць у многіх творах сучаснай літаратуры, якія пранікнуты 
ідэяй асэнсавання першаасновы, каранёў, што звязваюць чалавека з 
зямлёй і надаюць сэнс яго існаванню. 

Сёння ў пошуках прагрэсіўных шляхоў развіцця сельскай 
гаспадаркі, у імкненні вярнуць гаспадара зямлі – селяніна, людзям 
давядзецца па-новаму паглядзець на сваю гісторыю і культуру, якая 
грунтуецца на беражлівых, экалагічна развітых адносінах да прыроды і 
зямлі. І адна з магчымых перспектываў – зварот да эмацыянальна-
гуманістычнай і экалагічнай сімволікі вобраза Зямлі. 

У эстэтыцы стражытных славян зямная прастора адыгрывала 
важную ролю. На ёй як на рэальнай жыццёвай аснове фарміраваліся 
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першапачатковыя паэтычныя ўяўленні нашых продкаў пра гармонію і 
меру, пра прыгажосць і межы быцця. Цяжка пералічыць усе тэмы, 
матывы, ідэі, звязаныя з прыродай, што складаюць у цэлым 
своеасаблівую філософію прыроды, якой пранікнута экалагічна-
гуманістычнае светаадчуванне старажытных славян. Аднак сутнасць 
духоўнага пачатку традыцыйнай культуры заключаецца ў пакланенні 
Маці-Зямлі, што дорыць чалавеку жыццё і нясе ў сабе глыбокі 
эстэтычны і этычны сэнс.  

Зямля ў паэтызаваным уяўленні славян-земляробаў – усеагульная 
маці, апякунка і галоўная заступніца ўсіх людзей. Як слушна адзначае 
рускі даследчык С.Д. Домнікаў: «Пачуццё пашаны Маці-Зямлі, 
збліжэнне яе з Багародзіцай і Сафіяй амаль генетычна закладзена ў 
славянах і перадаецца імі з пакалення ў пакаленне» [1]. У зямлі 
пытаюцца парады, да яе ідуць каяцца ў грахах, і яна ўсіх выслухае і за 
ўсіх моліцца. Як Прамаці, яна – выток найвышэйшай праўды і 
найвышэйшага Закону, носьбіт грамадскіх асноў і маралі. 

Сувязь чалавека з зямлёй адлюстравалася ў многіх народных 
звычаях, напрыклад, калі чалавек едзе ў «чужую старану», ён абавязкова 
бярэ з сабой жменьку роднай зямлі, каб не сумаваць па радзіме, жыць 
гэтак жа добра, як і дома. Калі чалавек памірае далёка ад свайго краю, 
родныя вязуць крыху зямлі з радзімы на яго магілу. Зямлю елі, змешвалі 
са сваёй крывёю ў знак вернасці дадзенаму слову. Ёю прысягалі пры 
правядзенні межавых работ, ускладаючы дзёрн на галаву [4]. Прысяга 
зямлёю – адна з самых старажытных, страшных і моцных – месцамі 
лічылася настолькі свяшчэннай, што не ўсім дазвалялася яе вымаўляць. 

Чалавеку, які паспавядаўся і шчыра пакаяўся ў грахах, зямля дае 
сілы і магутнасць, можа пазбавіць ад хвароб – трэба толькі да яе 
дакрануцца. Лічылася, што зямля не толькі лечыць людзей, але і 
прымаць на сябе ўсялякую заразу, спыняючы тым самым падзеж 
жывёлы [2]. У беларусаў, украінцаў, рускіх існавалі старажытныя 
абрады абворвання вёсак, каб з дапамогай зямлі пазбегнуць эпідэмій, 
пераадолець шкоду нячыстай сілы, захаваць і павысіць ураджайнасць 
поля (невыпадкова абрадавыя дзеянні пры гэтым выконвалі жанчыны, а 
ў саху запрагалі цяжарную) [3].  

З міфалагемай Зямлі цесна звязаны абрады і паэзія каляндарнага 
цыкла. Так, напрыклад, архетып Зямлі актуалізаваўся ў адпаведных 
вобразах валачобных песень, сельскагаспадарчая тэматыка ў якіх 
пераважае. Абумоўлівалася гэта імкненнем праз абрад і песні магічна 
забяспечыць земляробчы поспех, тым больш, што валачобнікі 
абыходзілі двары на Вялікдзень, якім некалі пачынаўся новы год. 
А. Багдановіч правільна заўважаў, што «земляробчая культура 
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абавязкова павінна была своеасабліва паўплываць на склад народнага 
светапогляду, надаючы яму культурна-земляробчае адценне, 
падпарадкоўваючы яго жаданні і імкненні ...».  

Сёння пры фарміраванні новага экалагічнага мыслення, у пошуках 
новай ідэалогіі беларускага грамадства нам трэба азірнуцца на вытокі 
народнай свядомасці, якая склалася з напластаванняў многіх эпох. Мы 
павінны пастарацца калі не адрадзіць, дык хаця б не страціць канчаткова 
амаль што страчанае пачуццё здзіўлення перад светам прыроды, яе 
загадкамі і таямніцамі, для таго, каб чалавек зноў адчуў сябе сынам 
сваёй зямлі. 

Зварот да народнай культуры садзейнічае фарміраванню і 
маральнага, і фізічнага здароўя грамадства. У фальклоры, як у любой 
інфармацыйна-эмацыянальнай моўнай сістэме, разам працуюць законы 
мовы, логіка-аналітычнага асэнсавання рэчаіснасці і эмацыянальна-
пачуццёвага ўключэння. У гэтым сэнсе фальклор можа быць ідэальным 
падмуркам для развіцця ўсіх органаў пачуццяў, памяці, увагі, волі, а 
таксама базай для фарміравання культурна-эстэтычнага ўспрымання як 
свайго народа, так і іншых этнасаў. 

Многія даследчыкі лічаць традыцыйны песенны фальклор той 
сістэмай, якая дазваляе гарманізаваць адносіны чалавечай асобы з 
навакольным светам, прычым абапіраючыся не на розум, а на 
эмацыянальнае, пачуццёвае ўспрыманне. Менавіта ў песенным 
фальклоры мы маем унікальны прыклад цэласнага светапогляду і 
светаадчування, якое прымаецца душою чалавека і вельмі станоўча на яе 
ўплывае.  

Носьбіты народнай песеннай культуры пераканальна гавораць пра 
тое, што песня лечыць і душу і цела, дапамагае выканаць любую 
цяжкую або манатонную працу, уздымае настрой, дорыць надзею на 
лепшае, аб'ядноўвае людзей. 

Калі мы, аб’яднаныя песняй, танцам, агульнай мелодыяй, 
размеркаваннем на галасы, дотыкамі ў карагодзе або нават проста 
позіркамі, складаем адзінае цэлае, адбываецца поўнае раскрыццё 
чалавечай душы, імкненне насустрач адзін аднаму. 

Замкнутасць, сарамлівасць, агрэсіўнасць паступова пераходзяць у 
процілеглыя рысы характару. Нянавісць, скандальнасць, зласлівасць 
таму і разбуральныя, што яны не ўпісваюцца ў касмічны рытм сусвету, 
гармонію чалавека з самім сабой, іншымі людзьмі, усім навакольным 
светам. Гэтыя адмоўныя рысы на падсвядомым узроўні ламаюцца 
гармоніяй спеву, размеранай прыгажосцю народных мелодый. На 
фізіялагічным узроўні ўсе негатыўныя эмоцыі, якія з’яўляюцца вынікам 
адмоўных рыс асобы, выклікаюць затрымку дыхання, парушаюць яго 
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рытм, што вельмі дрэнна адбіваецца на самадчуванні чалавека. 
Ланцуговае дыханне, якое практыкуецца на занятках песенным 
фальклорам, не толькі вучыць бесперапыннасці гука, але і павялічвае 
даўжыню выдыху, глыбіню і паўнату ўдоху, якія ўзрастаюць у 
залежнасці ад выкарыстання ніжняга, брушнога тыпа дыхання.  

Сучасныя медыкі сёння шмат гавораць пра велізарнае значэнне 
правільнасці дыхання для здароўя чалавека. Калі чалавек не дыхае 
глыбока, тады ён не забяспечвае тканкі свайго арганізму дастатковай 
колькасцю кісларода, што замаруджвае метабалізм у клетках органаў. 
Урачы гавораць, што чалавек не жыве поўным жыццём, калі ён не дыхае 
не толькі на поўныя грудзі, але і жыватом. Калі мы спяваем, тады 
прымушаем дыяфрагму быць больш актыўнай у дыхальных рухах, тым 
самым разнявольваем сябе, здымаем блокі зажатасці, няўпэўненасці, 
што забяспечвае нам большую ступень свабоды, дазваляе 
самавыражацца з большай паўнатой.  

Увесь арганізм чалавека – галава, рукі, ногі, кроў – усё да самай 
апошняй клеткі ўступае ва ўзаемадзеянне, калі чалавек спявае. Усе 
працэсы ў арганізме ідуць хутчэй, ён абнаўляецца, аздараўліваецца. 

Практычныя заняткі песенным фальклорам унікальна ўплываюць 
на ўвесь арганізм чалавека. Аднаўленне свабоднага дыхання, якое часта 
заблакіравана ў чалавеку рознымі страхамі і абмежаваннямі ў 
праяўленні пачуццяў, падчас выканання народных песень адбываецца 
несвядома і праяўляецца не толькі ў паказчыках свабоды дыхання, але і 
ў паляпшэнні агульнага самаадчування, у змяненні поглядаў на 
праблемы, якія раней здаваліся чалавеку небяспечнымі і 
невырашальнымі.  

Часцей за ўсё падчас выканання песні чалавек усміхаецца. Ад 
гэтага і гук, і выраз твару становіцца светлымі, чыстымі, свабоднымі. У 
хуткім часе знешняя ўсмешка становіцца ўсмешкай унутранай, і з ёй мы 
ўжо пачынаем глядзець на людзей і свет.  

Рускія даследчыкі ўстанавілі, што людзі, якія два разы на тыдзень 
займаюцца песенным фальклорам, значна менш падвяргаюцца розным 
захворванням. 

Беларускі народ па праве можа ганарыцца сваёй багатай песеннай 
спадчынай, дзе ярка адлюстраваліся высакародныя ідэалы, прага да 
плённай працы, маральная чысціня душы, здольнасць да глыбокіх 
пачуццяў, практычная і філасофская мудрасць, любоў да роднага краю і 
ўсё тое лепшае, чым і дзеля чаго жыве чалавек. Нездарма кажуць, што 
песня – гэта душа народа. І гэта сапраўды так. Вясёлыя і сумныя, 
лірычныя і жартоўныя, абрадавыя і пазаабрадавыя, заўсёды мілагучныя, 
прыгожыя, поўныя вялікага хараства і шчырасці, беларускі песні – гэта 
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велізарная найкаштоўнейшая энцыклапедыя жыцця нашага народа. 
Народныя песні спяваліся ў час каляндарных і сямейных абрадаў, 

у час працы і адпачынку, з любой нагоды і проста «для душы». Нашы 
продкі віталі песняй і надыход вясны, і з'яўленне на свет новага 
чалавека, скардзіліся, выказвалі свае мары, надзеі, пажаданні, дзякавалі 
Богу за кожнае імгненне жыцця. 

Фальклорныя песні – гэта пакінутая нам у спадчыну ад продкаў 
натуральная сістэма, якая забяспечвае здаровую ўзаемадзейнасць 
чалавека з навакольным светам, з іншымі людзьмі, з самім сабою. У 
навуковых даследаваннях неаднойчы выказвалася ідэя жывучасці 
старажытных народных песень і іх тэрапеўтычнага ўздзеяння на 
чалавека. Гэта і цялесная тэрапія, пазбаўленне ад саматычных хвароб, 
якія ў эпоху Антычнасці і сярэднявечным Кітаі лячылі музыкай і 
вакалам, спецыяльнымі вібрацыйнымі практыкаваннямі. Гэта і 
выкарыстанне розных аспектаў народнага мастацтва з мэтай 
пазбаўлення ад хвароб душэўных або для пашырэння межаў 
самапазнання, самаўсведамлення.  

Многія сучасныя педагогі і медыкі выказваюцца сёння за 
далучэнне дзіцяці да народнай песні з самага нараджэння. Трэба не 
толькі абавязкова спяваць яму калыханкі, пястушкі, забаўлянкі, але і 
зрабіць яго актыўным выканаўцам гэтых песень разам з маці, бабуляй, 
сястрычкай, брацікам і г.д. Часам гэта дае большы тэрапеўтычны эфект, 
чым самыя сучасныя медыцынскія сродкі. 

Сёння вельмі сур'ёзна трэба ставіцца да сітуацыі страты фізічнага і 
псіхічнага здароўя дзіцяці ўжо ў раннім узросце пад уплывам розных 
адмоўных фактараў: спадчынных хвароб, праблем у сям'і, дрэннай 
экалогіі і г.д. У апошнія часы ў сучаснай арт-тэрапіі выкарыстоўваецца 
т. зв. інтэрактыўны падыход, калі для самаразвіцця чалавека або дзеля 
дасягнення канкрэтных тэрапеўтычных ці псіхатэрапеўтычных мэт 
выкарыстоўваюцца розныя віды мастацтва: танец, музыка, тэатр, 
выяўленчае мастацтва і г.д. У гэтым сэнсе фальклорная спадчына – 
невычэрпная крыніца натхнення асобы, яе творчага і гарманічнага 
развіцця, станоўчай арыентацыі ў грамадстве і сусвеце. 

Сучасная сацыякультурная сітуацыя, якая характарызуецца 
вострымі праблемамі ў сферы міжнацыянальных адносін, 
нестабільнасцю эканомікі, працэсамі этнічнай асіміляцыі, спараджае 
тэндэнцыі маргінальнасці і дэструкцыі асобы, што абумоўлівае 
неабходнасць пошуку эфектыўных механізмаў сацыяльнай адукацыі, 
педагагічнага мадэліравання спосабаў карэкцыі, кампенсацыі і развіцця 
сродкамі этнакультурнага выхавання. Фальклор можа выкарыстоўвацца 
ў якасці своеасаблівай закадзіраванай мадэлі сацыялізацыі асобы, 
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уваходу чалавека ў навакольнае асяроддзе і гарманізацыі яго з гэтым 
светам. Фарміраванне чалавека немагчыма без развіцця духоўнай сферы, 
праявамі якой з'яўляюцца народная культура кожнага канкрэтнага 
этнасу і агульначалавечыя духоўныя каштоўнасці. 
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КРАЯЗНАЎЧЫ І БІЯГРАФІЧНЫ МАТЭРЫЯЛ ЯК СРОДАК 

ФАРМАВАННЯ МОЎНАЙ І КУЛЬТУРНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ 
ПРЫ ВЫВУЧЭННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК ЗАМЕЖНАЙ 

(на матэрыяле дапаможніка “Крок да кроку. Знаёмімся з Беларуссю. 
Мова. Культура. Краязнаўства”) 

Лінгвакультурная кампетэнцыя з’яўляецца неад’емнаю часткаю 
кампетэнцыі камунікатыўнай, што прадугледжвае здольнасць выбіраць і 
рэалізоўваць пэўны комплекс моўных паводзінаў, абумоўлены знешняй 
сітуацыяй, асяроддзем, кантэкстам, а таксама агульнаадукацыйным 
узроўнем і ўзроўнем валодання моваю партнёраў па камунікацыі. З 
гэтага вынікае, што падчас фармавання камунікатыўнай кампетэнцыі 
неабходна клапаціцца пра стварэнне лінгвакультурнага грунту як 
неабходнай умовы паспяховай рэалізацыі камунікатыўных сітуацый. 
Такім чынам, лінгвакультурная кампетэнцыя закладае веды пра 
культуру, гісторыю, рэаліі, а таксама ўменне будаваць камунікатыўныя 
адносіны на падставе гэтых ведаў.  

Вывучэнне замежнай мовы прадугледжвае не толькі і не столькі 
авалодванне пэўнай колькасцю лексічных адзінак, фармаванне ўменняў 
складання разнастайных сінтаксічных канструкцый, але і фармаванне 
ўмення паспяховага кантактавання з носьбітамі мовы, навыкаў 


