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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 
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расстаноўкі лагічных націскаў у працэсе камунікацыі, а таксама 
разуменне значэння пэўных моўных адзінак не толькі на лексічным, але 
і на агульнакультурным узроўні.  

Вырашэнне пытанняў папулярызацыі беларускай мовы ў Польскай 
Рэспубліцы, пашырэння ведаў пра Рэспубліку Беларусь, яе геаграфічную 
спецыфічнасць, гістарычную і культурную адметнасць, праблемы 
пашырэння базы вучэбнага матэрыялу для вывучэння беларускай мовы 
на філалагічных факультэтах польскіх навучальных установаў з улікам 
неабходнасці фармавання лінгвакультурнай кампетэнцыі ўскладзена на 
вучэбны комплекс “Крок да кроку”. У 2010 годзе ў Выдавецтве 
Ягелонскага ўніверсітэта выйшла адна з частак дадзенага комплексу – 
кніга “Крок да кроку. Знаёмімся з Беларуссю. Мова. Культура. 
Краязнаўства”.  

Выданне ўяўляе сабою зборнік тэм па развіцці мовы, адрасаваны 
асобам, што вывучаюць усходнеславянскія мовы на філалагічных 
факультэтах вышэйшых навучальных устаноў Польскай Рэспублікі, 
акрамя таго, кніга прызначана для навучэнцаў сярэдніх навучальных 
устаноў найвышэйшага ўзроўню – ліцэяў з беларускай мовай 
выкладання, а таксама з вывучэннем беларускай мовы як дадатковага 
прадмету. Апрача таго, выданне будзе карысным таксама для асоб, якія 
самастойна вывучаюць беларускую мову, як, зрэшты, і для тых, хто 
цікавіцца Беларуссю, яе моваю, гісторыяй і культураю. Галоўнаю мэтаю 
пры стварэнні зборніка было ўвядзенне ва ўжытак і актывізацыя 
лексічна-граматычнага матэрыялу, удасканаленне ўменняў і навыкаў 
чытання з разуменнем, а таксама ўдасканаленне навыкаў маналагічнага і 
дыялагічнага маўлення. Менавіта таму асноўнаю моўнаю адзінкаю 
дадзенага зборніка быў абраны тэкст. 

Дзвюхмоўнае выданне складаецца з уступнага слова, у якім 
пададзены правілы чытання па-беларуску і змешчана табліца састаўных 
лічэбнікаў у найбольш ужывальных склонавых формах, з 50 тэм 
краязнаўча-культуралагічнага зместу, пагрупаваных у 7 тэматычных 
раздзелах. Таксама ў структуру дапаможніка ўключаны беларуска-
польскі слоўнік. Зборнік складаецца з наступных тэматычных раздзелаў: 
“Запрашаем у Беларусь”, “Мінск: пульс сталічнага жыцця”, 
“Падарожжы па беларускай зямлі”, “Выдатныя асветнікі і навукоўцы 
зямлі беларускай”, “Беларускія майстры пэндзля”, “Славутыя літаратары 
– лірнікі роднага краю”, “Выдатныя асобы беларускага тэатра, кіно і 
музыкі”. Кожны раздзел узбагачаны ілюстрацыйным матэрыялам і 
інфармацыйным дадаткам “Цікавыя факты і інфармацыя” на польскай 
мове. У канцы кнігі змешчаны пашыраны беларуска-польскі слоўнік, у 
якім змешчаны словы і словазлучэнні з усіх 50 тэм зборніка. 
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Вучэбны дапаможнік “Крок да кроку. Знаёмімся з Беларуссю. 
Мова. Культура. Краязнаўства” можна ўмоўна падзяліць на дзве часткі 
паводле зместу. Першыя тры раздзелы зборніка складзены з тэкстаў 
краязнаўчай тэматыкі, наступныя чатыры раздзелы – збольшага тэксты-
біяграфіі з элементамі апавядання. Варта, аднак, падкрэсліць, што 
абедзьве часткі не монатэматычныя: у тэкстах з краязнаўчай часткі 
прысутнічаюць элементы біяграфіі, гістарычнага апавядання і вуснай 
народнай творчасці, у біяграфічнай частцы ёсць тэксты краязнаўчай і 
культуралагічнай тэматыкі.  

Такім чынам, першая частка выдання “Крок да кроку. Знаёмімся з 
Беларуссю. Мова. Культура. Краязнаўства” – галоўным чынам 
краязнаўчая – мае наступную структуру: 

Першы раздзел – “Запрашаем у Беларусь” – уключае тэксты, 
прысвечаныя беларускай дзяржаўнасці, адміністрацыйнаму падзелу, 
палітычнай сістэме Рэспублікі Беларусь, яе ролі на міжнароднай арэне, 
геаграфічнаму становішчу, клімату, жывёльнаму і расліннаму свету, 
рэкам і азёрам, запаведным тэрыторыям, у тым ліку найбуйнейшым 
нацыянальным паркам. Раздзел характарызуецца багатым 
факталагічным матэрыялам і дазваляе не толькі пашырыць агульныя 
веды пра Беларусь, але і больш дасканала прапрацаваць складаныя 
лексічныя масівы, што датычаць флоры, фаўны, адзінак вымярэння, 
геадэзічных паняццяў. Асаблівую ўвагу пры працы з тэкстамі першага 
раздзелу можна звярнуць на колькасныя і дробавыя лічэбнікі.  

Другі раздзел – “Мінск: пульс сталічнага жыцця” – складаецца з 
тэкстаў, прысвечаных сталіцы Рэспублікі Беларусь. У тэкстах з гэтага 
раздзелу – агляд гістарычнага мінулага, і апісанне некаторых 
архітэктурных помнікаў і культурных аб’ектаў галоўнага горада краіны, 
аповед пра транспартную сетку сталіцы, а таксама пра эканамічнае 
жыццё Мінска. Асобны тэкст прысвечаны культурным мерапрыемствам, 
што адбываюцца ў беларускай сталіцы. Тэксты дадзенага раздзелу 
складзеныя такім чынам, што дазваляюць больш дэталёва прапрацаваць 
пласт лексікі, звязаны з эканамічнымі паняццямі, з рознымі відамі 
прамысловасці, а таксама з геаграфіяй і тапанімікаю Мінска.  

Трэці раздзел – “Падарожжы па беларускай зямлі” – прысвечаны 
абласным цэнтрам Беларусі, а таксама некаторым з найбольш знаных 
помнікаў беларускага дойлідства – замку ў Міры, Ружанскаму палацу, а 
таксама палацу ў Нясвіжы. У дадзеным раздзеле змешчаны таксама 
тэкст “Легендарныя скарбы Радзівілаў”. Гэты тэкст адрозніваецца да 
папярэдніх не толькі тэматыкаю, але і стылем, а таксама выкарыстаннем 
моўных адзінак, што дае магчымасць апанаваць новы пласт лексікі, 
набліжанай да гутарковага стылю мовы, пашырыць моўную 
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кампетэнцыю, працуючы з тэкстам, блізкім па сваёй структуры да 
тэкстаў мастацкай літаратуры. 

Другая частка кнігі – складзеная пераважна з тэкстаў-біяграфій з 
элементамі апавядання – мае наступную структуру: 

Чацвёрты раздзел – “Выдатныя асветнікі і навукоўцы зямлі 
беларускай” – складзены з тэкстаў, прысвечаных Францішку Скарыну, 
Льву Сапегу, Браніславу Тарашкевічу, Усеваладу Ігнатоўскаму і Радзіму 
Гарэцкаму. Выбар постацяў для дадзенага раздзелу зроблены такім 
чынам, каб увесці ва ўжытак лексіку з розных галінаў навуковай і 
асветніцкай дзейнасці: кнігадрукавання і перакладчыцкай дзейнасці, 
права, мовазнаўства, гісторыі, геалогіі. Гэта дапаможа значна пашырыць 
індывідуальны слоўнікавы склад асобы, што працуе з выданнем, 
дазволіць адсунуць бар’ер у выглядзе няўпэўненасці ва ўласнай моўнай 
кампетэнцыі пры далейшай працы з тэкстамі навуковага характару. Да 
таго ж, тэксты біяграфій грунтуюцца на кантэкстным прынцыпе: пры 
знаёмстве з жыццёвым шляхам выдатных постацяў беларускай навукі і 
асветніцтва пашыраюцца веды пра час, калі гэтыя асобы жылі і 
працавалі, а ў выніку ствараюцца перадумовы для пашырэння 
кругагляду чытача і назапашванню ім кантэкстных ведаў, неабходных 
для фармавання лінгва-культуралагічнай кампетэнцыі. Такія прынцыпы 
і падыходы выкарыстаныя і ў наступных раздзелах кнігі.  

Пяты раздзел – “Беларускія майстры пэндзля” – прысвечаны 
выдатным постацям беларускага выяўленчага мастацтва – Івану 
Хруцкаму, Вітольду Бялыніцкаму-Бірулю, Язэпу Драздовічу, Марку 
Шагалу і Міхаілу Савіцкаму. У дадзеным раздзеле ўводзіцца пласт 
лексікі, звязаны з разнастайнымі жанрамі выяўленчага мастацтва, а 
таксама робіцца аналіз выбраных палотнаў, дзякуючы чаму ўводзяцца 
элементы крытычнага артыкула і рэцэнзіі як жанраў літаратуры са 
спецыфічнаю лексіка-стылістычнаю афарбоўкаю. 

Шосты раздзел – “Славутыя літаратары – лірнікі роднага краю” – 
складзены з тэкстаў, прысвечаных жыццёваму і творчаму шляху 
Мікалая Гусоўскага, Максіма Багдановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, 
Уладзіміра Караткевіча і Васіля Быкава. У дадзеным раздзеле побач з 
агульнаўжывальнай лексікаю з’яўляюцца лексічныя адзінкі, звязаныя з 
рознымі літаратурнымі жанрамі, а таксама працягваецца паслядоўнае 
фармаванне ўмення канструявання тэкстаў-апісанняў мастацкіх твораў у 
форме пераказу. 

Сёмы раздзел – “Выдатныя асобы беларускага тэатра, кіно і 
музыкі” – укладаюць тэксты-біяграфіі выдатных тэатральных і 
кінарэжысёраў Фларыяна Ждановіча, Віктара Турава, Міхаіла Пташука, 
знакамітых оперных выканаўцаў Ларычы Александроўскай і Міхала 
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Забэйды-Суміцкага, віртуоза-цымбаліста Іосіфа Жыновіча, а таксама 
прадстаўнікой плеяды слынных беларускіх тэатральных акцёраў – 
Ірыны Ждановіч, Стэфаніі Станюты, Зінаіды Браварскай. Таксама ў 
дадзеным радзеле змешчаны тэксты іншай структуры – тэмы “Стары 
Ольса” і “Харошкі”, у якіх асноўны націск зроблены на перадачу 
культуралагічнага зместу, а асобныя біяграфічныя звесткі выкончваюць 
ролю дадатковых структурных элементаў.  

Тэксты-біяграфіі, змешчаныя ў раздзелах IV-VII выдання, 
насычаныя вялікай кольскасцю лексічных адзінак і разнастайнымі 
сінтаксічнымі структурамі, характэрнымі перш за ўсё для кніжнай мовы. 
Разам з тым, з пункту гледжання стылёвай прыналежнасці гэтыя тэксты 
належаць не да навуковага стылю мовы, а навукова-папулярнага ці нават 
публіцыстычнага, бо выкарыстанне менавіта гэтых стыляў дапамагае 
больш паспяхова вырашаць задачу фармавання навыкаў чытання з 
разуменнем, канструявання ўласных тэкстаў на падставе тэкстаў-узораў, 
а перадусім спрашчае ўспрыманне інфармацыі, робіць яе больш 
прыдатнаю для выкарыстання пры стварэнні ўласных выказванняў.  

Структура тэм па развіцці мовы, змешчаных у кнізе “Крок да 
кроку. Знаёмімся з Беларуссю. Мова. Культура. Краязнаўства” 
наступная: спачатку падаецца асноўны тэкст на беларускай мове з 
зазначанымі націскамі ў словах. Далей змешчаны шэраг пытанняў – 
пераважна так званых адкрытых – да тэксту, што дазваляюць не толькі 
фармаваць уменні дыялагічнай мовы, але і прыдатныя для стварэння 
складанага плану тэксту з наступным яго ўзнаўленнем. Размяшчэнне 
пытанняў да тэксту мае некалькі мэтаў. Па-першае, фармуляванне 
адказу на пытанне вымагае больш дэталёвай працы з базавым тэкстам. 
Па-другое, адкрытыя пытанні вымагаюць разгорнутага адказу, што 
будуецца альбо з выкарыстаннем існуючых у асноўным тэксце 
сінтаксічных канструкцый, альбо з уласных сінтаксічных канструкцый, 
базаваных на тэксце. Па-трэцяе, у тэкстах пытанняў паказваецца 
сінанімія на лексічным і сінтаксічным узроўнях, што спрыяе не толькі 
ўзбагачэнню слоўнікавага складу мовы, але і авалодванню сінтаксічнай 
разнастайнасцю і варыятыўнасцю пры будаванні маналагічнай мовы. 
Чарговы элемент у межах тэксту-тэмы – ключавыя словы, пры дапамозе 
якіх можна не толькі прыгадаць найбольш значныя, а таксама і менш 
істотныя палажэнні і факты базавага тэксту, але і пераказаць дадзены 
тэкст, выкарыстоўваючы ключавыя словы як апорныя ў складаным 
плане. Пасля ключавых словаў размешчаны беларуска-польскі міні-
слоўнік, у якім перакладзены пераважна адмысловыя беларускія 
лексічныя адзінкі – словы і словазлучэнні – базавага тэксту, разуменне 
якіх ускладнена адсутнасцю асацыяцый з адпаведнікамі ў польскай 
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мове. Заключны элемент тэмы – пераклад на польскую мову, выкананы 
максімальна блізка да тэксту арыгіналу. Гэта спрыяе больш лёгкаму 
авалодванню прапанаваным факталагічным матэрыялам, а адначасова 
робіць відочным розніцу ў лексіцы, сінтаксісе, пунктуацыі і 
кампазіцыйнай будове беларускай і польскай моў. Такім чынам, 
навучанне адбываецца не толькі праз пошук падабенства, але і пошук 
розніцы паміж абедзвюма мовамі, што спрыяе аптымізацыі працэсу 
вывучэння мовы.  

Тэксты, змешчаныя ў выданні “Крок да кроку. Знаёмімся з 
Беларуссю. Мова. Культура. Краязнаўства” даволі аб’ёмныя паводле 
памеру, таму падчас працы на занятках могуць быць падзеленыя на 
структурныя часткі згодна з задумаю выкладчыка з мэтаю больш 
дэталёвай працы над пэўнымі моўнымі з’явамі. Такі падзел асабліва 
ўдала можна выкарыстоўваць у выпадку тэкстаў-біяграфій. Напрыклад, 
такія тэксты лёгка падзяліць на наступныя фрагменты: уласна біяграфія, 
перыпетыі жыцця ў гістарычным кантэксце, творчыя і прафесійныя 
дасягненні, разважанні наконт асобных твораў. 

Выданне “Крок да кроку. Знаёмімся з Беларуссю. Мова. Культура. 
Краязнаўства”, будучы першым зборнікам такога кшталту на рынку 
адукацыйнай літаратуры ў Польшчы, несумненна, будзе карысным не 
толькі з пункту гледжання паглыблення навыкаў маўлення па-беларуску 
для польскіх студэнтаў-філолагаў і культуролагаў, але можа быць 
карысным і для беларускіх студэнтаў і навучэнцаў, асабліва тых, што 
цікавяцца вывучэннем польскай мовы.  
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МІФАЛАГІЧНАЕ ЎВАСАБЛЕННЕ МЕСЯЦА  
Ў ФАЛЬКЛОРЫ І МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

Ва ўмовах піяр-тэхналогій, навязлівай рэкламы, татальнага 
панавання стэрэатыпаў у масавай свядомасці праблема сучаснай 
міфалогіі набывае асабліва актуальнае значэнне. Міф – перавод 
рацыянальнасці ў сімвалічную форму. Ён шырока выкарыстоўваецца ў 
мэтах маніпуляцыі свядомасцю, і ён жа – сродак вывучэння нашай 
уласнай псіхікі. Здаецца, міф пра наведванне Поўні чалавекам і ўвогуле 
Месяц – дастаткова далёкія для нашага сённяшняга жыцця праблемы. 
Але рэчаіснасць – непрадказальная, і тое, што сёння здаецца 
непатрэбным і нават наіўным, раптам набывае злабадзённасць і 


