
правилам, определяющим принципы взаимодействия, установленным в самом начале проектной ра
боты; 

- презентация коллективного продукта в разнообразных формах; 
- анализ проделанной работы, идеи и предложения будущей совместной деятельности. 
Педагог не имеет права «мешать» работе групп, а тем более давать ответы на вопросы, которые 

являются предметом обсуждения в группах. Он не находится в самом процессе этого поиска, а лишь 
помогает строить процесс так, чтобы в итоге группами был найден ответ самостоятельно. 

Технология проектной совместной работы - это не самоцель, а только средство, которое помо
гает и учит взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои мысли, поддерживать друг друга в 
использовании своих знаний и умений, а также пробуждать интерес к творчеству и приобретать свой 
личный опыт на пути к самому себе, своему образу Я. 

СТАТУС РОДНАЙ МОВЫ У С1СТЭМЕ ВЫКЛАДАННЯ ЗАМЕЖНЫХ 

Рубанюк Э.В., Беларуси дзяржауны ушверсггэт 

У часошсе № 2'2001 «Замежныя мовы у Рэспублщы Беларусь» была узнята тэма дыскусп «Цд 
патрэбна родная мова у навучанш замежнай мове?» 

Дадзеная тэма здаецца нам актуальнай у сувяз1 з шыроюм распаусюджаннем курсау замежных 
моу, яюя у болынасщ сваей выкарыстоуваюць аутэнтычныя падручнш замежшкау. Так выкладанне 
щзе шляхам завучвання слоу, фраз, граматычных з'яу, з прыцягненнем вялжай колькасщ гульняу i 
фшьмау забауляльнага характару. Засваенне замежнай мовы гарантуецца у параунальна невялш 
тэрмш. I усё тэта без угнку уплыву роднай мовы. 

Аднак мы Л1чым, што навучанне замежнай мове без апоры на родную дае веды, яюя з'яуляюцца 
дастатковым1 голью у тым выпадку, Karri слухач адразу пасля заканчэння курсау выязджае у крашу, 
мову якой ён вывучае, i там на практыцы выкарыстоувае свае веды. У адваротным выпадку атрыма-
ная шфармацыя, без яе практычнага прымянення, хутка губляецца. Чаму? Адна з прычын якраз у 
тым, што без апоры на родную мову немагчыма адчуць истэму замежнай ды i час навучання, як па-
казвае практыка, зацягваецца. 

Моуная сютэма павшна спасщгацца актыуна у працэсе М1жкультурнай i м!жмоунай ка-
мушкацьй. Без сацыякультурнай кампетэнцы1 гэта, здаецца, немагчыма. Пры гэтым неабходна 
утчваць, што кожная культура неаднародная, таму для «прафшактыи» узюкнення стэрэатыпау, яюя 
перашкаджаюць адэкватнаму i дыферэнцыраванаму успрыманню культуры, трэба паказаць успры-
манне прадстаугикоу розных сацыяльных пластоу, узроставых, прафес1йных i 1ншых груп той щ 
шшай з'явы. Спасщгаючы л1нгвакультурныя паводз1ны iHinbix народау, мы спасщгаем уласныя с i-
стэмы каштоунасцей, засвойваем абумоуленыя нашай культурай нормы выкарыстання мовы 
[А.А. Дуев, 2002], пры гэтым культуры павшны прынцыпова разглядацца як раунацэнныя [Г. Крумм, 
1993]. 

Але адзначаецца, што у айчыннай традыцьи навучання замежным мовам ... пытанням ашсання 
асабл1васцей расшскага ментал1тэту у межах так званага «рас1язнауства» надаецца недастатковая 
увага [А.А. Дуев, М.С. Колесникова, 2002], пра ашсанне ж беларускага ментал!тэту гаворыцца, на 
жаль, яшчэ менш, нягледзячы на тое, што выкладанне замежнай мовы у яе узаемасувяз1 з культурай 
Л1чыцца аб'ектыуным працэсам. 

Таму, кати звярнуцца да беларускай рэчаюнасщ, размова павшна icni не толью аб адной рускай 
мове, як справядгпва было адзначана [Т.С. Глушак, А.А. MipcKi, 2001] (на жаль, так, бо болыпасць 
насельшцтва менавка пры дапамозе гэтай мовы авалодвае замежнай), але i аб беларускай таксама. 

Параунанне роднай i замежнай мовы на ycix узроунях: выдзяленне агульнага i адрознага -
значна палягчае працэс авалодвання замежнай мовай. 

Таюм чынам, на фанетычным узроуш мы прапануем асабл1вую увагу надаваць спецыфщы 
вымаулення гукау, напрыклад, нямецкай мовы, не толыа у параунанш з рускай, але i з беларускай 
мовам1, тым больш, што акцэнт у рускамоуных i беларускамоуных навучэнцэу адрозюваецца. Для 
дасягнення чысщш вымаулення нямецюх гукау трэба рабщь акцэнт на дэталях i так званых дробязях. 
Напрыклад, такк нямецюя гую, як [h] або [g] па-рознаму засвойваюцца i вымауляюцца у залежнасц1 
ад таго, якая мова з'яуляецца роднай. 



Давсш ютотнай дапамогай можа быць апора на беларускую мову пры засваенш лекшчнага 
матэр'ялу: каля 40% лекспа сучаснай беларускай лггаратурнай мовы складаюць запазычанш, яюя 
прыйшл! у нашу мову у розныя часы i розныло шляхами 

Але не усе студэнты у" роунай ступеш валодаюць сваей роднай мовай i ведаюць родную 
культурау. А у Беларус! гэтыя абставшы ускладняюцца, з аднаго боку бшнтазмам, а з другога, тым, 
што рознща пам1ж рускай i беларускай культурам! на першы погляд здаецца неютотнай. Нягледзячы 
на гэта, культурныя рэалн i у беларускамоуных, i у рускамоуных студэнтау павшны раунапрауна 
[Е.В. Игнатенкова, 2002] тднчвацца, абмяркоувацца i прымяняцца у працэсе аргашзацьп дыспутау, 
ролевых гульняу, абмеркавання тэм i праектау на уроках нямецкай мовы. 

У вышку трэба падкрэслщь, што абодва метады выкладання замежнай мовы, з апорай на род
ную i без яе, - раунапрауныя. I ix ужыванне пераважна залежыць ад таго, з якой мэтай вывучаюць 
мову. Kani icHye 1мкненне у сщслы тэрмш засвощь пэуны бытавы мппмум i тэрмшова паехаць у 
KpaiHy вывучаемай мовы, тады зус1м не абавязкова засваенне моунай сютэмы. Але кал1 вьисладанне 
наюравана на доугачасовую памяць, тады узнисае неабходнасць свядомай апоры на родную мову. 

Аднак празмерна захапляцца кампаратывютыкай таксама не варта, таму што гснуе верагод-
насць узнншення калек, яюя не могуць гармашчна улщца у сютэму замежнай мовы. Мы л!чым най-
болын карысным разумнае спалучэнне абодвух падыходау, таму што выкладаннем прадугледжваецца 
яшчэ i мэта развщця моунай штущьп i адчування мовы у навучэнцау. 

АДЛЮСТРАВАННЕ СТУПЕНИ АКТЫУНАСЩ САЦЫЯЛЬНЫХ 
КАНТАКТАУ У БЕЛАРУСК1Х ЗАПАЗЫЧАННЯХ РОЗНЫХ ЧАСОУ 

Рудэнка А., Беларуси дзяржауны ушверсггэт 

Найбольш яскравым сведчаннем кантактау м1ж соцыума\п з'яуляецца лексша, у прыватнасщ 
запазычанш. Як правша, чым актыуней кантактуюць народы, тым больш запазычанняу з суседняй 
мовы можна адшукаць у мове-рэцышенце. Анал1з запазычанняу у мове розных часоу найлепшым 
чынам паказвае змены у «арыентацы1» прымаючай мовы. 

Ан&из запазычанняу беларускай мовы на розных этапах яе развщця дазваляюць гаварыць пра 
ступень актыунасщ кантактау беларусау з суседшм1 народами 

I у старабеларускай, i у сучаснай беларускай мове запазычанш складаюць значную частку лек-
ciKOHa - каля 35%. Але у старабеларускай мове большая частка запазычанняу - з лацшскай мовы, по-
тым - з польскай, потым - з чэшскай i з нямецкай. Пры гэтым нельга не адзначыць цапкам адмысло-
вую ролю польскай мовы: у працэсе запазычвання у беларускую мову з шшамоуных крышц яна 
амаль заусёды выступае мовай-пасярэднщай (выкарыстаны дадзеныя KHiri A.M. Бульпа «Лекшчныя 
запазычанш у беларускай мове XJV-XVIII стст.»). 

Старабеларускш запазычанш вельм1 щкавыя семантычна i сведчаць пра высою узровень куль
туры: имакгиновати 'уяуляць', делиберовати 'л1чыць, меркаваць', персвадовати 'пераконваць', румено-
вати 'разважаць, абдумваць', суппоновати 'дапускаць, меркаваць'. U,i назоун1ю: когниция 'даследава-
нне', субтилизация 'залшне дробнае разумение'. Kani запазычвал1ся лексемы з такой семантыкай, 
значыць, бьша неабходнасць вербашзаваць дадзеныя канцэпты. 

У сучаснай беларускай мове, у параунанш са старабеларускай, больш актыуныя запазычанш з 
рускай мовы, прычым запазычваюца як уласна русюя лексемы, так i словы з шшых моу праз рускую. 
Для сённяшняй беларускай лггаратурнай мовы (аф1цыйны варыянт) руская мова служыць i асноунай 
крын1цай папаунення лексш, i найгалаунейшым медыятарам падчас запазычвання, i базай для ства-
рэння калек - семантычных i словаутваральных. У старабеларускай мове калькаванне было мала рас-
паусюджана (3%), у сучаснай беларускай л1таратурнай мове - значна больш (10%), i тэта пераважна 
калью з рускай мовы (бел. параунаць, даследаваць, перабудова, падаткаплацелыпчык i мн. шш.). 

Натуральным чынам многа запазычанняу у сучаснай тэрмшалогп, прычым у афшыйным 
варыянце беларускай мовы яны з'яуляюцца праз рускую мову, i таму складанне тэрм!налаг1чных 
слоунжау часта ператвараецца у перадачу русюх слоу фанетычным1 сродкам1 беларускай мовы (вы-
сокамалекулярны, шипмер, пол1в1там1н, тэтрагщраксаалюмшат i пад.). 

Асобнае месца у сучасным беларусим лексжоне займаюць лексемы агульнага руска-
беларускага фонду, г.зн. найменш, я к к адначасова з'яуляюцца у абедзвюх мовах з прычын бл1зк1х 
сацыял1нгв!стычных i уласна моуных характарыстык (Баханькоу А.А. Развщцё лекс1ы беларускай 
лтаратурнай мовы у савецш перыяд. MiHCK, 1982), - ix вельм1 многа, тэта з'ява адрозная ад 


