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які з’яўляецца рэгулятарам і стварае ўмовы для развіцця творчага 

патэнцыялу асобы, яе самавызначэння і самарэалізацыі. 

Такім чынам, выкарыстанне ЭАР як элемента вучэбна-метадычнага 

комплексу ў адукацыйным працэсе па беларускай літаратуры 

дазваляюць актывізаваць пазнавальную дзейнасць вучняў, дасягнуць 

больш якаснага засваення вывучаемага матэрыялу, бачыць якасць 

сфарміраваных ведаў, уменняў і навыкаў, ажыццяўляць 

дыферэнцыраваны падыход у працэс развіцця навыкаў творча-

пошукавай дзейнасці. 
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Аспекты моўнай актыўнасці саматызмаў беларускай і рускай моў 

Моўная актыўнасць слова – важная лексічная характарыстыка, на 

якую часцей звяртаюць увагу з пункту гледжання яе адсутнасці (так 

званы пасіўны слоўнік – словы, якія выйшлі або амаль выйшлі 

з ужытку). Аднак гэты аспект вынікае ключавым у шэрагу разнастайных 

прыкладных лінгвістычных дысцыплін і відаў дзейнасці: напрыклад, 

пры складанні слоўнікаў і падручнікаў для носьбітаў мовы і для тых, хто 

вывучае мову як замежную. Практычны аспект пытання, безумоўна, 

больш важны для рускай мовы, аднак нельга ігнараваць яго 

ў беларусістыцы.  

Паняцце моўнай актыўнасці як навуковай з’явы на першы погляд 

досыць глыбока і рознабакова вывучана, але трэба зазначыць, што не 

існуе нават дакладнай дэфініцыі для згаданага тэрміна. Аналіз 

навуковых крыніц дазваляе зрабіць выснову, што найбольш значнымі 

для моўнай (функцыянальная) актыўнасці слова з’яўляюцца чатыры 

фактары: маўленчая актыўнасць (частотнасць), мнагазначнасць лексемы, 

а таксама яе здольнасць ствараць новыя словы (словаўтваральная 

актыўнасць) і ўваходзіць ва ўстойлівыя выразы (фразеалагічная 

актыўнасць). Іншыя характарыстыкі моўных адзінак уплываюць на іх 

функцыянальную актыўнасць апасродкавана, таму адыходзяць на другі 

план. Сярод такіх прымет называюць колькасць складоў у слове, месца 

націску, даўнасць паходжання, важнасць дэнатату для носьбітаў мовы 

і інш. 
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Найбольш зручнымі для аналізу такой маштабнай характарыстыкі, 

як функцыянальная актыўнасць слова, з’яўляюцца буйныя лексіка-

семантычныя групы (ЛСГ), сярод якіх і ЛСГ «саматызмы». Тэрмін 

«саматызмы», а таксама пытанне выдзялення гэтых слоў у асобную ЛСГ, 

да сѐнняшнга дня не маюць адзінага вырашэння. Мы будзем разумець 

пад саматызмамі назвы ўсіх элементаў будовы чалавечага арганізму: 

назвы ўласна частак цела (рука, нага, галава, спіна), назвы ўнутраных 

органаў і органаў пачуццяў (вока, язык, сэрца, жалудак), намінацыі 

костак і рагавых утварэнняў (валасы, зуб, костка), намінацыі 

фізіялагічных вадкасцей і тканак (кроў, пот, сліна). Па-за саставам 

саматызмаў мы пакідаем так званыя ўмоўныя часціны цела (напрыклад, 

душа), а таксама назвы хвароб і змененых станаў чалавечага цела, 

акрамя намінацый канечнасцей пасля хваробы (тыпу кульця). 

Акрэсліўшы такім чынам межы моўнага матэрыялу, з акадэмічных 

тлумачальных слоўнікаў мы выбралі 345 рускіх і 269 беларускіх лексем, 

якія склалі аб’ект даследавання.  

Згаданыя словы былі прааналізаваныя па чатырох аспектах: па 

наяўнасці і развітасці полісеміі, па здольнасці ўтвараць новыя словы, па 

фразеалагічнай актыўнасці і частотнасці. Для работы выкарыстоўваліся 

класічныя акадэмічныя слоўнікі кожнай з моў, матэрыял быў набраны 

метадам агульнай выбаркі з гэтых слоўнікаў.  

Мэтай даследавання было вызначэнне ўзаемасувязі паміж рознымі 

аспектамі функцыянальнай актыўнасці слова. Па выніках аналізу 

выявілася, што ўзаемаабумоўленасць моўных фактараў у рускай і 

беларускай мовах супадае. Так, высокая частотнасць лексемы станоўча 

ўплывае на тры астатнія характарыстыкі – здольнасць увахолзіць 

у фразеалагічныя адзінкі, здольнасць быць базай для словаўтварэння 

і мнагазначнасць. Трэба адзначыць, што полісемія і частотнасць – 

фактары вельмі цесна звязаныя, таму нельга адназначна сцвярджаць 

накіраванасць залежнасці. Відаць, трэба зыходзіць з таго, што 

мнагазначнае слова часцей за адназначнае сустракаецца ў маўленні, а 

таму больш актыўна развівае і новыя значэнні. Можна таксама 

сцвярджаць, што словы з развітай полісеміяй часцей уваходзяць у склад 

фразеалагізмаў і ўтвараюць больш дэрыватаў. Але гэтая заканамернасць 

не абсалютная, і, калі зыходзіць з іншых характарыстык, залежнасць 

парушаецца. Так, не заўсѐды слова з вялікім дэрывацыйным 

патэнцыялам мае шмат значэнняў (аднак мнагазначныя словы заўсѐды 

маюць шмат дэрыватаў) і г.д. 

Аналіз матэрыяла паказвае, што, нягледзячы на блізкую роднасць 

беларускай і рускай моў (што прадугледжвае і блізкасць моўных сістэм), 

існуюць і важныя адрозненні ў функцыянаванні адпаведных адзінак. 
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Гэта ўказвае на самастойнасць і пэўную ступень незалежнасці ў развіцці 

абедзвюх моў, на спецыфіку нацыянальных характараў. 

Такім чынам, вывучэнне моўнай актыўнасці лексікі яскрава 

адлюстроўвае законы функцыянавання слова ў мове, дае ўяўленне пра 

розныя аспекты гэтага функцыянавання, а таксама пра ўзаемасувязь 

розных узроўняў сістэмы мовы. Пры гэтым улакладняюцца паняцці 

актыўнага і пасіўнага слоўнікаў, даследчыкі, лексікографы і аўтары 

падручнікаў атрымліваюць рэальны інструмент для адбору моўных 

адзінах, які асноўваецца не на інтуіцыі даследчыка, а на больш 

дакладных матэматычных (статыстычных) дадзеных. 
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Фразеология в преподавании русского языка как иностранного 

Значимость русского языка как средства межнациональной 

коммуникации не вызывает сомнений и возрастает с каждым годом. 

Поскольку русский язык в нашей стране не только один из 

государственных языков, но и основной язык деловой коммуникации и 

делопроизводства, интерес к его изучению закономерен. Когда язык 

изучают что называется «без отрыва от производства», приоритетными 

становятся скорость и эффективность обучения. Представители деловых 

кругов обычно не располагают большим запасом времени (в отличие от 


