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блоке «Хобби». После этого обучаемому нужно согласиться или не со-
гласиться с десятью утверждениями. 

Таким образом, в блоке уроков «Хобби» ученик может научиться 
грамотно говорить о своих увлечениях, и использовать для этого раз-
личные конструкции, употреблять винительный падеж существитель-
ных, прилагательных, порядковых числительных и личных местоиме-
ний, а также рассказывать о своих действиях в прошлом с помощью 
прошедшего времени глагола. 

В заключение еще раз отметим, что в данной статье приведен пример 
лишь одного блока уроков из всей совокупности учебно-методического 
материала по РКИ для электронного образовательного ресурса. При соз-
дании учебного курса используются различные учебники по русскому 
языку, а также пособия по методике преподавания русского языка как 
иностранного [1; 2; 3]. 
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СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНЫЯ ВАРЫЯНТЫ 
ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ-БІБЛЕІЗМАЎ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

А. У. Давыдава 

Наш артыкул прысвечаны структурна-семантычным варыянтам 
фразеалагізмаў-біблеізмаў у беларускай мове. Для аналізу мы 
выкарыстоўвалі «Слоўнік фразеалагізмаў беларускай мовы ў 2-х тамах» 
І. Я. Лепешава, «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» 
пад рэд. М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко і «Тлумачальны слоўнік 
беларускай мовы ў 5-ці тамах» пад рэд. К. Крапівы (К. К. Атраховіча). 
На рускай мове існуе мноства спецыяльных даследаванняў, 
прысвечаных біблейскім фразеалагізмам (БФ). Гэта і першы вопыт 
фразеалагічнага слоўніка на рускай мове, які цалкам прысвечаны 
біблеізмам і па магчымасці аднаўляе кантэкст, – «Библейское слово в 
нашей речи» Н. Г. Нікалаюк, і «Словарь библейских крылатых слов и 
выражений» Г. А. Іоффе, і мноства іншых. На ўкраінскай мове таксама 
існуюць спецыяльныя працы, якія даследуюць фонд біблеізмаў. 
Напрыклад, «Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного 
походження в українській мові» А. П. Коваль, дзе змешчаны крылатыя 
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выразы біблейскага паходжання на ўкраінскай мове. На беларускай мове 
на дадзены момант, на жаль, не існуе спецыяльнага слоўніка біблеізмаў. 

Мы разглядалі фармальныя і лексічныя варыянты фразеалагічных 
адзінак. Да фармальнага тыпу належаць варыянты (у залежнасці ад 
моўнага ўзроўню, на якім адбываюцца змены ў фразеалагізме): 

 фанетычныя; 
 словаўтваральныя; 
 марфалагічныя; 
 сінтаксічныя. 
Да лексічнага тыпу належаць: 
 поўныя/усечаныя варыянты (квантытатыўныя); 
 варыянты з рознымі лексічнымі кампанентамі (уласна лексічныя). 
Трэба адзначыць, што большая частка беларускіх БФ не маюць 

варыянтаў у сваёй структуры. Гэта можна растлумачыць тым фактам, 
што прамыя цытаты з Бібліі, як правіла, запазычваюцца як калькі. Таму 
яны амаль што тоесныя ў розных мовах. Біблеізмы-парафразы, якія 
апісваюць якую-небудзь сітуацыю ці намякаюць на яе, маюць больш 
варыянтаў у сваёй структуры і семантыцы. 

У агульнай колькасці мы даследавалі больш за 100 біблеізмаў-
фразеалагізмаў: як тыя, што маюць варыянты ў сваёй структуры, так і 
тыя, што варыянтаў не маюць. 

ФАНЕТЫЧНА-АРФАГРАФІЧНАЯ ВАРЫЯНТНАСЦЬ 

Такая варыянтнасць кампанентаў у БФ, якія мы даследавалі, 
сустракаецца толькі некалькі разоў. Гэта фанетычная варыянтнасць 
уласнага імені ў біблеізме <як> Іерыхонская (Ерыхонская) труба і 
назоўніка ў БФ трыццаць сярэбранікаў (срэбранікаў). 

Прыметнікі Іерыхонскі, Ерыхонскі ўтвораны ад назвы горада (Ίεριχώ), 
таму фанетычнае і арфаграфічнае адрозненне вызначаецца розным 
адлюстраваннем зыходнай лексемы: Іерыхонскі – гэта транслітарацыя, а 
на прыметнік Ерыхонскі магла паўплываць польская мова (пар.: trąby 
Jerycha). 

Назоўнікі сярэбранік і срэбранік маюць аднолькавае значэнне, але 
адрозніваюцца наяўнасцю галоснага ў корані слова. Назоўнік срэбранік 
утвораны ад назоўніка «срэбра», а сярэбранік – па аналогіі з рускім 
словам «серебряник» ад слова «серебро». 
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СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЯ ВАРЫЯНТНАСЦЬ 

Гэты тып варыянтнасці прадстаўлены ў беларускай мове вельмі вузка. 
Мы вынайшлі некалькі прыкладаў дадзенага тыпу. Гэта БФ пацалунак 
Юды (Юдаў пацалунак), у якім прадстаўлены варыянты ўласнага імені 
як прыметніка і як назоўніка (Юды – Юдаў), і БФ Каінава пячаць 
(пячатка), у якім існуе словаўтваральны варыянт назоўніка пячаць, а 
менавіта назоўнік пячатка з памяншальным суфіксам. 

МАРФАЛАГІЧНАЯ ВАРЫЯНТНАСЦЬ 

Марфалагічныя варыянты кампанентаў біблеізмаў сустракаюцца 
значна часцей. 

Найбольш часта сустракаецца тып марфалагічнай варыянтнасці, які 
тычыцца трывання дзеяслоўных кампанентаў у біблеізмах. Напрыклад: 
будаваць (пабудаваць) на пяску; умываць (умыць) рукі; упасці (падаць) 
духам, і г. д. 

Варыянты дзеяслоўнага кампанента ў гэтых БФ адрозніваюцца 
трываннем дзеяслова (закончанае і незакончанае). Біблейскія дзеяслоўныя 
фразеалагізмы такога тыпу не ўжываюцца ў застылай форме, яны могуць 
мець розную сінтаксічную ролю ў сказе, таму ў слоўніку і ўказваюцца 
розныя трыванні дзеяслова, які мяняе сваю форму. 

Таксама мы выявілі адзін прыклад варыянтнасці БФ, які мае 
адначасова адрозненне ў граматычных катэгорыях трывання і стану 
дзеяслова. У БФ за сачавічную поліўку прадаваць (прадацца) дзеяслоў 
незакончанага трывання незваротнага стану прадаваць мае варыянт 
прадацца, які з’яўляецца дзеясловам закончанага трывання, які, да 
таго ж, з’яўляецца зваротным дзеясловам 

У БФ Кесарава Кесараві (Кесару) варыянт Кесараві з’яўляецца архаічнай 
(царкоўнаславянскай) формай назоўніка Кесар у давальным склоне. 

СІНТАКСІЧНАЯ ВАРЫЯНТНАСЦЬ 

Сінтаксічная варыянтнасць у разгледжаным матэрыяле прадстаўлена 
таксама толькі некалькімі прыкладамі. 

У БФ кідаць (кінуць) каменем (камень) дзеяслоўны кампанент можа 
патрабаваць пасля сябе назоўніка як у вінавальным, так і ў творным 
склоне. 

БФ злоба дня (на злобу дня), альфа і амега/ад альфы да амегі маюць 
два сінтаксічныя варыянты, выбар ужывання якіх залежыць ад 
кантэксту, ад сінтаксічнай ролі БФ у сказе. 
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КВАНТЫТАТЫЎНАЯ ВАРЫЯНТНАСЦЬ 

У слоўніку І. Я. Лепешава сустракаецца даволі шмат выпадкаў з 
дадзеным тыпам варыянтнасці. 

Некаторыя БФ маюць сітуацыйнае ўдакладненне, калі трэба 
пашырыць лексічнае значэнне БФ прыналежным займеннікам і такім 
чынам удакладніць яго: закопваць (закапаць) <свой> талент у зямлю; 
несці <свой> крыж; абтрэсці прах з (ад) <сваіх, нашых> ног і г. д. 

БФ вока за вока, <зуб за зуб> таксама мае квантытатыўную 
варыянтнасць, якая тлумачыцца тым, што біблеізм з’яўляецца вельмі 
вядомым, таму дастаткова вымавіць першую яго частку, каб адразу 
прыйшла на розум другая. 

ЛЕКСІЧНАЯ ВАРЫЯНТНАСЦЬ 

Гэты тып варыянтнасці з’яўляецца найбольш распаўсюджаным. 
Часцей за ўсё варыянты з’яўляюцца або сінонімамі, або блізкімі па 
значэнні словамі. Напрыклад, БФ на сваю галаву (шыю) мае лексічныя 
варыянты галава – шыя. Такая варыянтнасць характэрна не толькі для 
біблейскіх фразеалагізмаў, але і для многіх іншых (намыліць шыю 
(галаву) і г. д.). Напрыклад, у БФ пець (спяваць), запець (заспяваць) 
Лазара дзеясловы пець і спяваць з’яўляюцца сінонімамі; у БФ берагчы 
(аберагаць) як зрэнку вока; прытуліць (прыхіліць, прыхінуць) галаву 
дзеясловы ўтвараюць сінанімічныя рады. 

У біблеізме сыпаць бісер (перлы) перад свіннямі назоўнік бісер 
з’яўляецца царкоўнаславянізмам, які азначае «жэмчуг». У беларускай 
мове існуе дзве лексемы: перлы і жэмчуг, якія не маюць розніцы ва 
ўжыванні. 

На ўзроўні лексічных варыянтаў узнікаюць семантычныя варыянты, 
што выяўляецца ў рознай экспрэсіўнай, стылістычнай афарбоўцы. 
Напрыклад, у біблеізме лезці (палезці)/перці (перціся)/ісці на ражон 
дзеяслоў ісці мае стылістычна-нейтральную афарбоўку, а перці 
(перціся) – стылістычна-зніжаны характар. 

ВЫСНОВЫ 

Такім чынам, мы можам падсумаваць: фразеалагізмы-біблеізмы на 
беларускай мове маюць варыянты на ўсіх узроўнях. Большая частка тых 
біблеізмаў, якія мы вынайшлі і даследавалі, не маюць варыянтаў у сваёй 
структуры, таму што значная іх частка ўяўляе сабой прамыя цытаты з 
Бібліі. У некаторых выпадках наяўнасць варыянтаў можна патлумачыць 
уплывам на беларускія БФ рускай мовы. 
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Самымі рэдкімі тыпамі варыянтнасці з’яўляюцца фанетычна-
арфаграфічная і словаўтваральная. Часцей за ўсё сустракаюцца варыянты 
на лексічным узроўні. На гэтым узроўні існуюць семантычныя варыянты, 
якія адрозніваюцца адзін ад аднаго рознай стылістычнай афарбоўкай, 
нягледзячы на тое, што Біблія і яе пераклад з’яўляюцца сакральнымі. 

Таксама мы можам зрабіць выснову, што варыянтнасць біблеізмаў 
падпарадкоўваецца тым жа законам, якім падпарадкоўваецца агульная 
фразеалагічная варыянтнасць. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 
ПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

И. В. Демьянова 

В последние десятилетия вследствие интенсификации процессов пе-
рехода к рыночной экономике в системе высшего образования нашей 
страны наблюдается устойчивый интерес к использованию продуктив-
ных технологий. Широкое распространение данный тип технологий по-
лучил потому, что использование его элементов на занятиях по различ-
ным дисциплинам обеспечивает формирование у студентов специаль-
ных навыков и умений, которые необходимы для будущей профессио-
нальной деятельности. 

Однако раздельное применение продуктивных технологий не во всех 
случаях может полностью удовлетворять требованиям, которые предъяв-
ляются к образовательной системе. К примеру, использование на заняти-
ях технологии языкового портфеля полностью удовлетворяет требованию 
развития у студентов аналитических навыков и умения производить 
оценку и учет собственных образовательных достижений. Однако приме-
нение данной технологии оказывает незначительное воздействие на раз-
витие таких необходимых умений, как умение правильно формулировать 
и выражать свои мысли на иностранном языке, умение адекватно реаги-


