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блемы, собеседование и т. д. Преимущество данного приема состоит в 
том, что обучение приближается к общению в реальной жизни, а не про-
сто является выполнением грамматических упражнений. Главное — бе-
глость речи, а правильность отрабатывается на последующих этапах.

Основной целью использования данного приема является создание 
коммуникативной ситуации, в которую органично можно вписать целе-
вую грамматическую структуру. Подобное занятие включает 6 этапов: 
1) выбор коммуникативной цели (чему студенты должны научиться (на-
пример, вести переговоры)); 2) определение необходимых навыков: ка-
кие грамматические структуры и лексические единицы понадобятся сту-
дентам; 3) представление урока — четкое объяснение цели урока, пред-
ставление/повторение необходимых языковых единиц/структур; 4) за-
нятие — студенты решают поставленную задачу; 5) самооценка: студен-
ты в группах оценивают достигнутые результаты и языковые средства, 
которые они использовали; 6) фокус на целевых структурах: студенты 
тренируются в использовании целевых грамматических структур, а пре-
подаватель дает оценку и корректирует.

Исходя из личного опыта, описанные выше приемы при должной 
мотивации являются весьма эффективными при формировании грам-
матической компетенции в рамках профессионально ориентированно-
го обучения иностранному языку в неязыковом вузе.

З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ТЭРМІНАГРАФІІ

Праконіна В. У., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

У спецыяльнай лексіцы эканомікі выразна адлюстроўваюцца ўсе 
змены, якія адбываюцца ў соцыуме на пэўным этапе. Узнікненне, 
развіццё і запатрабаванасць новых відаў чалавечай дзейнасці 
ў эканоміцы (лагістыка, менеджмент, маркетынг) выклікаюць 
з’яўленне ў мове новых тэрмінаў. Інтэнсіўнае развіццё беларускай 
эканамічнай тэрмінаграфіі выклікана ўзмацненнем інтэграцыйных 
працэсаў у свеце. Ва ўмовах міжнароднага супрацоўніцтва актуаль-
ным з’яўляецца ўпарадкаванне тэрміналогіі беларускай мовы, а так-
сама міжнародная сістэматызацыя і ўнармаванне тэрмінагалін роз-
ных навук.

На падставе вывучэння даведнікаў у гісторыі беларускай 
эканамічнай тэрмінаграфіі можна вылучыць 3 этапы: першая палова 
ХХ ст., канец ХХ ст., пачатак ХХІ ст. Варта адзначыць, што этап у на-
шым даследаванні — гэта стадыя ў развіцці беларускай эканамічнай 
тэрмінаграфіі, адрэзак часу, на працягу якога выданне беларускіх 
слоўнікаў эканамічнай тэрміналогіі абумоўлена сваімі мэтамі і задачамі 
і выклікана ўплывам як экстралінгвістычных, так і інтралінгвістычных 
фактараў.
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На пачатку ХХ ст. слоўнікі выходзілі пераважна з прыкладнымі 
мэтамі. Іх задачай было ўзбагачэнне лексічнага запасу прадстаўнікоў той 
ці іншай прафесійнай сферы, а таксама фарміраванне тэрміналагічнай 
базы эканамічных прадметаў, што актыўна вывучаліся на той момант. 
Таму нярэдка слоўнікі мелі характар дадаткаў, г.зн. выдаваліся не сама-
стойна, а ў якасці дапаўнення да адпаведнага вучэбнага дапаможніка.

На пачатку 1920-х гг. ў краіне з мэтай нацыянальна-культурнага 
будаўніцтва праводзілася палітыка беларусізацыі. Мерапрыемствы ў 
межах гэтай палітыкі скіроўваліся на замацаванне статуса беларускай 
мовы ў грамадстве, да пашырэння функцый мовы.

Згортванне беларусізацыі, гады рэпрэсій, Вялікая Айчынная вайна 
выклікалі перапынак у развіцці беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі. 

Сярэдзіну ХХ ст. навукоўцамі прынята лічыць часам абагульнення 
ўжо сабранага беларускага тэрміналагічнага матэрыялу. З гэтай прычы-
ны Акадэмія навук БССР выдае «Слоўнік па эканоміцы: праект для аб-
меркавання» (1967), эканамічныя тэрміны з якога знайшлі сваё адлю-
страванне ў БелСЭ.

У канцы ХХ ст. даведнікі працягваюць выходзіць, але мэты ў іх ужо 
іншыя — у скрупулёзнай распрацоўцы беларускай эканамічнай лексікі 
розных раздзелаў эканамічнай навукі. Паколькі навучанне на той час 
вялося і на беларускай мове, слоўнікі ствараліся і з вучэбнымі мэтамі. 
Яшчэ адна прычына, у сувязі з якой ствараюцца шматлікія слоўнікі, 
абумоўлена рэалізацыяй Закона «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь», 
прынятага 26 студзеня 1990 г., згодна з якім беларуская мова, як і ру-
ская, выкарыстоўваецца ва ўсіх сферах грамадскага жыцця.

З 1990 г. да канца ХХ ст. рыхтавалісь розныя тыпы слоўнікаў па 
эканоміцы: тлумачальныя слоўнікі («Аграрная эканоміка: кароткі 
слоўнік» (1990), «Внешнеэкономическия деятельность: словарь-
справочник» (1992), «Маркетинг: Словарь-справочник» (1993), «Меж-
дународные валютно-финансовые отношения: Краткий словарь-
справочник» (1993)), сярод іх — руска-беларускія тлумачальныя слоўнікі 
(«Руска-беларускі тлумачальны слоўнік для студэнтаў спецыялізацыі 
«Эканоміка і кіраванне ў спажывецкай кааперацыі» (1995), Руска-
беларускі тлумачальны слоўнік гандлёва-эканамічных тэрмінаў, 
якія ўжываюцца пры вывучэнні курса «Эканоміка гандлю»«(1991)). 
Выходзілі таксама шматмоўныя эканамічныя слоўнікі, напрыклад: 
«Краткий англо-белорусско-русский экономический словарь (приложе-
ние к учебнику English for Businessmen» (1995)), а таксама «Словарь-
справочник по современной экономике: На пяти языках» (1996). Выдан-
не беларускіх эканамічных слоўнікаў па розных галінах эканомікі свед-
чыць аб запатрабаванасці адпаведнай лексікі ў грамадскім жыцці.

У пачатку ХХІ ст. змяняецца як аб’ём беларускіх эканамічных 
даведнікаў, так і прызначэнне. Рэалізацыя Закона «Аб мовах у 
Рэспубліцы Беларусь», а таксама ўвядзенне ў праграму ВНУ абавяз-
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ковага курса «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» паспрыялі вы-
пуску шматлікіх даведнікаў, метадычных дапаможнікаў і слоўнікаў-
дадаткаў да іх у галіне эканамічнайлексікі. Трэба адзначыць, што такія 
слоўнікі прадстаўлены ў асноўным слоўнікамі-дадаткамі, невялікімі па 
аб’ёме (200—300 тэрмінаў), змешчанымі ў падручніках і метадычных 
дапаможніках па прафесійнай лексіцы. Даведнікі па курсе прафесійнай 
лексікі выдаюцца з мэтай авалодання беларускай эканамічнай 
тэрміналогіяй, узбагачэння культуры маўлення студэнтаў. Значэнне 
дадзеных слоўнікаў у тым, што яны ўтрымліваюць ядзерныя тэрміны 
вузкіх галін эканомікі. 

Неабходнасць даследавання беларускіх слоўнікаў эканамічнай 
тэрміналогіі, гісторыі іх стварэння, прынцыпаў укладання і тыпаў па-
лягае ў тым, што беларуская эканамічная лексіка вельмі запатрабава-
ная ў сучасным грамадстве, яна актыўна ўжываецца ў публіцыстычным 
і навуковым стылях, выкарыстоўваецца пры складанні спецыяльных 
тэкстаў на беларускай мове.

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ НАУЧНОГО ТЕКСТА

Романенко М. А., Белорусский государственный университет

В процессе обучения русскому языку как иностранному работа над 
научным стилем речи давно и прочно занимает ведущие позиции. И это 
вполне понятно. Ведь сформировать навыки и умения чтения, аудиро-
вания, говорения, письма в профессиональной сфере деятельности не-
возможно без систематической и основательной работы над научным 
текстом. Уровень владения данными навыками и умениями определя-
ет уровень развития профессиональной языковой личности студента-
инофона.

В рамках теории и методики преподавания русского языка как ино-
странного научный стиль речи глубоко и всесторонне исследован в ра-
ботах О. Д. Митрофановой, Е. И. Мотиной и других ученых.

Своеобразие любого стиля речи определяется, в первую очередь, его 
лексическим составом. В отличие от общелитературного языка науч-
ный стиль речи характеризуется высоким содержанием терминологи-
ческой лексики. Терминологические слова и словосочетания служат для 
номинации научных понятий, поэтому являются логическими центра-
ми научных высказываний. В силу своей смысловой наполненности они 
определяют выбор грамматических и синтаксических средств, необхо-
димых для оформления этих высказываний. В синтаксической компози-
ции предложения термины являются ядром структурно-семантических 
блоков, отражающих отношения между предметами и явлениями внея-
зыковой действительности. Это конструкции типа:


