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цікавасць уяўляе таксама супастаўляльна-тыпалагічны напра-
мак, што займаецца аналізам структуры функцыянальна-семантычнай 
катэгорыі дэйксісу ў розных мовах, паколькі супастаўленне дзвюх моў 
спрыяе больш глыбокаму пранікненню ў сутнасць працэсу моўнай 
камунікацыі (K. Faerch, 1977 — дацкая і англійская мовы, G. Raixh, 
1988 — англійская і нямецкая мовы, С. А. Крылоў, 1983 — руская і 
англійская мовы). У сучаснай лінгвістыцы паступова фарміруецца 
тыпалогія моў з пункту гледжання выкарыстання дэйктычных катэ-
горый (С. Левінсон). Падрабязна даследаваны дэйктычныя сістэмы 
асобных моў (Л. Грэнобль, 1998 — дэйктычная сістэма рускай мовы з 
поўным таксанамічных апісаннем рускіх дэйктычых сродкаў).

Трэба адзначыць, што ў апошні час тэарэтычны аспект категорыі 
дэйксісу ўсё больш абапіраецца на эмпірычнае вывучэнне дэйктычных 
сродкаў у мовах свету. Сабраны вялікія корпусы дадзеных па дэйктыч-
ным сродкам розных моў. Так, у зборніку «Займеннікавыя сістэмы» (1987), 
складзеным У. Віземанам, сабраны найбагацейшы матэрыял па многіх мо-
вах розных арэалаў, у тым ліку малавывучаных — Амазоніі, Новай Гвінеі, 
Афрыкі і г. д. Тым не менш, большасць сучасных даследчыкаў (С. Fillmore, 
Arim von Stechow, W. E. Collinson., M. J. Cresswell, Н. Д. Аруцюна-
ва, 1976; А. У. Падучава, 1983, Ю. С. Сцяпанаў, 1986), якія з'яўляюцца 
прадстаўнікамі камунікатыўна-прагматычнага напрамку, разглядаюць 
дэйксіс ў аспекце прагматыкі мовы ў сувязі з тэорыяй камунікацыі.

Відавочна, што катэгорыя дейксісу пастаянна знаходзіцца ў цэнтры 
ўвагі навукоўцаў. У той жа час цэлы шэраг пытанняў да гэтага часу яшчэ 
альбо не атрымаў адэкватнага рашэння, альбо наогул яшчэ не трапляў 
у поле зроку айчынных лінгвістаў. Да іх ліку адносіцца ўдакладненне 
мадэлі функцыянальна-семантычнага поля дэйксісу сучаснай бела-
рускай мовы і яго лінгвапрагматычнага патэнцыялу ў супастаўленні 
з іншымі мовамі. Распрацоўка дадзенай тэмы з’яўляецца актуаль-
най і ў практычным аспекце, паколькі адказвае неабходнасці пошу-
ку шляхоў аптымізацыі вербальнага ўзаемадзеяння прадстаўнікоў роз-
ных лінгвакультур ва ўмовах сусветнай глабалізацыі і міжнароднай 
інтэграцыі.

ЭТНIЧНЫЯ ДЫЯСПАРЫ У ЗША
(падабенства i адрозненнi з нацыямi
ў межах нацыянальных дзяржаў)

Арцёмаў В. I., Змiтровiч А. В., Iнстытут сучасных ведау iмя 
А. М.  Шырокава

Вiдавочна, што ідэі і лад жыцця пэўных этнічных дыяспар уплыва-
юць не толькі на праблему самавызначэння іх прадстаўнікоў, але і на 
адносіны да іх з боку прадстаўнікоў іншых дыяспар і галоўнай этнічнай 
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групы краіны. Няўдалае навязванне поглядаў і традыцый пагаршае гэтыя 
адносіны, а ізаляванасць, якая зберагае дыяспару як сацыяльную групу, 
робіць яе далёкай да штодзённых праблем асяроддзя. Таму для кожнай 
дыяспары неабходна вызначыць узровень асіміляцыі, пры якім яна будзе 
мірна суіснаваць з іншымі і захоўваць свае традыцыі. Гэта асабліва вос-
трае пытанне для краін з высокай колькасцю імігрантаў. А для Злучаных 
Штатаў, дзе колькасць іншаземных мігрантаў складае амаль 46 мільёнаў, 
праблема асіміляцыі павінна вырашацца дзяржаўнымі органамі.

Мэта дадзенай працы — вызначыць узровень асіміляцыі 
прадстаўнікоў розных народаў на тэрыторыі ЗША, адказаць на пытан-
не: «Ці з’яўляюцца амерыканцы гамагеннай нацыяй?» і закласці аснову 
да глыбейшага вывучэння праблемы дыяспар у Злучаных Штатах.

Даследванне пабудавана на аснове аналіза спецыяльна створанага 
інтэрнэт-апытання, мэта якога — раскрыць узровень асіміляцыі некато-
рых дыяспар у ЗША і выявіць агульныя рысы атрымаўшыхся культур. 
Дадзеная праца закранае сацыяльныя праблемы развітых дзяржаў. Гэта 
значыць, што з пытаннямі, якія зараз вырашаюць ЗША і ЕС, прыйдзец-
ца сутыкнуцца тым краінам, якія лічацца тымі, што развіваюцца. Да гэ-
тых краін адносяць і Рэспубліку Беларусь. 

У даследваннi былі разгледжаны пяць дыяспар Злучаных Штатаў 
Амерыкі. Гістарычныя звесткі і сучасныя падзеі, якія звязваюц-
ца з гэтымі аб’яднаннямі, дапамагаюць скласці агульны партрэт 
прадстаўленных супольнасцеў. Разгледжаныя рысы рускай, кітайскай, 
арабскай, нямецкай і японскай дыяспар дазваляюць гаварыць пра 
сістэматычны характар інфармацыі. Былі прааналізіраваны асноўныя 
этапы міграцыі, узаемаадносіны з гістарычнай Радзімай, погляды на 
традыцыі і мову, месца дыяспары ў амерыканскім грамадстве, зносіны з 
іншымі супольнасцямі, а таксама міжэтнічныя шлюбы, як пагроза заха-
ванню традыцый дыяспары і асноўны інструмент асіміляцыі. 

Вынікі аналізу, прадстаўленыя ў даследваннi, паказваюць наяўнасць 
шматлікіх цікавых латэнтных і яўных культурных працэсаў: тэндэнцыі 
да рэгрэсу па колькасці прадстаўнікоў этнічных супольнасцей у ЗША; 
павелічэння імкнення да адсутнасці дзетак у будучыні; прыстасавання 
да норм этыкету прынімаючай культуры; змянення рысаў нацыяналь-
нага характару, падыходу да сям’і і працы; змяненняў у невербальнай 
камунікацыі; адкрыліся новыя аспекты праблемы міжэтнічных шлюбаў, 
як галоўнага інструмента асіміляцыі і г. д. Разам з гэтым сталі бачны і 
фактары рэзістэнтнасці супольнасцей, згодна з якімі высвятлілася, што 
большасць рускіх працягвае карыстацца роднай мовай у штодзённым 
жыцці ў ЗША, што падыход «жыць каб працаваць», папулярны ў Злу-
чаных Штатах, сярод рускіх не дамінуе. Акрамя гэтага, было набыта 
шмат цікавай інфармацыі пра самі супольнасці ў межах гістарычных 
радзім (напрыклад, што 50 % шлюбаў у Германіі міжэтнічныя, поза 
«амерыканская чацвёрка» для 28 % рускіх у Расіі з’яўляецца абразлівай, 
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што 100% немцаў у Германіі саступілі б месца пажылому чалавеку ў 
грамадскім транспарце, а для рускіх гэта лічба складае 71 %). На жаль, 
рамкi тэзiсау не дазваляюць больш поўна прадставiць вынiкi праведзен-
нага даследвання.

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СМИ В РАМКАХ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ 

Ахрименя Г. И., Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет 

Владение языком общественно-политической тематики является 
неотъемлемой частью компетентностного подхода при обучении ино-
странному языку студентов экономических специальностей ФМО. 
Общественнополитический компонент вводится в программу обуче-
ния на старших курсах, когда обучаемые уже достигли уровня Upper-
Intermediate или Advanced. Его содержание обусловлено профессио-
нальной ориентацией студентов-международников на современном эта-
пе развития общества. 

В задачи данного курса входит развитие грамматически и лексиче-
ски правильной, логически осмысленной речи, что достигается:

— путем расширения словарного запаса по данной тематике;
— закреплением и активизацией новых грамматических явлений;
— развитием умений и навыков перевода как с английского языка на 

рус-ский, так и с русского на английский;
— развитием навыков диалогической и монологической речи (вклю-

чает такие виды работ как ролевая игра, интервью, дискуссии, высту-
пление с речью и докладом, презентации, брифинги);

— совершенствованием навыков письменной речи в виде эссе, ан-
нотаций, резюме.

 Следует отметить, что существует ряд трудностей, с которыми стал-
кивается студент в работе с материалами общественно-политической 
направленности. Во-первых, лексические единицы и фразовые единства 
в языке публицистического и официального стиля требуют понимания 
прежде всего на родном языке. Во-вторых, семантика, казалось бы, зна-
комых слов приобретает иной оттенок, иногда совершенно не ассоции-
рующийся с ранее усвоенным значением. В-третьих, новый тип соче-
таемости слов создает некоторую сложность в оформлении мысли и ее 
воспроизведении в спонтанной речи. 

 В связи с этим студентам рекомендуется составить глоссарий, 
в котором должна быть представлена активная лексика по каждой 
теме (International organizations, Internal policy, Visits and Talks etc.), 
что, как показывает опыт, в значительной мере способствует усвое-
нию общественно-политической лексики и умению использовать ее в 
речи. 


