
1 

 

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 

Кафедра прыкладной лінгвістыкі 

 

РАКАВА 

Агата Анатольеўна 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫ АДУКАЦЫЙНЫ РЭСУРС ПА БЕЛАРУСКАЙ 

МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ НА ПАЧАТКОВЫМ УЗРОЎНІ  

ДЛЯ ПОЛЬСКАМОЎНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ  

 

Магістарская дысертацыя 

 

Навуковы кіраўнік –  

дацэнт, кандыдат тэхнічных навук  

Елісеева Вольга Яўгеньеўна 

 

Дапушчана да абароны 

«___» ____________ 2016 г. 

Загадчык кафедры прыкладной лінгвістыкі, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт Л. Ф. Гербік 

 

 

Мінск, 2016 



2 

 

ЗМЕСТ 

Агульная характарыстыка работы ......................................................................... 3 

Уводзіны ................................................................................................................... 6 

Глава 1 Аналіз папяровых выданняў і электронных рэсурсаў для  

вывучэння беларускай мовы як замежнай для польскамоўных навучэнцаў .... 9 

1.1. Агляд папяровых выданняў па беларускай мове як замежнай  

для польскамоўных навучэнцаў ............................................................................ 9 

1.2. Аналіз электронных рэсурсаў па беларускай мове як замежнай  

для польскамоўных навучэнцаў .......................................................................... 11 

1.3. Высновы па главе ........................................................................................... 15 

Глава 2 Аналіз стандартаў валодання замежнай мовай, у тым ліку  

матэрыялаў комплексу  “Сертыфікат па беларускай мове як замежнай” ....... 17 

2.1. Патрабаванні да валодання мовай на пачатковым узроўні паводле 

“Агульнаеўрапейскіх кампетэнцый валодання замежнай мовай” ................... 18 

2.2. Аналіз выдання “Тэст па беларускай мове як замежнай. Пачатковы 

ўзровень. Агульнае валоданне” ........................................................................... 19 

2.3. Высновы па главе ........................................................................................... 21 

Глава 3 Метадалогія, прынцыпы адбору і арганізацыі матэрыялаў курса ..... 22 

3.1. Метадалогія працы ......................................................................................... 22 

3.2. Адбор матэрыялаў для курса ........................................................................ 23 

3.3. Прынцыпы арганізацыі матэрыялаў курса .................................................. 24 

3.4. Высновы па главе ........................................................................................... 26 

Глава 4 Распрацоўка ўводна-фанетычнага курса ............................................... 27 

4.1. Прагназаванне цяжкасцяў, спавадаваных адрозненнямі  

ў фаналагічных сістэмах беларускай і польскай моў ........................................ 27 

4.2. Апісанне і характарыстыка створанага ўводна-фанетычнага курса ......... 27 

4.3. Высновы па главе ........................................................................................... 42 

Глава 5 Распрацоўка лексіка-граматычнага курса ............................................. 43 

5.1. Агульная характарыстыка лексіка-граматычнага курса ............................ 43 

5.2. Прыклад навучальных матэрыялаў курса ................................................... 44 

5.3. Высновы па главе ........................................................................................... 64 

Глава 6 Тэхнічныя аспекты працы над электронным навучальным рэсурсам ...... 65 

6.1. Этапы тэхнічнай працы над рэсурсам .......................................................... 65 

6.2. Тэхнічныя сродкі, выкарыстаныя для стварэння навучальнага курса ..... 66 

6.3. Высновы па главе ........................................................................................... 67 

Заключэнне ............................................................................................................ 68 

Спіс выкарыстаных крыніц .................................................................................. 71 



3 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Ключавыя словы: БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ, 

ЭЛЕКТРОННЫ АДУКАЦЫЙНЫ РЭСУРС, ЭЛЕКТРОННЫ НАВУЧАЛЬНЫ 

КУРС, ДЫСТАНЦЫЙНАЕ НАВУЧАННЕ, ВЭБ-ТЭХНАЛОГІІ, 

ІНТЭРАКТЫЎНАСЦЬ, СЕРТЫФІКАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК 

ЗАМЕЖНАЙ, НАЦЫЯНАЛЬНА АРЫЕНТАВАНЫ ПАДЫХОД ДА 

НАВУЧАННЯ МОВЕ. 

Мэта магістарскай дысертацыі – стварэнне электроннага адукацыйнага 

рэсурсу па беларускай мове як замежнай на пачатковым узроўні для 

польскамоўных навучэнцаў і размяшчэнне яго ў сеці Інтэрнэт. Беларуская 

мова вывучаецца ў чатырох ВНУ Рэспублікі Польшча, на тэрыторыі краіны 

пражывае каля 47 тыс. беларусаў. Аднак на дадзены момант прадстаўленыя ў 

Інтэрнэт навучальныя рэсурсы па беларускай мове як замежнай не могуць 

забяспечыць яе паўнавартаснага вывучэння. Створаны ў межах магістарскай 

дысертацыі электронны адукацыйны рэсурс можа дапамагчы ў вырашэнні 

гэтай праблемы, што і робіць працу актуальнай. 

Аб’ект даследавання – сістэмы дыстанцыйнага навучання мове і 

лінгвістычныя электронныя адукацыйныя рэсурсы ў навучанні беларускай 

мове. Прадмет даследавання – электронны адукацыйны рэсурс па беларускай 

мове як замежнай для польскамоўных навучэнцаў на пачатковым узроўні. 

У выніку працы быў створаны электронны навучальны курс па 

беларускай мове як замежнай на пачатковым узроўні валодання для 

польскамоўных навучэнцаў. У параўнанні з аналагічнымі рэсурсамі яго 

навізна заключаецца ў мультымедыйнасці, захаванні прынцыпу аспектна-

комплекснага вывучэння мовы, адпаведнасці міжнародным і беларускім 

стандартам валодання мовай на пачатковым узроўні.   

У адпаведнасці з пастаўленымі задачамі дысертацыя налічвае шэсць 

глаў: “Аналіз папяровых выданняў і электронных рэсурсаў для вывучэння 

беларускай мовы як замежнай для польскамоўных навучэнцаў”, “Аналіз 

стандартаў валодання замежнай мовай, у тым ліку матэрыялаў комплексу  

“Сертыфікат па беларускай мове як замежнай”, “Метадалогія, прынцыпы 

адбору і арганізацыі матэрыялаў курса”, “Распрацоўка ўводна-фанетычнага 

курса”, “Распрацоўка лексіка-граматычнага курса”, “Тэхнічныя аспекты 

працы над электронным навучальным рэсурсам”. Аб’ём магістарскай 

дысертацыі – 61 старонка, у якасці графічнага матэрыялу выкарыстаны 

22 малюнкі, якія ў сукупнасці займаюць 7 старонак, 5 табліц сукупным 

аб’ёмам 2 старонкі. Спіс выкарыстаных крыніц складаецца з 43 пазіцый. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС, ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБ-

НЫЙ КУРС, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ, 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО, НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 

ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ. 

Цель магистерской диссертации – создание электронного образовательного 

ресурса по белорусскому языку как иностранному на начальном уровне для 

польскоязычных учащихся и размещение его в сети Интернет. Белорусский язык 

изучается в четырех вузах Республики Польша, на территории страны проживает 

около 47 тыс. белорусов. Однако в данный момент представленные в Интернет 

учебные ресурсы по белорусскому языку как иностранному не могут обеспечить 

его полноценное изучение. Созданный в рамках диссертации электронный 

образовательный ресурс может помочь в решении данной проблемы, что делает 

работу актуальной. 

Объект исследования: системы дистанционного обучения языку и лингви-

стические электронные образовательные ресурсы в обучении белорусскому языку. 

Предмет исследования – электронный образовательный ресурс по белорусскому 

языку как иностранному для польскоязычных учащихся на начальном уровне. 

В результате работы был создан электронный учебный курс по 

белорусскому языку как иностранному на начальном уровне для польскоязычных 

учащихся. В сравнении с аналогичными ресурсами его новизна заключается в 

мультимедийности, сохранении принципа аспектно-комплексного изучения языка, 

соответствии междунардным и белорусским стандартам владения языком на 

начальном уровне. 

В соответствии с поставленными задачами диссертация насчитывает шесть 

глав: “Анализ бумажных изданий и электронных ресурсов для изучения бело-

русского языка как иностранного для польскоязычных учащихся”, “Анализ стан-

дартов владения иностранным языком, в том числе материалов комплекса “Серти-

фикат по белорусскому языку как иностранному”, “Методология, принципы 

отбора и организации материалов курса”, “Разработка вводно-фонетического 

курса”, “Разработка лексико-грамматического курса”, “Технические аспекты 

работы над электронным учебным ресурсом”. Объем магистерской диссертации – 

61 страница, в качестве графического материала использованы 22 рисунка, 

которые в совокупности занимают 7 страниц, 5 таблиц совокупным объемом 

2 страницы. Список использованных источников состоит из 43 позиций. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRACY 

Słowa kluczowe: JĘZYK BIAŁORUSKI JAKO OBCY, 

ELEKTRONICZNE ZASOBY EDUKACYJNE, ELEKTRONICZNY KURS 

EDUKACYJNY, ZDALNE NAUCZANIE, TECHNOLOGIE WEB, 

INTERAKTYWNOŚĆ, CERTYFIKACJA JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO JAKO 

OBCEGO, NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO W OPARCIU NA JĘZYK 

OJCZYSTY. 

Cel pracy magisterskiej – stworzenie elektronicznego kursu edukacyjnego z 

języka białoruskiego jako obcego na poziomie początkującym dla 

polskojęzycznych uczących się i rozmieszczenie go w sieci Internet. Języka 

białoruskiego uczy się na czterech uczelniach Rzeczypospolitej Polskiej, na 

terytorium kraju mieszka około 47 tys. Białorusinów. Jednak w tym momencie 

przedstawione w Internecie zasoby edukacyjne z języka białoruskiego nie mogą 

zapewnić jego pełnowartościowej nauki. Stworzony w ramach pracy magisterskiej 

elektroniczny kurs edukacyjny może pomóc w rozwiązaniu tego problemu, co i 

składa się na aktualność pracy. 

Obiekt badań – systemy zdalnego nauczania języka i lingwistyczne 

elektroniczne zasoby edukacyjne w nauczaniu języka białoruskiego. Przedmiot 

badań – elektroniczny kurs z języka białoruskiego jako obcego dla 

polskojęzycznych uczących się na poziomie początkującym. 

W wyniku pracy został stworzony elektroniczny kurs edukacyjny ma 

poziomie początkującym dla polskojęzycznych uczących się. W porównaniu do 

analogicznych zasobów jego nowatorstwo polega na multimedialności, 

przestrzeganiu zasady aspektowo-kompleksowej nauki języka, odpowiedniości 

międzynarodowym i białoruskim standardom biegłości językowej na poziomie 

początkującym. 

Zgodnie z wyznaczonymi zadaniami praca liczy sześć rozdziałów: „Analiza 

papierowych wydań i zasobów elektronicznych do nauki języka białoruskiego jako 

obcego dla polskojęzycznych uczących się”, „Analiza standardów biegłości 

językowej, w tym materiałów kompleksu „»Certyfikat z języka białoruskiego jako 

obcego«”, „Metodologia, zasady wyboru i organizacji materiałów kursu”, 

„Opracowanie kursu fonetycznego”, „Opracowania kursu leksykalno-

gramatycznego”, „Techniczne aspekty pracy nad elektronicznym kursem 

edukacyjnym”. Objętość pracy – 61 stron, jako materiał graficzny są wykorzystane 

22 rysunki, które razem zajmują 7 stron, 5 tabel ogólną objętością 2 strony. 

Bibliografia liczy 43 pozycje. 
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УВОДЗІНЫ 

Новым кірункам беларускага мовазнаўства з’яўляецца выкладанне 

беларускай мовы як замежнай, у тым ліку дыстанцыйнае і электроннае 

навучанне беларускай мове. 

У адпаведнасці з п. 3 артыкула 10 Закону Рэспублікі Беларусь "Аб 

культуры ў Рэспубліцы Беларусь" прыярытэтамі дзяржаўнай палітыкі ў 

сферы культуры з'яўляюцца “захаванне, развіццё і распаўсюджванне 

беларускай нацыянальнай культуры і мовы” [9]. 

Асаблівай цікавасцю да вывучэння беларускай мовы вызначаецца 

Рэспубліка Польшча. “Выкладанне беларускай мовы, гісторыі і культуры 

ажыццяўляецца ў польскіх вышэйшых навучальных установах – 

у  Варшаўскім універсітэце на кафедры беларускай філалалогіі (створана ў 

1957 г., з’яўляецца старэйшай за межамі Беларус), у Беластоцкім універсітэце 

на кафедры беларускай філалогіі і на кафедры беларускай культуры, ва 

ўніверсітэце імя Марыі Кюры-Складоўскай у Любліне (аддел беларусістыкі), 

у Апольскім універсітэце (аддзел беларусістыкі і  ўкраіністыкі).” [13]. 

Дзейнасць кафедраў і аддзелаў беларусістыкі ў пералічаных універсітэтах дае 

багаты навуковы плён. Эльжбета Смулкова, Ларыса Пісарэк, Міхал Саевіч і 

многія іншыя польскія навукоўцы займаюцца даследаваннямі ў галіне 

беларускай мовы. На Міжнародным кангрэсе беларусістаў, які праходзіў у 

маі 2015 года ў Мінску, было прадстаўлена 23 працы з розных навуковых 

пляцовак у Польшчы. 

Варта таксама адзначыць, што ў Польшчы пражывае каля 47 тыс. 

беларусаў (паводле вынікаў перапісу насельніцтва 2011 году). [32, ст. 31]. 

Дзяржаўная праграма “Культура Беларусі” на 2016—2020 гг. сярод 

прыярытэтных мэтаў вызначае “спрыянне захаванню нацыянальна-

культурнай ідэнтычнасці беларускай дыяспары”, а падпраграма 4 “Беларусы 

ў свеце” сярод кірункаў дзейнасці называе “спрыянне вывучэнню беларускай 

мовы ў краінах замежжа” [4].  

Развіццё электроннай адукацыі з’яўляецца адной з задач дзяржаўнай 

праграмы развіцця лічбавай эканомікі і інфармацыйнага грамадства на 

2016—2020 гг. [5]. 

Прадстаўленне беларускай мовы ў інтэрнэт-прасторы з’яўляецца 

важным фактарам развіцця мовы ва ўмовах глабалізацыі і развіцця 

інфармацыйных тэхналогій. Паводле класіфікацыі ЮНЭСКА беларуская 

мова адносіцца да ўразлівых (vulnerable) – “на мове размаўляе большасць 

дзяцей, але яе выкарыстанне можа быць абмежаваным” (“most children speak 

the language, but it may be restricted to certain domains”) [40]. Дадзеная 
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класіфікацыя абапіраецца на дзевяць крытэрыяў, з якіх два апошнія 

(“выкарыстанне мовы ў новых галінах і СМІ” і “наяўнасць матэрыялаў для 

вывучэння мовы і набыцця навыкаў пісьменнасці” [11]) звязаныя з тэмай 

дысертацыі. 

У 2013 г. шырокі водгук у беларускіх СМІ атрымаў артыкул 

венгерскага лінгвіста і матэматыка Андраша Корная “Лічбавая смерць моў” 

[30], у якой навуковец прадстаўляе “доказы масавага вымірання моваў, 

выкліканага лічбавым разрывам”
1
 [36], сцвярджае, што “пакуль менш за 5 % 

усіх моваў могуць узняцца да выкарыстання ў лічбавай сферы”
2
 [36]. Пры 

класіфікацыі моў улічвалася пяць фактараў: “1) велічыня і дэмаграфічны 

склад моўнай супольнасці, 2) прэстыж мовы, 3) роля мовы ў 

самаідэнтэфікацыі, 4) узровень падтрымкі праграмнага забяспечання, 5) 

Вікіпедыя”
3
 [36]. Паводле гэтых параметраў Андраш Корнай выдзеліў 

чатыры тыпы моваў: квітнеючыя (thriving), жывыя (vital), пакінутыя ў 

спадчыну (heritage) (тыповыя прыклады: старацаркоўнаславянская, 

санскрыт), маўклівыя (still). Беларуская мова разам з 83 іншым мовамі была 

ўключана даследчыкам у другі тып: безумоўна жывыя мовы. Такія вынікі 

даюць падставы для аптымізму. Параўнанне крытэрыяў вызначэння статусаў 

мовы паводле класіфікацыі ЮНЭСКА і паводле даследаванняў Андраша 

Корная дэманструе, што беларуская мова, хоць і залічаная да “ўразлівых”, 

выбрала перспектыўны шлях развіцця і шырока прадстаўлена ў інтэрнэт-

прасторы. 

Актыўнае развіццё інфармацыйных тэхналогій у сферы адукацыі, у 

тым ліку ў галіне лінгвадыдактыкі, неабходнасць шырэйшага прадстаўлення 

беларускай мовы ў інтэрнэт-прасторы і цікавасць да беларускай мовы ў 

Рэспубліцы Польшча пацвярджаюць актуальнасць дадзенай дысертацыі.  

Мэта дадзенай магістарскай дысертацыі – стварэнне электроннага 

навучальнага курса для вывучэння беларускай мовы як замежнай на 

пачатковым узроўні на базе сайта “Вывучаем беларускую: з любоўю да 

мовы” (by.lang-study.com). Курс скіраваны да польскамоўных навучэнцаў. 

Канчатковым вынікам працы павінна стаць стварэнне і рамяшчэнне на сайце 

ілюстраваных урокаў, якія ўключаюць у сябе асноўную граматычную 

інфармацыю, базавы лексічны матэрыял, распаўсюджаныя фразы, тэксты з 

                                                           
1 “evidence of a massive die-off caused by the digital divide” 
2 “less than 5% of all languages can still ascend to the digital realm” 
3 “(i) the size and demographic composition of the language community; (ii) the prestige of the language; (iii) 

the identity function of the language; (iv) the level of software support; and (v) Wikipedia” 
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культуралагічным кампанентам, практыкаванні з магчымасцю выканання он-

лайн. 

Дасягненне пастаўленай мэты плануецца праз рэалізацыю наступных 

задач: 

1) прааналізаваць польскія падручнікі па беларускай мове, інтэрнэт-

рэсурсы для вывучэння беларускай мовы як замежнай, вызначыць асноўныя 

шляхі працы над уласным курсам; 

2) прааналізаваць дакументы па вызначэнні ўзроўню валодання 

беларускай мовай як замежнай, пры неабходнасці звярнуцца да досведу 

міжнароднай сертыфікацыі рускай, польскай і іншых моў; 

3) распрацаваць уводна-фанетычны курс з улікам адрозненняў у 

фаналагічных сістэмах беларускай і польскай моў; 

4) на падставе прааналізаваных матэрыялаў правесці адбор 

камунікатыўных і граматычных тэм для вывучэння на пачатковым узроўні; 

5) распрацаваць комплекс навучальных матэрыялаў: навучальныя 

тэксты і лексічныя каментарый да тэкстаў, граматычныя табліцы і 

каментарыі, графічныя ілюстрацыі, аўдыёзапісы, практыкаванні па асноўных 

граматычных і лексічных раздзелах з улікам камунікатыўнага і 

культуралагічнага аспектаў вывучэння беларускай мовы як замежнай; 

6) размясціць падрыхтаваны комплекс навучальных матэрыялаў на 

сайце “Вывучаем беларускую: з любоўю да мовы” (by.lang-study.com), 

стварыўшы магчымасць выканання практыкаванняў у рэжыме он-лайн; 

7) вызначыць перспектывы далейшага развіцця праекту. 

Дадзены праект доўгатэрміновы: плануецца ўсебаковае развіццё і 

ўдасканаленне рэсурсу на пачатковым узроўні, у больш далёкай перспектыве 

магчыма распрацоўка падобных курсаў на іншых узроўнях валодання мовай. 

На нашу думку, дадзеная праца паспрыяе папулярызацыі і развіццю 

беларускай мовы, пашырэнню ведаў пра яе ў свеце, павелічэнню колькасці 

людзей, якія валодаюць нашай мовай. 
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ГЛАВА 1 

АНАЛІЗ ПАПЯРОВЫХ ВЫДАННЯЎ І ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЭСУРСАЎ ДЛЯ ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК 

ЗАМЕЖНАЙ ДЛЯ ПОЛЬСКАМОЎНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ 

1.1. Агляд папяровых выданняў па беларускай мове як 

замежнай для польскамоўных навучэнцаў 

У дадзенай главе аналізаваліся падручнікі па беларускай мове, 

выдадзеныя ў польскіх ВНУ, а таксама электронныя рэсурсы па беларускай 

мове як замежнай. Колькасць рэсурсаў, скіраваных выключна на 

польскамоўных навучэнцаў, аказалася нязначнай, таму намі разглядаюцца 

таксама англамоўныя рэсурсы з прычыны міжнароднага статусу англійскай 

мовы. 

Аналіз папяровых выданняў праводзіўся з мэтай высветліць, ці існуюць 

скіраваныя да польскамоўных навучэнцаў падручнікі па беларускай мове, 

якія забяспечваюць комплекснае засваенне моўных аспектаў і разлчаны на 

самастойную працу. З гэтай прычыны разглядалася, ці прадстаўлены ўсе 

аспекты мовы (фанетыка, лексіка, граматыка), ці прысутнічаюць тлумачэнні 

на польскай мове, ці прастаўлены націскі. 

“Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай 

філалогіі. І курс”. Аўтар – Людміла Сегень, Беласток 2007 [18]. 

Падручнік можна ўмоўна падзяліць на дзве часткі: у першай 

прадстаўлена граматыка, у другой – камунікатыўныя тэмы. 

У першай частцы падаецца беларускі алфавіт, найбольш ужывальныя 

выразы (без прыкладаў ужывання). Шмат тэарэтычнага матэрыялу: 

арфаграфія (правапіс галосных, правапіс зычных), марфеміка (віды асноў, 

корань, афіксы, канчатак), марфалогія (змяненне назоўніка, прыметніка, 

дзеяслова). 

Структура падручніка выглядае наступным чынам: у выглядзе тэксту ці 

табліц прадстаўлены граматычны матэрыял, пасля прапануюцца пытанні на 

замацаване і практыкаванні. У практыкаваннях выкарыстоўваюцца тэксты 

беларускай літаратуры. 

У другой частцы змешчаны тэксты па камунікатыўных тэмах: узрост, 

сям’я, адукацыя і навучальныя ўстановы, прафесія і праца, поры года (вясна, 

лета). Перад тэкстамі падаецца тэматычны слоўнік, прадстаўлены як 

навучальныя, так і аўтэнтычныя тэксты. 
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Увесь падручнік напісаны па-беларуску, націскі не прастаўлены. 

“Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай 

філалогіі. ІІ курс”. Аўтар – Аліна Філіновіч, Беласток 2007 [21]. 

Структура падручніка нагадвае структуру папярэдняга выдання: у 

першай частцы прадстаўлены тэарэтычны матэрыял, у другой – 

камунікатыўныя тэмы. Тут з’яўляецца літаратурная частка, дзе змешчаны 

творы прадстаўнікоў літаратурнага аб’яднання “Белавежа”. 

У першай частцы ўвага звернута на арфаграфію і на скланенне 

назоўніка і прыметніка. Таксама прапануецца граматычны матэрыял, 

практыкаванні. У камунікатыўнай частцы прадстаўлены наступныя тэмы: 

поры года (восень, зіма), характарыстыка чалавека, здароўе, харчаванне, 

кніга, дом і кватэра. Спачатку да вывучэння прапануюцца словы і 

словазлучэнні, потым тэксты, прычым у тэмах “здароўе” і “харчаванне” 

змешчаны дыялогі. 

Падручнік таксама напісаны толькі па-беларуску, націскі адсутнічаюць. 

“Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю. Krok po kroku poznajemy 

Białoruś”. Аўтар – Дзмітрый Клябанаў, Кракаў, 2010 [35].  

Дапаможнік прадстаўляе сабой зборнік тэкстаў краіназнаўчай тэматыкі 

з пытаннямі на замацаванне матэрыялу і развіццё маўлення. Кожны раздзел 

змяшчае тэкст, пытанні, ключы да іх, слоўнік, пераклад тэксту на польскую 

мову. У канцы падручніка змешчаны алфавітны беларуска-польскі слоўнік. 

Прастаўлены націскі, дапаможнік ілюстраваны. 

“Materiały do praktycznej nauki języka białoruskiego” (“Матэрыялы 

для практычнага вывучэння беларускай мовы”). Аўтар – Ніна Саевіч, 

Люблін, 2000 [42].  

Збор слоў, устойлівых канструкцый, тэкстаў па наступных 

камунікатыўных тэмах: чалавек, анатомія і фізіялогія, выгляд чалавека, 

характар чалавека, нацыянальнасць, краіна, узрост, сям'я, адукацыя, 

навучальныя ўстановы, прафесіі, праца, поры года, клімат, надвор'е, раслінны 

і жывёльны свет. 

Прысутнічае спецыяльная лексіка, увогуле ахоп лексікі вельмі шырокі і 

дазваляе выкарыстоўваць дапаможнік не толькі на пачатковым узроўні 

вывучэння беларускай мовы. Націскі прастаўлены. Падручнік напісаны 

выключна па-беларуску, пераклады слоў і выразаў не падаюцца. 

З прадстаўленага аналізу вынікае, што колькасць польскіх падручнікаў 

па беларускай мове вельмі нязначная і ўсе яны разлічаны на аўдыторную 

працу. Для самастойнай працы можа выкарыстоўвацца дапаможнік Дзмітрыя 

Клябанава “Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю. Krok po kroku poznajemy 
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Białoruś”, але ён не забяспечвае комплекснага вывучэння мовы, бо ў 

адсутнічаюць граматычныя тэмы. Праведзены аналіз яшчэ раз пацвярджае 

неабходнасць стварэння электроннага навучальнага курса па беларускай 

мове як замежнай. 

1.2. Аналіз электронных рэсурсаў па беларускай мове як 

замежнай для польскамоўных навучэнцаў 

Быў праведзены аналіз інтэрнэт-рэсурсаў па вывучэнні беларускай 

мовы як замежнай. Паколькі ў ходзе працы плануецца стварэнне 

электроннага адукацыйнага рэсурсу для карыстальнікаў, якія валодаюць 

польскай мовай, то найперш мы звярнулі ўвагу на аналагічныя рэсурсы. 

Таксама праведзены аналіз англамоўных інтэрнэт-рэсурсаў па вывучэнні 

беларускай мовы.  

Існуе шэраг электронных рэсурсаў для вывучэння найбольш 

папулярных і распаўсюджаных моў: англійскай, нямецкай, французскай, 

рускай і інш. Наяўнасць падобных рэсурсаў па беларускай мове, на нашу 

думку, дэманструе цікавасць замежнікаў да нашай мовы. А якасць ЭАР па 

беларускай мове ў сеці інтэрнэт з’яўляецца паказчыкам развіцця мовы, яе 

прэстыжу, міжнароднага статусу. 

Пры апісанні ўлічваліся:  

1) тып рэсурсу: тэкстаграфічны, гіпертэкставы, відэа- ці аўдыёрэсурс, 

мультымедыйны рэсурс;  

2) граматычны матэрыял і спосабы яго прэзентацыі;  

3) камунікатыўныя тэмы, лексіка;  

4) наяўнасць практыкаванняў, магчымасць выканаць іх on-line;  

5) наяўнасць навучальных і аўтэнтычных тэкстаў;  

6) выкарыстанне нагляднасці: слыхавой і зрокавай (выяўленчай і 

схемна-графічнай, у т. л. абазначэнне націскаў);  

7) выкарыстаная графічная сістэма (кірылічны ці лацінскі алфавіт), 

сістэма правапісу (т. зв. “афіцыйны” ці т. зв. “класічны”);  

8) наяўнасць памылак. 

50 languages [25]. Мультымедыйны рэсурс. Уключае 74 урокі па 

камунікатыўных тэмах (прадстаўлены тыповыя маўленчыя канструкцыі), 26 

урокаў па граматыцы, тэматычны слоўнік па 42 тэмах. Аналагічны матэрыял 

змешчаны на сайце на 50 мовах, у тым ліку на беларускай і польскай, а 

карыстальнік самастойна выбірае мову вывучэння і мову-пасрэднік. Існуе 
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магчымасць паслухаць аўдыёзапіс, а пасля праглядзець літарны запіс слова ці 

фразы, але выкананне практыкаванняў он-лайн немагчыма. Прадстаўленыя 

граматычныя тэмы: парадкавыя лічэбнікі, адносныя займеннікі, прыметнікі, 

прошлы час дзеяслова, загадны лад, складаназалежныя сказы, злучнікі, 

родны склон назоўнікаў і займеннікаў, прыслоўі. Граматычны матэрыял 

прадстаўлены з дапамогай маўленчых узораў, іншыя спосабы прэзентацыі 

граматыкі не выкарыстоўваюцца. Граматычныя практыкаванні, навучальныя 

і аўтэнтычныя тэксты адсутнічаюць. Рэсурс часткова ілюстраваны. 

Выкарыстаны афіцыйны правапіс. Націскі не прастаўлены. Рэдка 

сустракаюцца памылкі, напрыклад, акцэнтуацыя        замест       , пераклад 

дзеялова брать як  зяць [16, ст. 205—206]. 

17 minute languages [24]. Мультымедыйны рэсурс. Носьбітам польскай 

мовы прапануецца 50 ужывальных слоў і выказванняў па-беларуску з 

аўдыёзапісам і перакладам на мову-пасрэднік. Камунікатыўныя тэмы: 

прадстаўленне і знаёмства, лічбы, веданне замежных моў. Пры рэгістрацыі на 

сайце можна атрымаць доступ да пробнай версіі інтэнсіўнага курса 

беларускай мовы. Ён уключае лексіку па чатырох ужо названых 

камунікатыўных тэмах і па пяці іншых: арыентацыя ў горадзе, танспарт, 

хваробы і экстрэныя выпадкі, ежа, пакупкі. Словы і выказванні падаюцца з 

аўдыёзапісам. Прапануюцца практыкаванні он-лайн: выбар правільнага 

перакладу з некалькіх варыянтаў, самастойны запіс перакладу, запіс слова на 

слых, запіс канчаткаў. Граматычны матэрыял і тэксты адсутнічаюць. 

Сустракаюцца памылкі, напрыклад, акцэнтуацыя     а  замест      а, лек  ад 

бол  замест лек  ад болю. Не ва ўсіх практыкаваннях прадугледжана 

варыятыўнасць адказаў. Выкарыстана кірыліца, афіцыйны правапіс [16, ст. 

205—206]. 

Bezpłatny internetowy kurs języka białoruskiego [38] Курсы створаны 

галоўным рэдактарам парталу “Port Europa” Якубам Логінавым. Пасля 

рэгістрацыі ажыццяўляецца рассылка на электронную пошту. 11 урокаў 

утрымліваюць правілы чытання, тыповыя выказванні і ўжывальныя словы з 

перакладам на выбраную мову-пасрэднік. Адсутнічае нагляднасць, у тым 

ліку націскі, не прапаноўваюцца практыкаванні. Падаюцца спасылкі на 

аўтэнтычныя тэксты – артыкулы з парталу “Port Europa”. Выкарыстаны 

лацінскі алфавіт [16, ст. 205—206]. 

“Belarusian-Bulgarian-Russian-English Basic Phrases” [34]– размоўнік, 

складзены Уладзімірам Каткоўскім. Пададзены асноўныя фразы па-

беларуску, па-руску, па-балгарску і па-англійску з транслітэрацыяй. Няма 
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граматычнага матэрыялу, практыкаванняў, не прастаўлены націскі, 

адсутнічаюць аўдыёзапісы і ілюстрацыі. Выкарыстаны кірылічны алфавіт, 

класічны правапіс [16, ст. 205—206]. 

Падручнік “Belarusian” на рэсурсе “Wikibooks” [28] Рэсурс створаны 

на англійскай мове. Уключае кароткія звесткі пра гісторыю беларускай мовы, 

17 урокаў і дадатак “Распаўсюджаныя фразы”. Урокі ўключаюць правілы 

чытання і вымаўлення, матэрыял па наступных граматычных тэмах: назоўны, 

родны, вінавальны склон назоўнікаў, род і лік назоўніка; асабовыя, 

прыналежныя, няпэўныя займеннікі, пытальныя займеннікі хто, што, як , 

чый, кольк ; назоўны склон прыметнікаў, роды прыметнікаў, прыметнікі, 

утвораныя ад назоўнікаў; спражэнне дзеяслова ў цяперашнім, прошлым і 

будучым часе; прыслоўі; лічэбнікі ад аднаго да дзесяці, родны склон 

лічэбнікаў; адмоўныя і сцвярджальныя канструкцыі. Лексічны матэрыял 

прадстаўлены несістэмна, уводзіцца ў якасці ілюстрацыі да граматычнага 

матэрыялу. У асобныя раздзелы ўключана наступная лексіка: некаторыя 

найбольш папулярныя беларускія імёны; некаторыя імёны ўласныя па-

беларуску; назвы нацыянальнасцяў і прыметнікі, утвораныя ад іх. 

Навучальныя і аўтэнтычныя тэксты адсутнічаюць. Да кожнай тэмы 

прапануюцца практыкаванні з адказамі. Магчымасці выканаць практыкаванні 

он-лайн няма. Націскі прастаўлены несістэматычна. Рэсур тэкстаграфічны, 

неілюстраваны. Выкарыстоўваецца кірыліца, афіцыйны варыянт правапісу. 

Электронны падручнік Крыса Марчанта “Асновы сучаснай 

беларускай мовы” [39]. Англамоўны рэсурс Крыса Марчанта “Асновы 

сучаснай беларускай мовы” (“The fundamentals of modern Belarusian”) 

разлічаны на тых, хто валодае рускай альбо ўкраінскай мовай, прадстаўляе 

правілы чытання і вымаўлення, а таксама раскрывае ўсе асноўныя 

граматычныя тэмы. Камунікатыўня тэмы не прадстаўлены. Прастаўлены 

націскі. Размешчаны запісы фальклорных тэкстаў з перакладам на 

англійскую мову. Выкарыстоўваецца кірыліца, афіцыйны варыянт правапісу. 

Basics of Belarusian language [26]. Аматарскі рэсурс для тых, хто 

валодае англійскай мовай. Уключае асноўную інфармацыю пра беларускую 

мову, алфавіт і правілы чытання і вымаўлення. Граматычны матэрыял не 

прадстаўлены. Пададзены асноўныя фразы, назвы дзён тыдня, назвы месяцаў 

з этымалагічным каментарыям, некалькі беларускіх вершаў. Прастаўлены 

націскі, словы і тэксты падаюцца паралельна кірылічным і лацінскім 

алфавітам. Выкарыстаны класічны правапіс. Практыкаванні не прапануюцца. 

Рэсурс неілюстраваны, адсутнічаюць аўдыё- і відэазапісы. 
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Belarusian (Беларуская мова / Bielaruskaja mova) [27]. Рэсурс 

уключае асноўную інфармацыю пра беларускую мову, лацінскі і кірылічны 

алфавіт з транскрыпцыяй. Па-беларуску з перакладам на англійскую 

падаецца ўрывак з Дэкларацыі правоў чалавека, біблейскае паданне пра 

пабудову вавілонскай вежы (Быццё, 11:1—9) у перакладзе Васіля Сёмухі, 

асноўныя фразы па-беларуску. Націскі не прастаўлены. Некаторыя фразы 

агучаны, але многія з іх запісаны не носьбітам беларускай мовы, 

сустракаюцца фанетычныя і арфаэпічныя памылкі. Граматычны і лексічны 

матэрыял не прадстаўлены. Тэксты напісаны паралельна кірылічным і 

лацінскім алфавітам, фразы пададзены з транслітэрацыяй. Няма паслядоўнага 

выкарыстання пэўнага варыянту правапісу. 

“English-Belarusian dictionary” Рыгора Гайдука [33]. Падаюцца 

граматычныя табліцы па наступных тэмах: дзеясловы І і ІІ спражэння, 

дзеясловы закончанага трывання, спражэнне дзеясловаў быць, даць, е ц ; 

скланенне назоўнікаў мужчынскага, жаночага, ніякага роду; скланенне 

субстантываваных прыметнікаў. Прадстаўлена некалькі найбольш 

распаўсюджаных фраз, некалькі дзясяткаў словаў з перакладам на 

англійскую мову. Сказы і словы агучаныя, прастаўлены націскі. 

Практыкаванні не прапануюцца. Выкарыстана лацінка, класічны правапіс. 

Belarusian lessons [29]. Рэсурс прапануе лексіку і асноўныя фразы па 

наступных тэмах: вітанне, колеры, сям’я, цела, час, вопратка, ежа, садавіна, 

жывёлы, цяжкасці ў камунікацыі, пакупкі, рэстаран, падарожжы, экстрэнныя 

сітуацыі, арыентацыя ў прасторы, надвор’е, мовы, нацыянальнасці, краіны, 

школа, дом, месцы, праца, некаторыя іншыя фразы. У раздзеле “Граматыка” 

прадстаўлены не столькі ўласна граматычны матэрыял, колькі лексіка і 

сказы. Напрыклад, раздзел “Прыметнікі” ўключае некалькі частотных 

прыметнікаў, сказы з імі, сказ з ужываннем слова “надта”, сказ з ужываннем 

вышэйшай ступені параўнання. Словы і сказы пададзены з перакладам на 

англійскую мову і з запісам лацінскімі літарамі. Выкарыстоўваецца 

афіцыйны правапіс, аднак можна знайсці памылкі. Напрыклад: “Мы валодаем 

дв ма мовам ” (замест “дзвюма”), адыходжанні ад нормаў сучаснай 

беларускай мовы (а гель к , г ш а  к ). Націскі не прастаўлены, не 

прапануюцца практыкаванні, адсутнічаюць аўдыё- і відэазапісы, ілюстрацыі. 

Аднак варта адзначыць даволі шырокі ахоп лексікі, ужывальных фраз. 

Learn Belarusian [37]. Рэсурс разлічаны на англамоўных 

карыстальнікаў. Тут прадстаўлены беларускі алфавіт, кароткія граматычныя 

табліцы па наступных тэмах: назоўнікі, прыметнікі, прыслоўі, лічэбнікі, 

дзеясловы, прыназоўнікі, займеннікі. У якасці ілюстрацыі да граматычнага 
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матэрыялу падаецца таксама ўжывальная лексіка. На жаль, не заўсёды 

лексіка адпавядае азначанай тэме (напрыклад, у катэгорыі “назоўнікі 

жаночага роду” знаходзіцца слова “ложак”), граматычны матэрыял 

пададзены фрагментарна (напрыклад, не змешчаны парадыгмы скланення 

назоўнікаў). У раздзеле “Беларускі алфавіт” прысутнічае аўдыёзапіс, але ён 

прадстаўляе рускі, а не беларускі алфавіт. Не прастаўлены націскі. 

Выкарыстаны кірыліца, афіцыйны правапіс. Таксама на сайце можна 

спампаваць аўдыёўрокі беларускай мовы: ужывальныя словы і фразы, якія 

дубліруюцца дыктарам на англійскай і беларускай мовах. 

Зробім высновы. Колькасць электронных рэсурсаў для вывучэння 

беларускай мовы нязначная, але іх наяўнасць сведчыць пра цікавасць 

замежнікаў да беларускай мовы. Большасць электронных рэсурсаў для 

вывучэння беларускай мовы тэкстаграфічныя, нагляднасць пераважна 

адсутнічае. Ніводны рэсурс не прадстаўляе сабой мультымедыйнага 

комплексу для вывучэння ўсіх аспектаў мовы і маўлення. Большасць 

рэсурсаў прадстаўляе лексічную і граматычную інфармацыю непаслядоўна і 

фрагментарна. Выкананне практыкаванняў он-лайн магчыма толькі на адным 

сайце. Некаторыя рэсурсы выкарыстоўваюць лацінскі алфавіт і т. зв. 

“класічны” правапіс. Многія рэсурсы ўтрымліваюць арфаэпічныя памылкі, 

адхіленні ад нормаў сучаснай беларускай мовы. 

На нашу думку, праведзены аналіз пацвярджае актуальнасць стварэння 

новых электронных адукацыйных рэсурсаў па беларускай мове як замежнай і 

дазваляе вызначыць асноўныя напрамкі працы: стварэнне мультымедыйных 

рэсурсаў; сістэмнае і комплекснае прадстаўленне лексікі і граматыкі; падбор 

і стварэнне навучальных тэкстаў; распрацоўка інтэрактыўных 

практыкаванняў. 

1.3. Высновы па главе 

У першай главе прааналізаваны папяровыя падручнікі па беларускай 

мове для польскамоўных навучэнцаў і электронныя рэсурсы для вывучэння 

беларускай мовы як замежнай для польскамоўных і англамоўных 

карыстальнікаў.  

Аналіз чатырох папяровых выданняў паказаў, што для самастойнай 

працы можа выкарыстоўвацца толькі дапаможнік “Крок да кроку знаёмімся з 

Беларуссю. Krok po kroku poznajemy Białoruś” Дзмітрыя Клябанава, але ён не 

забяспечвае засваенне граматыкі. Такім чынам, праведзены аналіз 

пацвярджае актуальнасць нашай працы. 
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Аналіз дванаццаці электронных рэсурсаў для вывучэння беларускай 

мовы, прадэманстраваў, што большасць з іх тэкстаграфічныя, пераважна 

адсутнічае нагляднасць. Толькі адзін рэсурс дае магчымасць выканання 

інтэрактыўных практыкаванняў он-лайн. Сустракаюцца лексічныя і 

арфаэпічныя памылкі. Ніводны рэсурс не прадстаўляе сабой 

мультымедыйнага комплексу для вывучэння ўсіх аспектаў мовы і маўлення. 

Большасць рэсурсаў прадстаўляе лексічную і граматычную інфармацыю 

непаслядоўна і фрагментарна. Праведзены аналіз дазволіў нам вызначыць 

прыярытэтныя задачы працы над уласным навучальным курсам: стварэнне 

мультымедыйнага рэсурсу; сістэмнае і комплекснае прадстаўленне лексікі і 

граматыкі; падбор і стварэнне навучальных тэкстаў; распрацоўка 

інтэрактыўных практыкаванняў. 
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ГЛАВА 2 

АНАЛІЗ СТАНДАРТАЎ ВАЛОДАННЯ ЗАМЕЖНАЙ МОВАЙ, 

У ТЫМ ЛІКУ МАТЭРЫЯЛАЎ КОМПЛЕКСУ  

“СЕРТЫФІКАТ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ” 

З 2012 г. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны вядзе 

працу па распрацоўцы стандарту па ацэнцы валодання беларускай мовай 

іншаземцамі згодна з рэкамендацыямі Савета Еўропы. “Агульнаеўрапейскія 

кампетэнцы валодання замежнай мовай” (Common European Framework of 

Reference, CEFR) [31] – гэта асноўная частка праекту “Вывучэнне мовы для 

еўрапейскага грамадзянства”, мэтай якога з’яўляецца стварэнне адзінага 

метаду ацэнкі і навучання замежным мовам, які можна было б прымяніць да 

ўсіх еўрапейскіх моваў. На сённяшні дзень згодна з дадзенымі 

рэкамендацыямі распрацаваны сістэмы навучання мовам у большасці 

еўрапейскіх краін, сістэма набывае папулярнасць ва ўсім свеце, напрыклад, 

ёю карыстаецца Казахстан (распрацавана сістэма Казтэст), у 2010 г. у 

адпаведнасць з гэтай сістэмай быў прыведзены тэст на валоданне кітайскай 

мовай.  

Агульнаеўрапейскія кампетэнцы валодання замежнай мовай 

уключаюць шэсць узроўняў валодання мовай:  

А 1 – пачатковы ўзровень; 

А 2 – базавы ўзровень; 

В 1 – сярэдні ўзровень; 

В 2 – прасунуты ўзровень; 

С 1 – высокі ўзровень; 

С 2 – дасканалы ўзровень. 

У 2014 г. Таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны і 

спецыялістамі з розных ВНУ краіны былі выдадзены тэсты па беларускай 

мове як замежнай на ўсіх шасці пералічаных узроўнях. Як адзначае ў 

прадмове да першага тэсту намеснік старшыні ТБМ Алена Анісім, 

“прапанаваны тэст вымагае далейшай шырокай апрабацыі з мэтай 

удасканалення зместу і методыкі ацэнкі моўнай кампетэнцыі няносьбітаў 

мовы” [19, c.4]. Тым не менш, на нашу думку, стварэнне электроннага 

адукацыйнага рэсурсу па беларускай мове як замежнай на пачатковым 

узроўні павінна ажыццяўляцца згодна з распрацоўкамі Таварыства 

беларускай мовы. У сувязі з гэтым быў праведзены аналіз дакумента 

“Агульнаеўрапейскія кампетэнцы валодання замежнай мовай” [31] і выдання 

“Тэст па беларускай мове як замежнай. Пачатковы ўзровень. Агульнае 

валоданне” [19]. 
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2.1. Патрабаванні да валодання мовай на пачатковым узроўні 

паводле “Агульнаеўрапейскіх кампетэнцый валодання замежнай 

мовай” 

Паводле дакумента “Агульнаеўрапейскія кампетэнцы валодання 

замежнай мовай” [31] на пачатковым узроўні (А 1) навучэнец можа разумець 

і выкарыстоўваць знаёмыя штодзённыя выразы і асноўныя фразы для 

вырашэння канкрэтных задач. Можа прадставіцца, прадставіць іншага 

чалавека, можа адказваць на пытанні пра асабістыя дадзеныя, напрыклад, 

месца жыхарства, знаёмых, маёмасць, задаваць аналагічныя пытанні. 

Навучэнец можа весці нескладаную размову, калі суразмоўца гаворыць 

павольна, ясна і гатовы дапамагчы. 

Дакумент прапануе “я магу”-апісанні для кожнага з узроўняў 

валодання мовай і розных камунікатыўных навыкаў. На ўзроўні А 1 моўная 

кампетэнцыя ў навыку “Успрыманне на слых” апісваецца наступным чынам: 

“Я магу пазнаць знаёмыя словы і самыя асноўныя фразы, якія датычацца 

мяне, маёй сям’і і канкрэтнага атачэння ў дадзены момант, калі людзі 

размаўляюць павольна і ясна”
4
 [31, c. 26]. Пры чытанні “я магу разумець 

знаёмыя імёны, словы і вельмі простыя сказы, напрыклад, на надпісах і 

плакатах альбо ў каталогах”
5
 [31, c. 26]. Навык вядзення размовы апісваецца 

наступным чынам: “я магу весці простую размову з асобай, якая гатова 

перабудаваць фразу або паўтарыць яе ў больш павольным тэмпе і дапамагчы 

мне сфармуляваць, што я хачу сказаць. Я магу задаваць простыя пытанні і 

адказваць на іх, калі гаворка ідзе пра актуальныя патрэбы альбо калі размова 

вядзецца на знаёмыя тэмы”
6
 [31, c. 26]. Навык пісьмовай камунікацыі апісаны 

наступным чынам: “Я магу напісаць кароткую, простую паштоўку, 

напрыклад, паштоўку з адпачынку. Я магу запоўніць бланк з асабістымі 

дадзенымі, напрыклад, пазначыць сваё імя, нацыянальнасць і адрас у 

                                                           
4
 I can recognise familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and immediate 

concrete surroundings when people speak slowly and clearly. 

5
 I can understand familiar names, words and very simple sentences, for example on notices and posters 

or in catalogues. 

6
 I can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase things at a 

slower rate of speech and help me formulate what I'm trying to say. I can ask and answer simple questions 

in areas of immediate need or on very familiar topics. 
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рэгістрацыйнам бланку ў гатэлі”
7
 [31, c. 26]. “Я магу выкарыстоўваць 

простыя фразы і сказы, каб апісаць месца, дзе я жыву, і людзей, якіх я 

ведаю”
8
 [31, c. 26] – так сфармулявана апісанне навыку “Маўленне”. “Я-

магу”-апісанне навыку пісьма сфармулявана наступным чынам: “Я магу 

напісаць простыя ізаляваныя словы і фразы”
9
 [31, c. 26].  

Прапануюцца таксама апісанні для вызначэння якасных аспектаў 

выкарыстання вуснага маўлення. Прывядзём іх. Разнастайнасць – навучэнец 

ведае базавы набор словаў і простых фраз, звязаных з асабістымі дадзенымі і 

канкрэтнымі сітуацыямі. Правільнасць – навучэнец дэманструе 

абмежаванае веданне і ўжыванне граматычных канструкцый і сінтаксічных 

структур у межах вывучанага матэрыялу. Бегласць – навучэнец можа 

выкарыстоўваць вельмі кароткія, адасобленыя, звычайна загадзя 

падрыхтаваныя фразы, робіць вялікія паўзы для пошуку новых словаў, 

вымаўлення менш вядомых словаў, узнаўлення камунікацыі. Узаемадзеянне 

– навучэнец можа задаваць пытанні і адказваць на іх, калі пытанні датычацца 

асабістых дадзеных. Можа праводзіць нескладаную размову, але 

камунікацыя базуецца на паўтарэнні, перабудове фразаў, дапаўненнях. 

Звязнасць – навучэнец можа звязваць словы ці групы словаў з дапамогай 

простых злучнікаў, напрыклад, “і”, “пасля” [31]. 

Улічваючы блізкую роднаснасць моў і большую распрацаванасць 

методыкі, мы звярталіся таксама да польскіх і рускіх дакументаў, якія 

ўсталёўваюць стандарты навучання гэтым мовам як замежным. Для польскай 

мовы такім дакументам з’яўляецца “Распараджэнне міністра народнай 

адукацыі і спорта ад 15.10.2003 аб экзаменах па польскай мове як замежнай” 

[41], для рускай мовы – “Дзяржаўны стандарт па рускай мове як замежнай. 

Элементарны ўзровень” [6]. Гэтыя нарматыўныя дакументы адпавядаюць 

агульнаеўрапейскім кампетэнцыям валодання замежнай мовай, але 

прадстаўляюць патрабаванні, адаптаваныя да славянскіх моў, што было 

асабліва важна пры адборы граматычнага матэрыялу, напрыклад, значэння 

склонаў. 

2.2. Аналіз выдання “Тэст па беларускай мове як замежнай. 

Пачатковы ўзровень. Агульнае валоданне”  

                                                           
7
 I can write a short, simple postcard, for examples sending holiday greetings. I can fill in forms with 

personal details, for example entering my name, nationality and address on a hotel registration form. 

8
 I can use simple phrases and sentences to describe where I live and people I know. 

9
 I can write simple isolated phrases and sentences. 
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Таксама было прааналізавана выданне “Тэст па беларускай мове як 

замежнай. Пачатковы ўзровень. Агульнае валоданне” [19] (аўтары-

складальнікі В. Барысенка і інш.) і складзены спіс граматычных і лексічных 

тэмаў, якімі павінен авалодаць навучэнец, які вывучае беларускую мову як 

замежную. 

Камунікатыўныя тэмы, прадстаўленыя ў выданні: 

 асабістыя дадзеныя: імя і прозвішча, узрост; 

 прафесіі; 

 сям’я; 

 зацікаўленасці; 

 назвы асноўных дзеянняў чалавека; 

 назвы адрэзкаў часу; 

 назвы краін, гарадоў; 

 арыентацыя ў горадзе; 

 віды транспарту; 

 падарожжы, экскурсіі; 

 мерапрыемствы, святы; 

 апісанне памяшкання; 

 назвы жывёл; 

 назвы ежы; 

 паводзіны ў краме; 

 назвы колераў. 

Граматычныя тэмы, прадстаўленыя ў выданні: 

 скланенне назоўніка; 

 ужыванне прыназоўнікаў, у тым ліку ўжыванне прыназоўнікаў з 

назоўнікамі ў пэўным склоне; 

 лічэбнік: колькасныя лічэбнікі, парадкавыя лічэбнікі, іх лік і род, 

сінтаксічныя канструкцыі “лічэбнік + назоўнік”; 

 прыметнік: род і лік прыметніка; 

 прыслоўе; 

 займеннікі: склон, род і лік асабовых, прыналежных, указальных, 

пытальных займеннікаў; 

 спражэнне дзеяслова: цяперашні, прошлы і будучы час дзеяслова, 

дзеясловы закончанага і незакончанага трывання, зваротныя 

дзеясловы, аднакратныя і шматкратныя дзеясловы тыпу “хадз ць 

–   ц ”; 

 змяненне мадальнага слова “ ав  е ”; 
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 злучнікі і злучальныя словы  , а, але, так ама, дзе, адк ль, к ды, 

кал , там  што, што, там , як . 

Стварэнне электроннага адукацыйнага рэсурсу па беларускай мове як 

замежнай на пачатковым узроўні будзе весціся на аснове атрыманых 

дадзеных. Магчыма, гэта дазволіць праекту ў будучыні ўвайсці ў навучальна-

метадычны комплекс “Сертыфікат беларускай мовы як замежнай”, 

стварэннем якога ў дадзены момант займаецца Таварыства беларускай мовы 

імя Францішка Скарыны. 

2.3. Высновы па главе 

У другой главе прадстаўлена апісанне моўных кампетэнцый, якімі 

павінен валодаць навучэнец на пачатковым узроўні вывучэння мовы, 

зробленае паводле выдання “Агульнаеўрапейскія кампетэнцы валодання 

замежнай мовай”, названы аналагічныя дакументы, распрацаваныя для 

польскай і рускай моў. Праведзены аналіз выдання “Тэст па беларускай мове 

як замежнай. Пачатковы ўзровень. Агульнае валоданне”, на яго падставе 

вылучаны камунікатыўныя і граматычныя тэмы, якія павінны быць 

уключаны ў навучальны курс. Магчыма, дзякуючы адпаведнасці створанага 

навучальнага курса патрабаванням, прадстаўленым у тэсце, будзе магчымым 

уключэнне курса ў навучальна-метадычны комплекс “Сертыфікат беларускай 

мовы як замежнай”, стварэннем якога ў дадзены момант займаецца 

Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. 
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ГЛАВА 3 

МЕТАДАЛОГІЯ, ПРЫНЦЫПЫ АДБОРУ І АРГАНІЗАЦЫІ 

МАТЭРЫЯЛАЎ КУРСА 

3.1. Метадалогія працы 

Пры выбары метадаў навучання беларускай мове як замежнай на 

пачатковым узроўні ўлічвалася спецыфіка электроннага дыстанцыйнага 

навучання мове без удзелу выкладчыка (адсутнасць актыўнай камунікацыі, 

цяжкасці пры фарміраванні навыкаў маўлення, малая ступень зваротнай 

сувязі) і блізкая роднаснасць беларускай і польскай моў, і, як вынік, 

верагоднасць узнікнення інтэрферэнцыі, а з іншага боку – прасцейшае і 

хутчэйшае засваенне лексікі, граматычных канструкцый. 

У сувязі з вышэйпералічанымі фактарамі пры стварэнні электроннага 

навучальнага курсу па беларускай мове як замежнай былі выкарыстаны 

элементы граматыка-перакладнога, свядомасна-супастаўляльнага, 

аўдыёвізуальнага, камунікатыўнага метадаў.  

Граматыка-перакладны метад набывае актуальнасць у сувязі з больш 

актыўным функцыянаваннем беларускай мовы ў пісьмовай форме, асабліва ў 

Інтэрнэт.  

Элементы свядомасна-супастаўляльнага метаду могуць актыўна 

выкарыстоўвацца для пераадолення адмоўнай інтэрферэнцыі і актывізацыі 

станоўчага пераносу.  

Выкарыстанне візуальных сродкаў ва ўмовах дыстанцыйнага 

навучання становіцца магчымасцю для функцыянальнага вывучэння мовы.  

Выкарыстанне камунікатыўнага метаду ў працы заключаецца ў 

прадстаўленні ўзаемаадносін і ўзаемадзеяння маўленчых партнёраў, тыповых 

сітуацый зносінаў, выкарыстанні лексікі, неабходнай у базавых 

камунікатыўных сітуацыях. Адзначым таксама, што ва ўмовах 

дыстанцыйнага электроннага навучання выкарыстанне камунікатыўнага 

метаду скіравана ў першую чаргу на фарміраванне навыкаў пісьмовага 

маўлення. Электроннае навучанне не дазваляе ў поўнай меры фарміраваць 

навыкі вуснага маўлення, але хацелася б адзначыць, што пісьмовая форма 

зносін набывае ўсё большую значнасць у эпоху развіцця інтэрнэт-тэхналогій. 

Адзначым, што мы імкнуліся да аспектна-комплекснага навучання 

мове, калі лексіка і граматыка вывучаюцца ў сувязі і служаць вырашэнню 

камунікатыўных задач. 
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Улічваўся і культуралагічны кампанент. Як зазначае Вольга Барысенка, 

“застаецца важным і матываваным міжкультурны дыялог, узаемаразуменне, а 

ў беларускіх варунках часта самаразуменне, самапазнанне. Сацыякультурны 

аспект вельмі важны ў іншамоўнай адукацыі, але ў выпадку з беларускай 

мовай гэты аспект, падаецца, выходзіць на першае месца. … У працэсе 

навучання беларускай мове чалавек павінен мець вопыт зносін з фактамі 

культуры, своеасаблівым чынам перажываць іх” [2, c.393]. 

3.2. Адбор матэрыялаў для курса 

Навучанне беларускай мове як замежнай – адносна новы напрамак 

дзейнасці лінгвістаў, таму для беларускай мовы не распрацаваны 

граматычныя і лексічныя мінімумы. З гэтай прычыны адбор матэрыялаў для 

курса ажыццяўляўся намі самастойна. 

Выбар камунікатыўных і граматычных тэм для сеткавага электроннага 

адукацыйнага рэсурсу па беларускай мове ажыццяўляўся перш за ўсё на 

аснове выдання “Тэст па беларускай мове як замежнай. Пачатковы ўзровень. 

Агульнае валоданне” [19].  

Пералічым яшчэ раз лексічныя тэмы, прадстаўленыя ў дадзеным тэсце: 

асабістыя дадзеныя: імя і прозвішча, узрост; прафесіі; сям’я; зацікаўленасці; 

назвы асноўных дзеянняў чалавека; назвы адрэзкаў часу; назвы краін, 

гарадоў; арыентацыя ў горадзе; віды транспарту; падарожжы, экскурсіі; 

мерапрыемствы, святы; апісанне памяшкання; назвы жывёл; назвы ежы; 

паводзіны ў краме; назвы колераў. Усе названыя тэмы ў большай ці меншай 

ступені прадстаўлены ў навучальным курсе. Таксама прадстаўлена лексіка па 

тэмах “спорт”, “надвор’е”. 

Адбор лексікі стаў найбольш складаным элементам працы над 

электронным навучальным курсам. Гэта звязана перш за ўсё з недастатковым 

развіццём методыкі выкладання беларускай мовы як замежнай, малой 

колькасцю прац па гэтай тэме. Адбор праводзіўся перш за ўсё з улікам 

прынцыпу частотнасці, для чаго быў выкарыстаны “Частотны слоўнік 

беларускай мовы” Н. С. Мажэйкі [10]. На дадзены момант гэта найбольш 

поўнае даследаванне частотнасці лексікі ў беларускім мовазнаўстве. Перш за 

ўсё браўся пад увагу раздзел “Частотны спіс першай тысячы самых частых 

слоў у парадку змяншэння частот ад частаты 61581 да частаты 209 уключна” 

[10, ст. 599]. Лексічны мінімум колькасць каля тысячы слоў адпавядае 

міжнародным патрабаванням (напрыклад, у “Дзяржаўным стандарце па 

рускай мове як замежнай” вызначаецца лексічны мінімум у 780 слоў [6, ст. 
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16]. Намі дадаваліся лексічныя адзінкі, характэрныя для гутарковага 

маўлення, словы, якія абазначаюць новыя рэаліі. Тым не менш, неабходна 

прызнаць, што пры адборы лексікі павінны ўлічвацца і іншыя прынцыпы: 

распаўсюджанасць, неабходнасць, спалучальнасць, стылістычная 

неабмежаванасць, семантычная каштоўнасць слова, словаўтваральная 

каштоўнасць слова, шматзначнасць, камунікатыўная каштоўнасць [22, ст. 

111—114]. Спадзяёмся, што з развіццём методыкі выкладання беларускай 

мовы як замежнай, складаннем лексічных мінімумаў, развіццём корпусных 

тэхналогій адбор лексічных адзінак стане больш метадычна абгрунтаваным. 

Для семантызацыі лексікі былі выкарыстаны перакладныя і 

неперакладныя метады: пераклад, тлумачэнне, выкарыстанне нагляднасці, 

семантызацыя ў кантэксце, семантызацыя праз увядзенне сінонімаў, 

выкарыстанне гіпонімаў і гіперонімаў. 

Граматыка прадстаўлена ў “Тэсце па беларускай мове як замежнай” 

наступнымі тэмамі: скланенне назоўніка; ужыванне прыназоўнікаў, у тым 

ліку ўжыванне прыназоўнікаў з назоўнікамі ў пэўным склоне; лічэбнік: 

колькасныя лічэбнікі, парадкавыя лічэбнікі, іх лік і род, сінтаксічныя 

канструкцыі “лічэбнік + назоўнік”; прыметнік: род і лік прыметніка; 

прыслоўе; займеннікі: склон, род і лік асабовых, прыналежных, указальных, 

пытальных займеннікаў; спражэнне дзеяслова: цяперашні, прошлы і будучы 

час дзеяслова, дзеясловы закончанага і незакончанага трывання, зваротныя 

дзеясловы, аднакратныя і шматкратныя дзеясловы тыпу “хадз ць –   ц ”; 

змяненне мадальнага слова “ ав  е ”; злучнікі і злучальныя словы  , а, але, 

так ама, дзе, адк ль, к ды, кал , там  што, што, там , як . Усе пералічаныя 

тэмы былі ўключаны ў курс, акцэнт зроблены на самастойныя часціны мовы. 

Былі выкарытсаны розныя спосабы прэзентацыі граматычнага 

матэрыялу: маўленчы ўзор, табліцы і схемы, каментарыі да табліц і схемаў, 

тлумачальныя тэксты. Улічваючы спецыфіку дыстанцыйнага навучання без 

удзелу выкладчыка перавага аддавалася дэдуктыўнаму шляху ўвядзення 

матэрыялу, аднак былі выкарыстаны і элементы індуктыўнага шляху, які 

дазваляе актыўна задзейнічаць навучэнца ў працэс засваення граматыкі. 

3.3. Прынцыпы арганізацыі матэрыялаў курса 

Паколькі адным з прынцыпаў распрацоўкі курса было аспектна-

комплекснае навучанне мове, лексічныя і граматычныя тэмы аб’ядноўваліся 

з улікам метадычнай мэтазгоднасці. Суаднесенасць камунікатыўных і 
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граматычных тэм выглядае наступным чынам (граматычная тэма, пасля 

камунікатыўная). 

Скланенне назоўнікаў, прыметнікаў і займеннікаў: 

 назоўны склон – асабістыя дадзеныя (канструкцыі тыпу: мя е 

зав ць Але а. Я  а таў  ца), сям’я (канструкцыі тыпу:   мя е 

ё ць малодшы брат); арыентацыя ў горадзе, экскурсіі 

(канструкцыі тыпу: гэта драматыч ы тэатр); 

 родны склон – назвы краін, гарадоў (канструкцыі тыпу: Зб г еў з 

Польшчы); 

 давальны склон – мерапрыемствы, святы (канструкцыі тыпу: я 

 адарыў малодшам  брат   амалёт, жадаем вам здароўя); 

 вінавальны склон – назвы ежы, (канструкцыі тыпу: я ем 

 мажа  ю б льб ) паводзіны ў краме, назвы колераў 

(канструкцыі тыпу: ц  маг  я  аглядзець гэты блак т ы 

маг  ц к); 

 творны склон – прафесіі (канструкцыі тыпу: ё   рац е 

  жы ерам), зацікаўленасці (канструкцыі тыпу: я ц каўлю я 

кла  ч ай л тарат рай); 

 месны склон – арыентацыя ў горадзе (канструкцыі тыпу: ё   а 

той  лошчы), віды транспарту (канструкцыі тыпу: Але а едзе  а 

аўтоб  е). 

Лексічная тэма “Апісанне памяшкання” выкарыстоўваецца для 

паўтарэння ўсіх склонаў. 

Спражэнне дзеясловаў: 

 спражэнне дзеясловаў у цяперашнім часе – назвы асноўных 

дзеянняў чалавека (канструкцыі тыпу: мы кож ы дзе ь ходз м ва 

ў  вер  тэт); 

 прошлы час дзеясловаў – падарожжы, экскурсіі (канструкцыі 

тыпу: мы к  ал  я   загарал ); 

 будучы час дзеясловаў, закончанае і незакончанае трыванне 

дзеясловаў – падарожжы, экскурсіі, планаванне паездкі 

(канструкцыі тыпу: я  аед  ў М   к   б д  там в чыцца). 

Прыслоўі: 

 утварэнне прыслоўяў ад якасных прыметнікаў – надвор’е 

(канструкцыі тыпу:  а в л цы  о еч а). 

Лічэбнікі: 

 колькасныя лічэбнікі – асабістыя дадзеныя, узрост (канструкцыі 

тыпу: м е трыццаць гадоў); паводзіны ў краме (канструкцыі 
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тыпу: маг  ц к кашт е дваццаць ты яч р блёў), спорт 

(канструкцыі тыпу: фра ц з к  б ятла   т ад тае  а дваццаць 

 ек  д); 

 парадкавыя лічэбнікі – спорт (канструкцыі тыпу:  аша кама да 

была  ершая). 

Лексічная тэма “Назвы жывёл” не вывучаецца асобна, некаторыя 

найбольш словы прадстаўлены ва ўводна-фанетычным курсе. 

Вывучэнне службовых часцін мовы не выносіцца ў асобныя тэмы ў 

сувязі з падабенствам ужывання ў беларускай і польскай мовах. 

Прапануюцца асобныя практыкаванні ў межах іншых лексіка-граматычных 

тэм. 

У выніку курс складаецца з 20 урокаў, 6 з іх складаюць уводна-

фанетычны курс, 14 – лексіка-граматычны. Больш падрабязна структура 

ўрокаў апісана ў наступных главах. 

3.4. Высновы па главе 

У трэцяй главе абгрунтаваны выбар метадаў навучання з улікам 

спецыфікі дыстанцыйнай адукацыі без удзелу выкладчыка. 

Выкарыстоўваюцца элементы граматыка-перакладнога, свядомасна-

супастаўляльнага, аўдыёвізуальнага, камунікатыўнага метадаў. 

Прадстаўлены прынцыпы адбору лексіка-граматычнага матэрыялу, названы 

выданні, на падставе якіх ажыццяўляўся адбор. Паколькі адной з мэт працы 

з’яўляецца аспектна-комплексанае навучанне беларускай мове, быў 

распрацаваны варыянт спалучэння лексічных і граматычных тэм у межах 

урокаў. Трэба адзначыць, што задача адбору матэрыялаў не можа быць 

паўнавартасна вырашана без лексічных і граматычных мінімумаў беларускай 

мовы. Хацелася б, каб паўстаючыя прыкладныя задачы актывізавалі 

тэаэтычную дзейнасць спецыялістаў у галіне беларускай мовы як замежнай.  



27 

 

ГЛАВА 4 

РАСПРАЦОЎКА ЎВОДНА-ФАНЕТЫЧНАГА КУРСА 

“Уводна-фанетычны курс – пачатковы курс у сістэме авалодання 

замежнай мовай. Яго задачай з’яўляецца станаўленне ў навучэнцаў 

слыхамаўленчых навыкаў і адначасова набыццё ведаў аб асноўных рысах 

фанетычнай сістэмы вывучаемай мовы. … Навучанне лексіцы і марфалогіі ва 

ўводна-фанетычным курсе падпарадкоўваецца галоўнай задачы – працы над 

вымаўленнем. Асноўная ўвага надаецца вуснаму маўленню, у той жа час 

фарміруюцца пачатковыя навыкі ў чытанні і пісьме”. [1, ст. 34]. 

4.1. Прагназаванне цяжкасцяў, спавадаваных адрозненнямі ў 

фаналагічных сістэмах беларускай і польскай моў 

У дадзеным УФК навучанне лексіцы ажыццяўляецца з улікам роднай 

мовы навучэнцаў, таму найперш было праведзена прагназаванне цяжкасцяў, 

якія могуць вынікаць з адрозненняў у польскай і беларускай фаналагічных 

сістэмах.  Пералічым іх: 

 Вымова фрыкатыўных [г], [г’] (у параўнанні з польскімі 

выбухнымі гукамі); 

 Вымова пярэднеязычнага [л] (у польскай мове – білабіяльны); 

 Вымова пярэднеязычнага зубнога [л’] (у польскай мове – 

пярэднеязычны паднябенны); 

 Вымова пярэднеязычных мяккіх [с’],[з’],[ц’], [дз’] (у параўнанні з 

польскімі сярэднеязычнымі); 

 Свабодны націск (у адрозненне ад польскага параксітанічнага). 

Большая, чым у польскай мове, агубленасць гука [о] і квантатыўны 

націск не разглядаліся ў нашым уводна-фанетычным курсе як менш значныя 

для вырашэння камунікатыўных задач. 

4.2. Апісанне і характарыстыка створанага ўводна-

фанетычнага курса 

Як адзначае Н. Фядотава, “фарміраванне фанетычных навыкаў 

ажыццяўляецца на аснове свядомасна-практычнага метаду (тлумачэнне 

артыкуляцыі гукаў, азнаямленне з правіламі пастаноўкі націску і 

асаблівасцямі інтанацыйнага афармлення розных камунікатыўных тыпаў 

выказвання). … Можна казаць аб умоўным раздзяленні маўленча-рухальных 
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навыкаў і аперацый, якія забяспечваюць правільнае ўспрыманне гукавай 

паслядоўнасці і сінтэзуюцца ў складаны фанетычны навык. У перыяд уводна-

фанетычнага курса асобнае фарміраванне складнікаў гэтага складанага 

навыку (артыкуляцыйных, рытмічных, інтанацыйных навыкаў) 

дапушчальнае. [20, ст. 23]. У прадстаўленым УФК таксама ажыццяўляецца 

раздзяленне складнікаў фанетычнага навыку. Мы імкнуліся ўвесці гукі 

беларускай мовы на прыкладзе тых слоў, якія маюць націск на перадапошнім 

складзе, як і ў польскай мове. І толькі пасля засваення навучэнцам усіх гукаў 

уводзіцца паняцце свабоднага націску, прапануюцца прыктыкаванні, у 

навучальным курсе пачынаюць прастаўляцца націскі над словамі. На нашу 

думку, такі падыход дазволіць навучэнцу засяродзіцца на засваенні новых 

гукаў, што асабліва важна ва ўмовах дыстанцыйнага навучання без кантроля 

выкладчыка. 

Улічваючы спецыфіку электроннага курса і яго скіраванасці перш за 

ўсё на пісьмовае маўленне, важнай задачай стала навучанне графіцы. Гукі і 

адпаведныя літары ўводзіліся адначасова, прычым прыярытэт мы імкнуліся 

аддаваць гукам, бо фаналагічныя сістэмы беларускай і польскай моў блізкія, 

на аснове гукаў, на нашу думку, магчыма больш эфектыўнае і хуткае 

засваенне графікі. 

Выкарыстоўваліся розныя тыпы фанетычных практыкаванняў: 

слыхавыя (скіраваныя на фарміраванне слыхавых навыкаў), імітатыўныя, 

артыкуляцыйныя (скіраваныя на фарміраванне артыкуляцыйных навыкаў), 

умоўна-камунікатыўныя з фанетычнай скіраванасцю. 

УФК падзелены на шэсць кароткіх урокаў: 

1. Галосныя і цвёрдыя зычныя (акармя [г], [л], [ў]); 

2. Цвёрдыя гукі [г], [л], [ў]; 

3. Мяккія зычныя (акрамя [г’], [л’], мяккіх свісцячых), абазначэнне 

мяккасці на пісьме; 

4. Мяккія [г’], [л’], мяккія свісцячыя; 

5. Некаторыя фанетычныя асаблівасці беларускай мовы (асіміляцыя па 

мяккасці, асіміляцыя па глухасці і звонкасці, падаўжэнне зычных), у 

дадзеным уроку таксама ўводзіцца паняцце свабоднага націска; 

6. Некаторыя фанетычныя асаблівасці беларускай мовы ў параўнанні з 

польскай (аканне, паўнагалоссе, прыстаўныя зычныя, зацвярдзелае [р] на 

месцы даўняга мяккага [р’] у параўнанні з польскім [ж]/ [ш] у дадзенай 

пазіцыі, [о] на месцы польскага [у], якое з’явілася ў выніку развіцця доўгіх 

галосных). Веданне дадзеных асаблівасцяў, на нашу думку, дапаможа лепш 

разумець пісьмовыя тэксты. 
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Ніжэй прыводзіцца апісанне створанага намі ўводна-фанетычнага 

курса. Каментарыі да УФК зроблены на польскай мове, у працы змяшчаем іх 

па-беларуску. 

Урок 1 “Галосныя гукі і цвёрдыя зычныя гукі” 

Пасля кароткага ўступу з інфармацыяй пра змест лекцыі змешчаны 

відэазапіс. На экране чорныя літары, якія абазначаюць галосныя гукі. Дыктар 

прамаўляе гук, адпаведная літара становіцца чырвонай (мал. 4.1). Такім жа 

чынам уводзяцца цвёрдыя зычныя гукі. 

Малюнак 4.1 – прэзентацыя галосных гукаў і адпаведных літар ва 

ўводна-фанетычным курсе” 

Практыкаванне “Галосны ці зычны?” скіравана на размежаванне 

галосных і зычных гукаў, паўтарэнне літар. Практыкаванне графічнае: 

правільна выбраная літара знікае, адкрываючы фрагмент фотаздымка. 

(мал. 4.2). 

Малюнак 4.2 – Практыкаванне “Галосны ці зычны?” 
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Практыкаванне “Беларускія галосныя” скіравана на вывучэнне літар і 

аналіз графічнай аманіміі. Неабходна злучыць польскія і беларускія літары, 

якія абазначаюць адзін і той жа гук (мал. 4.3). 

Малюнак 4.3 – Практыкаванне “Беларускія галосныя” 

Практыкаванні 3—5 скіраваны на запамінанне літар, атаясамліванне 

літар і гукаў. У аўдыёзапісе прайграюцца зычныя гукі (звонкія – у 

практыкаванні 3, глухія – у практыкаванні 4, санорныя – у практыкаванні 5), 

навучэнец павінен расставіць адпаведныя літары ў такой жа паслядоўнасці, 

як з’яўляюцца гукі ў запісе. На мал. 4.4 прадстаўлена практыкаванне 3 

“Беларускія звонкія зычныя”. 

Малюнак 4.4 – Практыкаванне “Беларускія звонкія зычныя” 

Вывучаныя літары дазваляюць прачытаць некаторыя словы. Навучэнцу 

прапануецца прачытаць, паслухаць і паўтарыць за дыктарам наступныя 

выразы: мама, тата,  ы , кот,  абака, дом, дах, какт  ,  о ца.  

Практыкаванне 6 “Што гэта значыць” скіравана на замацаванне лексікі, 

паўтарэнне літар. Навучэнец націскае мышкай на фрагмент малюнка і 

выбірае са спісу слова, якое падыходзіць (мал. 4.5). 
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Малюнак 4.5 – Практыкаванне “Што гэта значыць” 

Урок 2 “Зычныя [г], [л], [ў]” 

У гэтым уроку звяртаем увагу навучэнцаў на зычныя [г], [л], якія 

адсутнічаюць у польскай мове, а таксама на пазіцыі, у якіх ужываецца гук [ў] 

(такі ж гук ёсць у польскай мове, але ён адпавядае перш за ўсё беларускаму 

цвёрдаму [л] і толькі ў некаторых пазіцыях – гуку [ў]). 

Для пастаноўкі фрыкатыўнага [г] прапануецца артыкуляцыйнае 

практыкаванне – звонкае вымаўленне гука [х]. Наступнае практыкаванне 

імітатыўнае, неабходна паўтарыць за дыктарам наступныя словы: тыгр, г к, 

граматыка, Га  а, гарбата, маг т ы, Багамы, г ч ы,  рыгожы. 

Навучэнцам прапануецца запісаць сваю вымову на дыктафон, праслухаць яе і 

параўнаць з вымовай дыктара. З гэтай мэтай у навучальны курс убудаваны 

бясплатны он-лайн дыктафон Vocaroo (vocaroo.com). 

Практыкаванне “Перакладаем словы” скіравана на замацаванне лексікі, 

паўтарэнне літар і ў нейкай ступені на супастаўленне моў (у аналагічных 

пазіцыях у польскай мове можа быць як гук [ґ], выражаны літарай G, так і гук 

[х], які запісваецца літарай H). Паводле формы гэта заданне на суаднясенне, 

неабходна злучыць слова і яго пераклад. (мал. 4.6). 

Малюнак 4.6 – Практыкаванне “Перакладаем словы” 
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Наступнае заданне можна назваць умоўна-камунікатыўным, тут 

навучэнцы засвойваюць канструкцыі “ўказальны займеннік “гэта” + 

назоўнік”, “назоўнік + прыметнік”, звяртаецца ўвага на адсутнасць 

дзеяслова-звязкі. Прапануецца прачытаць, паслухаць і паўтарыць за 

дыктарам наступны тэкст: Хто гэта? Гэта мама, тата    ы . А гэты  х 

 рыгожы  овы дом. Т т  х кот, а там  х  абака. Кот шэры, а  абака чор ы. 

У практыкаванні 2 “Мой першы пераклад на беларускую” прапануецца 

перакласці на беларускую мову сем сказаў. To jest herbata – гэта гарбата; to 

jest pies – гэта  абака; to jest dom – гэта дом; to jest słońce – гэта  о ца; 

dźwięk jest huczny – г к г ч ы; tygrys jest piękny – тыгр  рыгожы; kot jest 

czarny – кот чор ы. Заданне ўводзіцца, таму што ў перакладзе ў большасці 

сказаў сустракаецца гук [г] і літара г. Таксама гэта першае заданне, дзе 

навучэнец павінен самастойна запісаць словы. І, як нам здаецца, магчымасць 

самастойна перакласці сказы фарміруе станоўчую матывацыю ў навучэнца. 

Беручы пад увагу магчымую адсутнасць у карыстальніка кірылічнай 

клавітуры, мы інсталявалі ў практыкаванне магчымасць набору літар. 

Графічнае афармленне практыкавання прадстаўлена на мал. 4.7. 

Малюнак 4.7 – Практыкаванне “Першы пераклад на беларускую” 

У другой частцы ўрока трэніруецца вымаўленне гука [л]. Такі гук 

існаваў у польскай мове, і да сярэдзіны ХХ стагоддзя пярэднеязычная вымова 

лічылася ўзорнай, таму ў польскай мове такі гук мае назвы “сцэнічнае Л”, 

“акцёрскае Л”. Гэты факт прыводзіцца ў каментарыі, а таксама прапануецца 

артыкуляцыйнае практыкаванне: трымаць кончык языка як пры вымове [д], а 

сярэднюю частку языка выставіць моцна наперад, за зубы і ў такой пазіцыі 

вымаўляць мяккае [л’]. 
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Пасля прапануецца імітацыйнае заданне: чытанне, слуханне і 

паўтарэнне за дыктарам слоў: ла а, лы ы,  лашч, ложак, л к    трэлы, 

крылы, л  а, лыжка. 

У практыкаванні 3 прапануецца злучыць прачытаныя словы з 

малюнкамі (мал. 4.8). 

Малюнак 4.8 – Практыкаванне “Што на малюнку?” 

Для чытання і слухання прапануецца таксама наступны тэкст: Гэта 

школа. Гэта шо ты кла . Гэта хло чык. А гэта чырво ы аловак. 

Апошняя частка ўрока называецца “Апошні гук у гэтым уроку і адзіная 

такая літара ў Еўропе”. Вывучаецца гук  [ў] і адпаведная літара. Як ужо 

адзначалася, такі гук існуе ў польскай мове, але часцей за ўсё з’яўляецца ў 

іншых пазіцыях. Ужыванне беларускага гука [ў] акрэслена ў наступным 

каментарыі, дзе прыводзіцца супастаўленне з польскай мовай. 

 З’яўляецца на месцы [в] пасля галоснай у канцы слова ці перад 

галоснай: lew – леў, ławka – лаўка. 

 З’яўляецца на месцы [у] пасля галоснай пасля зычнай ці на канцы 

слова: autobus – аўтоб  . 

 У некаторых выпадках з’яўляецца на месцы [л] і [л’]: pełny – 

 оў ы, wilk – воўк. 

У наступным заданні прапануецца прачытаць, паслухаць і паўтарыць 

словы: аўтоб  , роў ы, воўк, кароўка, жоўты. 

Практыкаванне 4 скіравана на размежаванне гукаў [ў], [л] і [в], [у]. 

Мэта – правільнае пазіцыйнае размежаванне гукаў. Неабходна праслухаць 

аўдыёзапіс і запоўніць пропускі адпаведнымі літарамі (месцы пропускаў 



34 

 

паказаны падкрэсліваннем): лаўка, воўк, аўтоб  , доўга, роў ы,  раўда, 

 оў ы, з оў,  лаў ы. 

Напрыканцы ўрока паведамляецца пра сімвалічнае значэнне літары Ў, 

змешчаны фотаздымак помніка літары Ў. 

Урок 3 прысвечаны мяккім зычным і абазначэнню мяккасці на пісьме. 

Не разглядаюцца мяккія [г’], [л’], а таксама мяккія шыпячыя. Іх 

вымаўленне адрозніваецца ў беларускай і польскай мовах, таму яны 

вывучаюцца асобна. 

У пачатку ўрока прадстаўлена відэа. Гукавы рад суправаджаецца 

малюнкамі, ніжэй запісаны словы:  еба, кветка, мяч, мята, вё лы,  ёрка, 

гравюра, бю т, к  га, к т (мал. 4.9). 

Малюнак 4.9 – Увядзенне тэмы “Абазначэнне мяккасці на пісьме” 

У практыкаванні “Запішы склад па-беларуску” навучэнцам 

прапануецца прааналізаваць праслуханы аўдыёзапіс, супаставіць яго з 

напісаннем слоў і запісаць кірыліцай склады з мяккімі зычнымі:  я, мя, вя, бё, 

 ё, мё, ве,  е, ке, бю. вю, мю,  ю. Такім чынам, адбываецца індуктыўнае 

ўвядзенне новага матэрыялу, пасля чаго фармулюецца выснова, да якой 

павінен быў прыйсці навучэнец, выканаўшы папярэдняе заданне: “ ры 

да амозе л тар Е, Ё, Ю, Я абаз ачаецца мякка ць зыч ага   гало  ая: [э], 

[о], [ ], [а]”. 

Практыкаванне 2 “Дыктант па літарках” слыхавое, яго мэта – 

суаднясенне навучэнцам гукаў і літар. Тут прапануецца паслухаць аўдыёзапіс 

і ўставіць у словы прапушчаныя літары (прапушчаныя ў заданні літары 

абазначаны падкрэсліваннем): вечар,  я я,  яты, вё ка, ко юх,  адр ч  к, 

в за, к в , веды,  а ера, вавёрка, бюракраты, м лы. 

Яшчэ адно слыхавое практыкаванне 3 “Які склад ты чуеш?” скіравана 

на размежаванне мяккіх і цвёрдых зычных перад галоснымі і на правільнае 
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суаднясенне гукавога і графічнага вобразу. Неабходна выбраць адзін з 

прапанаваных варыянтаў (мал. 4.10). 

 

Малюнак 4.10 – Практыкаванне “Які склад ты чуеш” 

Практыкаванне 4 “Неверагодны перакладчык” выкарыстоўвае словы, 

якія гучаць ідэнтычна ў польскай і беларускай мовах. Навучэнцу 

прапануецца запісаць словы па-беларуску, звяртаючы ўвагу на абазначэнне 

мяккасці: wiek – век, maniery – ма еры, biedny – бед ы, sukienka –   ке ка, nie 

–  е, кkawiarnia – кавяр я, Ania – А я. 

Асобна ўводзіцца гук [й] і адпаведная літара. Навучэнцу прапануецца 

прачытаць, паслухаць і паўтарыць за дыктарам словы: мой, твой, чый, 

зайчык, чай  к,  лайд, байдарка. Пасля змешчана практыкаванне на 

замацаванне лексікі, дзе карыстальнік павінен выбраць правільны пераклад 

прачытаных слоў на польскую мову (правільныя адказы падкрэслены). 

1. Мой: mój, myj; 

2. Твой: twój, twoja; 

3. Чый: czyj, czy; 

4.Зайчык: zajączek, zająć się; 

5. Чай  к: czajnik, herbatnik; 

6. Слайд: slajd, lewy; 

7. Байдарка: kajak, statek. 

Знаёмства з літарамі Е, Ё, Ю, Я і з гукам [й] становіцца базай для 

вывучэння правіл чытання Е, Ё, Ю, Я ў пачатку слова і пасля зычных, калі 

гэтыя літары абазначаюць два гукі. Навучэнцу прапануецца прачытаць, 

паслухаць і паўтарыць словы: я, яблык, я кравы, я  ы, заяц, елка, ежа, 
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еждж , ёга, ёг рт, юрыдыч ы,  ытаю, раз мею. Гуказапіс суправаджаецца 

малюнкамі. 

У наступным практыкаванні навучэнец павінен паслухаць 

гумарыстычны дыялог і ўпісаць прапушчаныя літары (прапушчаныя ў 

заданні літары абазначаны падкрэсліваннем): 

– Як   равы? 

– Выдат а! А як ты  ажываеш? 

– Так ама добра. Што ты зараз роб ш? 

– Я граю  а балалайцы. Ч еш? 

– Мой брат зараз грае  а в яла чэл , там  я ке  ка ч ю.  

–  Я  а, я раз мею. 

Пасля дыялога змешчаны пераклад на польскую мову. 

Напрыканцы ўрока вывучаецца літара Ь. Навучэнцу прапаноўваецца 

прачытаць, паслухаць і паўтарыць словы: ко ь, але ь, чэрве ь, л  е ь, 

ж  ве ь. Увага звяртаецца на тое, што мяккі знак не абазначае гука. 

У практыкаванні 7 “Пагрупуй” неабходна размеркаваць прачытаныя 

словы па дзвюх групах: “летнія месяцы” і “жывёлы”. На нашу думку, у 

канцы ўрока размяшчэнне такога лёгкага практыкавання можа быць 

дапушчальна. 

У канцы ўрока падкрэсліваецца, што навучэнец ужо засвоіў усе літары 

алфавіту, даецца спасылка на алфавіт з назвамі літар. Таксама для 

фарміравання матывацыі быў створаны тэст самаацэнкі, дзе навучэнцу 

прапануецца ацаніць свае дасягненні, выбраўшы адзін з варыянтаў: 

“Выдатна! Усё вельмі лёгка!” (тады з’яўляецца каментарый “Ты надзвычай 

здольны і ўжо зусім хутка зможаш размаўляць па-беларуску”) або “Цяжка 

запомніць усё адразу” (у гэтым выпадку каментарый “Твае старанні 

бясцэнныя! У наступных уроках табе будзе прасцей” павінен матываваць 

навучэнца). 

 Урок 4 “Мяккія [г’], [л’], мяккія свісцячыя” 

Вымова дадзеных мяккіх зычных адрозніваецца ў беларускай і 

польскай мовах, таму гэтыя гукі вывучаюцца ў асобным уроку. 

Маецца на ўвазе, што навучэнцы ўжо засвоілі вымову цвёрдага 

фрыкатыўнага [г], таму чацвёрты ўрок пачынаецца з увядзення мяккага 

фрыкатыўнага [г’]. Вучням прапануецца артыкуляцыйнае заданне – сказаць 

звонка гук [х’]. У імітатыўным практыкаванні неабходна паслухаць і 

паўтарыць наступныя словы: г тара, г  тарыч ы, дарог , геро , аге цтва, 

б ргер. Яшчэ раз звяртаецца ўвага на магчымасць запісу ўласнага 

вымаўлення і параўнання яго з вымовай дыктара. 
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Пярэднеязычны зубны гук [л’] прысутнічае ў польскай мове, але толькі 

перад галосным [і]. Пастаноўка гука ажыццяўляецца праз польскі гук [л’] у 

дадзенай пазіцыі. Прапануецца імітатыўнае заданне – праслухоўванне і 

паўтарэнне слоў: Польшча,  оль к , к льт ра, к льт р ы, б льба, воля, 

лям а, лялька, мале ьк , б леты, ле , лю тэрка, люд ы, люты, лё , лё , 

клёцк , л фт, гл  а, л  а, л  т, л лея. 

Мяккія свісцячыя гукі ў польскай мове сярэднеязычныя, але некаторыя 

запазычаныя словы вымаўляюцца з пярэднеязычнымі. Для пастаноўкі гуку 

прапануецца параўнаць вымову польскіх слоў siwy i sinus і зафіксаваць 

палажэнне языка пры вымове другога слова. Наступныя заданні скіраваны на 

адпрацоўку вымовы мяккіх свісцячых перад рознымі галоснымі. Спачатку 

прапануецца паслухаць і паўтарыць словы са спалучэннямі [с’і], [з’і], [ц’і], 

[дз’і]:     ,   ла,   мвал, кла  ч ы,  ер  к, з мовы, З мбабвэ, л з  г, г м аз  ты, 

  з  а, ц х , боц к, дзец , карц  а, коц к, гарадз шча, гр дз  а, адз  ка, кадз ла. 

Гуказапіс суправаджаецца літарным запісам слова па-беларуску і перакладам 

на польскую мову. 

Словы паўтараюцца ў практыкаванні “Слоўкі”. У віктарыне з выбарам 

правільнага адказу змешчаны малюнкі, неабходна выбраць адпаведнае слова 

(мал. 4.11). 

Малюнак 4.11 – Практыкаванне “Слоўкі” 

Для ілюстрацыі вымовы спалучэнняў [с’я], [з’я], [ц’я], [дз’я] былі 

выбраны наступныя словы:  ябар,  ямёрка, ме яц, цяг чы, ця   ты, 

цягав ты, цёця, дзявяты, дзяржава, дзяж р ы, дзядзя. Гуказапіс 

суправаджаецца літарным запісам слова па-беларуску і перакладам на 

польскую мову. У практыкаванні “Перакладаем” прапануецца перакласці на 
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польскую мову словы з дзвюх папярэдніх груп:  ябар, дзядзя, дзяржава, 

ме яц, карц  а,  ер  к,     , адз  ка. 

Вымову спалучэнняў [с’э], [з’э], [ц’э], [дз’э] ілюструюць словы:  ерв  , 

 ек  да, к ерак , земл , зер е, газета, цемра,  а  шыце, вецер, дзе, дзетк , 

дзед. Гуказапіс суправаджаецца літарным запісам слова па-беларуску і 

перакладам на польскую мову. Наступнае заданне “Паслядоўнасць слоў” 

скіравана на атаясамленне навучэнцам гукавога і графічнага вобраза слова. 

Падаецца аўдыёзапіс са словамі: к ерак , зер е, цемра, дзе,  ерв  , земл , 

 а  шыце, вецер,  ек  да, вецер, дзед. Запісаныя словы неабходна размясціць 

у такой паслядоўнасці, як яны з’яўляюцца ў адыёзапісе. 

Словы:  ёмы, к ё дз, вя ёлы,  рызёры, фа тазёрка, цём ы, 

акцёры, дзёрзк , дзё  ы, дзёра  прадстаўляюць вымову спалучэнняў [с’о], 

[з’о], [ц’о], [дз’о], словы  ю та,  южэт ы, зюйд-о т, зюйд-ве т, цюль а ы, 

цюб  г, дзюба, дзю а, дзюда  ты – [с’у], [з’у], [ц’у], [дз’у]. Гуказапісы 

суправаджаюцца літарным запісам слова па-беларуску і перакладам на 

польскую мову. У практыкаванні “Выберы слова” прапануецца паслухаць 

аўдыёзапіс і запоўніць пропускі ў сказах (словы, якія неабходна выбраць і 

ўставіць, падкрэслены). 

Арке тр выко вае  ю т  Бетхове а. 

Акцёры граюць   тэатры. 

Дзяўчы а  адарыла дырыжор  цюль а ы. 

Вя ёлы хло чык г ляе ў ф тбол. 

Была цём ая  оч. 

Арга  затары ўз агародз л   рызёраў. 

Графічнае афармленне задання прадстаўлена на малюнку 4.12. 

Малюнак 4.12 – Практыкаванне “Выберы слова” 
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Гэта першае заданне УФК, дзе адбываецца адыход ад прынцыпу 

выкарыстання параксітанічнага націску. Паняцце свабоднага націску 

ўводзіцца ў пачатку наступнага ўрока. Магчыма, найбольш уважлівыя 

навучэнцы звернуць увагу на месцы націску і будуць лепш падрыхтаваныя да 

ўспрымання наступнага ўрока. 

Урок 5 “Яшчэ некалькі важных звестак пра вымаўленне і 

чытанне”. 

У першай частцы ўрока навучэнцу паведамляецца пра свабодны націск 

у беларускай мове, над словамі пачынаюцца ставіцца націскі. Прапануецца 

слуханне і паўтарэнне слоў з націскам на апошнім складзе і на трэцім з 

канца: Белар   ь, чалаве к, дз ця , д ша , люб  ць, каха ць,  рацава ць, размаўля ць, 

хаце ць, хадз  ць,  тары , малады , як  , так  , але ,  е кальк , вы  адак, во зера, 

ра   ца. У заданні “Перакладаем” навучэнец павінен злучыць названыя 

беларускія словы з іх польскімі адпаведнікамі. Увага навучэнца звяртаецца і 

на рухомасць націску: люб  ць – лю б ш – лю б це, л   т – л  ты . На засваенне 

націску скіравана практыкаванне “Дзе націск?”. Навучэнец павінен 

вызначыць месца націску (апошні склад, перадапошні, трэці з канца) у 

наступных словах: Белар  ь, Польшча, чалавек, вы адак, возера, ра  ца, 

кахаць, д ша, мама,  о ца,  рыгожы, хло чык. Графічнае афармленне 

прадстаўлена на малюнку 4.13. 

Малюнак 4.13 – Практыкаванне “Дзе націск?” 

Другая частка ўрока прысвечана вывучэнню надрадковага знака – 

апострафа. Тлумачацца выпадкі ўжывання, правілы чытання слоў з 

апострафам. Прапануецца паслухаць і паўтарыць словы:  ад е зд, ад е хаць, 

 ям я , вераб   ,   зо р е, Са р я, з я ва, з езд, з ем, раз ю ша ы.  
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Пра аглушэнне і азванчэнне распавядае трэцяя частку ўрока. 

Прапануецца паслухаць і паўтарыць словы з аглушэннем: хлеб, год,  ад, 

бе раг, м ж, ця жка, м жчы  а,  ало дк , лы жка, ло дка, ка зка – і з 

азванчэннем: ф тбо л,  ро  ьба, барацьба . Усе словы прыводзяцца з 

перакладам на польскую мову. Літары, якія абазначаюць асіміляваныя гукі, 

выдзелены падкрэсліваннем. 

Асіміляцыя па мяккасці прадстаўлена ў чацвёртай частцы ўрока. 

Падаюцца звесткі пра пазіцыі, у якіх змякчаюца свісцячыя, звяртаецца ўвага 

на пазіцыі перад [г], [к], [х], дзе асіміляцыі не адбываецца. Для слухання і 

паўтарэння прапануюцца наступныя словы:  вятло ,  вя та,   ег,    ш, звер, 

зме  а, змя ты, зб ць, зв  е ць, дзве ры, дзве  це, а таксама словы, дзе асіміляцыі 

не адбываецца:  к    ць,  х  б ць, зг  а ць. 

У апошняй частцы ўрока разглядаюцца падоўжаныя мяккія гукі. 

Падоўжаныя цвёрдыя існуюць у польскай мове, таму на іх вымаўленні мы не 

засяроджваліся. Пастаноўка гукаў адбываецца праз гукі польскай мовы, 

навучэнцам прапануецца плаўна вымавіць спалучэнні тыпу: [н’]+[н’э], [н’]+ 

[н’а]. Для слухання і вымаўлення прапануюцца словы:  ыта   е,  ё   я, 

 рыв та   е, карэ   е, ззя б  ць, ззя   е, ра  е я  е,  таго ддзе, а яро ддзе, 

ралля , Ева  гелле, вя е лле. 

Шосты ўрок “Некаторыя фанетычныя асаблівасці беларускай 

мовы ў параўнанні з польскай.  

У апошнім уроку ўводна-фанетычнага курса прадстаўлены з’явы, якія 

не ўплываюць на чытанне запісанага тэкста, але з’яўляюцца адметнымі для 

беларускай фанетыкі і дапамагаюць супаставіць мовы, што аблягчае 

зразуменне тэкстаў. Усе апісаныя ніжэй групы слоў суправаджаюцца 

аўдыёзапісам. 

Да такіх з’яў мы залічылі аканне пасля цвёрдых і мяккіх (т. зв. 

“яканне”), паўнагалоссе, прыстаўныя гукі, а таксама навучэнцам 

прапанавалася супаставіць беларускае зацвярдзелае [р] на месцы даўняга 

мяккага [р’] у параўнанні з польскім [ж]/ [ш] у дадзенай пазіцыі, [о] на месцы 

польскага [у], якое з’явілася ў выніку развіцця доўгіх галосных. 

Пры вывучэнні акання мэтай было фарміраванне ўмення навучэнца 

знаходзіць адпаведнік у роднай мове, а таксама ўспрыманне навучэнцам 

беларускіх словаформ з чаргаваннямі і без як адной лексемы. 

З’ява ўводзілася ў параўнанні з польскай мовай, для аналізу 

прапаноўваліся наступныя пары слоў: razem – ра зам, smutek –  м  так, ranek 

– ра  ак, serdeczny –  ардэ ч ы, trolejbus – трале йб  , godzina – гадз   а, rado ć 

– ра да ць, koszula – каш  ля. Для больш лёгкага засваення фанетычнай з’явы 
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ўсе словы маюць націск на перадапошнім складзе. І толькі затым 

прапаноўваліся беларускія словаформы, у якіх аканне спавадавана 

свабодным націскам: мой – мая , маё , мае , год – гады ,  о ле –  ал  , дом – 

дамы , во й ы – вай а . Практыкаванне “Аканне” скіравана на ўспрыманне 

чаргавання на слых і атаясамліванне словаформ аднаго і таго ж слова з 

аканнем і без. Для выканання неабходна паслухаць аўдыёзапіс і запісаць 

адпаведную літару ў словы (літары, якія неабходна ўставіць, абазначаны 

падкрэсліваннем): твой – твая, тваё, твае, воды – вада, кот – каты,  оч – 

 ач ы,  овы –  ав  а, горы – гара, воўк – ваўк . 

Падобным чынам уводзілася з’ява акання пасля мяккіх зычных 

(яканне). Пары слоў (zielony – зялё  ы, papierowy –  а яро вы, miejscowy – 

мя цо вы, wielki – вял  к , pier cionek –  яр цё  ак,  mietana –  мята  а) 

спрыяюць супастаўленню фактаў роднай і вывучаемай мовы. У 

практыкаванні “Аканне пасля мяккіх” прапануецца ўпісаць літары ў 

беларускія словаформы (падкрэсліваннем абазначаны літары, якія неабходна 

ўпісаць): вё ка – вя ковы,  еба –  ябе  ы, дзед – дзяд ля, вечар – вячэр  , 

дзе ь – дзя ёк, земл  – зямля, ле  – ля  ы, мёд – мядовы, лёд – лядовы. 

Другая разглядаемая з’ява – развіццё паўнагалосных спалучэнняў на 

местцы праславянскіх груп tort, tolt (у польскай мове адбылася метатэза). Для 

фарміравання навыка супастаўлення прыводзяцца наступныя пары слоў: 

droga – даро га, mróz – маро з, brzeg – бе раг, człowiek – чалаве к, młody – 

малады , głowa – галава , głód – го лад, mleko – малако . 

Таксама на аснове супастаўлення ўводзяцца прыклады пратэтычных 

гукаў: зычных (on – ё , okna – во к ы, obłok – во блака, ostry – во  тры, ulica – 

в  л ца, uczeń – в  ча ь) і галосных (mgła –  мгла , msza –  мша , mgnienie – 

 мг е   е). 

У наступнай частцы ўрока навучэнцу паведамляецца, што польскаму 

[ж] або [ш], выражаным на пісьме дыграфам rz, у беларускай мове адпавядае 

зацвярдзелы гук [р], якія запісваецца літарай Р. Прапануецца выканаць 

практыкаванне “Што значаць гэтыя словы”, у якім навучэнец можа 

паспрабаваць перакласці на польскую мову словы: мо ра, рака , бе раг, 

 рыро да,  рыго да, бяро за, га  ада р, рэч, трэ ба,  рые хаць  адказы: morze, 

rzeka, brzeg, przyroda, przygoda, brzoza, gospodarz, rzecz, trzeba, przyjechać).  

У канцы ўрока разглядаем яшчэ адну заканамернасць, выкліканую 

гістарычным развіццём моў. Польскаму [у], якое ўзнікла ў выніку развіцця 

доўгіх галосных і якое запісваецца літарай ó, у беларускай мове адпавядае 

гук [о] ці [а] (пры аканні). Навучэнцам прапануецца паслухаць і прачытаць 

словы мой,  ож, хор, бобр, каро ль, ва ьмё рка, мёд, лёд, жо ўты,   ад   ца, 
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каро тк ,  ако й,  тол,  ашто ўка, ало вак. У практыкаванні “Знайдзі 

адпаведнік” навучэнцам неабходна падабраць да прачытаных беларускіх 

слоў пераклад на польскую мову. 

4.3. Высновы па главе 

У чацвёртай главе праведзена прагназаванне магчымых цяжкасцяў пры 

засваенні беларускай фаналагічнай сістэмы польскамоўнымі навучэнцамі. З 

улікам гэтых цяжкасцяў, а таксама з улікам выкарыстання рзных графічных 

сістэм у беларускай і польскай мовах быў створаны ўводна-фанетычны курс.  

УФК складаецца з шасці ўрокаў. Першы знаёміць навучэнцаў з 

галоснымі і цвёрдымі зычнымі гукамі (апрача [г], [л], [ў]), адпаведнымі 

літарамі. У другім уроку прадстаўлены заданні для пастаноўкі гукаў [г], [л], 

якія адсутнічаюць у польскай мове, даецца кароткая інфармацыя пра пазіцыі, 

дзе ўжываецца гук [ў]. Вывучаюцца адпаведныя літары. Трэці ўрок знаёміць 

навучэнцаў з абазначэннем мяккасці на пісьме, чытаннем літар Е, Ё, Ю, Я ў 

розных пазіцыях. У чацвёртым уроку вывучаюцца мяккія зычныя, 

вымаўленне якіх можа прадстаўляць цяжкасць для польскамоўных 

навучэнцаў: [г’], [л’], мяккія свісцячыя. У пятым уроку фарміруецца паняцце 

пра свабодны націск, адбываецца знаёмства з фанетычнымі працэсамі, якія не 

адлюстроўваюцца на пісьме (аглушэнне і азванчэнне, асіміляцыя па 

мяккасці), што асабліва важна ва ўмовах дыстанцыйнага навучання без 

удзелу выкладчыка, уводзяцца правілы чытання слоў з апострафам, 

падоўжанымі зычнымі. Шосты ўрок распавядае пра фанетычныя асаблівасці 

беларускай мовы ў параўнанні з польскай (аканне, паўнагалоссе, прыстаўныя 

зычныя, зацвярдзелае [р] на месцы даўняга мяккага [р’] у параўнанні з 

польскім [ж]/ [ш] у дадзенай пазіцыі, [о] на месцы польскага [у], якое 

з’явілася ў выніку развіцця доўгіх галосных). Веданне дадзеных 

асаблівасцяў, на нашу думку, дапаможа лепш разумець тэксты, перш за ўсё 

пісьмовыя. 

Для ўводна-фанетычнага курса было створана 27 інтэрактыўных 

практыкаванняў і 43 аўдыёзапісы. Прадстаўлены практыкаванні розных 

тыпаў: суаднясенне, выбар правільнага адказу, запаўненне пропускаў, 

катэгарызацыя. Графічнае афармленне практыкаванняў разнастайнае, 

некаторыя суправаджаюцца ілюстрацыямі. Уводна-фанетычны курс 

змешчаны на сайце by.lang-study.com. Апісанне ўводна-фанетычнага курса 

прыведзена ў дадзенай главе. 
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ГЛАВА 5 

РАСПРАЦОЎКА ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНАГА КУРСА 

5.1. Агульная характарыстыка лексіка-граматычнага курса 

Лексіка-граматычны курс прадстаўляе сабой чатырнаццаць урокаў, 

аб’яднаных сюжэтнай лініяй – прыезд у Мінск на стажыроўку польскіх 

студэнтаў. Згодна з сюжэтам студэнты вывучаюць беларускую мову ва 

ўніверсітэце, гэта дазваляе ўключыць у сюжэт і ўводна-фанетычны курс, і 

прэзентацыю граматычнага матэрыялу. На нашу думку, такі сюжэтны ход 

дадаткова матывуе навучэнца, стварае ілюзію ўдзелу ў падзеях, вывучэння 

мовы ў кампаніі. Тэма паездкі і жыцця ў новым горадзе дазваляе змясціць 

сюжэт у абмежаваных часавых рамках, але пры гэтым разгледзець значную 

колькасць камунікатыўных тэм, рэалізуецца і культуралагічны кампанент. 

Урокі складаюцца з наступных структурных частак: 

 слоўнік да тэксту; 

 тэкст па адпаведнай камунікатыўнай тэме; 

 пытанні па тэксце; 

 граматычныя табліцы і каментарыі;  

 лексіка-граматычныя практыкаванні. 

Разгледзім працэс стварэння пералічаных структурных частак. 

У тэксты, распрацаваныя для курса, мы імкнуліся ўключыць тры 

кампаненты: 

 лексічны (словы, устойлівыя словазлучэнні, некаторыя 

фразеалагізмы, што адпавядаюць вызначанай тэме); 

 граматычны (тэкст ілюструе граматычную тэму, якая вывучаецца 

у межах ўрока); 

 культуралагічны (звесткі пра гісторыю, культуру Беларусі, 

спецыфіку зносінаў на беларускай мове). 

Як адзначалася, электронны рэсурс не дазваляе ў поўнай меры 

сфарміраваць камунікатыўныя навыкі, асабліва ў сферы вуснага маўлення. 

Імкнучыся кампенсаваць гэты недахоп, мы стваралі многія навучальныя 

тэксты ў форме дыялогаў ці палілогаў, каб канструкцыі, характэрныя для 

вуснага дыялагічнага маўлення засвойваліся прынамсі пасіўна. 

Усяго было створана дванаццаць навучальных тэкстаў. Для таго, каб 

акрэсліць сітуацыю, у якой адбываецца дзеянне, і ўдзельнікаў размовы, былі 

створаны ілюстрацыі. 
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Перад навучальнымі тэкстамі змяшчаецца слоўнік, які складаўся згодна 

з дыферэнцыйным прынцыпам, г. зн. у яго ўключаліся словы, якія розняцца 

па гучанні і значэнні ў беларускай і польскай мовах. У беларускіх словах 

прастаўлены націск. У першым уроку пасля кожнага сказа навучальнага 

тэксту прыводзіцца пераклад на польскую мову. 

Заданні да тэксту дазваляюць праверыць яго разуменне, замацаваць 

новую лексіку і могуць адначасова адыгрываць ролю імітатыўных заданняў 

па граматыцы. Прапануюцца практыкаванні на выбар правільнага адказу, 

заданні на запаўненне прабелаў, размяшчэнне элементаў у правільнай 

паслядоўнасці.  

Граматычны матэрыял пададзены ў асноўным у форме табліц. 

Прыклады ў табліцах узяты пераважна з навучальных тэкстаў да ўрокаў. 

Каментарыі даваліся ў выпадку адрознення граматычных канструкцый у 

беларускай мове, спецыфічных фанетычных працэсаў у фармантах.  

Усяго падчас працы над праектам было створана 12 навучальных 

тэкстаў, 107 лексіка-граматычных практыкаванняў розных тыпаў: заданні на 

запаўненне пропускаў, на суаднясенне, на размяшчэнне элементаў у 

правільнай паслядоўнасці, на выбар правільнага адказу, а таксама графічныя 

практыкаванні: крыжаванкі, пошук слоў сярод літар, он-лайн гульні. Курс 

суправаджаецца графічнымі ілюстрацыямі, аўдыёзапісамі.  

У электронным навучальным рэсурсе ў большай ці меншай ступені 

адлюстраваны ўсе камунікатыўныя тэмы, прапанаваныя для вывучэння на 

базавым узроўні валодання мовай у выданні “Тэст па беларускай мове як 

замежнай. Пачатковы ўзровень. Агульнае валоданне” [19]. Вылучаныя на 

падставе матэрыялаў комплексу “Сертыфікат па беларускай мове як 

замежнай” граматычныя тэмы таксама знайшлі адлюстраванне ў праекце. 

Граматычныя тэмы “Займеннікі” і “Злучнікі і злучальныя словы” могуць 

быць пашыраны. 

5.2. Прыклад навучальных матэрыялаў курса 

Разгледзім узаемадзеянне структурных частак на прыкладзе дзясятага і 

адзінаццатага ўрокаў. Тут вывучаецца граматычная тэма “Месны склон 

назоўнікаў і прыметнікаў”, камунікатыўныя тэмы – арыентацыя ў горадзе, 

віды транспарту, назвы месяцаў, назвы адрэзкаў часу. Таксама на прыкладзе 

гэтага ўрока прапануем больш падрабязна разгледзець працу над 

граматычным матэрыялам. 
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Як ужо адзначалася, граматычныя мінімумы для розных этапаў 

вывучэння беларускай мовы як замежнай не распрацаваны. У сувязі з гэтым 

перад намі стаяла задача выдзялення асноўных значэнняў меснага склону для 

вывучэння на пачатковым этапе. Метадычная распрацоўка носіць 

нацыянальна арыентаваны характар, таму найперш мы звярнуліся да досведу 

навучання польскай мове як замежнай. 

Згодна з “Праграмай навучання польскай мове як замежнай” [41, ст. 9] 

вызначаюцца асноўныя значэнні меснага склону для пачатковага этапу 

вывучэння мовы: значэнне месца (пасля прыназоўнікаў w, na, przy: Mieszkam 

w mie cie, a koleżanka na wsi. Spotkamy się przy pomniku Mickiewicza), значэнне 

часу (пасля прыназоўнікаў po, w, o: Spotkamy się po lekcji w przyszłym tygodniu. 

Będę tam o dziewiątej godzinie), значэнне аб’екту маўлення, думкі (з 

прыназоўнікам o: Rozmawiali my o sporcie. My lę o rodzinie). 

Асноўныя значэнні склонаў беларускай мовы не знайшлі 

адлюстравання ў вядомай нам літаратуры па выкладанні беларускай мовы як 

замежнай, у сувязі з чым мы звярнуліся да вучэбнага дапаможніка “Сучасная 

беларуская мова” П. П. Шубы [23, ст. 64]: “Формы меснага склону 

абазначаюць: аб’ект маўлення, думкі, пачуцця, стану (д маць аб дзецях, 

 е ако цца аб здароў ), месца і час дзеяння (г ляць    арк , ад ачываць   

л  е  ), прыладу і сродак дзеяння ( граць  а  кры цы, др кава  е  а 

машы цы), спосаб дзеяння ( таяць  а кале ях,   ы  цца ў  ераш ча ц ), 

якасць прадмета праз адносіны да іншага прадмета (коўдра  а ваце, хло ец   

джы  ах)”. 

Улічваючы недастатковую распрацаванасць методыкі выкладання 

беларускай мовы як замежнай і блізкую роднаснасць беларускай і рускай 

моў, мэтазгодным падаецца зварот да досведу выкладання рускай мовы як 

замежнай. У “Дзяржаўным стандарце па рускай мове як замежнай” [6, ст. 13] 

выдзяляюцца наступныя асноўныя значэнні меснага склону для вывучэння на 

элементарным узроўні: значэнне месца (з прыназоўнікамі в,  а: Ива  

работает в ба ке), значэнне аб’екту маўлення, думкі (з прыназоўнікам о: Я 

читал о Мо кве), значэнне транспартнага сродку (з прыназоўнікам  а: Мы 

ездили в це тр  а автоб  е). 

Трэба адзначыць, што ў беларускім мовазнаўстве дыскусійным 

з’яўляецца пытанне пра ўжыванне канструкцый з прыназоўнікам аб у 

значэнні аб’екту маўлення і думкі. У некаторых сучасных падручніках, 

даведніках па культуры маўлення выказваецца меркаванне, што беларускай 

мове больш уласцівая канструкцыя з прыназоўнікам  ра і родным склонам. 

[12, ст. 10],[17, ст. 41]. Прыназоўнік аб у такім выпадку даследчыкі адносяць 
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да афіцыйна-дзелавога і навуковага стыляў. У сувязі з нявызначаным 

статусам канструкцыі, у дадзеную метадычную распрацоўку яна не 

ўключалася. 

Такім чынам, у якасці асноўных былі выдзелены наступныя значэнні 

меснага склону ў беларускай мове: 

 значэнне месца (з прыназоўнікамі  ,  а,  а); 

 значэнне часу (з прыназоўнікамі  , а,  а); 

 значэнне транспартнага сродку (з прыназоўнікам  а). 

Канструкцыя з часавым значэннем і прыназоўнікам а (а пятай гадзіне) 

не разглядаецца ў дадзеным уроку, бо ўжо вывучалася асобна. 

Для таго, каб вызначыць і прадухіліць магчымыя цяжкасці, звязаныя з 

інтэрферэнцыяй, неабходна супаставіць утварэнне форм меснага склону ў 

беларускай і польскай мовах. На падставе супастаўлення было праведзена  

прагназаванне цяжкасцяў: 

1) утварэнне форм назоўнікаў з асновай на –р (бел. тэатр –   тэатры, 

гара –  а гары, пол. teatr – w teatrze, góra – na górze); 

2) утварэнне форм неасабовых назоўнікаў мужчынскага роду з асновай 

на зацвярдзелыя і мяккія зычныя (бел. матч –  а матчы, ко ь –  а ка і, пол. 

mecz – na meczu, koń – na koniu); 

3) утварэнне форм назоўнкай жаночага роду з асновай на к, г, х (бел. 

к  жка –   к  жцы,  ага –  а  азе, л га –   л зе, пол. książka – w książce, noga 

– na nodze, liga – w lidze); 

4) утварэнне форм назоўнікаў мужчынскага роду на г, х з канчаткам -е і 

чаргаваннем (бел.   ег –  а   езе, бераг –  а беразе, пол.  nieg – na  niegu, 

brzeg – na brzegu); 

5) нескланяльныя назоўнікі ніякага роду тыпу: метро, к  о,  ал то (у 

польскай мове скланяюцца); 

6) пераход націску з асновы на канчатак. 

7) утварэнне форм прыметнікаў жаночага роду (бел. вы окай, добрай, 

пол. wysokiej, dobrej). 

Магчымыя цяжкасці, звязаныя з інтэрферэнцыяй, улічваліся пра 

складанні навучальнага тэксту і распрацоўцы практыкаванняў. Мы імкнуліся 

да рэалізацыі аспектна-комплекснага падыходу да навучання мове, таму 

вывучэнне граматычнай тэмы “Месны склон” спалучаецца з лексічнай тэмай 

“Горад”. Навучальны тэкст і некаторыя практыкаванні складзены ў форме 

натуральнага дыялогу, што дазваляе рэалізаваць прынцып камунікатыўнасці. 

Тэкст і практыкаванні аб’яднаны сюжэтнай лініяй і героямі: польская 

студэнтка Эмілія вучыцца ў Мінску ўжо два гады, яе сябар Караль пачынае 
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вывучаць беларускую мову і прыязджае ў Мінск на стажыроўку. Для 

зручнасці чытання ў тэксце працы навучальныя матэрыялы падаюцца без 

націскаў. У электронным навучальным курсе націскі прастаўлены. 

Для ўвядзення лексіка-тэматычнай групы “Аб’екты ў горадзе” 

выкарыстоўваецца семантызацыя з выкарыстаннем нагляднасці. Прычым 

навучэнцам адразу прапануецца самостойна выканаць заданне, у якім 

неабходна злучыць словы з лексіка-тэматычнай групы “Аб’екты ў горадзе” і 

сімвалы, якія іх абазначаюць. Большасць слоў падобныя ў беларускай і 

польскай мовах, таму ў навучэнца не павінна ўзнікнуць сур’ёзных 

цяжкасцяў, а тэхнічнае вырашэнне практыкавання прадугледжвае вылучэнне 

правільных і няправільных адказаў і магчымасць выправіць няправільныя 

адказы. На нашу думку, практыкаванне не толькі дапаможа ўвесці лексіку, 

але і актывізуе пазнавальную дзейнасць навучэнца. У практ. 1 уводзяцца 

словы: ка цёл, царква,  ом  к, рэ тара , кавяр я, гатэль, т ры тыч ая 

  фармацыя, а тэка, т алет/ рыб раль я, ба к, абме   к / абме  ы    кт, 

графічнае афармленне практыкаваннея прадстаўлена на малюнку 5.1.  

Малюнак 5.1 – Практыкаванне 1, урок 1 

Пасля практыкавання прапануецца слоўнік да тэксту, дзе змяшчаюцца 

выбраныя паводле дыферэнцыйнага прынцыпу словы і словазлучэнні. Словы 

ў слоўніку пагрупаваны паводле часцін мовы і лексіка-семантычных груп.  

Слоўнік да тэксту: 

Агляд ая  ляцоўка – taras widokowy 

Акадэм я ма тацтваў – akademia sztuk pięknych 

Бата  ч ы  ад – ogród botaniczny 

К рха – protestancki zbór  
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Крама – sklep  

Выход ыя – weekend 

П е а – utwór dramatyczny 

Загадаць – rozkazać  

Ра    аць – w tym tek cie: pokryć  freskami) 

Ка еч е – oczywi cie  

Тольк  ўяв   абе – tylko wyobraź sobie 

Да    трэчы – do zobaczenia 

Навучальны тэкст складзены ў форме натуральнага дыялогу.  

Вера  ка: Прыв та  е, Эм л я! Я тэлефа авала табе  а выход ых. Дзе 

ты была? 

Эм л я: Прыв та  е! Я была ў Любл  е. Мы    тракал  я з  ябрам . 

Вера  ка: У Любл  е? Як ц кава! Я   кол  там  е была. Ты 

фатаграфавала? 

Эм л я: Ка еч е! Глядз , гэта мае  ябры. Марэк   Караль в чацца ў 

Варшаў к м    вер  тэце. Караль так ама выв чае белар  к ю мов     а 

 а т   ым тыд    рыедзе ў М   к. А гэта А я, я а зараз в чыцца ў Львове,   

акадэм   ма тацтваў. А гэта Лёша. Ё  белар  , але зараз  рац е ў Варшаве. 

Мы вырашыл     трэцца ў Любл  е, бо   хто з  а   е быў ра ей   гэтым 

горадзе. 

Вера  ка: Што вы раб л ? 

Эм л я: У  ят  ц  мы тольк   аел  ў кавяр     лягл    аць. Затое ў 

  бот  мы был  ў любл   к м замк    замкавай ка л цы. Тольк  ўяв   абе, яе 

загадаў ра    аць Ягайла! Потым мы доўга фатаграфавал  я  а агляд ай 

 ляцоўцы  а Тры  тар кай вежы, а яшчэ был  ў  ратэ та цкай к р е. 

Вера  ка: Як я  рыгожыя здымк ! А што гэта за рака? 

Эм л я: Любл    та ць  а  евял кай рацэ Бы трыцы. Але мы  е  а  ел  

 ады ц  да яе. Увечары мы был  ў тэатры  а   ектакл  “На ка цы ла ц га”. 

Гэта вядомая   ча  ая   е а Матэўша Пак лы. 

Вера  ка: Здаецца, я чытала  ра яго ў к  зе, як ю ты м е давала. А дзе 

вы был  ў  ядзелю? 

Эм л я: У бата  ч ым  адзе. У ж  ў   там  ро та ц доў а, але я хач  

 аехаць т ды ў вера    ц  ка трыч  к , каб  абачыць жоўтыя   чырво ыя 

л  ц   а дрэвах. О так,   яшчэ мы был  ў ба к , бо Марэк зг б ў картк  ў 

краме. На шча це, картк  адраз  з айшл     ерадал  ў ба к. 

Вера  ка: Кал  ты вяр  ла я? 
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Эм л я: А шо тай гадз  е я выехала з Любл  а  а аўтоб  е, а дзявятай 

 жо была ў Брэ це, а  отым ехала цэл ю  оч  а цяг  к . Я вельм   там ла я. 

Д маю, м е трэба трошк  ад ачыць. 

Вера  ка: Мы  дзём  ё  я ў тэатр,  амятаеш? 

Эм л я: Так, ка еч е! Да    трэчы каля тэатр ! 

Практыкаванне 2 правярае разуменне тэксту, а таксама з’яўляецца 

імітатыўным практыкаваннем па граматыцы: студэнтам прапануецца 

адказаць на альтэрнатыўныя пытанні паводле тэксту, адказы прадстаўляюць 

формы меснага склону. Правільныя адказы тут і ў наступных 

практыкаваннях падкрэслены. 

Практыкава  е 2 

Адкажыце  а  ыта     аводле тэк т   Proszę odpowiedzieć na pytania 

zgodnie z tekstem): 

1. Дзе была Эм л я:   Любл  е ц  ў Кракаве? 

2. Кал  Эм л я ездз ла ў Любл  :  а выход ых ц  ў б д   дзе ь? 

3. Дзе в чыцца А я:   К еве ц  Львове? 

4. Дзе  рац е Лёша:   Варшаве ц  В ль ю е? 

5. Дзе был   ябры:   Любл   к м замк  ц  ў замкавай ка л цы? 

6. Дзе з аходз цца агляд ая  ляцоўка:  а Тры  тар кай вежы ц   а 

вы окай гары? 

7. Як    ектакль глядзела Эм л я ў Любл  е: “На ка цы ла ц га” ц  “На 

гарачым   езе”? 

8. Дзе Эм л я з  ябрам  был  ў  ядзелю:   бата  ч ым  адзе ц  ў м зе ? 

9. Кал  Эм л я з  ябрам  был  ў бата  ч ым  адзе:   ж  ў  , вера    ц  

ка трыч  к ? 

10. Як Эм л я ехала ў М   к з Брэ та:  а аўтоб  е ц   а цяг  к ? 

Графічнае афармленне практыкавання прадстаўлена на мал. 5.2. 

Малюнак 5.2 –  Практыкаванне 2, урок 1 
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Апошняе пытанне становіцца своеасаблівымі ўводзінамі да 

практыкавання 3, дзе з дапамогай перакладнога спосабу адбываецца 

семантызацыя лексікі з групы “Транспарт”. Неабходна злучыць беларускія і 

польскія словы: аўтоб   – autobus, цяг  к – pociąg, тралейб   – trolejbus, 

трамвай – tramwaj, метро – metro, машы а / аўтамаб ль – samochód, так   – 

taksówka,  амалёт – samolot, верталёт – helikopter, ровар – rower. Графічнае 

рашэнне сыходнае з практ. 1 (гл. мал. 5.1) 

Пасля знаёмства з асноўнай лексікай адбываецца ўвядзенне 

граматычнага матэрыялу. Для сціслай і поўнай прэзентацыі была абрана 

форма табліц з кароткімі каментарыямі. Паколькі матэлыял даволі аб’ёмны, 

ён быў падзелены на фрагменты, пасля кожнага з якіх прапаноўваецца 

выканаць практыкаванне на замацаванне.  

Ніжэй прадстаўлены граматычныя табліцы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 і 

практыкаванні (у навучальным курсе граматычныя каментарыі робяцца на 

польскай мове, у тэксце працы падаюцца з перакладам на беларускую мову). 

Табліца 5.1 – Правілы ўтварэння канчаткаў назоўнікаў у месным 

склоне, актуальныя для трох родаў  

typ tematu 

тып асновы 

końcówka 

канчатак 

przykłady 

прыклады 

liczba pojedyncza / адзіночны лік 

rzeczowniki trzech rodzajów z tematem na 

tawrdą spółgłoskę (oprócz г, к, х) 

назоўнікі трох родаў з асновай на цвёрды 

зычны (акрамя г, к, х) 

e, obywa się zmiękczenie, w 

tym wymiana [т]—[ц’], [д]—

[дз’]. 

е, адбываецца змякчэнне, у 

тым ліку дзеканне і цеканне 

у Любліне, 

ва ўніверсітэце,  

у горадзе,  

 

 

rzeczowniki trzech rodzajów z tematem na 

stwardniałą spółgłoskę, w tym R (oprócz 

rzeczowników rodzaju męskiego nazywających 

osobę) 

назоўнікі трох родаў з асновай на 

зацвярдзелы зычны (акрамя назоўнікаў 

мужчынскага роду, якія абазначаюць асобу) 

końcówka -ы 

канчатак -ы 

на вежы, 

у тэатры,  

 

rzeczowniki trzech rodzajów z tematem na 

miękką spółgłoskę, (oprócz rzeczowników 

rodzaju męskiego nazywających osobę) 

назоўнікі трох родаў з асновай на мяккі 

зычны (акрамя назоўнікаў мужчынскага 

роду, якія абазначаюць асобу) 

końcówka -i 

канчатак -і 

у акадэміі, 

у верасні 
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Практыкаванне 4 скіравана на замацаванне граматычнага матэрыялу з 

папярэдняй табліцы. прапануецца пагрупаваць словаформы з тэксту паводле 

трох вызначаных у табліцы груп. 

 Ка чатак -е:   Львове,   Варшаве,    адзе,   краме, а шо тай 

гадз  е,  а аўтоб  е,   Брэ це; 

 Ка чатак -ы:   ка л цы, “На ка цы ла ц га”; 

 Ка чатак - :   кавяр  ,  а   ектакл ,   ж  ў  . 

Графічнае афармленне практыкавання прадстаўлена на малюнку 5.3. 

Малюнак 5.3 – Практыкаванне 4, урок 1 

Табліца 5.2. – Утварэнне форм меснага склону, характэрнае толькі 

для назоўнікаў назоўнікаў жаночага роду 

typ tematu 

тып асновы 

końcówka 

канчатак 

przykłady 

прыклады 

liczba pojedyncza 

адзіночны лік 

rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem na г, х 

назоўнікі жаночага роду з асновай на г, х 

końcówka –e, wymiany г – з, х – с  

канчатак -е, чаргаванні г – з, х – с 

у кірсе, у 

кнізе 

rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem na -к i 

nieakcentowaną końcówką 

назоўнікі жаночага роду з асновай на к і 

ненаціскным канчаткам 

końcówka -ы,  

wymiana к – ц 

канчатак -ы,  

чаргаванне к – ц 

у аптэцы, 

у бібліятэцы  

 

rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem na -к i 

akcentowaną końcówką 

назоўнікі жаночага роду з асновай на к і 

націскным канчаткам 

końcówka -э,  

wymiana к – ц 

канчатак -э,  

чаргаванне к – ц 

на рацэ 
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Практыкаванне 5 скіравана на замацаванне матэрыялу. 

Ды  шыце зака чэ  е  лоў. 

Мы был  ў Празе, а  а дарозе заехал  ў Брац  лав .  Прага, дарога) 

Учора  а ды катэцы мы шмат та цавал   ды катэка) 

Дз ця трымае ў р цэ кветк   р ка) 

На   артыў ай  ляцоўцы трэ  р ецца м жчы а.   ляцоўка) 

Белар  к  кл б “БАТЭ” г ляе ў Л зе чэм  ё аў.  л га) 

Малая дзяўчы ка раб ла це та   была ў я ў м цэ.  м ка) 

Т ры ты  лыл   раз рак   а лодцы.  лодка) 

Графічнае афармленне практыкавання прадстаўлена на малюнку 5.4. 

Малюнак 5.4 – Практыкаванне 5, урок 1 

Табліца 5.3 – Асаблівасці ўтварэння меснага склону назоўнікаў 

мужчынскага і ніякага роду з асновай на к, г, х 

typ tematu 

тып асновы 

końcówka 

канчатак 

przykłady 

прыклады 

liczba pojedyncza 

адзіночны лік 

rzeczowniki rodzaju 

męskiego i nijakiego z 

tematem na к, г, х 

назоўнікі мужчынскага і 

ніякага роду з асновай на 

к, г, х 

końcówka -у 

канчатак -у 

у сакавіку, у будынку, 

у замку, у банку,  

у кастрычніку, 

на цягніку 

niektóre rzeczowniki na -г, -х mają końcówkę -

е, odbywa się wymiana г – з, х – с 

некаторыя назоўнікі на -г, -х маюць канчатак 

-е, адбываецца чаргаванне г – з, х – с 

снег на снезе, бераг – 

на беразе, луг – на 

лузе, паверх – на 

паверсе 
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У практыкаванні 6 прапануецца запоўніць пропуск у сказе, выбраўшы 

са спісу словаформу назоўніка мужчынскага ці ніякага роду. 

Практыкаванне 6  

Добра ехаць  а  а ках  а белым   езе! 

У ба к  мож а аформ ць крэдыт  ю картк . 

З М   ка ў Брэ т мы звычай а ездз м  а цяг  к . 

Замак  та ць  а беразе рак . 

У  акав к  адз ачаюць дзе ь жа чы . 

На як м  авер е з аходз цца гэты каб  ет? 

Графічнае афармленне практыкавання прадстаўлена на малюнку 5.5. 

Малюнак 5.5 – Практыкаванне 6, урок 1 

Пасля ў кароткім граматычным каментарыі паведамляецца, што ў 

множным ліку ўсе назоўнікі маюць канчаткі -ах/-ях 

Табліца 5.4 – Утварэнне меснага склону прыметнікаў 

род і лік прыметніка канчатак прыклады 

адз. л., м. р., н. р. канчатак -ым, -ім новым, варшаўскім, 

люблінскім 

адз. л., ж. р. канчатак -ай, -ой замкавай, агляднай, 

пратэстанцкай, невялікай, 

дарагой 

мн. л. канчатак -ых, -іх новых, прыгожых, дарагіх 

Практыкаванне 7 мае імітатыўны характар, яно скіравана на свядомы 

аналіз форм меснага склону. Патрабуецца таксама звярнуць увагу на 

ўжыванне прыназоўнікаў ( а і  /ў). Практыкаванне складзена ў форме 
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дыялогаў, неабходна ўставіць словы ці словазлучэнні ў выказванні. 

Графічнае афармленне сыходнае з афармленнем практ. 5 (гл. мал. 5.4.). 

Практыкаванне 7  

Ст дэ ты  д ць   тэатр. Я ы дамов л  я    трэцца а  алове  ёмай 

каля тэатр . Некальк х чалавек яшчэ  яма. К ратар гр  ы  а ра  ў 

 атэлефа аваць  м. Да оў  це дыялог , звяртаючы ўваг   а ўжыва  е 

 ры азоў  каў. 

Дыялог 1 

А атоль: Ало! Прыв та  е! Ты дзе? 

Сяргей: Прыв та  е! Я яшчэ ў ба к , але х тка  рыед . 

А атоль: Сяргей   ба к , але  аабяцаў, што х тка  рыедзе. 

Дыялог 2 

А атоль: Ало! Ты дзе? 

Маша: Прыв та  е! Я ў а тэцы, т т вял кая чарга. Не чакайце мя е. 

Мой б лет   мя е. 

А атоль: Маша ў а тэцы. Я а  казала, каб мы яе  е чакал . 

Дыялог 3 

Уладз  лаў: Ало! Прыв та  е! Дзе ты? Мы чакаем. 

Лёша: Прыв та  е! Я ў б бл ятэцы. М е абавязкова трэба ўзяць 

к  жк . Але я  рыйд   раз  яць хв л  . 

Уладз  лаў: Лёша ў б бл ятэцы. Але ё  б дзе  раз  яць хв л  . 

Дыялог 4 

Уладз  лаў: Ало! Дзе ты? 

А дрэй: Што здарыла я? Я ў м зе . Т т  овая вы тава. 

Уладз  лаў: Ты забыў, што мы  дзём   тэатр? 

А дрэй: О  е,  е можа быць! Я  рыед   раз дзе яць хв л  . Пачакайце 

мя е. 

Уладз  лаў: А дрэй   м зе . Ё  забыў, што мы  дзём   тэатр. Але ё  

 рыедзе  раз дзе яць хв л  . 

Дыялог 5 

Ча лава: Ало! Прыв та  е! Ты дзе? 

Але а: Прыв та  е! Я ўжо ў тэатры. Што ьц  здарыла я? Дзе вы 

ў е? 

Ча лава: Мы ж дамаўлял  я    трэцца каля тэатр ! Н чога, мы 

б дзем   тэатры  раз дзе яць хв л  . К   , кал  ла ка,  раграмк . 

Ча лава: Але а ўжо ў тэатры. Я  а ра  ла, каб я а к   ла  раграмк . 

Дыялог 6 

Ча лава: Ало! Прыв та  е! Дзе ты? 
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Саша: Я  а к р ах. Нешта здарыла я? 

Ча лава: Прабач, я забыла, што ты  е  дзеш з  ам  ў тэатр. 

Ча лава: Саша  е  дзе ў тэатр. Я а  а к р ах. 

Дыялог 7 

Ак а а: Прыв та  е! Ты дзе? Мы ўжо чакаем. 

В ка: Прыв та  е. Прабачце, што   аз яю я. Я ўжо ед   а трамва . 

Ак а а: В ка ўжо едзе  а трамва . 

Дыялог 8 

Ак а а: Прыв та  е! Ты дзе? 

А я: Я ке  ка ч ю. Я ў метро. Б д   раз тры хв л  ы. 

Ак а а: А я ў метро. Я а х тка  рыедзе. 

Практыкаванне 8 – гэта заданне на падстаноўку. Выбар адзінак 

абумоўлены лексічнай спалучальнасцю. Графічнае афармленне сыходнае з 

афармленнем практ. 6 (гл. мал. 5.5.). 

Практыкаванне 8  

Да оў  це дыялог  ловам     ловазл чэ  ям  з рамк . 

 рад ктовай краме, ма тацк м м зе , о ер ым тэатры, ф лармо   , 

м   лым годзе, рацэ, а тэцы, М   к , кавяр  , цырк , к  о, метро 

Прыв та  е! Я Ягор. А як цябе зав ць? 

Прыв та  е! Я Караль. 

Ты з Польшчы? 

Так. Я  рыехаў   М   к  а  тажыроўк   а цэлы  еме тр.  

Табе  адабаецца ў Белар   ? Ты ўжо  а  еў  аглядзець М   к? 

Я  рыехаў  чора   тольк  к   ў хлеб    рад ктовай краме,  ла тыр   

а тэцы   вы  ў к бак гарбаты ў кавяр  . Але ў м   лым годзе я ўжо 

 рыязджаў   М   к да маёй  яброўк  Эм л  . Я а так ама з Польшчы, але 

ўжо два гады в чыцца ў М   к . Тады мы был   а вы таве ў ма тацк м 

м зе ,  а ка цэрце ў ф лармо   ,  а  рад таўле    ў цырк ,  а ф льме ў к  о   

 а   ектакл  ў о ер ым тэатры. І яшчэ мы катал  я  а метро. У ва  вельм  

 рыгожыя  та цы . Ой, адк ль гэты   еў? 

Гэта  т дэ ты  абрал  я  а рацэ. Там шмат ма х  яброў. Давай я 

 аз аёмлю цябе з  м . Я ы  ав чаць цябе   яваць белар  к я  е   .  

Практыкаванне 9 таксама падстановачнае. Выбар адзінак абумоўлены 

іх лексічнай спалучальнасцю і сітуатыўнасцю.  

Перад практыкаваннем змешчаны слоўнік па тэме “Кампус”, дзе 

прадстаўлены лексічныя адзінкі, неабходныя для выканання задання. 

Слоўнік да практыкавання 

Аўдыторыя – sala na uniwersytecie 
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Галоў ы кор    – główny budynek 

Мед   кт – punkt pomocy medycznej 

Пара – zajęcia, które trwają dwie godziny akademickie 

Ст дэ цк    тэр ат – akademik  

Трэ ажор ая зала – siłownia  

Фак льтэт – wydział  

Практыкаванне 9 

Выберыце  рав ль ы адказ   ра кажыце Каралю  ра ў  вер  тэт 

1. Мы жывём    т дэ цк м   тэр аце  а в л цы Ка трыч  цкая. 

а)    т дэ цк м   тэр аце 

б) ва ў  вер  тэце 

в)   б бл ятэцы 

г)    таловай 

2. Т т  а   а а, што за ятк  ў цябе б д ць  а ф лалаг ч ым 

фак льтэце. Гэта  а в л цы Карла Марк а, з   м бл зка ад юль. 

а)  а ф лалаг ч ым фак льтэце 

б)   дэка аце 

в)   б бл ятэцы 

г)    т дэ цк м   тэр аце 

3. Яшчэ табе трэба аформ ць дак ме ты ў галоў ым кор   е 

ў  вер  тэта. Ё  з аходз цца  а  ра  екце Незалеж а ц . 

а)   галоў ым кор   е 

б)    таловай 

в)     артыў ай зале 

г)   б феце 

4. К  г  мож а браць   б бл ятэцы  а  ашым фак льтэце   ў галоў ым 

кор   е. 

а)   б бл ятэцы 

б)   мед   кце 

в)   дэка аце 

г)    таловай 

5. Першая  ара ў цябе ў во емдзе ят дзявятай аўдыторы . Я а 

з аходз цца  а  ятым  авер е ў  тарой ча тцы б ды к . 

а)  а  ятым  авер е 

б)    артэры  

в)    таловай 

г)    т дэ цк м   тэр аце 

6. На  ера ы к  мож а  ерак   ць   б феце. 
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а)   б феце 

б)   аўдыторы  

в)   дэка аце 

г)   трэ ажор ай зале 

Графічнае афармленне практыкавання прадстаўлена на мал. 5.6. 

Малюнак 5.6 – Практыкаванне 9, урок 1 

Апошняе практыкаванне ўрока развівае ўспрыманне маўлення на слых. 

Прапанаваны аўдыёзапісы, якія можна пачуць у мінскім метро. Навучэнцу 

прапануецца выбраць правільную рэакцыю на тое ці іншае паведамленне. 

Рэакцыя ў заданні апісана па-польску, тут падаецца з перакладам на 

беларускую мову. Правільныя адказы ва ўсіх пытаннях запісаныя першымі. 

Графічнае афармленне зыходнае з афармленнем практ. 2 (гл. малюнак 5.2). 

Практыкаванне 10 

Кож ы, хто жыве ў М   к , давол  ча та ездз ць  а метро. Караль 

трох   ерв ецца, што  е зраз мее аб яў. Па л хай аб явы, як я г чаць   

м   к м метро   выберы  рав ль  ю рэакцыю. 

1. А цярож а, дзверы зачы яюцца. 

a. Trzeba uważać na zamykające się drzwi.  Трэба быць  важл вым, бо 

зачы яюцца дзверы). 

b. Drzwi są zepsute.   Дзверы зламал  я). 

2. Вызвал це дзверы 

a.Trzeba nie przeszkadzać zamknięciu drzwi.  Трэба  е  ерашкаджаць, 

кал  зачы яюцца дзверы). 

b.Trzeba trzymać drzwi, aby się nie zamknęły.  Трэба трымаць дзверы, 

каб я ы  е зачы  л  я). 

3. Ста цыя “Мал  аўка”. Ка цавая. Цяг  к далей  е  дзе, кал  ла ка, 

 ак  ьце ваго ы. 
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a. Stacja “Мал  аўка” jest ostatnia, wszyscy muszą wysią ć.  Ста цыя 

“Мал  аўка” а ош яя,   е  ав   ы вый ц ). 

b. Pociąg przyjechał na stację “Мал  аўка”, pasażerowie mogą wsiadać. 

 Цяг  к  рыехаў  а  та цыю “Мал  аўка”. У е мог ць  ваходз ць). 

4. Паважа ыя  а ажыры,  а ля аб явы аб закрыцц  дзвярэй  а адка ў 

ваго ы  е да   каецца. 

a. Nie można wsiadać do wagonu po ogłoszeniu o zamknięciu drzwi. 

 Нельга заходз ць  а ля аб явы аб закрыцц  дзвярэй). 

b. Trzeba uważać, bo ogłoszenie o zamknięciu drzwi brzmi już po tym, jak 

one się zamknęły.  Трэба быць  важл вым, бо аб ява аб закрыцц  дзвярэй 

г чыць  а ля таго, як дзверы зачы  л  я). 

5. Па корце  а адк  

a. Pasażerowie muszą wsiadać szybciej.  Па ажыры  ав   ы ўваходз ць 

х тчэй). 

b. Już nie można wsiadać.  Ужо  ельга ўваходз ць). 

6. На т   ая  та цыя “Мал  аўка” 

a. “Мал  аўка” to następna stacja.  “Мал  аўка” – гэта  а т   ая 

 та цыя). 

b. Pociąg znajduje się na stacji “Мал  аўка”.  Цяг  к з аходз цца  а 

 та цы  “Мал  аўка”). 

7. Паважа ыя  а ажыры,  е заходзьце за абмежаваль  ю л   ю каля 

краю  латформы –  а   цях метра ал тэ а вы окае  а р жа  е. 

a. Nie można przekraczać linii przy torze.  Нельга заходз ць за л   ю каля 

  цей). 

b. Specjalna linia zaznacza, gdzie jest kabel pod napięciem.  С ецыль ай 

л   яй абаз ача ы кабель  ад  а р жа  ем). 

8. Паважа ыя  а ажыры,  евыка а  е  рав лаў кары та  я 

э калатарам  можа  рыве ц  да  адзе  я   траўм рава  я. 

a. Trzeba uważać na schodach ruchomych, bo łatwo spa ć i otrzymać uraz. 

 Трэба быць  важл вым  а э калатары, бо мож а лёгка ў а ц    атрымаць 

траўм ). 

b. Schody ruchome są remontowane, nie można na nie wchodzić, bo to jest 

niebezpieczne.  Э калатар рама т ецца,  а яго  ельга ўваходз ць, бо гэта 

 ебя  еч а). 

9. Цяг  к  дзе да  та цы  “П шк   кая” 

a. Stacja “П шк   кая” nie jest końcowa, ale ten pociąg jedzie tylko do 

niej.  Ста цыя “П шк   кая”  е ка цавая, але цяг  к  дзе тольк  да яе). 
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b. Na stacji “П шк   кая” pociąg się nie zatrzyma.  На  та цы  

“П шк   кая” цяг  к  е   ы  цца). 

10. Паважа ыя  а ажыры,   т  айце ме цы цяжар ым жа чы ам, 

  вал дам    ажылым людзям.  

a. Wypowiedź zachęca do ustąpienia miejsca kobietom w ciąży, 

niepełnosprawnym i starszym ludziom.  Выказва  е заахвочвае ў т  аць ме цы 

цяжар ым жа чы ам,   вал дам    ажылым людзям). 

b. Kobiety w ciąży, starsi ludzie i niepełnocprawni mogą jeździć w 

specjalnych wagonach. (Цяжар ыя жа чы ы,  ажылыя людз      вал ды 

мог ць ездз ць     ецыяль ых ваго ах). 

У другім уроку па тэме “Месны склон” вывучаецца перш за ўсё яго 

часавае значэнне.  

Навучальны тэкст з’яўяляецца адначасова заданнем на актуалізацыю 

ведаў. Гэта заданне на трансфармацыю, у якім прапануецца змяніць 

лакатыўныя канструкцыі з вінавальным склонам на лакатыўныя канструкцыі 

з месным склонам. Практыкаванне складзена ў форме дыялогу. Графічнае 

афармленне сыходнае з афармленнем практ. 5 з першага ўрока (гл. мал. 5.4). 

Практыкаванне 1  

Эм л я хоча  хадз ць к ды- еб дзь з Каралем    ро  ць Вера  к  што-

 еб дзь  ара ць. Да оў  це дыялог  аводле ўзор : 

Эм л я: Я бы хацела  ай ц  к ды- еб дзь з Каралем. Што ты можаш 

 ара ць? 

Вера  ка: Балет “Лебядз  ае возера”. 

Эм л я: Караль быў  а гэтым балеце ў Ма кве, а я  е вельм  люблю 

балет. 

Вера  ка: Схадз це ў о ер ы тэатр  а “Наб ка”. Выдат ая 

 а та оўка! 

Эм л я: Мы ўжо был  ў о ер ым тэатры  а “Наб ка”. 

Вера  ка: Схадз це ў ма тацк  м зей  а  ов ю вы тав . 

Эм л я: Я ўжо была ў ма тацк м м зе   а  овай вы таве. А Караль  е 

ц кав цца жыва   ам. 

Вера  ка: Схадз це ў драматыч ы тэатр. 

Эм л я: Баю я, Караль яшчэ  е  а тольк  добра ведае белар  к ю мов , 

каб зраз мець што- еб дзь   драматыч ым тэатры. 

Вера  ка: Схадз це  а ф тболь ы матч. 

Эм л я: Але  а ф тболь ым матчы мог ць быць агрэ  ў ыя фа аты! 

Вера  ка: Пра а  ю яшчэ бата  ч ы  ад. 

Эм л я: Баю я, што ўво е ь   бата  ч ым  адзе холад а      та. 
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Вера  ка: Пакатайце я  а атракцыё ах. Парк Горкага яшчэ  рац е. 

Эм л я: М е  е  адабаюцца атракцыё ы ў  арк  Горкага. Я ўвог ле  е 

люблю атракцыё ы. 

Вера  ка: Схадз це ў га длёвы цэ тр. 

Эм л я: Караль  амрэ ў га длёвым цэ тры. Ё   х  е  ера о  ць. 

Вера  ка: Падым це я  а агляд  ю  ляцоўк . 

Эм л я: На агляд ай  ляцоўцы  амр  я. Караль вельм  люб ць 

фатаграфаваць. Ё    кол  адт ль  е  ыйдзе. 

Вера  ка: Эм л я, ды што з табой? 

Эм л я: Ох,  рабач, кал  ла ка! Я так чакаю    трэчы з Каралем   так 

хвалюю я! Давай  ач ем   ачатк . Кал  б дзе “Лебядз  ае возера”? 

У практыкаванні 2 уводзяцца назвы месяцаў. Іх неабходна расставіць у 

правільнай паслядоўнасці, праслухаўшы аўдыёзапіс. Ніжэй прадстаўлена 

графічнае афармленне практыкавання (мал. 5.7). 

Малюнак 5.7 – Практыкаванне 2, урок 2. 

Практыкаванне 3 працягвае тэму дыялога. Навучэнцам прапануецца 

трансфармацыя назваў месяцаў з назоўнага склону (запіс у афішы, гл. табл. 

5.5) у месны. Графічнае афармленне сыходнае з афармленнем практ. 5 з 

першага ўрока (гл. мал. 5.4). 

Практыкаванне 3  

Праглядз це аф ш  тэатр  о еры   балет     а  шыце,   як м ме яцы 

б д ць   ектакл  

Вера  ка: Во ь аф ша. Лебядз  ае возера б дзе адз   раз   л  та адзе   

 а два разы ў вера   ,   еж      т дзе  . Б леты ё ць тольк   а  т дзе ь,   е 

  шыя ра к  ле ы. 
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Эм л я: А  а як  яшчэ балет мож а  хадз ць? 

Вера  ка: У ка трыч  к , л  та адзе   лютым ё ць белар  к  балет 

“В таўт”. І ў л  та адзе адб дзецца  рэм ера балета “Мале ьк   ры ц”. 

Эм л я: Добра, дзяк й! А што з о ерай? 

Вера  ка: У вера       т дзе   б дзе “А да”,   ка трыч  к    лютым – 

“Рыгалета”   “Т ра дот”,   ка трыч  к    л  та адзе – “Лят чы 

гала дзец”. Паглядз  яшчэ ка цэрты: “Скарб  ца белар  кай м зыч ай 

к льт ры” ў л  та адзе   “Шэдэўры харавой о ер ай кла  к ” ў   еж  . 

Так ама ў   еж   б дзе традыцый ы  авагод   гала-ка цэрт. 

Эм л я: А кал  б дзе “Рамэа   Дж льета”? 

Вера  ка: У вера   , л  та адзе,   еж      т дзе  . Схадз це  а 

Зб г евам     еж    а “Рамэа   Дж льет ”, а ў  т дзе    а  авагод   баль   

Вял к м тэатры. Гэта б дзе вельм  рама тыч а. 

Эм л я:  Вера  ка,  е жарт й з мя е! 

Табліца 5.5 – Навучальны матэрыял “Афіша тэатра оперы і балета” 

Вера е ь 13 А да С ежа ь 2 Рамэа   Дж льета 

23 Лебядз  ае возера 5 ка цэрт “Шэдэўры 

харавой о ер ай кла  к ” 

24 Лебядз  ае возера 11 Лебядз  ае возера 

28 Рамэа   Дж льета 13 Лебядз  ае возера 

Ка трыч  к 7 В таўт 29 Навагод   гала-ка цэрт 

8 Лят чы гала дзец 30 Навагод   гала-ка цэрт 

10 Рыгалета 31 Навагод   гала-ка цэрт 

20 Т ра дот Ст дзе ь 6 Лебядз  ае возера 

Л  та ад 1 Мале ьк   ры ц 

  рэм ера!) 

10 Лебядз  ае возера 

8 ка цэрт “Скарб  ца 

белар  кай м зыч ай 

к льт ры” 

13 Вял к   авагод   баль   

Вял к м тэатры 

14 Лят чы гала дзец 17 Рамэа   Дж льета 

18 Рамэа   Дж льета Люты 5 В таўт 

25 В таўт 6 Рыгалета 

29 Лебядз  ае возера 9 Т ра дот 

Для трэніроўкі часавых канструкцый прапануецца падстановачнае 

практыкаванне. Неабходна суаднесці часавыя адрэзкі і дапоўніць сказы, 

звяртаючы ўвагу на ўжыванне прыназоўнікаў. . Графічнае афармленне 

сыходнае з афармленнем практ. 6 з першага ўрока (гл. мал. 5.5) 
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Практыкаванне 4 

Сё  я 26 л  та ада 2015 года. Прачытайце за   ы з кале дара Эм л     

 а  шыце, кал  адбыл  я гэтыя  адзе . 

Каля дар Эм л   

21.12.2014 – цяг  к   Варшав ! 

08.10.2015 –  т дэ цкая ка фэрэ цыя 

20.11.2015 – тэатр 

02.12.2015 – м зей 

29.12.2015 – ка цэрт 

29.01.2016 – аўтоб     Бела ток 

Словазлучэнні, якія неабходна ўставіць у сказы 

  м   лым годзе,  а м   лым тыд  ,   м   лым ме яцы,    а т   ым 

годзе,    а т   ым ме яцы,  а  а т   ым тыд   

Сказы з устаўленымі словазлучэннямі 

А ош   раз Эм л я была ў Польшчы ў м   лым годзе. 

Эм л я з оў  аедзе ў Польшч  ўжо ў  а т   ым годзе. 

У м   лым ме яцы Эм л я  рымала ўдзел    т дэ цкай ка ферэ цы . 

На м   лым тыд   Эм л я хадз ла ў тэатр. 

На  а т   ым тыд   Эм л я зб раецца ў м зей. 

У  а т   ым ме яцы Эм л я  ойдзе  а ка цэрт. 

Практыкаванне 5 скіравана на развіццё ўспрамання маўлення на слых. 

Прапануецца паслухаць дыялог і размясціць сказы ў правільнай 

паслядоўнасці. У дыялогу ўжываюцца формы меснага склону ў часавым 

значэнні, засваенне маўленчых канструкцый забяспечвае вырашэнне 

камунікацыйнай задачы – пакупкі білетаў у тэатр. Графічнае афармленне 

сыходнае з афармленнем практ. 2 з другога ўрока (гл. мал. 5.7). 

Тэкст практыкавання 5 

Эм л я: Добры дзе ь! Ц  ё ць яшчэ б леты  а “Па а Тадэв ша”  а 

заўтра? 

Ка  р: Добры дзе ь! На жаль,   ё ўжо ра к  ле а. 

Эм л я: А ц  б дзе яшчэ ў гэтым ме яцы “Па  Тадэв ш” з    хро  ым 

 еракладам  а а гл й к ю мов ? 

Ка  р: У гэтым  жо  е. “Па  Тадэв ш” з  еракладам  а а гл й к ю 

б дзе ў  ачатк  ка трыч  ка. Зараз  аглядж  даклад  ю дат … Пятага 

ка трыч  ка,  ят  ца. 

Эм л я: Гэта выдат а! М е два б леты, кал  ла ка. 

Ка  р: За тал  я б леты ў  артэры:  а  ершым   два аццатым радзе, 

  ложы    а балко е. 
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Эм л я: На  ершы рад балко а, кал  ла ка, бл жэй да цэ тра. І 

 адкажыце яшчэ, ц  ё ць   ектакл  з  еракладам  а а гл й к ю ў вера   ? 

Ка  р: Так,    а т   ы аўторак б дзе   ектакль “Арт”. Ц доў ая 

фра ц з кая камедыя. Якраз за тал  я два б леты  а а ош  м радзе 

 артэра. 

Эм л я: Д маю, што я вазьм     х так ама. 

Апошняе заданне ўрока – гульня, мэта якой – вывучэнне назваў 

месяцаў па-беларуску. У гульні трэба пераварочваць карткі па дзве. Калі на 

картках акажуцца назвы аднаго і таго ж месяца па-беларуску і па-польску, 

карткі застаюцца перавернутымі. Калі адпаведнікі не выпадуць, карткі 

пераварочваюцца зноў і застаюцца ў гульні. (мал. 5.8). 

Малюнак 5.8 – Гульня “Назвы месяцаў” 

Зробім высновы. На падставе праграм па польскай мове як замежнай і 

рускай мове як замежнай былі выбраны асноўныя значэнні меснага склону 

беларускай мовы для вывучэння на пачатковым этапе. Праведзена 

супастаўленне сістэмы ўтварэння форм меснага склону ў беларускай і 

польскай мовах, вызначаны цяжкасці, якія могуць паўстаць у выніку 

інтэрферэнцыі. Былі створаны дыдактычныя матэрыялы: навучальны тэкст, 

граматычныя табліцы і пятнаццаць практыкаванняў розных тыпаў. 
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5.3. Высновы па главе 

У пятай главе прадстаўлена агульнае апісанне створанага лексіка-

граматычнага курса, які ўключае 14 урокаў. Для іх было напісана 12 

навучальных тэкстаў, створана і размешчана на сайце 107 інтэрактыўных 

практыкаванняў. Урокі ілюстраваныя, для некаторых заданняў былі створаны 

або падабраны аўдыёзапісы.  

У курсе ў большай ці меншай ступені адлюстраваны ўсе 

камунікатыўныя тэмы, прапанаваныя для вывучэння на базавым узроўні 

валодання мовай у выданні “Тэст па беларускай мове як замежнай. 

Пачатковы ўзровень. Агульнае валоданне” [19]. Вылучаныя на падставе 

матэрыялаў комплексу “Сертыфікат па беларускай мове як замежнай” 

граматычныя тэмы таксама знайшлі адлюстраванне ў праекце. Граматычныя 

тэмы “Займеннікі” і “Злучнікі і злучальныя словы” могуць быць пашыраны. 

Урокі ў створаным лексіка-граматычным курсе складаюцца з 

наступных частак: навучальны тэкст па адпаведнай камунікатыўнай тэме, 

міні-слоўнік да тэксту, пытанні па тэксце, граматычныя табліцы і каментарыі, 

практыкаванні па граматыцы, практыкаванні, скіраваныя на замацаванне 

лексікі. Таксама ў главе прадстаўлены прыклады навучальных матэрыялаў 

курса (граматычная тэма – “Месны склон”, лексічныя тэмы “Арыентацыя ў 

горадзе”, “Адрэзкі часу”). 
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ГЛАВА 6 

ТЭХНІЧНЫЯ АСПЕКТЫ ПРАЦЫ НАД ЭЛЕКТРОННЫМ 

НАВУЧАЛЬНЫМ РЭСУРСАМ 

6.1. Этапы тэхнічнай працы над рэсурсам 

Пасля лінгвадыдактычнай працы над навучальным курсам неабходна 

было вырашыць шэраг тэхнічных задач. Тэхнічная праца над праектам 

праводзілся ў наступнай паслядоўнасці: 

 Апрацоўка тэкстаў згодна з задачамі курса (прастаўленне 

націскаў, выдзяленне галоўнай інфармацыі і г. д.); 

 Стварэнне і падбор прадугледжаных курсам ілюстрацый, 

аўдыёзапісаў; 

 Стварэнне інтэрактыўных практыкаванняў; 

 Распрацоўка структуры ўрокаў (мал. 6.1) 

 Размяшчэнне падрыхтаваных матэрыялаў на сайце by.lang-

study.com, уключаючы графічнае афармленне тэкстаў, табліц, 

заданняў. 

Малюнак 6.1 – распрацоўка структуры ўрока 



66 

 

6.2. Тэхнічныя сродкі, выкарыстаныя для стварэння 

навучальнага курса 

На некаторыя аспекты тэхнічнай працы над праектам хацелася б 

звярнуць асаблівую ўвагу. 

У ходзе аналізу існуючых інтэрнэт-рэсурсаў былі вызначаны асноўныя 

напрамкі працы над праектам, адным з іх з’яўляецца стварэнне 

інтэрактыўных практыкаванняў. Заданні ствараліся ў праграмах “Hot 

Potatoes” (hotpot.uvic.ca) і “LearningApps” (learningapps.org).  

Перавага аддавался праграме “LearningApps”, якая ў параўнанні з “Hot 

Potatoes” дае шырэйшыя магчымасці для стварэння розных тыпаў 

практыкаванняў. Ёсць некалькі тыпаў заданняў на суаднясенне (пошук пары, 

пошук адпаведнасцяў у табліцы, класіфікацыя, дапасаванне слова да 

малюнка), некалькі варыянтаў задання на выбар правільнага адказу 

(віктарыны з множным і адзінкавым выбарам, віктарына аформленая ў стылі 

гульні “Хто хоча стаць мільянерам”), магчыма стварыць он-лайн гульні для 

некалькіх ігракоў, графічныя практыкаванні (крыжаванкі, пошук слоў сярод 

літар). Важнай перавагай з’яўялецца прастата ўстаўкі графічных ілюстрацый, 

аўдыёзапісаў. Інтэрфэйс праграмы інтуітыўна зразумелы, рэсурс просты ў 

выкарыстанні. Створаныя практыкаванні захоўваюцца ў інтэрнэце, іх можна 

лёгка рэдагаваць, аўтаматычна генеруецца код для ўстаўкі на сайт. 

Першапачаткова планавалася выкарыстоўваць для стварэння заданняў 

толькі праграму “LearningApps”, але ў сувязі з выкарыстаннем розных 

графічных сістэм у беларускай і польскай мовах актуальным было 

змяшчэнне ў практыкаваннях экраннай клавіятуры. Гэтая функцыя 

адсутнічае ў “LearningApps”, але выдатна распрацавана для “Hot Potatoes”, 

таму ў другой праграме распрацоўваліся заданні на запаўненне пропускаў з 

уводам тэкста. Да мінусаў “Hot Potatoes” можна аднесці складанае 

рэдагаванне гатовага практыкавання. Заданне для выканання он-лайн 

захоўваецца ў фармаце html, а праўкі магчыма ўносіць толькі ў файлы, 

захаваныя з арыгінальнымі пашырэннямі праграмы. 

Створаныя матэрыялы размяшчаліся на сайце “Вывучаем беларускую: 

з любоўю да мовы” (by.lang-study.com). Сайт створаны на базе платформы 

“Wordpress” (wordpress.org). Платформа дае магчымасці размяшчэння тэксту 

і ілюстрацый, сыходныя з магчымасцямі тэкставага рэдактара. Але былі 

выкарыстаны і некаторыя магчымасці змянення коду, перш за ўсё пры 

ўстаўцы он-лайн практыкаванняў, аўдыёзапісаў, а таксама для графічнага 

афармлення дыялогаў.  
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Для запісу гуку (напрыклад, пры стварэнні ўводна-фанетычнага курсу) 

выкарыстоўвалася праграма “Voice Recorder” (online-voice-recorder.com/ru/), 

выкарыстоўваліся прадстаўленыя магчымасці рэдагавання гуку. 

Ілюстрацыі ствараліся пераважна ў графічным рэдактары “Harmony” 

(mrdoob.com/projects/harmony/). Былі выкарыстаны магчымасці сервіса 

“Google Slides”, мовы праграмавання “Scratch”. 

У якасці навучальнага і даведачнага матэрыялу былі выкарыстаны 

відэаўрокі В. Я. Елісеевай, змешчаныя ў раздзеле “Экспресс-курс по 

созданию сайта с помощью WordPress для контент-менеджера” [8] і 

“Создание игр на Scratch” [7] на сайце “Информационные технологии: 

электронное обучение, компьютерная филология”. 

6.3. Высновы па главе 

У шостай главе пералічаны этапы тэхнічнай працы над электронным 

навучальным курсам, пералічаны праграмныя сродкі, выкарыстаныя пра яго 

стварэнні з акцэнтам на сродкі стварэння інтэрактыўных практыкаванняў. 

Хацелася б таксама адзначыць, што практычна адсутнічалі праблемы, 

звязаныя з выкарыстаннем беларускай мовы (падтрымка праграмамі 

беларускай клавіятуры, беларускамоўныя версіі праграм). Можна сказаць, 

што ў межах нашай працы тэзіс Андраша Корная [36] аб шырокай 

прадстаўленасці беларускай мовы ў інтэрнэце быў пацверджаны. 

Варта заўважыць, што ў ходзе тэхнічнай працы над праектам былі 

ажыццяўлены дзве важныя задачы: створаны ЭАР з’яўляецца 

мультымедыйным (задзейнічаны зрокавы і слыхавы каналы ўспрымання) і 

ўтрымлівае інтэрактыўныя практыкаванні. Наяўнасцю двух гэтых 

кампанентаў адначасова не адзначаецца ніводны з існуючых інтэрнэт-

рэсурсаў па беларускай мове як замежнай. Тым не менш неабходна дадаць, 

што тэхнічнае і графічнае афармленне ЭАР патрабуюць сур’ёзнага 

ўдасканалення, пажадана з удзелам спецыялістаў.  
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

У ходзе працы быў створаны і размешчаны на сайце “Вывучаем 

беларускую: з любоўю да мовы” (by.lang-study.com) электронны навучальны 

курс па беларускай мове як замежнай на пачатковым узроўні для 

польскамоўных навучэнцаў.  

На падрыхтоўчым этапе працы былі прааналізаваны існуючыя 

інтэрнэт-рэсурсы для вывучэння беларускай мовы як замежнай. Было 

выяўлена, што большасць электронных рэсурсаў для вывучэння беларускай 

мовы – гэта тэкстаграфічныя рэсурсы; ніводны рэсурс не можа служыць 

сродкам адначасовага вывучэння розных аспектаў мовы; большасць з 

прааналізаваных рэсурсаў прадстаўляе лексічную і граматычную 

інфармацыю непаслядоўна і фрагментарна; ніводны рэсурс не ўтрымлівае 

інтэрактыўных практыкаванняў. У той жа час наяўнасць падобных ЭАР 

сведчыць пра цікавасць замежнікаў да беларускай мовы. На аснове 

праведзенага аналізу былі вызначаны тры асноўныя прынцыпы далейшай 

працы над праектам: мультымедыйнасць ЭАР, інтэрактыўнасць 

практыкаванняў, адначасовае вывучэнне розных аспектаў мовы. 

Таксама быў праведзены аналіз выдання “Тэст па беларускай мове як 

замежнай. Пачатковы ўзровень. Агульнае валоданне” [19]. На аснове 

пералічаных матэрыялаў былі вызначаны граматычныя і лексічныя тэмы, 

якія неабходна адлюстраваць у ЭАР. 

Наступным этапам стаў падбор і стварэнне матэрыялаў для ЭАР. У 

выніку паўстала 20 урокаў, першыя шэсць складаюць уводна-фанетычны 

курс, астатнія прысвечаны пэўным лексічным і граматычным тэмам і ў 

асноўным складаюцца з наступных частак: слоўнік да тэксту, навучальны 

тэкст па адпаведнай камунікатыўнай тэме (большасць тэкстаў створана ў 

форме дыялогаў ці палілогаў), пытанні па тэксце, граматычныя табліцы і 

каментарыі, лексіка-граматычныя практыкаванні. Было створана 12 

навучальных тэкстаў, 107 лексіка-граматычных практыкаванняў.  

Апошнім этапам працы стала размяшчэнне створаных матэрыялаў на 

сайце “Вывучаем беларускую: з любоўю да мовы” (by.lang-study.com). Сайт 

створаны на платформе “Wordpress”, былі выкарыстаны як стандартныя 

магчымасці размяшчэння матэрыялаў, так і магчымасці, звязаныя са зменай 

коду html. У праграмах “Hot Potatoes” і “Learningapps” было створана больш 

за сто практыкаванняў розных тыпаў: заданні на запаўненне прабелаў, на 

суаднясенне, на размяшчэнне элементаў у правільнай паслядоўнасці, на 

выбар адказу, крыжаванкі, пошук слоў сярод літар, он-лайн гульні. Былі 

выкарыстаны такія магчымасці праграм, як устаўка ілюстрацый і 
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аўдыёзапісаў, увод альтэрнатыўных адказаў, вывядзенне правільнага адказу. 

Створаны ЭАР ілюстраваны, большасць ілюстрацый створана аўтарам 

праекта. Малюнкі і фотаздымкі выкарыстоўваюцца для акрэслення 

камунікатыўнай сітуацыі ў навучальным тэксце, для ўвядзення і замацавання 

лексікі. ЭАР утрымлівае 65 аўдыёзапісаў, большасць з іх створана аўтарам 

праекта. 

Прадстаўлены ў дадзенай працы праект доўгатэрміновы і патрабуе 

далейшага развіцця. Вызначым асноўныя перспектывы і напрамкі 

дзейнасці. 

Распрацоўка большай колькасці навучальных матэрыялаў. На 

дадзены момант ЭАР недастаткова раскрывае некаторыя лексічныя і 

граматычныя тэмы, прадстаўленыя ў выданні “Тэст па беларускай мове як 

замежнай. Пачатковы ўзровень. Агульнае валоданне” [19]. Гэта лексічная 

тэма “Назвы жывёл” і граматычныя тэмы “Ужыванне займеннікаў”, 

“Ужыванне злучнікаў”. У ЭАР могуць быць уключаны тэмы, не 

прадстаўленныя ў матэрыялах комплексу “Сертыфікат па беларускай мове як 

замежнай”, напрыклад, “Назвы адзення і абутку”, “Здароўе”. Неабходна 

таксама павялічыць колькасць лексіка-граматычных практыкаванняў. 

Магчыма стварэнне дадатковага раздзелу “Практыкаванні”. Калі параўнаць 

працэс электроннага навучання з традыцыйным, такі раздзел будзе 

адпавядаць “рабочаму сшытку” – збору практыкаванняў, выконваючы якія, 

навучэнец даводзіць атрыманыя навыкі да аўтаматызму.  

Для больш эфектыўнай рэалізацыі культуралагічнага кампаненту 

магчыма стварэнне комплексу навучальных тэкстаў краязнаўчай тэматыкі, 

суадносных з асноўнымі матэрыяламі ЭАР. Задачы навучальнага тэксту і 

курса ў цэлым не могуць быць зведзены толькі да рэалізацыі 

культуралагічнага кампаненту. Акрамя гэтага, аб’ёмныя навучальныя тэксты 

могуць быць складанымі для ўспрымання на пачатковым узроўні валодання 

мовай. Выйсцем зноў жа можа стаць стварэнне асобнага раздзелу ЭАР. 

Узорам падобнага комплексу тэкстаў можа быць папяровае выданне 

“Беларусь: лингвокультурологический комплекс” [3], якое ўключае слоўнік 

нацыянальных рэалій Беларусі, прэцэдэнтныя выказванні і аўтэнтычныя 

тэксты з паралельным перакладам. У выпадку ЭАР інфармацыя асноўнага і 

дадатковага раздзелаў можа быць звязана з дапамогай гіперспасылак. 

Распрацоўка матэрыялаў, скіраваных на паўтарэнне, 

прамежкавых тэстаў. Плануецца стварыць прамежкавыя тэсты, уключыць у 

структуру ўрокаў заданні на паўтарэнне і актуалізацыю ведаў. 
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Падбор і стварэнне аўдыё- і відэаматэрыялаў для ЭАР. 

Мультымедыйнасць ЭАР была адным з пранцыпаў працы над праектам. У 

пэўнай ступені нам удалося дасягнуць пажаданага выніку, але візуальны 

канал успрымання тым не менш значна пераўзыходзіць слыхавы. У сувязі з 

гэтым падбор і стварэнне аўдыё- і відэаматэрыялаў застаюцца важнай 

задачай. 

Тэхнічнае і графічнае ўдасканаленне ЭАР – стварэнне новых 

ілюстрацый, паляпшэнне афармлення ЭАР, пажадана з удзелам 

спецыялістаў. 

Выкарыстанне матэрыялаў сайта “Вывучаем беларускую: з 

любоўю да мовы” (by.lang-study.com). Сайт “Вывучаем беларускую: з 

любоўю да мовы” — гэта эксперыментальная пляцоўка, дзе студэнты 

філалагічнага факультэта БДУ змяшчаюць свае распрацоўкі, звязаныя з 

электронным навучаннем беларускай мове. Найважнейшым, на нашу думку, 

з’яўляецца размяшчэнне гіперспасылак на матэрыялы раздзелу “Слоўнік”. 

Прадстаўленыя ў раздзеле слоўнікавыя артыкулы ў асноўным ілюстраваныя і 

ўтрымліваюць прыклады ўжывання слоў, большасць загаловачных слоў 

агучана. Магчыма таксама выкарыстанне матэрыялаў раздзелаў 

“Практыкаванні”, “Дыялогі” і “Тэксты”. Адначасова магчыма стварэнне 

матэрыялаў для названых раздзелаў сайта з улікам патрэб ЭАР. 

У больш аддаленай перспектыве магчыма стварэнне падобных ЭАР 

для іншых узроўняў валодання беларускай мовай як замежнай.  

Апрабацыя праекта. Удасканаленне ЭАР магчыма толькі пры ўмове 

яго апрабацыі. Гэта галоўная і адначасова найбольш складаная задача 

далейшага развіцця праекта. Спадзяёмся, што такая магчымасць можа 

прадставіцца падчас правядзення Міжнароднай летняй школы беларусістыкі, 

якая будзе праходзіць у Мінску з 30 чэрвеня да 15 ліпеня 2016 г.  
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