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тигра насыщено эпитетами: «�An hour of heavy, delicious, beautiful rain� 
Body curled, tail flat. Coat clumpy with wetness. Smaller when wet� Even in 
this condition, firm, muscular, alive�» [4, p. 302�303]. 
Итак, проведенный детальный анализ формы дневника в романе 

Я. Мартела «Жизнь Пи», позволяет сделать следующие выводы. В про-
изведении представлены все наиболее традиционные черты дневниковой 
формы: субъективизм повествования, периодичность и спонтанность ве-
дения записей, их интимный характер и отсутствие адресата. Единствен-
ным отступлением от нормы является отсутствие в дневнике Пи кон-
кретных дат, однако это объясняется его специфическим восприятием 
окружающего мира. 
Форма дневника представлена в романе единичным фрагментом, раз-

мещенным в конце второй части произведения. Такое расположение 
дневниковых записей героя предопределяет их роль в романе: наравне с 
другими приемами верификации, они призваны усиливать правдо-
подобность описываемых событий. 
Композиционное и стилистическое оформление фрагмента находятся 

в прямой зависимости от физического состояния и настроения централь-
ного персонажа. С одной стороны, отчаяние и бессилие Пи объясняют 
краткость и простоту повествования в абзацах 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8. Надежда 
героя на спасение в пятом абзаце, с другой стороны, проявляется в боль-
шей описательности, многочисленных позитивно окрашенных эпитетах 
и пристальном внимании героя к деталям. 
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ВIДЫ  ПРАКТЫКАВАННЯЎ  ПРЫ  РАЗВІЦЦІ  IНТАНАЦЫЙНАЙ 
ВЫРАЗНАСЦІ  МАЎЛЕННЯ  СТАРШАКЛАСНIКАЎ 

А. П. Літвiнава 

У сучасным адукацыйным кантэксце вялiкая ўвага надаецца тым 
тэндэнцыям, якiя забяспечваюць асобаснае развiццё вучня ў максiмальна 
магчымым дыяпазоне росту яго iндывiдуальных рэсурсаў. У прыват-
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насцi, актыўна развiваюцца iдэі асобасна-арыентаванай i камунiкатыўна-
дзейнаснай накiраванасцi навучання. Гэта праяўляецца ў тым, што ў 
цэнтры навучальнай дзейнасцi апыноўваецца моўная асоба. Вучэбны 
працэс атрымлiваецца сфакусаваным на маўленчай дзейнасцi 
школьнiкаў, якая можа ажыццяўляцца ў наступным фармаце: аўдзi-
раванне, гаварэнне, чытанне, пiсьмо. 
Такiм чынам, iмкненне да ўдасканалення маўлення з'яўляецца 

прыярытэтным, а мова пачынае выступаць не толькi як вучэбны прадмет, 
але i як асноўны сродак навучання i станаўлення асобы у адзiнстве яе 
прыродных, псiхалагiчных i культурных якасцей. Рэалiзацыi гэтых 
напрамкаў на ўроках беларускай мовы ў старшых класах можа спрыяць 
праца над iнтанацыйным аспектам маўлення, якая забяспечвае больш 
асэнсаванае авалоданне мовай у працэсе камунiкацыйнага сама-
выяўлення асобы. 
Яркiм сведчаннем таго, што iнтанаванне залежыць ад усяго кантэксту 

маулення, ад глыбiнi асэнсавання i перажывання моўцам адлюстраванай 
сiтуацыi, з'яўляюцца наступныя вiды практыкаванняў. 
Вершаваныя радкi А. Астрэйкi вучням прапануецца агучыць так, 

быццам бы яны: 
� чытаюць прагноз надвор�я; 
� з сумам глядзяць у вакно; 
� толькi што прачнуліся i будзяць астатнiх:  
 
Пайшла гуляць мяцелiца 
Пад ветру шум глухi, 
I падаюць i сцелюцца 
Сняжынкi на шляхi� 
 
У далейшым патрабуецца выбраць той з варыянтаў, якi найбольш 

падыходзiць да настрою верша. (Пазней паведамляецца, што верш 
А.Астрэйкi завецца «Вясёлая зiма»). 
Да такога, напрыклад, выказвання: «Iду па Траецкiм» �папярэдне 

прапануецца паставiць удакладняльныя пытаннi: 
� калi iду: увечары цi ранкам? 
� спяшаюся, iду па справах цi ужо скончыў свае справы: гуляю, адпа-

чываю? 
� адзiн iду цi удваiх?  
� з кiм iду? 
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Потым высвятляецца, якiя пачуццi выклiкае у вучняў гэта выказванне 
зараз. Прапануецца агучыць яго так, каб iншыя маглi здагадацца пра 
ўяўленыя абставiны. 
Карысным будзе выкарыстаць гэты выраз як зачын для складанага 

сiнтаксiчнага цэлага, якое апiсвае ўяўленыя старшакласнiкамi абставiны, 
а затым зачытаць увесь урывак адпаведна яго эмацыянальнай 
афарбоўцы. 
Сэнсавая роля лагiчнага нацiску пераканаўча праяўляецца пры 

разглядзе наступнага задання. 
Да ўвагi вучняў прапануецца сказ-выказванне, што выражае заўвагу 

вучню, якi на кожным слове памыляецца: 
� Лепей чытай! 
� Лепей чытай! 
Патрабуецца высветлiць, у якой маўленчай сiтуацыi будзе дарэчна 

другое выказванне. 
Да кожнага з варыянтаў потым можна прапанаваць дапiсаць даданую 

частку, якая б выражала прычынныя адносiны. 
Напрыклад: Лепей чытай, бо я не разумею. 

Лепей чытай, бо на заўтра шмат заданняў. 
Вялiкае значэнне для рэльефнай перадачы сэнсу, акрамя лагiчных на-

цiскаў, маюць паўзы, якiя не заўсёды супадаюць са знакамi прыпынку ў 
пiсьмовым тэксце. 
Як можа рэалiзоўвацца iх акцэнтавальная функцыя, пакажа наступнае 

практыкаванне: 
Прааналiзуйце радкi з паэмы Р.Барадулiна: 
Мне цябе не стае 
Тае 
Дзе павiнна рабiцца падоўжаная паўза? Якое слова яна вылучае i 

чаму? 
Падкрэслiваецца, што пауза носiць псiхалагiчнае адценне, а не толькi 

рытмiчнае. Адзначаецца, што такая з'ява нярэдка сустракаецца ў 
сучаснай паэзii, а у лiтаратуразнаўстве мае спецыяльную назву 
анжамбеман � «перакрочванне». 
Напрыклад: 
Што гэта: нервы сваволяць цi / 
Нельга без крыку ў гэтым жыццi? 
(А. Вярцiнскi) 
Пры абмеркаваннi гэтых прыкладаў адзначаецца, што ў цэлым 

граматычна непрадбачаныя паўзы надаюць маўленню эмацыянальна 
ўзрушаны, асаблiва непасрэдны i пранiкнёны характар. К.С.Станiслаўскi 
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называў паўзы «красамоўным маўчаннем», бо яны ўмеюць паказаць тое, 
што слову недаступна. 
Перпектыўным кiрункам у працы над iнтанацыяй з�яўляецца зварот да 

паэзii, сродкамi сэнсавай выразнасцi ў якой служаць артыкуляцыйна-
акустычныя якасцi гукаў. У сувязi з гэтым абгрунтаваным будзе 
выкарыстанне вершау, у якiх назiраецца такая з'ява, як гукапiс � 
свядомае ўжыванне гукаў, якiя паўтараюцца ў тэксце, надаючы яму 
мiлагучнасць i экспрэсiўнасць. 
Напрыклад, вучням прапануецца ўслухацца ў вядомыя пачатковыя 

радкi верша Р. Барадулiна «Матылёк». Карысным для школьнікаў будзе 
адказаць на такiя пытаннi: 1) Якiя паўторы гукаў ствараюць паэтычны 
малюнак? 2) Якія пачуцці перадаюць прачытаныя радкі? 3) У якім тэмпе 
(запаволена ці паскорана) і з якой гучнасцю (вельмі гучна ці не вельмі) 
варта чытаць гэты ўрывак? 
Падкрэслiвальная роля iнтанацыйных праяў як знакаў-сiмптомаў, што 

адлюстроўваюць эмацыянальна-псiхалагiчную насычанасць узаемiн, 
адзначаецца падчас працы над вершам Алеся Пiсьмянкова. Пры гэтым 
звяртаецца ўвага вучняў на паступовую змену агульнай танальнасцi 
паэтычных радкоў ад побытавай да фiласофскай: 

Сустрэча 

� Вiтаю! 
� Вiтаю! 
� Спяшаеш? 
� Спяшаю! 
Такая гаворка. 
Такая сустрэча. 
Дарога пад горку. 
Бярэцца на вечар� 
 
Бяскрыла жартуем, 
Што крылаў не чуем. 
Жартуем? Не чуем? Не маем? 
Спяшаем, спяшаем, спяшаем� 
 
Намі ахарактарызаваны асобныя вiды практыкаванняў, якiя 

накiраваны не толькi на ўдасканаленне iнтанацыйных уменняў навучэн-
цаў, але i на забеспячэнне развiцця iх пазнавальных, iнтэлектуальных i 
псiхалагiчных магчымасцей. Гэта значыць, што ў школьнiкаў паступова 
фармiруюцца ўменнi адлюстроўваць iндывiдуальную непаўторнасць 
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светаасэнсавання i светаадчування, удасканальваюцца ўменнi рэгуляваць 
асобныя фанацыйныя характарыстыкi маўлення (тэмп, гучнасць, 
паўзацыю, акцэнтнае вылучэнне, тэмбральную афарбоўку, вышыню 
голаса), развiваюцца здольнасцi да эмпатыi i рэфлексii. 

«Нашы лепшыя словы � iнтанацыі», � калiсьцi парадаксальна заўва-
жыла М. Цвятаева. І ёсць падставы з ёй пагадзiцца. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КАУЗАТИВНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  
В  ИТАЛЬЯНСКОМ  ЯЗЫКЕ  (НА  МАТЕРИАЛЕ  РОМАНА  

АЛЕССАНДРО  БАРИККО  «ШЕЛК») 

Е. В. Логовик  

Объектом данной работы являются каузативные конструкции италь-
янского языка. Исследование проводилось на примерах из романа Алес-
сандро Барикко [4] и его перевода на русский язык Геннадия Киселе-
ва [1].  
Основной целью данного исследования является проведение ком-

плексного анализа каузативных конструкций в итальянском языке. Для 
этого нами был поставлен ряд следующих задач: 
Раcсмотреть, что представляют собой каузативные конструкции, из 

каких компонентов они состоят, где в итальянском языке эти компонен-
ты должны находиться и какую роль выполняют в каузативной конст-
рукции.  
Изучить вопрос об условиях реализации двух основных каузативных 

значений: фактитивности и пермиссивности.  
Объяснить разницу между грамматическим и логическим подлежа-

щим в каузативных конструкциях. 
Показать наглядно все компоненты каузативных конструкций: каузи-

рующий глагол (fare/lasciare), каузируемый глагол (инфинитив), грамма-
тическое подлежащее (подлежащее каузативной конструкции), логиче-
ское подлежащее (подлежащее инфинитива, то есть то, которое выпол-
няет действие, указанное инфинитивом), а также дополнения (объектное, 
адресата действия, действующего лица, действующей причины = 
complеmenti: oggetto, di termine, di agente, di causa efficiente). 
Рассмотреть, как и когда мы можем преобразовать каузируемый гла-

гол из имплицитной формы в эксплицитную. 
В ходе исследования нами применялся метод компонентного анализа 

каузативных конструкций; интерпретационный метод при объяснении 
значения каждого высказывания, содержащего каузативную конструк-
цию; а также трансформационный метод при преобразовании имплицит-


