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2006 гг. Частка крыніц была здабыта даследчыцамі ў замежных архівах, доступ да якіх доўгі час быў 

абмежаваны. Не раз ім прыходзілася сутыкацца і з тэрміналагічнымі праблемамі: «Мова дакументаў 

складаная, шмат спецыфічнай тэрміналогіі. У ходзе даследавання распрацавалі з Валянцінай 

Мікалаеўнай для зручнасці спецыяльныя слоўнікі», – узгадвае Любоў Васільеўна [2]. Вынікам 

крапатлівай працы сталі манаграфіі «Жаночы касцюм на Беларусі» (2007) і «Мужчынскі касцюм на 

Беларусі» (2007) – першыя даследаванні такога роду ў айчыннай этналогіі, якія дэманструюць багацце 

беларускага касцюма, яго этнічную спецыфіку, разнастайнасць, сувязь з еўрапейскімі традыцыямі. У 

2018 г. гэтыя працы выйшлі пад адной вокладкай – «Беларускі касцюм». 

Відавочна істотнасць укладу Л.В. Ракавай у падрыхтоўку цэлага шэрагу калектыўных прац: 

«Праздники и обряды в Белорусской ССР» (1988), энцыклапедыя «Этнаграфія Беларусі» (1989), «Сям’я 

і сямейны быт беларусаў» (1990), «Беларусы» (1998), шматтомнае выданне «Беларусы» (з 1995). Сярод 

апошніх публікацый такога кшталту – серыя «Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем» 

(2010–2017), прысвечаная этнічнай гісторыі, асаблівасцям матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай 

культуры шасці гісторыка-этнаграфічных рэгіѐнаў Беларусі. Да друку рыхтуюцца дзве заключныя 

манаграфіі гэтай серыі – па Заходняму Палессю і Падняпроўю. Выхаду апошняй даследчыца чакае 

асабліва. 

Працы Л.В. Ракавай выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе ў ВНУ пры падрыхтоўцы кадраў 

разнастайных спецыяльнасцей. У прыватнасці, пэўны час Любоў Васільеўна працавала на кафедры 

мадэлявання касцюма ў Інстытуце сучасных ведаў імя А.М. Шырокава, дзе распрацавала свой аўтарскі 

курс «Гісторыя беларускага касцюма». Пазітыўны водгук з боку студэнтаў ѐн набыў не толькі дзякуючы 

грунтоўным тэарэтычным ведам, якія яны атрымлівалі падчас заняткаў. Пасродкам рэгулярна 

рэалізуемай серыі майстар-класаў моладзь мела магчымасць авалодаць спосабамі апранання і нашэння 

асобных элементаў традыцыйнага касцюма беларусаў. 

Любоў Васільеўна Ракава з’яўляецца аўтарытэтным айчынным этнолагам, плѐнна працуе ў 

складзе савета па абароне дысертацый Д 01.42.01., а яе працы атрымалі прызнанне не толькі ў Беларусі, 

але і па-за межамі краіны. Толькі манаграфія «Мужчынскі касцюм на Беларусі» у 2007 г. прынесла 

некалькі ўзнагарод: дыплом лаўрыята прэміі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі і дыплом на 

Міжнароднай кніжнай выставе ў Маскве. Серыі «Мужчынскі касцюм на Беларусі» і «Жаночы касцюм 

на Беларусі» прысвоены знак-сімвал «Залаты фаліянт» і выдадзены дыплом пераможцы Нацыянальнага 

конкурсу «Мастацтва кнігі – 2008» у намінацыі  «Лепшае навуковае выданне». Любоў Васільеўна – 

лаўрыят прэміі «За духоўнае адраджэнне» (2008) за шматтомнае выданне «Беларусы». У 2018 г. па 

выніках Міжнароднага конкурса «Мастацтва кнігі» дзяржаў-удзельніц СНД манаграфія «Беларускі 

касцюм» атрымала чатыры дыпломы першай ступені: у Мінску, Маскве, Душанбэ (у намінацыі «Мая 

краіна»), а таксама ў Ашхабадзе (у намінацыі «Кніга года») [1]. 

Працы Л.В. Ракавай дэманструюць здольнасць даследчыцы зрабіць навуковую тэму «серыйнай», 

бачыць яе разнастайнасць і распрацоўваць з улікам актуальных рэалій, а таксама бясспрэчнае ўменне 

працаваць у розных сферах этналогіі аднолькава плѐнна. Навукова-даследчая дзейнасць Л.В. Ракавай – 

прыклад годнага служэння на карысць беларускай этналагічнай навукі. 
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Эпісталярны жанр утрымлівае ў сабе бясспрэчныя ўнутраныя магчымасці самастойнага стылѐва-

жанравага даследавання жыцця. Шырокаму колу чытачоў эпісталярная спадчына Івана Шамякіна амаль 

невядомая, бо асобна нідзе не публікавалася. Перапіска класіка беларускай літаратуры ўяўляе для 

чытача найбольш яркае ўвасабленне асобы пісьменніка і з’яўляецца на сѐнняшні дзень адным з самых 

вычарпальных аповедаў пра яго жыццѐ, абставіны напісання і публікацыі яго шматлікіх твораў, 

з’яўляецца своеасаблівай ―творчай лабараторыяй‖ пісьменніка і ў шэрагу выпадкаў ўяўляе сабой 

арыгінальны мастацкі тэкст. 

Эпісталярная спадчына Івана Шамякіна мае выразны публіцыстычны  характар. У перапісцы 

пісьменніка выказваліся і абмяркоўваліся актуальныя праблемы часу і развіцця беларускага грамадства. 

Эпісталярый дае магчымасць узнавіць канкрэтныя падзеі літаратурнага і грамадскага жыцця, творчую 

атмасферу, у якой жыў і працаваў пісьменнік. Акрамя таго, перапіска багатая на звесткі пра творчыя 

інтарэсы пісьменніка, кола яго сувязей і ўзаемаадносін, сямейны побыт, грамадскую дзейнасць і г.д. 

 Храналагічна эпісталярый Івана Шамякіна ахоплівае амаль шэсцьдзесят гадоў – гадоў 

інтэнсіўнай і самаадданай працы пісьменніка на ніве беларускай літаратуры. Характар часу ў лістах 

І. Шамякіна выяўлены вельмі выразна, таму, безумоўна, нешта ў лістах з цягам часу састарэла. У 

некаторых лістах заўважаецца шмат неістотных цяпер дэталей, якія гавораць толькі самі за сябе і не 

нясуць у сабе мінулага значнага сэнсу.  

 Аднак лісты І. Шамякіна не ўстарэлі ў галоўным. Пазнавальныя вартасці эпісталярыя Івана 

Шамякіна вартыя ўвагі, але цікавы ѐн у першую чаргу іншым – вельмі прадстаўнічай прысутнасцю 

аўтарскай асобы. Гэта якраз тое, што не старэе, не можа ўстарэць, бо, як кажа сам пісьменнік, ―галоўнае 

– гэта пачуцці: чалавек пастаянны ў сяброўскіх прывязанасцях, як і ў каханні. Часам у прагнасці да 

работы, эгаізма, сябелюбства ці проста глупства і яго дзіцяці – зазнайства мы недастаткова цэнім гэты 

найдаражэйшы скарб‖ (ліст № 46 Паўлу Кабзарэўскаму ад 31 кастрычніка 1966 года). 

―Пачуцці‖ і ―розум‖ абавязкова прысутнічаюць ў лістах Івана Шамякіна. Гэтыя ―мінітворы‖ як 

нельга дакладней перадаюць асобу аўтара і немагчымыя без суб’ектыўных адносін да напісанага ім. Але 

гэта не азначае, што аўтарская суб’ектыўнасць перарастае ў суб’ектывізм. Такая суб’ектыўнасць мае 

свой характар, і вялікае значэнне мае хто выступае ў якасці аўтара і адначасова ―героя‖ такіх 

―мінітвораў‖. Калі ў аўтара за плячыма немалы жыццѐвы шлях, веды, цікавыя думкі, маральны і 

грамадскі вопыт – тады напісанае ім перадае усе адценні і фарбы жыцця, з’яўляецца непасрэдным 

водгукам на запатрабаванні грамадства і часу, а значыць, валодае сілай аб’ектыўнасці. 

 Многія даследчыкі разглядаюць эпісталярый як другарадны жанр у творчасці любога 

пісьменніка. Цікавасць да эпісталярнага жанру ў савецкім літаратуразнаўстве ажывілась з другой 

паловы 50-х гадоў, калі прыватная перапіска пачала цікавіць даследчыкаў унутрана, перш за ўсѐ як 

матэрыял, у якім шырока выяўляўся грамадска-сацыяльны змест. 

          Лісты Івана Шамякіна адрасаваныя розным людзям: рускім і беларускім пісьменнікам, 

перакладчыкам, супрацоўнікам выдавецтваў, сябрам і блізкім,  чытачам. Лісты ахопліваюць перыяд з 

1947 па 1975 год і нясуць у сабе выразны адбітак часу. У гэтых невялікіх аўтарскіх ―творах‖ Іван 

Шамякін прысутнічае ўвесь: як пісьменнік і чалавек, як асоба, грамадзянін і патрыѐт. Сярод лістоў Івана 

Шамякіна ѐсць перапіска з яго даўнім сябрам і перакладчыкам яго твораў на рускую мову Паўлам 

Сямѐнавічам  Кабзарэўскім. Прыватная перапіска з Кабзарэўскім заключае ў сабе праўдзівую 

―аповесць‖ пра жыццѐ самога Івана Шамякіна, яго інтарэсы, творчыя планы, надзеі і расчараванні, у 

многім падмацоўвае аўтабіяграфію , а таксама служаць непасрэдным дапаўненнем яго творчасці як 

своеасаблівая ―споведзь‖ пісьменніка. Лісты Івана Шамякіна дапамагаюць глыбей зразумець  і сутнасць 

мастацкіх твораў пісьменніка, атмасферу, у якой яны былі напісаны. 

           Лісты – гэта заўсѐды дыялог. У перапісцы Івана Шамякіна адсутнічае гвалтоўна навязанае  

пачуццѐ грамадскага і творчага абавязку. Ён шчыра і па сваім ўласным жаданні цікавіцца самымі 

рознымі пытаннямі жыцця блізкіх і далѐкіх для яго людзей, бярэ на свае плечы немалы клопат. Ім 

напісана нямала лістоў пра выдзяленне кватэр класікам беларускай літаратуры і пакуль малавядомым 

аўтарам ( лісты № 58 і № 64 ), пасылку кніг з аўтографамі вядомых аўтараў беларускай літаратуры для 

вясковых бібліятэк ( ліст № 42 ), пра вырашэнне далейшага лѐсу перасяленцаў пасля аварыі на 

Чарнобыльскай АЭС і дапамогу ім ( ліст № 67 ) і многае іншае. Адчуваецца, што гэта ўнутраная 

неабходнасць чалавека, які  іначай сваѐ жыццѐ проста не ўяўляў. Пісьменнік заўсѐды быў сярод людзей, 

жыў іх штодзѐннымі клопатамі. Без гэтай трывалай сувязі, паўсядзѐннай зацікаўленасці пісьменніка 

справамі самых розных людзей наўрад ці былі б напісаны самыя значныя творы пісьменніка. Жыць 

жыццѐм народа, яго інтарэсамі  - адзін з важнейшых эстэтычных прынцыпаў творчасці Івана Шамякіна. 
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           Іван Шамякін любіў і ўмеў пісаць лісты, прычым быў дастаткова шчыры і адкрыты ў сваіх 

поглядах і выказваннях. 

           Лісты Івана Шамякіна дазваляюць, з аднаго боку, ўдакладніць храналогію жыцця і творчасці , а з 

другога, іх можна разглядаць як творчую лабараторыю пісьменніка, дзе утрымліваецца роздум пра 

нараджэнне задумы напісання многіх твораў аўтара. Чытача ж перш за ўсѐ прываблівае ―унутраная‖ 

сутнасць перапіскі, напоўненасць значнымі фактамі з біяграфіі пісьменніка, яго ―шматаблічны‖ партрэт. 

 Лісты, безумоўна, займаюць асобнае месца ў жыццѐвай і творчай спадчыне Івана Шамякіна. Гэта 

не проста зварот пісьменніка да нейкага канкрэтнага адрасата па нейкай важнай для аўтара праблеме, 

гэта, часам, ―мінітворы‖, кароткія нарысы, творы асаблівага жанравага адцення з аўтабіяграфічным 

ухілам. У лістах выразна ―адчуваецца‖ як пісьменнік думае, разважае, працуе над сабой і над словам. 

 У лістах Івана Шамякіна, як і ва ўсѐй яго творчасці, – багацце перажыванняў, маштаб і глыбіня 

думкі, няспынны пошук мастакоўскай ісціны і праўды жыцця. 
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Резюме: в данной статье речь идет о важности развития диалогической речи при изучении 

иностранного языка и о практической методике, используемой для достижения данной цели. Сначала 

рассматриваются теоретические аспекты методики преподавания диалогической речи, использование 

новых технологий и их результативность, а затем описывается осуществление одной из этих методик на 

практике. В конце приводятся выводы и представляются результаты проекта.  

Keywords: innovative technologies, distance learning, dialogue of cultures, international project. 

Summary: the article deals with the importance of the development of dialogical speech in the study of a 

foreign language and the practical method used to achieve this objective. First, we consider the theoretical 

aspects of teaching methods of dialogic speech, the use of new technologies and their effectiveness, and then 

describes the implementation of one of these techniques in practice. The conclusions and results of the project 

are presented at the end. 

  
При изучении иностранного языка основная цель, которую преследуют как учитель, так и ученик 

– коммуникативная – научить и научиться разговаривать на другом языке, поддерживать беседу, 

воспринимать и воспроизводить информацию. Когда обучение проходит в родной среде, без 

постоянного контакта с носителями изучаемого языка, данная задача усложняется. Во-первых, 

отсутствием постоянного общения с носителями, во-вторых, лимитированностью сроков говорения – 

как правило,  это несколько занятий (или часов) в неделю, чего недостаточно для освоения новых 

навыков и умений, закрепления старых и применения их на практике. Учитель (или преподаватель) не в 

состоянии обеспечить учащемуся постоянный контакт с носителем, поэтому данная задача становится 

приоритетной у самого учащегося, уровень его знаний и владения языком будет напрямую зависеть от 

того, сколько времени он уделяет самостоятельной работе. 

Развитие инновационных технологий облегчает данную задачу, предоставляя беспрепятственный 

доступ к аудио, видео и радио ресурсам. Сложность, однако, с которой сталкиваются при таком методе 

изучения языка – отсутствие реплицирования. Пассивное слушание помогает развить словарный запас, 

улучшить уровень восприятия иноязычной речи и др., но не сможет предоставить необходимых умений 


