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БЕЛАРУСКАЯ MOBA Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XX ст.

Тры дні на філалагічным факультэце Белдзяржуніверсітэта панавала творчая атмасфера: 
тут 22-24 кастрычніка праходзіла міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларуская мова ў 
другой палове XX ст.".

Ha адкрыцці канферэнцыі, якая сабрала больш за 100 навукоўцаў з HAH Беларусі, роз
ных ВНУ рэспублікі, замежных краін (Аўстрыя, Польшча, Славакія), з прывітальнымі словамі 
выступілі: першы прарэктар БДУ праф.П.І.Брыгадзін, які падкрэсліў выключную ролю бела
рускай мовы ў духоўным жыцці народа і выказаў упэўненасць, што канферэнцыя дасць новы 
імпульс вучоным у распрацоўцы актуальных праблем сучаснага стану беларускай мовы і 
перспектыў далейшага яе развіцця; дэкан філалагічнага факультэта праф. Л.А.Мурына, па- 
жадала ўдзельнікам канферэнцыі плёну ў асэнсаванні тых пытанняў развіцця беларускай 
мовы, якія вынесены на такое шырокае абмеркаванне.

У дакладах, прачытаных на пленарных пасяджэннях, асвятляліся такія актуальныя пра- 
блемы, як агульныя змены ў славянскіх мовах у другой палове XX ст. і праца над міжнарод- 
ным праектам "Змены ў славянскіх мовах: 1945-1995" (дэкан Інстытута польскай філалогіі 
Апольскага універсітэта (Польшча) доктар філалогіі праф. Станіслаў Гайда); праблема вары- 
янтнасці норм беларускай літаратурнай мовы на сучасным этапе (дырэктар IM HAH Беларусі 
акад. А.І.Падлужны); унутраныя фактары сучаснага стану беларускай мовы (праф. Б.А.Плотнікаў); 
экстралінгвістычныя фактары развіцця беларускай мовы ў другой палове XX ст. (дац. Л.І.Ся- 
мешка); распрацоўка канцэпцыі развіцця лексічнай сіотэмы беларускай літаратурнай мовы 
(праф. Інстытута славістыкі Зальцбургскага універсітэта (Аўстрыя) Герман Бідэр); сістэма 
адрасатных форм у беларускай мове другой паловы XX ст. (доктар філалогіі праф. Вроцлаў- 
скага універсітэта (Польшча) Ларыса Пісарык); дэструктыўныя ўхілы ў сучаснай беларускай 
мове (член-карэспандэнт HAH Беларусі А.І.Жураўскі); эвалюцыйныя працэсы ў беларускай 
граматыцы ў сувязі з праблемай нормы (дац. І.Р.Шкраба); "Трасянка" як аб'ект лінгвістычнага 
даследавання (праф. Г.А.Цыхун); актыўныя працэсы ў сучасным беларускім словаўтварэнні 
(нам.дырэктара IM HAH Беларусі к.ф.н. А.А.Лукашанец); навуковы стыль у сучаснай беларус
кай літаратурнай мове (праф. В.П.Красней).

На секцыі "Сацыялінгвістычныя аспекты функцыяніравання беларускай мовы" былі за- 
слуханы даклады, у якіх знайшлі навуковае асэнсаванне: сацыялінгвютычныя матывы на 
старонках "Беларускай лінгвістыкі'' за апошнія 10 гадоў (праф. Н.Б.Мячкоўская), праблемы 
сучаснай беларускай камунікацыі (праф. В.П.Лемцюгова), міжкультурная валентнасць прэцэ- 
дэнтных тэкстаў рускай і беларускай культуры (дац. Л.М.Чумак і Д.В.Чумак), суб'ектыўная 
этнамоўная жыццёвасць I ідэнтыфікацыя (дац. С.М.Запрудскі), беларуская мова ў сучасным 
горадзе (дац. А.Г.Лукашанец), уплыў беларускай мовы на рускую ў перыяд XIV-XVII стст. 
(к.ф.н. І.Ф.Лысенка).

Разнастайнасцю тзматыкі вызначалюя даклады, з якімі выступілі ўдзельнікі секцыі "Акту
альныя працэсы ў сферы лексічнай семантыкі і словаўтварэння": выкарыстанне інтэрнацыя- 
нальных прэфіксальных сродкаў у беларускай тэрміналогіі (член-карэспандэнт HAH Беларусі
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A.М.Булыка), словаскладанне ў беларускай мове пасляваеннай пары (дац. М.Р.Прыгодзіч), 
множнасць словаўтваральнай структуры прыметнікаў з прэфіксамі адпрыназоўнікавага naxo- 
джання ў сучаснай беларускай мове (дац. З.І.Бадзевіч), прэфіксальна-суфіксальныя прымет- 
нікі ў рускай і беларускай мовах (к.ф.н. Л.А.Мельнікава), старажытныя намінацыі сацыяльнай 
накіраванасці ў адносінах да сучаснага беларускага слоўніка (к.ф.н. Л.А.Мельнікава), сэнсава- 
сістэмныя адносіны адфразеалагічнай дэрывацыі (дац. М.М.Аляхновіч), таксаномія лексічных 
аквівалентаў беларускай дыялектнай зоны (дац. В.П.Трайкоўская), праблема рускага лексіч- 
нага ўплыву (дац. Г.І.Кулеш), сістэмная класіфікацыя лексікі (А.І.Шаблоўскі).

Актуальнасцю вызначаліся прачытаныя на секцыі "Норма і узус" даклады, у якіх разгля- 
даліся такія пытанні, як маўленчая стыхія і патрэбнасць у нармалізацыі (праф. П.П.Шуба), 
граматычная варыянтнасць і норма (праф. А.І.Наркевіч), рэтраспекцыя пры аналізе структуры 
беларускай мовы (праф. Л.Ц.Выгонная), вопыт слоўнікавай работы ў беларускай айчыннай і 
замежнай лексікаграфіі (праф. У.В.Анічэнка), праблемы нормы ў сучаснай беларускай 
лексікаграфіі (к.ф.н. В.К.Шчэрбін), Слоўнік Яна Чачота і праблемы сучаснай лексікаграфіі 
(дац. Л.С.Васюковіч), сродкі масавай камунікацыі ўстанаўленні моўнай нормы (дац. М.П.Kapno- 
віч), функцыянальны аспект таксаноміі і мадальнасці ў беларускай мове (к.ф.н. Н.Ю.Паўлоў- 
ская), варыянты І норма ўласных імёнаў (к.ф.н. А.К.Усціновіч), катэгорыя ліку назоўнікаў 
французскага паходжання (дац. Т.А.Мальцава), да пытання пра звязку ў састаўным дзеяслоў- 
ным выказніку (дац. З.П.Данільчык).

Удзельнікі секцыі "Мова мастацкай літаратуры і публіцыстыкі" выступілі з дакладамі, 
прысвечанымі асаблівасцям мовы мастацкіх і публіцыстычных твораў: лексічная структура ў 
пункцірах Алеся Разанава (праф. А.Я.Супрун), асацыятыўнае поле "Радзіма" ў паэзіі М.Багда- 
новіча (праф. С.М.Прохарава), ключавыя вобразы-матывы ў структуры рамана Янкі Брыля 
"Птушкі і гнёзды" (дац. Н.І.Гілевіч), некаторыя асаблівасці мовы рамана А.Мрыя "Запіскі 
Самсона Самасуя" (дац. І.М.Шчарбакова), мова сучаснай гістарычнай прозы (к.ф.н. І.І.Лучыц- 
Федарэц), літаратурныя антрапонімы як элемент "анамастычнай прасторы" твора (дац. Г.І.Ба- 
сава), стараславянізмы і беларуская мастацкая літаратура (к.ф.н. В.М.Нікалаева), "Живого 
человека в дарехъ" -  пра адно няяснае месца ў "Прадмове" В.Цяпінскага (к.ф.н. І.П.Клімаў), 
сінанімічныя дзеясловы руху ў паэзіі Ніла Гілевіча (М.В.Дабрыян).

У дакладах на секцыі "Праблемы тэорыі і практыкі выкладання беларускай мовы" з 
пазіцый сучаснай метадычнай навукі асвятляліся наступныя пытанні: аб метадах выкладання 
беларускай мовы (праф. У.М.Лазоўскі), беларусістыка на філасофскім факультэце Прэшаў- 
скага універсітэта (Бартко Ладзіслаў, Славакія), некаторыя асаблівасці выкладання фанетыкі 
на аддзяленні рускай мовы і літаратуры (дац. З.І.Зяневіч), адукацый'нае прызначэнне прац 
Ф.Скарыны (дац. З.Б.Варановіч), стылістыка і культура маўлення ў агульнай адукацыі філо- 
лага (дац. В.М.Ляшук), актуалізацыя праблемы вывучэння беларускай мовы ў замежжы (дац.
B.М.Ляшук), універсітэцкі курс сінтаксісу: што чытаць і як чытаць (к.ф.н. Т.Р.Рамза), выкарыс- 
танне камп’ютэрных тэхналогій пры выкладанні беларускай мовы ў школе і ВНУ (дац. У.П.Саўко), 
да пытання аб развіцці маўлення вучняў на ўроках беларускай мовы (дац. І.Э.Саўко), камуні- 
катыўна-дзейсны падыход да выкладання беларускай мовы ў 8 класе (дац. З.І.Бадзевіч, I.М.Ca- 
матыя), тэарэтычныя асновы фанетыкі школьнага курса беларускай мовы (дац. Л.М.Гмеза).

На заключным пленарным пасяджэнні выступілі прафесары Н.Б.Мячкоўская, Б.А.Плотні- 
каў, Станіслаў Гайда, Герман Бідэр, У.М.Лазоўскі, дацэнты І.М.Шчарбакова, М.Р.Прыгодзіч, 
Л.І.Сямешка, В.М.Ляшук, А.А.Лукашанец, якія адзначылі высокі ўзровень навуковых дакладаў, 
плённыя дыскусІІ, зладжана арганізаваную работу канферэнцыі. Была выказана агульная 
заклапочанасць нізкім грамадскім статусам беларускай літаратурнай мовы, звужэннем сферы 
яе выкарыстання, невысокім узроўнем культуры беларускай мовы на радыё і тэлебачанні, 
адсутнасцю належных клопатаў дзяржавы аб развіцці і функцыяніраванні беларускай мовы, 
недастатковым выданнем навуковай і вучэбнай літаратуры па мове, выпрацаваны рэкамен- 
дацыі канферэнцыі.

В.П.Красней


