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ПРЫНЦЫПЫ НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ 

Прынцыпы навучання – гэта зыходныя палажэнні, якія ў сваёй 
сукупнасці вызначаюць патрабаванні да вучэбнага працэсу ў цэлым і да 
яго складнікаў: мэтаў, задач, метадаў, сродкаў, арганізацыйных форм, 
працэсу навучання. Яны належаць да базісных катэгорый методыкі, а іх 
рэалізацыя ў вучэбным працэсе забяспечвае яго эфектыўнасць. Прынцыпы 
навучання з'яўляюцца адлюстраваннем і абагульненнем наяўных у 
прыродзе заканамернасцей. Гэтая акалічнасць паслужыла падставай для 
парадаксальнага, на першы погляд, сцвярджэння аб тым, што “прынцыпаў 
у прыродзе няма; у прыродзе існуюць толькі заканамернасці. Спасцігаючы 
законы прыроды і імкнучыся да іх эфектыўнамга выкарыстання, чалавек 
вылучае на іх аснове прынцыпы...” (Пассов 1977, с. 105). 

Але колькі існуе прынцыпаў навучання? Адназначнага адказу на гэтае 
пытанне не існуе. У розных працах прыводзяцца звесткі амаль аб сарака 
прынцыпах навучання. Не існуе і агульнапрынятай класіфікацыі 
прынцыпаў. Адным з магчымых падыходаў да класіфікацыі прынцыпаў 
навучання з’яўляецца спасылка на базісныя для методыкі навукі, на якія 
выкладчык арыентуецца ў сваёй працы. Усе прынцыпы з’ўляюцца 
ўзаемазвязанымі і ўтвараюць адзіную сістэму, закліканую забяспечыць 
дасягненне пастаўленых мэтаў навучання. У той жа час можна вылучыць 
прынцыпы (або групы прынцыпаў), якія адыгрываюць вядучую ролю ў 
пэўных умовах навучання. Так, у нашы дні вядучым метадычным 
прынцыпам робіцца прынцып камунікацыйнасці, які забяспечвае 
практычную скіраванасць заняткаў, арыентавальных на авалоданне 
маўленчай дзейнасцю ў абранай сферы зносін. 

У методыцы прынцыпы навучання падзяляюцца на 4 групы: 
дыдактычныя, лінгвістычныя, псіхалагічныя, уласна-метадычныя. 

Дыдактычныя прынцыпы адлюстроўваюць асноўныя палажэнні 
тэорыі навучання і выхавання, якія распрацаваны ў дыдактыцы. На іх 
заснавана выкладанне розных дысцыплін. Да дыдактычных прынцыпаў 
адносяцца: 

1. Прынцып свядомасці. Разуменне навучэнцамі зместу беларускага 
маўлення, а таксама вывучэння адзінак беларускай мовы і спосабаў іх 
выкарыстання будзе больш трывалым тады, калі чалавек вывучае мову 
свядома. 

2. Прынцып актыўнасці. Заключаецца ў асэнсаваным засваенні 
моўных з’яў, правілаў, законаў і актыўным прымяненні ведаў на 
практыцы. Прадугледжвае неабходнасць маўленчай актыўнасці 
навучэнцаў у працэсе заняткаў. Асноўнымі крыніцамі актыўнасці 
з’яўляюцца мэты, матывы, інтарэсы.  

 121



3. Прынцып нагляднасці. Рэалізацыя гэтага прынцыпу ў навучанні – 
адна з умоў дасягнення свядомасці засваення новага матэрыялу. 
Нагляднасць павышае цікавасць, робіць навучанне больш лёгкім, дазваляе 
вылучыць на занятках галоўнае, сканцэтраваць увагу на пэўных з’явах. 

4. Прынцып даступнасці. Патрабуе, каб адбор матэрыялу для 
вывучэння ажыццяўляўся з улікам узроставых і псіхалагічных 
асаблівасцей навучэнцаў, узроўню іх агульнага развіцця і падрыхтоўкі. Для 
яго паспяховай рэалізацыі неабходна кантраляваць працэс засваення 
матэрыялу, пры планаванні заняткаў улічваць узровень ведаў навучэнцаў, 
правяраць пры дапамозе кантрольных пытанняў і заданняў, наколькі 
матэрыял трывала засвоены, і пры неабходнасці ўносіць карэктывы ў план 
заняткаў. 

5. Прынцып трываласці. Яго сутнасць заключаецца ў захаванні 
матэрыялу ў памяці і магчымасці яго прымянення ў розных сітуацыях. 

Трывала засвойваецца той матэрыял, які навучэнцы могуць прымяніць 
для вырашэння камунікацыйных задач. Таму матэрыял, які вывучаецца на 
занятках у розных кантэкстах павінен паўтарацца на працягу ўсяго курса. 
Пры тлумачэнні новага матэрыялу неабходна ствараць асацыятыўныя 
сувязі з рознымі сферамі чалавечай дзейнасці. 

6. Прынцып міжпрадметнай каардынацыі. Заключаецца ва 
ўзгадненні розных дысцыплін з мэтай выключэння іх дубліравання. На 
занятках са студэнтамі філолагамі міжпрадметная каардынацыя можа мець 
дачыненне да профільных дысцыплін – тэорыі мовы і практыкі мовы. 
Пажадана, каб тэорыя і практыка суадносіліся ў разумных межах.  

7. Прынцып міжкультурнага ўзаемадзеяння. Прадугледжвае 
стварэнне ў працэсе навучання розных этнічных стэрэатыпаў, выяўленнне і 
ўлік нацыянальна-культурных асаблівасцей навучэнцаў, выкліканых 
традыцыямі і асаблівасцямі іх паводзін, правільны выбар стылю 
педагагічных зносін, пашырэнне агульнага кругагляду навучэнцаў шляхам 
узаемаабмену інфармацыяй паміж прадстаўнікамі розных культур. 

Лінгвістычныя прынцыпы. 
1. Прынцып сістэмнасці. Мова разглядаецца як сістэмнае ўтварэнне, 

якое складаецца з узаемазвязаных элементаў. Рэалізацыя гэтага прынцыпу 
заключаецца ў неабходнасці фарміраваць у свядомасці навучэнцаў 
уяўленне аб мове як цэласнай сістэме, вывучаць граматыку ў арганічнай 
сувязі з лексікай, вывучаць марфалогію на сінтаксічнай аснове. 

2. Прынцып канцэнтрызму. Яго сутнасць у такім адборы лексіка-
граматычнага матэрыялу, пры якім забяспечваецца зварот да ўжо 
вывучанага матэрыялу з паступовым яго паглыбленнем і пашырэннем. 

3. Прынцып размежавання з’яў на ўзроўні мовы і маўлення. 
Заключаецца ў тым, што на занятках значная ўвага павінна звяртацца на 
авалоданне маўленнем і рознымі відамі маўленчай дзейнасці. 

4. Функцыянальны прынцып адбору і прэзентацыі моўнага 
матэрыялу. Сутнасць функцыянальнага падыходу заключаецца ў тым, 
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што граматыка павінна быць падпарадкавана камунікацыйнай дзейнасці і 
выступаць не мэтай, а толькі сродкам навучання, таму навучанне 
граматычнай структуры павінна пачынацца з агульнай устаноўкі на яе 
функцыянальную накіраванасць. 

Функцыянальны падыход вызначае арганізацыю вучэбнага матэрыялу, 
які павінен быць скампанаваны так, каб з яго дапамогай можна было 
пабудаваць асэнсаванае маўленне. Моўны матэрыял пажадана ўводзіць у 
залежнасці ад яго важнасці для камунікацыі, распаўсюджанасці дадзенай 
з’явы ў мове і іншых фактараў. Пры неабходнасці сістэматызацыі 
матэрыялу ўводзяцца ўрокі-абагульненні. 

5. Прынцып стылістычнай дыферэнцыяцыі. Мае на ўвазе ўлік у 
працесе навучання моўных і маўленчых асаблівасцей, характэрных для 
пэўнага стылю маўлення. Навучэнец павінен умець растлумачыць выбар 
тых або іншых моўных сродкаў у адпаведнасці са стылем. 

Псіхалагічныя прынцыпы. 
1. Прынцып матывацыі цесна звязаны з камунікацыйна дзейсным 

падыходам да навучання. Матыў – гэта пабуджэнне да дзейнасці, звязанае 
з задавальненнем чалавечых патрэб. Матывацыя можа быць: 

• пазнаваўчай (накіравана на змест прадмета і авалоданне ім); 
• прадметна-функцыянальнай (выхаванне навучэнцаў у прафесійных 

мэтах); 
• забаўляльнай (вывучэнне мовы для прагляду фільмаў, азнаямлення з 

аўдыёзапісамі, цікавымі мясцінамі Беларусі); 
• вучэбнай ( для павышэння ўласнай адукацыі). 
2. Прынцып паэтапнага фарміравання ведаў, уменняў і навыкаў. 

Вызначае дынаміку змяненняў структуры маўленчай дзейнасці ў працэсе 
навучання. Пры рэалізацыі прынцыпу вылучаюцца 4 этапы фарміравання 
маўленчых навыкаў і ўменняў: 

1. азнаямляльны (паведамленне базавых ведаў, увядзенне асноўных 
маўленчых узораў, граматычных мадэляў і правілаў); 

2. стандартызацыі (фарміраванне маўленчых навыкаў у выніку 
выканання падрыхтоўчых і маўленчых практыкаванняў); 

3. варыятыўны (удасканаленне маўленчых навыкаў і фарміраванне 
маўленчых уменняў у пэўных сітуацыях); 

4. творчы (далейшае развіццё маўленчых уменняў, перанос набытых 
ведаў у сітуацыі не толькі вучэбнага характару). 

3. Прынцып уліку індывідуальных асаблівасцей навучэнцаў. У працэсе 
навучання неабходна ўлічваць асаблівасці навучэнцаў з мэтай 
максімальнай індывідуалізацыі навучання. У методыцы шырока пашыраны 
тры віды індывідуалізацыі: 

• асобасная (у працэсе навучання ўлічваюцца такія паказчыкі, як 
светапогляд, жаданні, інтарэсы, эмоцыі, пачуцці навучэнцаў); 

• суб’ектная (улічваюцца характарыстыкі чалавека як суб’екта 
дзейнасці: узровень памяці, мыслення, успрымання і інш.); 
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• індывідная (улічваюцца здольнасць да навучання, засваення новых 
ведаў і спосабаў іх захавання). 

4. Прынцып уліку адаптацыі. Адаптацыя – працэс засваення 
чалавекам зменлівых умоў навакольнага асяроддзя. Вылучаюць 
фізіялагічную, сацыяльна-псіхалагічную і акадэмічную адаптацыю. На 
пачатковых этапах навучання рэкамендуецца ўключаць навучэнцаў у 
маўленчае асяроддзе праз пазааўдыторныя формы навучання. 

Уласна-метадычныя прынцыпы. 
1. Прынцып камунікацыйнасці. Галоўная мэта навучання мове – 

камунікацыйная – авалоданне мовай як сродкам зносін. Сутнасць гэтай 
практычнай мэты заключаецца ў фарміраванні маўленчых уменняў у 
разнастайных сферах зносін у межах пэўнай тэматыкі і адабранай лексікі і 
граматыкі, у тым, каб навучыцца “вырашаць тыповыя задачы ў актуальных 
сферах зносін”, паколькі галоўнымі з’яўляюцца не тэарэтычныя веды пра 
мову, а ўменне ёй карыстацца. 

Камунікацыйна арыентаваны прынцып навучання быў распрацаваны ў 
сярэдзіне 80-х гадоў ХХ ст. Яго лінгвістычная канцэпцыя грунтуецца на 
пастулатах камунікацыйнай лінгвістыкі, якая атрымала шырокае 
распаўсюджанне ў 70-80-я гады. Навучанне арганізуецца ў натуральных 
для камунікацыі сітуацыях або максімальна набліжаных да натуральных. 
Рэалізацыя прынцыпа мае на ўвазе вырашэнне рэальных задач 
камунікацыі, што можа праяўляцца ў фарміраванні камунікацыйнай 
кампетэнцыі ў розных відах маўленчай дзейнасці. 

2. Прынцып уліку роднай мовы. Пры арганізацыі вучэбнага матэрыялу 
ўлічваюцца цяжкасці, якія звязаны з асаблівасцямі роднай мовы 
навучэнцаў, таму асаблівая ўвага павінна надавацца з’явам, якія 
адсутнічаюць у роднай мове, а таксама тым, якія маюць адрозненні і 
падабенства. 

Пры супастаўленні дзвюх і больш моў выкладчыкі могуць сутыкнуцца 
з моўнымі з’явамі, якія маюць аналагі ў роднай мове (могуць засвойвацца 
даволі лёгка, таму што адбываецца перанос ведаў на іншамоўнае 
асяроддзе), якія часткова супадаюць, і якія не маюць аналагаў 
(засвойваюцца досыць цяжка, бо могуць праяўляцца адмоўныя ўплывы 
роднай мовы навучэнцаў). Таму пры тлумачэнні новага лексіка-
граматычнага матэрыялу варта прадэманстраваць навучэнцам, якім чынам 
яны могуць выкарыстаць веды, засвоеныя ў роднай мове, 
прадэманстраваць адрозненні з’яў, якія ёсць у дзвюх мовах, але не 
супадаюць ці супадаюць часткова. 

3. Прынцып вуснай асновы навучання. Заключаецца ў вуснай 
прэзентацыі і замацаванні матэрыялу, наяўнасці маўленчай практыкі. 
Лічыцца, што мовай варта авалодваць перш за ўсё праз вусную 
камунікацыю, таму што вуснае маўленне з’явілася раней за пісьмовае. Пры 
дапамозе вусных форм навучання можна авалодаць матэрыялам па аб’ёме 
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прыкладна ў 20 разоў большым за матэрыял, які грунтуецца на пісьмовых 
практыкаваннях. 

4. Прынцып узаемазвязанага навучання розным відам маўленчай 
дзейнасці. Мае на мэце такое навучанне мове, у працэсе якога адбываецца 
адначасовае фарміраванне 4 відаў маўленчай дзейнасці (слухання, 
маўлення, чытання, пісьма). 
Навучанне можа быць аспектным, калі моўныя з’явы розных узроўняў 
уводзяцца асобна, і комплексным, калі адбываецца сумеснае засваенне ўсіх 
відаў камунікацыйнай дзейнасці і паралельнае іх функцыянаванне ў 
навучальным працэсе. 

Лексіка і граматыка традыцыйна звязаны ў выніку афармлення 
граматычных форм лексічнымі сродкамі, таму разнастайныя элементы 
мовы (гукавыя, лексічныя, граматычныя) выступаюць у маўленні 
ўзаемазвязана. Таму сувязь граматыкі і лексікі закладзена ў самім 
функцыянаванні мовы. Усё гэта сведчыць пра вартасць комплекснага 
навучання. 

5. Прынцып сітуацыйна-тэматычнай арганізацыі матэрыялу. Гэта 
адбор моўнага і маўленчага матэрыялу ў мадэлях і маўленчых узорах, 
суаднесеных з тэмамі і сітуацыямі зносін. 

6. Прынцып прафесійнай скіраванасці навучання (уліку 
спецыяльнасці). Заключаецца ва ўліку будучай спецыяльнасці і 
прафесійных інтарэсаў навучэнцаў пры адборы зместу навучання. 

7. Прынцып уліку авалодання мовай тлумачыцца неабходнасцю 
кантраляваць ступень сфарміраванасці камунікацыйнай кампетэнцыі, якая 
ў сваю чаргу дазваляе вырашаць экстралінгвістычныя задачы. 

Сістэма прынцыпаў навучання з’яўляецца свабоднай, дапускае 
ўключэнне новых прынцыпаў і пераасэнсаванне ўжо наяўных. Усе 
прынцыпы навучання ўзаемазвязаныя, ніводзін з іх не з'яўляецца 
універсальным і не павінен абсалютызавацца. 

Для выкладчыка беларускай мовы як замежнай важна не толькі ведаць 
прынцыпы навучання, але і ўмець імі карыстацца пры арганізацыі і 
правядзенні заняткаў на розных этапах навучання і з рознай мэтавай 
скіраванасцю. 

Г. К. Чахоўскі 
СЕМАНТЫКА МОЎНЫХ АДЗІНАК  

ЯК АБ’ЕКТ НАВУКОВАГА ДАСЛЕДАВАННЯ 
Пачатак ХХІ стагоддзя характарызуецца ў лінгвістыцы значнымі 

зменамі і новымі напрамкамі ў вывучэнні мовы на самых розных узроўнях. 
Адным з новых накірункаў сучаснага мовазнаўства з’яўляецца 
лінгвакультуралогія, якая ставіць мэтай антрапацэнтрычны падыход да 
разумення граматычных катэгорый, звязаны з апісаннем “карціны свету” у 
кожнай мове. У сферы цікавасці лінгвакультуралогіі знаходзіцца разгляд 
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