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чистому существованию стало появление возможности изготовления нефти из пластиковых бутылок. При глобаль-
ной проблеме утилизации пластика и нехватке нефти данное решение является просто уникальным.

6. Креативность – Зеленая шляпа: поиск необычных, творческих идей и провокационных решений, исследо-
вание, полет мысли. Использование Зеленой шляпы предполагает задействование всего творческого потенциала. 

Например, слушателями в Зеленой шляпе предлагались различные варианты решения проблем в области 
экологии: 1. «L’agriculture écologique» – экологичное сельское хозяйство; 2. «Sobriété heureuse» – сдержанность, 
умеренность в потреблении; 3. «Le covoiturage» (= карпулинг) – совместное использование автомобилей с целью 
экономии горючего и нанесения меньшего вреда окружающей среде (из-за выхлопных газов); 4. Во Франции 
созданы компании, где занимаются изготовлением вещей для дома из картона, начиная от комодов и заканчивая 
светильниками. 5) Для привлечения внимания к экологическим проблемам, в частности, к проблеме утилизация 
домашнего мусора, организуют выставки с инсталляциями из мусора. Хорошо известен француз Бернард Пра. 
Фотографии его творений очень активно скупают на аукционах. С виду его творчество – это просто-напросто гора 
ярких пакетов от чипсов, пластиковой посуды, банок и тряпок. Но если вы отойдете чуть дальше от его снимков, 
то увидите портреты известных людей – Дали, Эйнштейна, Мэрилин Монро, Че Гевару и др.

Метод «Шесть шляп мышления» позволяет преодолевать трудности за счёт разделения мыслительного про-
цесса на шесть отдельных режимов – шляп, отличающихся цветом. Шляпа определенного цвета означает от-
дельный режим мышления, и, надевая ее, человек включает этот режим. Шесть шляп соответствуют возможным 
проблемам и решениям, с которыми могут столкнуться обучающиеся в процессе решения задачи. 

Перед преподавателем, работающим с взрослыми обучающимися, стоит задача подготовки специалистов к меж-
культурному общению путем расширения ситуаций возможного использования иностранного языка как средства 
общения в общественной и профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации. Использо-
вание современных образовательных технологий обучения иностранным языкам направлено на формирование уме-
ния выражать свою точку зрения, сопоставлять аргументы и контраргументы, тем самым способствовать развитию 
логики в построении связного высказывания; развитию способности выбирать и использовать адекватные языковые 
формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Баландина, Л. В. Пути активизации познавательной деятельности иностранных студентов на занятиях по 

русскому языку / Л. В. Баландина, А. В. Верниковская // Язык и динамическая картина мира: Материалы Между-
нар. науч. конф. – Минск, 2018. – С. 164–168.

2. Ковалева, Т. Г. Дидактическая система развития коммуникативной личности в процессе обучения про-
фессионально ориентированному иностранному языку / Т. Г. Ковалева // Дополнительное образование взрослых: 
проблемы и перспективы развития: материалы IV междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Минск, 2018. – С. 154–156.

3. Тригубова, Л. А. Стратегия дополнительного языкового образования / Л. А. Тригубова // Непрерывное до-
полнительное образование в государствах – участниках СНГ: опыт, приоритеты и перспективы развития: матери-
алы III междунар. науч.-практ. конф. – Могилев, 2018. – С. 37–41.  

4. Heu, E. Édito (Méthode de français) 3-e EDITION / E. Heu, J.-J. Mabilat. – Paris: Les Editions Didier, 2018. – 224 p. 

ПРАБЛЕМА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ САМАІДЭНТЫФІКАЦЫІ Ў АСПЕКЦЕ  
МОЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ: НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЫНІКАЎ АПЫТАННЯ  

СТУДЭНТАЎ МДЭІ ІМЯ А. Д. САХАРАВА БДУ І БДУФК
THE PROBLEM OF NATIONAL SELF-IDENTIFICATION  

IN THE ASPECT OF THE LANGUAGE COMPETENCE ON THE EXAMPLE  
OF THE SURVEY RESULTS OF THE STUDENTS OF BELARUSIAN STATE 
UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE AND INTERNATIONAL SAKHAROV 

ENVIRONMENTAL INSTITUTE OF BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

Н. М. Даўгулевіч, Н. А. Грыцай
N. Dovgulevich, N. Gritsai

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, МДЭІ імя А. Д. Сахарава БДУ,
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

dovgulevich_nata@mail.ru
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Аналізуюцца вынікі даных апытання студэнтаў МДЭІ імя А. Д. Сахарава БДУ і БДУФК па праблемах 
нацыянальнай самаідэнтыфікацыі і моўнай кампетэнцыі. Атрыманыя вынікі адлюстроўваюць тэндэнцыю да 
зніжэння моўнай кампетэнцыі сучасны студэнтаў і цяжкасці ў нацыянальнай самаідэнтыфікацыі.
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The report on the problems of national self-identification and the language competence is devoted to the analysis 
of the survey data of the students of Belarusian State University of Physical Culture and International Sakharov 
Environmental Institute of Belarusian State University The results reflect the tendency to reduce the language 
competence of modern students and the difficulties in national self-identification.
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Мова з’яўляецца адным з асноўных кампанентаў нацыянальнай самасвядомасці. Менавіта праз родную мову 
адбываецца знаёмства чалавека са светам, праз мову асоба становіцца членам першаснага калектыву, праз мову 
ажыццяўляецца непарыўная сувязь індывіда са сваім народам. Такім чынам, мова – істотная адзінка этнічнага 
калектыву (народа, нацыі).

Моўная сітуацыя ў Беларусі як «сукупнасць функцыянальна размеркаваных моўных аб’яднанняў (асоб-
ных моў і форм іх існавання), якія абслугоўваюць зносіны ў адміністрацыйна-тэрытарыяльным аб’яднанні» 
[1], характарызуецца шэрагам асаблівасцей, што звязаны з сацыяльнымі, эканамічнымі, палітычнымі 
і этналінгвістычнымі фактарамі.

Адна з асаблівасцей моўнай сітуацыі звязана з характарам білінгвізму. Упершыню даны тэрмін увёў У. Вайн-
райх, які ахарактарызаваў двухмоўе як «практыку папераменнага выкарыстання дзвюх моў» [2]. Нягледзячы 
на тое, што ў Законе «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» дзяржаўнымі абвешчаны беларуская і руская мовы 
(дзяржаўнае двухмоўе), на практыцы моўная сітуацыя ўяўляе прыклад нацыянальна-рускага білінгвізму, паколькі 
народы нашай краіны (беларусы, рускія, палякі, украінцы, армяне, татары, кітайцы і інш.) выкарыстоўваюць у 
якасці сродку міжнацыянальных зносін менавіта рускую мову.Такім чынам, абвяшчэнне дзяржаўнасці дзвюх 
блізкароднасных моў прывяло да яшчэ большага звужэння сферы ўжывання беларускай мовы. У любой моўнай 
сітуацыі (аднамоўе, білінгвізм, шматмоўе) трэба таксама ўлічваць паняцці нацыянальнага і індывідуальнага 
[3]. У адносінах да моўнай сітуацыі ў Беларусі можна сцвярджаць, што яна характарызуецца нацыянальным 
білінгвізмам у спалучэнні з індывідуальным шматмоўем, што асабліва яскрава выяўляецца ў прадстаўнікоў 
сучаснай моладзі, асабліва студэнтаў. Пры гэтым і ўзровень валодання мовамі не заўсёды аднолькавы, паколькі 
залежаць ад моўнай кампетэнцыі носьбіта. 

Яшчэ адной асаблівасцю моўнай сітуацыі ў Беларусі з’яўляецца несупадзенне этнічнай і моўнай 
самаідэнтыфікацыі: чалавек вызначае сябе беларусам, а ў якасці роднай мовы выбірае мову рускую. Да-
ныя перапісу насельніцтва 2009 г. сведчаць, што 70 % насельніцтва ў дамашніх умовах мовай камунікацыі 
выбіраюць мову рускую [4]. Недастатковае валоданне беларускай мовай адным з удзельнікаў камунікацыі і таму 
немагчымасць ужывання яе ў працэсе моўных зносін часта прыводзіць да яшчэ адной асаблівасці – «дыялагічнага 
білінгвізму» – дыялог, пры якім субяседнікі выкарыстоўваюць розныя мовы (рускую і беларускую). Як заўважае 
Л. Ц. Выгонная, «носьбіты» сумешчанага двухмоўя ведаюць, што іх ступень валодання адной з моў не адпавядае 
патрэбнаму для «раскаваных» зносін ... таму яны пазбягаюць гаварыць на пэўнай мове... набываюць своеасаблівы 
комплекс «моўнай непаўнацэннасці» [5]. 

З мэтай прааналізаваць моўную кампетэнцыю і вызначэнне нацыянальнай прыналежнасці ў прадстаўнікоў 
сучаснай моладзі ў студэнцкіх групах 2-га курса факультэта экалагічнай медыцыны МДЭІ імя. А.Д. Сахарава 
БДУ і 2-га курса факультэта аздараўленчай фізічнай культуры і турызму БДУФК было праведзена пісьмовае 
апытанне на тэму «Як Вы адчуваеце сваю прыналежнасць да беларускага народа?».У апытанні ўдзельнічалі 59 
студэнтаў факультэта экалагічнай медыцыны і 41 студэнт факультэта аздараўленча-фізічнай культуры і турызму. 
Вынікі адказаў прыведзены на рыс. 1, 2.

Рысунак 1
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Рысунак 2

У 2018 г. на аналагічнае апытанне студэнтаў 2-га курса факультэта экалагічнай медыцыны былі атрыманы 
наступныя вынікі (у апытанні ўдзельнічалі 79 студэнтаў). Вынікі адказаў прыведзены на рыс. 3 (25 студэнтаў 
(32 %) увогуле адмовіліся адказваць на пытанне).

Рысунак 3

Аналіз атрыманых вынікаў адлюстроўвае тэндэнцыю да зніжэння моўнай кампетэнцыі сучасных студэнтаў 
і цяжкасці ў вызначэнні нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Гэта ў першую чаргу тлумачыцца агульным 
становішчам беларускай мовы ў грамадстве, калі яна фактычна не выконвае камунікатыўнай функцыі, а таму яе 
веданне для прафесінай сферы дзейнасці не з’яўляецца запатрабаваным. 

Выправіць сітуацыю, заматываваць студэнтаў прызначана дысцыпліна «Беларуская мова (прафесійная 
лексіка)». Але тут сваю ролю адыгрывае фактар часу: на навучанне адводзіцца 34 аўдыторныя гадзіны. Пры 
відавочнай недастатковасці гадзін у працэсе вывучэння курса ў студэнтаў неабходна сфарміраваць дакладнае 
ўяўленне пра беларускую мову як нацыянальна-культурную каштоўнасць, знакавую сістэму і механізм, які 
абслугоўвае камунікатыўныя патрэбы грамадства. Надзвычай важна, каб слухачы падчас навучання выпрацавалі 
навыкі практычнага маўлення, засвоілі дастатковы аб’ём лексічных сродкаў, сістэматызавалі папярэднія веды 
ў такім аб’ёме, які неабходны для выкарыстання беларускай мовы як дзяржаўнай пры выкананні службовых 
абавязкаў, у разнастайных сферах вытворчасці, прафесійнай і бытавой дзейнасці.

Пры вывучэнні курса асноўная ўвага звернута на раздзел «Беларуская тэрміналогія», які накіраваны на 
фарміраванне лінгвістычнай кампетэнцыі студэнтаў у навуковай сферы. Слухачам, у прыватнасці, даецца па-
няцце тэрміна і тэрміналогіі, асвятляецца пытанне фарміравання і развіцця беларускай тэрміналогіі, разгляда-
ецца сістэма жанраў навуковай літаратуры, асаблівасці ўтварэння тэрмінаў. Практычныя заняткі накіраваны на 
фарміраванне тэрміналагічнага тэзаўруса па прафесійнай сферы дзейнасці будучага спецыяліста.

У працэсе падрыхтоўкі тэрміналагічных слоўнікаў выяўляецца таксама ўзровень агульнай моўнай 
кампетэнцыі. Пераважная колькасць памылак звязана з міжмоўнай аманіміяй. Вось некаторыя з іх (на прыкладзе 
работ студэнтаў факультэта экалагічнай медыцыны):

БЕЛКИ (як вынік узаемадзеяння рэчываў.... ) – ВАВЁРКІ замест БЯЛКІ.
Желудочно-кишечный ТРАКТ – Страўнікава-кішэчны ГАСЦІНЕЦ замест Страўнікава-кішэчны ТРАКТ.
СПОРЫ (як асаблівы від клетак…) – СПРЭЧКІ замест СПОРЫ.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – НАВАКОЛЬНАЯ СЕРАДА замест НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ.
ОБРАЗОВАНИЕ органических веществ –АДУКАЦЫЯ арганічных рэчываў замест УТВАРЭННЕ арганічных 

рэчываў.
Сустракаюцца памылкі, звязаныя з лексічнай інтэрферэнцыяй:
БІЗЕРКАЛА замест БІЛЮСТЭРКА.
Шмат памылак адлюстроўваюць незасваенне слухачамі правілаў напісання запазычаных слоў:
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АНЦІГЕН замест АНТЫГЕН.
ВЕГЕТАЦІЎНЫ ПОЛЮС замест ВЕГЕТАТЫЎНЫ ПОЛЮС.
ЭНЭРГЕТЫЧНЫ СПЕКТР замест ЭНЕРГЕТЫЧНЫ СПЕКТР.
ІЁН замест ІОН.
ФАУНА замест ФАЎНА
і г. д.
Атрыманыя даныя прымушаюць перагледзець падыходы да выкладання дысцыпліны, актыўна шукаць 

і апрабіраваць эфектыўныя прыёмы і метады навучання для фарміравання лінгвістычнай кампетэнцыі, а разам з 
ёй і нацыянальнай самасвядомасці слухачоў.
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The article is devoted to the role of subject-language integrated education of students of non-linguistic university 
specialties. The features of the work of teachers of basic subjects and teachers of foreign languages in the system of 
subject-language integrated learning, as well as the prospects for its application in the field of higher professional 
education are being discussed. The models and features of using the CLIL methodology in high school are given.

Статья посвящена роли предметно-языкового интегративного образования в обучении студентов не-
филологических вузов. Рассматриваются основные аспекты  проблемы применения методологии CLIL в уч-
реждениях высшего образования Республики Беларусь.
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The European Higher Education Area requires the use of advanced technologies in training, leading European uni-
versities create and deliver numerous teaching methods of various disciplines, which, in turn, are used almost without 
changes implemented by Belarusian teachers, which later turns out to be ineffective and impose typos on the quality of 
the educational process in institutions of higher education in the Republic of Belarus. 

The need of such advanced technologies is being stimulated by world integration processes.
Integration (from the Latin. Integrum the whole; Latin. Integratio restoration, replenishment) in the general case 

means the union of disconnected components, interpenetration. Combining any elements (parts) into a whole. The process 
of mutual convergence and the formation of relationships.

In the educational process, integration can perform several functions. 




