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У артыкуле прадстаўлена першае айчыннае даследаванне спецыфікі ўспрымання 
беларускага пісьмовага тэксту студэнтамі з Туркменістану. Праведзены эксперымент 
вызначыў ступень разумення беларускага паведамлення, а таксама кагнітыўныя стратэгіі 
разумення. Даследаванне даказвае, што валоданне рускай мовай на ўзроўні, блізкім да 
роднай, дае магчымасць замежным студэнтам разумець хіба трэцюю 
часткупаведамленняў на беларускай мове. Асноўныя стратэгіі разумення – апора на 
рускую мову і на кантэкст паведамленняў. Робіцца выснова аб неабходнасці 
адмысловага навучання замежных студэнтаў беларускай мове. 
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The article presents the first Belarusian research of comprehension of the Belarusian 
text by foreign students (from Turkmenistan). The experiment reveals the quality of compre-
hension and the comprehension strategies. The research proves that the near-native knowledge 
of Russian by foreign students permits them to understand no more than one third of Belarus-
ian words and phrases. The main comprehension strategies are 1) employing the knowledge of 
Russian and 2) falling back on the context. The research proves necessity of teaching the Bela-
rusian language for foreign students. 
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Па дадзеных на 2013 год, у Беларусі вучылася 6500 студэнтаў з 
Туркменістана [1]. Замежныя грамадзяне, якія часова пражываюць у краіне, 
могуць быць вызваленыя ад вывучэння беларускай мовы пры атрыманні 
прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі [2]. 
Няведанне замежнікамі беларускай мовы перашкаджае засваенню імі 
культурных здабыткаў і стварае камунікатыўны бар‘ер у стасунках з 
беларускамоўнымі грамадзянамі. Мэта гэтага даследавання – высветліць, у 
якой ступені студэнты з Туркменістана здольныя разумець пісьмовыя 
паведамленні на беларускай мове, і якімі стратэгіямі разумення яны 
карыстаюцца. 

Студэнты з Туркменістана валодаюць рускай мовай, а беларускі і рускі 
сінтаксіс адносна падобныя. Пры гэтым, разуменне простых фраз (на роднай 
мове), павярхневая структура якіх не разыходзіцца з глыбіннай, не выклікае 
складанасці [3, с. 227]. У даследаванні выкарыстоўваліся толькі асобныя 
словы, словазлучэнні і кароткія сказы на беларускай мове. Лагічна дапусціціь, 
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што для замежніка, які валодае рускай мовай, асноўную складанасць пры 
разуменні такога пісьмовага матэрыялу будзе ўяўляць лексіка.  

Разуменне раглядаецца, у прыватнасці, як дэкадзіраванне (Д. І. Дуб-
роўскі) і як перакадзіроўка (А. Вежбіцка, М. І. Жынкін) [4, с. 37 – 72]. Для П. 
Рыкѐра, разумець – значыць перакладаць [5, с. 638]. Відавочна, што пераклад 
можна выкарыстаць для праверкі разумення. 

У літаратуры выкарыстоўваюцца тэрміны разуменне, апазнанне, 
ідэнтыфікацыя, успрыманне слова. Большасць мадэляў апазнання слова 
прызнае апасродкаванасць пазнавання шэрагам працэсаў. Успрыманне 
маўлення патрабуе аналізу і інтэграцыі інфармацыі, у тым ліку кантэксту-
альнай [6, с. 181 – 182]. Пры апазнанні слоў задзейнічаны механізмы 
антыцыпацыі, устаноўкі, асацыявання і іншыя [6, с. 184].  

А. А. Залеўская адзначае, што, выкарыстоўваючы тую ці іншую 
стратэгію ідэнтыфікацыі слоў ці разумення тэксту, рэцыпіент ужывае пэўныя 
апоры. Яна прыводзіць класіфікацыю Г. Хааструпа, які вылучае тры класы 
ключоў (апор), для апазнання замежных слоў: кантэкстуальныя, міжмоўныя і 
ўнутрымоўныя. Калі замежнае слова падобна да слова роднай мовы, то 
апазнанне вядзецца з апорай менавіта на яе [6, с. 340 – 342]. 

Паводле апор вылучаецца шэраг стратэгій апазнання слова. Напрыклад, 
апора на гукалітарны комплекс (калькаванне), дэфініцыйная, сітуацыйная 
(апора на кантэкст), словаўтваральная (апора на марфалогію слова), 
перакладная ды іншыя [7].  

Пры прад‘яўленні слова ў кантэксце і без яго вядучыя стратэгіі тлума-
чэння значэння неадназначнага замежнага слова адрозніваюцца. Пры 
безкантэкстным прад‘яўленні асобных слоў вядучымі сратэгіямі былі 
перакладная, дэфініцыйная, гукалітарная, апора на вопыт, апора на вядомыя 
фразеалагізмы. Калі ж патрабавалася перакласці фразы з тымі ж словамі, то 
асноўнай апорай быў фразавы кантэкст [8]. 

Тэма разумення замежнікамі тэксту на беларускай мове амаль не дасле-
давана. Тое, якім чынам валоданне рускай мовай уплывае на разуменне 
замежнікамі беларускай, таксама слабадаследаваная праблема. Відавочна, што 
гэта можа быць станоўчым фактарам. Аднак з іншага боку, павялічваецца 
верагоднасць выкарыстання стратэгіі звышгенералізацыі – празмернай ступені 
ідэнтыфікацыі беларускіх слоў праз падобныя да іх рускія, што можа прывесці 
да неразумення.  

У даследаванні прынялі ўдзел дваццаць восем студэнтаў з 
Туркменістана, навучэнцаў другога курса філалагічнага факультэта БДПУ імя 
М. Танка па спецыяльнасцях руская мова/англійская мова і руская мова. 
Эксперымент праводзіўся ў канцы трэцяга семестра навучання. Удзельнікам 
было прапанавана перакласці на рускую мову 26 беларускіх пісьмовых 
паведамленняў.  

У даследаванні была зроблена спроба зымітаваць рэальную сітуацыю 
сутыкнення з беларускамоўным пісьмовым тэкстам людзей, якія беларускую 
мову адмыслова не вывучаюць. З гэтай нагоды спіс паведамленняў быў 
складзены з беларускіх выразаў і слоў, якія сустрэліся нам падчас 1,5-
гадзіннага падарожжа па вуліцах аднаго з раѐнаў г. Мінска, а таксама на адной 
са станцый метрапалітэна:  



492 

 

 
добры друк;  
аператыўная паліграфія; 
спажывецкія тавары (на киоске); 
увядзіце пін-код; 
да 40% зніжкі; 
вуліца; 
Досвітак (название магазина);  
кнігі;  
працуе ад 9.00 да 20.00;  
перапынак ад 14.00 да 14.30;  
плацім безнаяўна;  
разлічвайцеся пластыкавай карткай;  
―не патрэбны нашчадкам такі след на 
зямлі‖;  

 

хутка;  
смачна; 
банк вашых ініцыятыў;  
бібліятэка; 
беларуская каўбаса (на киоске);  
патрэбныя рэчы (на киоске);  
Спатканне (название кафе).  
В метро 
трымайцеся правага боку;  
калі ласка, прытрымлівайце дзверы;  
уваход;  
выхад.  
На автобусной остановке 
пачатак руху;  
канец руху. 
 

За выключэннем часціцы не, прыназоўніка на, лічбаў і знака % 
(пераклад якіх пры падліках не ўлічваўся), спіс уключае 52 словы. Кожны 
рэспандэнт атрымаў аркуш з паведамленнямі, пасля кожнага паведамлення 
быў пакінуты радок для перакладу. 

Знешні кантэкст паведамленняў рэспандэнтам прад‘яўляўся не заўжды. 
У частцы выпадкаў на рускай мове было пазначана, дзе знаходзіцца той 
надпіс, які трэба перакласці. Але і ў гэтых выпадках рэспандэнты былі 
пазбаўленыя таго поўнага кантэксту, у якім апынуліся б, чытаючы 
паведамелнне, напрыклад, на дзвярах крамы. Трэба улічыць, што і пры 
сапраўдным сутыкненні з пісьмовым паведамленнем дзе-небудзь на вуліцы, 
яго кантэкст можа быць моцна абмежаваны (напрыклад, назвы пэўных крам, 
калі не бачна, што ў іх прадаецца). 

Разам з выкананнем задання па перакладзе, рэспандэнты адказвалі на 
пытанні анкеты. Мэтай анкетавання было атрымаць звесткі аб частаце 
выкарыстання рускай мовы і самаацэнцы ўзроўню яе разумення.  

Анкетаванне дало наступныя вынікі. 84,6% рэспандэнтаў сваѐй першай 
мовай назвалі туркменскую.  

Зараз у Беларусі найчасцей размаўляюць па-руску 57%, па-туркменску і 
па-руску (ці на гэтых і яшчэ на адной мове) – 38%, па-туркменску – 1 чалавек. 

На Радзіме найчасцей размаўляюць па-туркменску 52,6%, па-
туркменску і па-руску – 26,3%, на іншых мовах (ці на іншых і туркменскай) – 
16%. 

48% лічаць рускую замежнай мовай; 30,4% – другой роднай, астатнія не 
выбралі ні першы, ні другі варыянт. 

На пытанне, як часта рэспандэнты карыстаюцца рускай мовай у 
Беларусі (у працэнтах ад часу зносін), сярэдні адказ склаў 54,5%.  

На пытанне, як часта рэспандэнты карыстаюцца рускай на Радзіме, 
сярэдні адказ склаў 32%.  

Здольнасць разумець рускае вуснае маўленне рэспандэнты ў сярэднім 
ацанілі на 7,14 балаў па 10-бальнай шкале, а пісьмовае – на 6,7 балаў. 
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Вынікі перакладу наступныя. Колькасць адмоў ад перакладу склала 
39% паведамленняў. Пераклады, якія, па нашым меркаванні, правільна 
адлюстравалі сутнасць арыгіналаў, склалі 29,5 – 34,9% ад агульнай колькасці 
паведамленняў. Дыяпазон абумоўлены тым, што ў некаторых выпадках 
правільнасць перакладу была спрэчнай. Такім чынам, першая лічба – гэта 
паказчык без спрэчных выпадкаў, а другая – з імі. Мінімальная колькасць 
правільна перакладзеных фраз у рэспандэнта – 3, максімальная – 16 – 19. 

Таксама была падлічана колькасць правільна перакладзеных асобных 
слоў, з якіх складаюцца паведамленні. Яна склала 33% (мінімум – 7,7%, 
максімум – 69%). Адзначым, што пераклад асобнага слова адным са 
значэнняў беларускага слова залічваўся як правільны пераклад. Гэтак, 
правільнымі былі палічаны частыя пераклады слоў добры і бок як добрый и 
бок адпаведна, хаця ў кантэксце фразы гэта памылковыя пераклады. 

Агулам атрымліваецца, што супольнасць рэспандэнтаў правільна 
зразумела каля трэці прад‘яўленай ѐй інфармацыі.  

Дзеля вызначэння стратэгій разумення быў выкарыстаны аналіз памылак 
перакладу. Зрэдку аналізаваліся і пераклады, якія агулам правільна перадаюць 
сутнасць арыгіналу (і залічаны як правільныя), але не з‘яўляюцца дакладнымі.  

Выявілася, што, робячы пераважную большасць памылковых 
перакладаў, рэспандэнты пры гэтым абапіраліся на рускую мову ці на 
кантэкст (самога паведамлення ці зададзены намі дадаткова). Цалкам 
верагодна, што гэтыя стратэгіі выкарыстоўваліся і ў выпадках правільнага 
перакладу, але мы не даследавалі гэта пытанне адмыслова. Стратэгія апоры на 
рускую мову выкарыстоўваецца значна часцей за апору на кантэкст. Магчыма, 
гэта тлумачыцца абмежаванасцю ці адсутнасцю кантэкстуальнай інфармацыі. 
Ніжэй прыведзены ўзоры перакладаў, якія мы палічылі выразнымі прыкладамі 
выкарыстання стратэгіі апоры на рускую мову. Частка з іх выкарыстана 
некалькімі ці многімі рэспандэнтамі. Тут і ў наступных наборах прыкладаў, 
калі прыклад датычыцца перакладу пэўнага слова ў фразе, то гэта слова 
вылучана курсівам.  

Добры друк – добрый друг. Увядзіце пін-код – увезите, ведите. 
Да 40% зніжкі – значки.  
Працуе ад 9.00 да 20.00 – процедура, процесс. 
Не патрэбны нашчадкам такі след на зямлі – потребительный. 
Разлічвайцеся пластыкавай карткай – различается, различайте. 
Хутка – хуже, шутка, утка. Смачна – смешно, смычно. 
Патрэбныя рэчы – речи. Уваход – уход, выход. 
Пачатак руху (на автобусной остановке) – перчатки, печатка; руки. 
Канец руху (на автобусной остановке) – конец руки.  
У двух апошніх прыкладах рэспандэнты праігнаравалі ці не звярнулі 

ўвагі на тое, што ўжыванне ў перакладзе рускіх слоў, падобных да арыгіналаў, 
не ўпісваецца ў кантэкст паведамлення. Відаць, тое ж можна сказаць і пра 
пераклад слова уваход словам выход рэспандэнтам, які і слова выхад таксама 
пераклаў як выход. Верагодна, што кантэкст у гэтых выпадках аказаўся для 
рэспандэнтаў недастатковым для правільнага перакладу словаў. 

Звернем увагу на пераклад фразы плацім безнаяўна – плачем без 
надежды. Верагодна, пры перакладзе слова безнаяўна рэспандэнт абапіраўся на 



494 

 

рускую мову. Пры гэтым другое слова фразы аказалася для рэспандэнта 
ключавым, а пераклад першага слова быў дапасаваны да яго па сэнсе. Мабыць, 
магчымае і іншае тлумачэнне таго, чаму слова плацім не было перакладзена 
правільна, тым больш, што іншы рэспандэнт пераклаў яго як получим, чамусьці 
неўжыўшы больш падобнае да арыгіналу адпаведнае рускае слова. 

Ніжэй прыведзены ўзоры перакладаў, якія мы палічылі прыкладамі 
апоры на кантэкст паведамлення.  

Увядзіце пін-код – набрать пин-код (правільны пераклад фразы), 
напишите пин-код. 

Плацім безнаяўна – платим без сдачи.  
Патрэбныя рэчы – нужные товары. 
Трымайцеся правага боку – выходите справа (правільны пераклад фра-

зы). 
Калі ласка, прытрымлівайце дзверы – не прислоняйтесь к дверям, двери 

закрываются; уважаемые, отойдите от дверей; освободите двери. 
Пачатак руху – первая остановка, начало остановки, начало пути. 
Канец руху – конечная остановка, конец остановки, конец пути. 
У частцы выпадкаў цяжка правесці мяжу паміж згаданымі вышэй 

дзвюма стратэгіямі. Напрыклад: Спажывецкія тавары (на киоске) – свежие 
товары, спрашивайте товары; увядзіце пін-код – увидите, укажите (верны 
пераклад фразы). 

Заўважаны тры выпадкі, у якіх рэспандэнт, верагодна, абапіраўся на 
вядомае ѐй ці яму беларускае слова, напрыклад: перапынак ад 14.00 да 14.30 – 
остановка. Верагодна, рэспандэнту вядомае слова прыпынак. 

Было зафіксавана пятнаццаць выпадкаў паўтораў асобных слоў, што 
таксама разглядаецца як камунікатыўная стратэгія [6, с. 337]. 

Даследаванне паказала, што студэнты з Туркменістана супольна правільна 
зразумелі каля трэцяй часткі прад‘яўленай ім на беларускай мове інфармацыі.  

Аналіз памылак засведчыў, што асноўнымі стратэгіямі разумення 
з‘яўляюцца апора на рускую мову і на кантэкст паведамленняў. Калі 
прыгадаць, што руская мова – гэта галоўная спецыяльнасць рэспандэнтаў, то 
можна дапусціць, што ад туркменскіх студэнтаў іншай спецыяльнасці можна 
было б чакаць горшага разумення. 

Падаецца, што вынікі даследавання з‘яўляюцца аргументамі на карысць 
правядзення адмысловага навучання туркменскіх студэнтаў беларускай мове. 
Без яго поўнае і глыбокае разуменне імі беларускіх тэкстаў малаверагодна. 
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УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ВЫБОРЕ ФОРМ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Е. А. Цвирко 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, lenasuhorenko@gmail.com 

В статье рассматриваются формы работы на занятии по профессионально ориен-
тированному английскому языку для специальности «Таможенное дело, ориентирован-
ные на индивидуализацию и оптимизацию процесса обучения с опорой на знание пси-
хологических особенностей, свойств личности, особенностей познавательных и эмоцио-
нальных процессов студентов. Предлагаются такие формы и приемы работы, как «пер-
спективы» (для укрепления мотивационной составляющей обучения), ситуационный 
анализ, даются конкретные методические указания по организации работы со спецлек-
сикой с учетом преобладающей формы восприятия, по использованию подстановочных 
упражнений для совершенствования профессионально-языковых компетенций полеза-
висымых и поленезависимых обучающихся, способы совмещения рефлексивного и им-
пульсивного мышления в ходе перевода. Статья будет полезна преподавателям англий-
ского языка для специальных целей. 

Ключевые слова: психология высшей школы; английский язык для специальных це-
лей; когниция; восприятие; полезависимость; рефлексивность и импульсивность мышления. 

CHOICE OF ENGLISH TEACHING ACTIVITIES BASED 
ON AWARENESS OF STUDENTS‟ 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
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The article deals with methods of teaching English for special purposes (ESP) to stu-
dents majoring in Customs Affairs. The author focuses on the individualization and optimiza-
tion of the learning process based on awareness of students‘ psychological characteristics, per-
sonality traits, cognitive and emotional features. Activities and teaching methods ‗Opportuni-
ties‘ (to strengthen the motivational component of training) and situational analysis are sug-
gested. Some specific methodological instructions are given to enable teaching special vocabu-
lary considering the prevailing form of perception, for using substitution exercises to improve 
professional-language competencies of field-dependent and field-independent learners. Moreo-
ver, ways of combining reflective and impulsive learning styles for translation processare giv-
en. The article will be useful for teachers of English for special purposes. 


