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Анатацыя: у артыкуле прадстаўлены матэрыялы па стварэнню штучнага 

бiлiнгвальнага асяроддзя для вучняў беларускамоўнай гiмназii, якiя ў якасцi замежнай 

мовы вывучаюць французскую. 
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Сучасная лiнгвадыдактычная навука ўсё часцей даследуе праблемы 

навучання мове i культуры, у тым лiку, культуры мiжасобасных зносiн 

суб’ектаў, прыналежных да розных культур, але цiкавых адзiн аднаму з 

пункту погляду жыццёвага вопыту, патрабаванняў пазнання iншых культур. 

Такi дыялог можа быць паспяхова рэалiзаваны, калi прадстаўнiкi 

разнастайных культур накiраваны да адной мэты – узаемаразуменне i 

ўзаемаабагачэнне пры дапамозе мовы. Пры гэтым кожны з iх павiнен быць 

здольны лаканiчна i ясна ўмець прадставiць iншаму асаблiвасцi 

нацыянальнай культуры. У сувязi з чым i паўстае пытанне па праблеме 

стварэння бiлiнгвальнага асяроддзя. 

Разам з тым, методыка сiстэматызаванага выкарыстання штучнага 

бiлiнгвiзму асаблiва не распаўсюджана ў Беларусі. Таксама дадзенае 

пытанне не знайшло патрэбнага i поўнага асвятлення i аналiзу ў 

педагагічнай лiтаратуры. 

Актуальнасць прапанаванай работы абумоўлена і сучаснымі 

накірункамі ўдасканалення моўнай адукацыі ва ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыі: нарастальнымi патрабаваннямi да ўзроўню авалодання 

французскай мовы i мiжкультурнай камунiкацыяй вучняў сучаснай школы; 

павышаным iнтарэсам да пошуку эффектыўных сродкаў навучання 



замежнай мове i мiжкультурнай камунiкацыi; адсутнасцю 

сiстэматызаванага стварэння i ўжывання штучнага бiлiнгвальнага асяроддзя 

ў працэсе падрыхтоўкi лiнгвiстычна цiкавай асобы, здольнай да рэальнай 

мiжкультурнай камунiкацыi. 

У сучасным свеце замежная мова разглядаецца як сродак фарміравання 

і выхавання маральна адказнай асобы, як сродак зносін, пазнання, 

асэнсавання і інтэрпрэтацыі фактаў іншай культуры. Галоўнае прызначэнне 

замежных моў – забяспечваць узаемадзеянне і супрацоўніцтва народаў, 

выключаць магчымасці негатыўнага ўплыву на працэс нацыянальнай 

самаідэнтыфікацыі і культурнага самавызначэння асобы; павышаць 

гатоўнасць чалавека да асобаснай і прафесійнай самарэалізацыі праз 

выкарыстанне замежнай мовы нараўне з роднай у якасці матэрыяльнай 

формы функцыянавання свайго мыслення. Валоданне замежнымі мовамі – 

важная перадумова адаптацыі чалавека ў жыцці ў глабалізаваным свеце. 

Калi вучань асэнсавана акумулюе асаблiвасцi i iдэнтычныя рысы дзвюх 

ментальнасцей, ён набывае статут полiкультурнай асобы, што на сённяшнi 

дзень з’яўляецца адной з пераваг, паколькi iмклiвае развiццё сучаснага 

грамадства адлюстравалася на ўсiх сферах яго жыццядзейнасцi i на першы 

план вывела гуманiтарную праблематыку. 

Магчымасці вучэбнага прадмета «Замежная мова» ў падрыхтоўцы вучня 

да міжкультурнай камунікацыі надзвычай вялікія. Ужо з самага пачатку 

дзiця далучаецца да духоўнага багацця іншых народаў; у яго фарміруецца 

вобраз свету, які адпавядае сацыяльным, палітычным і культурным рэаліям 

сучаснай рэчаіснасці; фарміруецца другасная кагнітыўная свядомасць, якая 

забяспечвае ўвесь комплекс іншамоўнай камунікатыўнай дзейнасці; 

адбываецца развіццё маўленчых працэсаў і маўленчых механізмаў, 

здольнасці перадаваць у ходзе іншамоўных зносін уласныя думкі і пачуцці; 

узнікаюць перадумовы для развіцця асобы вучня праз узбагачэнне 

эмацыянальна-пачуццёвай сферы асобы. Моўныя здольнасці фарміруюцца 



ў адзінстве параджэння маўлення і ўспрымання маўлення. 

Для вырашэння гэтых задач у дзяржаўнай установе адукацыі «Гiмназiя 

№28 г.Мiнска» ствараны ўмовы для рэалiзацыi штучнага бiлiнгвiзму. 

Вучэбны бiлiнгвiзм уяўляе сабой адну з яго разнастайнасцей. Ён 

фармiруецца па-за межамi натуральнага асяроддзя шляхам спецыяльнага 

стварэння вучэбных сітуацый. Настаўнiк можа выкарыстоўваць творчыя 

заданнi, асабiстыя праекты, тэатральныя пастаноўкi, каб прыцягнуць увагу 

аўдыторыi да вывучаемага матэрыялу без прымусу. Адзначым таксама, што 

падчас правядзення ўрокаў трэба ўлічваць ўзроставыя асаблівасці развіцця 

школьнікаў, у сувязі з чым прапануецца разнастайны наглядны матэрыял, 

вершы, у тым лiку i дынамічныя гульнi, для I ступенi агульнай сярэдняй 

адукацыi, прыказкi, прымаўкi ‒ для II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi. 

У чым жа заключаецца актуальнасць аўтэнтычных моўных 

канструкцый? А справа ў тым, што ў працэсе станаўлення вучэбнага 

бiлiнгвiзму ў асобы любога ўзросту фармiруецца шэраг уменняў, адным з 

якiх набываецца здольнасць пры неабходнасцi пераключаць моўныя коды. 

Так, напрыклад, пры прывiтаннi iншага чалавека ў беларусаў дапускаецца 

зварот: «Добры дзень!», тады калi для носьбiта-француза, гэта будзе зусiм 

не ветлiва. Трэба казаць: «Добры дзень, спадар/спадарыня!» Авалоданне 

такiмi асаблiвасцямi культуры магчыма непасрэдна ва ўмовах вучэбнага 

бiлiнгвiзму. 

У сучасным свеце штучны (вучэбны) бiлiнгвiзм ‒ гэта валоданне двума 

культурна-лiнгвiстычнымi кодамi, адзiн з якix набыты па-за межамi 

рэальнага асяроддзя носьбiтаў. Так, нашыя вучнi памiж сабою i з 

настаўнiкамi размаўляюць на беларускай мове, а падчас штодзённых 

заняткаў замежнай мовы на павышаным узроўнi ‒ на французскай. Трэба 

адзначыць, што бiлiнгвальнаму асяроддзю спрыяюць таксама i дадатковыя 

заняткi: факультатыўныя заняткі і аб‘яднанні па інтарэсах. У межах гiмназii 

гэта ўрокi мастацкага чытання, падчас якiх вучнi знаёмяцца з аўтэнтычнымi 



байкамi, казкамi на французскай мове, тэатральнымi пастановамi i iнш. 

Паколькi мэтай вучэбнага бiлiнгвiзму з’яўляецца фармiраванне моўных 

здольнасцяў, калi вучань не прыбягае да перакладу на родную мову, а адразу 

разумее сэнс сказанага i варты даць добры i хуткi адказ у адпаведнай 

сiтуацыi зносiн, на нашых вачах фармiруецца полiкультурная асоба. 

Менавiта таму стварэнне камфортнага асяроддзя па вывучэнню замежнай 

мовы падаецца вельмi важным i значным накiрункам у межах прагрэсiўнага 

педагагiчнага працэсу. 
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