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РОЛЯ  САЦЫЯЛЬНА-ГУМАНIТАРНЫХ  НАВУК   

У ФАРМIРАВАННI КУЛЬТУРЫ МАЎЛЕННЯ СТУДЭНТАЎ 

(НА ПРЫКЛАДЗЕ ДЫСЦЫПЛIНЫ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА. 

ПРАФЕСIЙНАЯ ЛЕКСIКА») 

 

Гэты артыкул прысвечаны актуальным праблемам удасканалення 

выкладання курса «Беларуская мова. Прафесiйная лексiка» ý вышэйшых 

навучальных установах негуманiтарнага профiлю на прыкладзе 

Беларускага гандлѐва-эканамiчнага ýнiверсiтэта спажывецкай 

кааперацыi. У апошнiя гады значна зменшылася колькасць гадзiн, 

адведзеная на блок сацыяльна-гуманiтарных навук. Праблема 

папаýнення лексiчнага складу студэнтаý, развiццѐ культуры маýлення 

нашай моладзi набывае асаблiвую актуальнасць i з`яýляецца 

прыярытэтнай для выкладчыкаý гуманiтарных дысцыплiн. У артыкуле 

абазначаны мэты i задачы, якiя неабходна вырашаць выкладчыкам-

лiнгвiстам. 

This article is analysed the current problems of teaching the subject 

"Belarussian language. Professional vocabulary» in Belorussian Trade and 

Economic University of  Consumer Cooperative. The fact is that the number 

of hours on that subject has been reduced lately. The problem of vocabulary 

growth of students, the speech development of  our young people assumes 

ever greater importance and become a priority for the teachers. 

Беларуская мова як вучэбны прадмет у БГЭУ займае асаблiвае 

месца. У працэсе яе выкладання студэнты не толькi паглыбляюць веды, 



набытыя яшчэ ý школе, але i развiваюць уменнi i навыкi свабоднага 

карыстання роднай мовай ва ýсiх сферах дзейнасцi, на ýсiх узроýнях, 

фармiруюць прафесiйную моýную кампетэнцыю, выпрацоýваюць навыкi 

самаýдасканалення i самакантролю ведаý. 

Авалоданне мовай спецыяльнасцi, засваенне прафесiйнай 

лексiкi — галоýная мэта курса «Беларуская мова. Прафесiйная лексiка» ý 

БГЭУ. Апошняя праграма звузiла моýныя зносiны з аýдыторыяй, 

абмежаваýшы поле дзейнасцi выкладчыка дадаткам «прафесiйная 

лексiка». Гэта ж праграма, дарэчы, яшчэ i скарацiла амаль у 2 разы 

колькасць гадзiн, адведзеных на выкладанне курса. Пры усiх гэтых 

мiнусах курс «Беларуская мова. Прафесiйная лексiка» адпрацаваны 

належным чынам, добра адаптаваны на нефiлалагiчнай аýдыторыi, мае 

ýжо шэраг фундаментальных прац, падручнiкаý i вучэбных 

дапаможнiкаý. 

Дысцыплiна «Беларуская мова. Прафесiйная лексiка» замацоýвае 

нормы беларускага маýлення ý вучэбна-прафесiйнай, афiцыйна-

справавой i сацыяльна-культурнай сферах зносiн, вызначае асаблiвасцi 

ýжывання тэрмаiналагiчнай лексiкi ý навукова-тэхнiчным стылi, вучыць 

валодаць мовай як сродкам зносiн, iнструментам пазнання ý галiне 

навукi i тэхнiкi, асновай iнтэлектуальнай культуры будучага спецыялiста. 

Мэта, якую ставiць перад сабой выкладчык-лiнгвiст, абавязкова 

павiнна ýключаць наступныя аспекты: узбагачэнне i карэктаванне 

лексiчнага запасу будучых спецыялiстаý, авалодванне спецыяльнай 

навуковай тэрмiналогiяй, фармiраванне культуры маналагiчнага i 

дыялагiчнага маýлення ý службовых зносiнах. 

Маýленне асобы – першачарговы паказчык яе iнтэлектуальнага i 

прафесiйнага ýзроýню. Для будучага спецыялiста ý эканамiчнай сферы, 



якi павiнен умець выпрацоýваць рашэннi, прымаць абавязацельствы, 

заключаць дагаворы (кантракты), праводзiць тэндэры,  валоданне багатай 

i разнастайнай мовай — неад`емная частка прафесiйнага iмiджу. 

Сучаснае выкарыстанне тэрмiналогii ва ýмовах бiлiнгвiзму i 

недастатковы моýны стаж вядуць да парушэння цэнтаральных нормаý 

правiльнасцi маýлення. 

Адна з ключавых кампетэнцый маладых спецыялiстаý — гэта 

кампетэнцыя, якая адносiцца да авалодання вуснай i пiсьмовай 

камунiкацыяй. Выбар той цi iншай формы адбываецца ý залежнасцi ад 

абставiн, напрыклад, працоýнай дзейнасцi: з адным камунiкантам больш 

прыемна i паспяхова размаýляць непасрэдна, з iншым жа прасцей праз 

службовую перапiску цi факс. Абедзве формы iснавання з`яýляюцца 

функцыянальна разнастайнымi, унiверсальнымi, абслугоýваюць 

рознабаковыя сферы грамадскай дзейнасцi. Нельга дапускаць наступнае: 

спецыялiст, якi працуе ý эканамiчнай сферы, не павiнен валодаць 

культурай маýлення, моýная кампетэнцыя яму без патрэбы. А як жа 

пераконваць падначаленых, наладжваць адносiны ý калектыве? 

Несумненна, на першым месцы — прафесiйная падрыхтаванасць. Але 

здольнасць перадаць свой вопыт, уласныя веды i метады — гэта таксама 

майстэрства, якое з бедным слоýнiкавым запасам ажыццявiць складана. 

Адна з распаýсюджаных методык узбагачэння лексiчнага складу 

студэнтаý — праца з тэкстамi навуковага, афiцыйна-справавога i 

публiцыстычнага стыляý (аналiз ужывання моýных сродкаý, пераклад, 

праяýленне камунiкатыýных якасцей i iнш.). 

Навуковы стыль па сваiх функцыянальных i моýных якасцях 

наблiжаецца да афiцыйна-справавога, бо iх аб`ядноýвае пераважна 

пiсьмовая маналагiчная форма iснавання, сцiсласць i неэмацыянальнасць 



у перадачы зместу. Узаемазвязаныя стылi выкарыстоýваюць значную 

колькасць абстрактнай i тэрмiналагiчнай лексiкi, пазбягаюць слоý 

пераноснага значэння, змяшчаюць сказы з прамым парадкам слоý, 

аднароднымi i адасобленымi канструкцыямi. 

Дакладнасць або канкрэтнасць маýлення ýласцiва навуковаму i 

афiцыйна-справавому тэкстам, таму што тут пераважаюць адназначныя 

словы i выразы, устойлiвыя звароты, стандартныя сродкi. Кнiжныя стылi 

не дапускаюць парушэння стандартнай структуры ва ýжываннi 

сiнтаксiчных канструкцый, азначэнняý, правiлаý, аксiѐмаý, законаý i г. д. 

Напрыклад, асцярожна трэба праяýляць, ужываючы ý кантэксце паняццi 

эканомны i эканамiчны, дзелавы i дзелавiты, канструктыýны i 

канструкцыйны, напружанне i напружанасць i iнш. Дакладнасць 

навуковага тэксту дасягаецца не толькi за кошт канкрэтнага 

словаýжывання, але i за кошт такiх рыс, як дакладнасць разлiкаý, 

формул, параметраý, навуковых фактаý i г. д. Парушаючы дакаладнасць, 

нельга не толькi беспамылкова рашыць ураýненне, перадаць гiстарычныя 

цi фiласофскiя факты, але i абгрунтаваць патрабаванне, сфармуляваць 

крытычную заýвагу, выкласцi просьбу. 

Лагiчнасць як паслядоýнасць i несупярэчлiвасць маýлення ýласцiва 

ý пэýнай ступенi ýсiм стылям. Студэнты вучацца прымяняць яе ý 

рэфератах, дакладах, выказваннях, выступленнях, прэзентацыях, 

падпарадкоýваючыся агульнапрынятаму плану: уступ (уводзiны), 

асноýная (кульмiнацыйная частка), падагульненне (заключэнне, вывады, 

прапановы). Такая агульнавядомая схема абавязковая для навуковага 

тэксту, дзе не могуць парушацца ýзаемасувязi ý ланцужку навуковага 

доказу, тлумачэння, разважання. Але ý маýленчым службовым этыкеце 

часам мэтазгодна адысцi ад гэтага i пачаць з асноýнага, дзеля чаго 



сабрана аýдыторыя. Дакладная, лагiчная, а г. зн. сцiслая i 

канструктыýная падача iнфармацыi сэканомiць час, пакiне прыемнае 

ýражанне ý калег. 

Правiльнасць маýлення — асноýная рыса пiсьмовай мовы, якая 

ýласцiва найперш кнiжным стылям. Парушэнне нормаý правiльнасцi 

недапушчальна ý мове навукi, справаводства, сродкаý масавай 

iнфармацыi, дзе павiнна выкарыстоýвацца ýзорная мова, якая не 

дапускае недакладнасцi, бязграматнасцi, некампетэнтнасцi, 

недасведчанасцi як пiсьмовай, так i вуснай. Збядненне мовы, знiжэнне 

танальнасцi зносiн – усѐ гэта сведчыць аб духоýнай i маральнай 

дэградацыi грамадства. Даволi часта iнiцыятарамi свабоднага валодання 

мовай выступаюць дастаткова граматныя людзi: журналiсты, дыктары 

тэле- i радыѐвяшчання, палiтыкi i iнават выкладчыкi. Аднак штучнае 

перанасычэнне сродкаý масавай iнфармацыi словамi iншамоýнага 

паходжання, навязванне маýленню iншамоýнага рытму, мелодыкi, 

нацiску вядзе да змянення нацыянальных рыс, традыцыйных маýленча-

мысленчых працэсаý. I найбольш слабай у гэтых адноснах аказваецца 

моладзь: дэфармуецца iх маýленчая iнтуiцыя, маýленчы густ 

вызначаецца часцей модай, чым прыгажосцю, правiльнасцю i 

дарэчнасцю маýлення. У такой сiтуацыi адказнасць за становiшча мовы 

павiнна быць ускладзена на нас, выкладчыкаý сацыяльна-гуманiтарных 

навук. Невыпадкова пагэтаму сучасная канцэпцыя навучання беларускай 

мове ý вну прадугледжвае фармiраванне не толькi лiнгвiстычнай 

(моýнай), але i камунiкатыýнай (маýленчай) кампетэнцыi студэнтаý, 

звязанай з ýсiмi вiдамi маýленчай дзейнасцi, а таксама з культурай 

вуснага i пiсьмовага маýлення, правiламi i спосабамi выкарыстання мовы 

ý розных сферах зносiн. Навучыць студэнтаý не толькi правiльна пiсаць i 



размаýляць, але i думаць – важнейшая задача, якая паýстае зараз перад 

выкладчыкамi сацыяльна-гуманiтарных дысцыплiн. 


