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РОЛЯ РОДНАЙ МОВЫ ПРЫ НАВУЧАННІ ЗАМЕЖНАЙ 

 

Узаемадзеянне роднай і замежнай моў у працэсе навучання 

апошняй у школе – адно з найважнейшых пытанняў методыкі. Яно 

заўсёды прыцягвала і прыцягвае да сябе ўвагу вучоных, метадыстаў, 

практыкаў, якія цікавяцца праблемамі навучання замежным мовам. 

У Беларусі праблема ўліку роднай мовы пры навучанні другой 

пачала распрацоўвацца ўжо ў 20-ыя гады XIX ст.. Першай спробай 

стварэння дапаможніка для людзей некарэннай нацыянальнасці быў 

«Самавучыцель па беларускай мове» А.В. Багдановіча [2], які па пэўных 

прычынах не быў выдадзены. У 1930 годзе выходзіць другое выданне 

«Методыкі роднай мовы» К. Міцкевіча ў суаўтарстве з В. Тэпіным [1], 

дзе ўведзены раздзел пра асаблівасці паралельнага выкладання расійскай 

і беларускай моў.  

Месца роднай мовы пры навучанні замежнай заўсёды з’яўлялася 

крытэрыем для класіфікацыі метадаў навучання замежным мовам. У 

залежнасці ад таго, ці прадугледжваецца ў працэсе навучання замежнай 

мове апора на родную мову або такая апора выключаецца, вылучаюць 

прамыя, свядомыя і камбінаваныя метады [6]. 

Да ліку прамых метадаў навучання прынята адносіць натуральны, 

прамы, вусны і іх сучасныя мадыфікацыі – аўдыявізуальны і 

аўдыялінгвальны. Прадстаўнікі гэтых метадаў (М. Берліц, Ф. Гуэн, 

Г. Суіт і іншыя) выключаюць родную мову з сістэмы навучання: яны 

імкнуцца ствараць непасрэдныя асацыяцыі паміж адзінкамі мовы і 

адпаведнымі ёй паняццямі, мінуючы родную мову навучэнцаў, а, 

значыць, засваенне такіх адзінак адбываецца на інтуітыйным узроўні. 

Што датычыцца свядомых метадаў, то яны, у адрозненне ад 

прамых метадаў, прадугледжваюць апору на родную мову ў ходзе 

навучання. «Галоўным дыдактычным прынцыпам гэтых метадаў 

з’яўляецца прынцып свядомасці, які базіруецца на прызнанні вядучай 

ролі мыслення ў ходзе авалодання мовай» [6, 191]. Згодна прынцыпу 

свядомасці атрымліваецца, што выключыць родную мову з працэсу 



навучання замежнай у школьных умовах немагчыма. Па-першае, гэта 

немагчыма зрабіць таму, што вучні думаюць на роднай мове. Па-другое, 

выключэнне роднай мовы прывяло б да адрыву мовы ад мыслення і 

супярэчыла б тым самым прынцыпу свядомасці. Акрамя таго, 

прадстаўнікі свядомых метадаў прыбягаюць  да апоры на родную мову 

навучэнцаў з мэтай пераадолення інтэрференцыі і выкарыстання 

станоўчага пераносу, а таксама для больш глыбокага разумення як 

вывучаемай, так і роднай моў. Найбольшую вядомасць сярод свядомых 

метадаў атрымалі граматыка-перакладны, свядома-практычны, свядома-

супастаўляльны, рэпрадуктыўна-крэатыўны. Прадстаўнікамі свядомых 

метадаў з’яўляюцца В. Гумбальт, Д. Гамільтон, Л.У. Шчэрба, 

І.М. Берман, І.В. Рахманава і іншыя. 

Камбінаваныя метады ўзніклі і атрымалі сваё развіццё пад час 

змагання з крайнасцямі двух метадычных напрамкаў – граматыка-

перакладнога і прамога. Да найбольш відных прадстаўнікоў 

камбінаваных метадаў адносяцца Х. Флагстад, Ф. Аронштэйн, 

П. Хегболд, Ф. Шубель, Р. Борнеман, А. Болен і іншыя. Нягледзячы на 

разыходжанні па шэрагу другарадных пытанняў, усе пералічаныя вышэй 

навукоўцы адхіляюць аднабаковае тлумачэнне ролі і месца роднай мовы 

ў працэсе навучання замежнай. На іх думку трывалыя «прамыя» сувязі 

слова (формы) і яго значэння ўстанаўліваюцца толькі пасля значнай па 

аб’ёме моўнай практыкі, а не пры першым знаёмстве з замежным словам 

і формай, як гэта сцвярджалі прадстаўнікі прамых метадаў. Пагэтаму ўсе 

перасцярогі супраць роднай мовы, аж да яе забароны, з’яўляюцца, 

паводле меркаванняў прадстаўнікоў камбінаваных метадаў, дарэмнымі. 

Як можна бачыць, погляды прадстаўнікоў розных метадаў наконт 

месца і ролі роднай мовы пры навучанні замежнай разыходзяцца. 

У сувязі з гэтым узнікае наступнае пытанне: ці можна ўвогуле 

абапірацца на родную мову вучняў пры навучанні замежнай і што 

разумеецца пад паняццем «апора на родную мову»? 

Знакамітая формула акадэміка Л.У. Шчэрбы сцвярджае: замежная 

і родная мова – неразрыўная пара вучэбных прадметаў. Але як разумець 

гэтае выказванне? Па-першае, выхаваўчае і адукацыйнае значэнне 

вывучэння замежнай мовы заключаецца ў тым, што яно дапаўняе той 

уплыў, якія аказвае на развіццё мыслення вывучэнне роднай мовы. Мова 

і мысленне, як вядома, складаюць адзінае непарыўнае цэлае. І ў 

чалавека, які валодае толькі сваёй роднай мовай, няма ніякіх падстаў, 

каб раздзяліць гэтае цэлае.  

Сумеснае вывучэнне замежнай і роднай моў з’яўляецца не толькі 

найлепшым сродкам для развіцця дыялектычнай думкі, але і 

добрым сродкам для пазнання роднай мовы. «У роднай мове няма 



чаго падмячаць − у ёй усё проста і само сабой зразумела, і нічога не 

выклікае ніякіх сумненняў <…> але, вывучаемая другая мова <…> 

дапамагае выявіць разнастайныя сродкі выражэння і ў роднай мове, 

<…> заўважаць розныя адценні думкі, дагэтуль не заўважаныя намі ў 

роднай мове» [4, 44]. 

Але калі замежная мова мае такое вялікае значэнне для роднай 

мовы, то, напэўна, значэнне роднай мовы для вывучэння замежнай не 

меншае. І тут варта сказаць некалькі слоў аб такой з’яве, як станоўчы 

перанос. Станоўчы перанос назіраецца тады, калі пры засваенні 

структур, якія з’яўляюцца падобнымі ў роднай і замежнай мове, 

навучэнцы сутыкаюцца з цяжкасцямі менш, чым пры засваенні іншых 

структур. Вучні запамінаюць такую структуру хутчэй і пры яе 

выкарыстанні робяць параўнальна мала памылак. 

Станоўчы перанос выяўляецца на розных ўзроўнях мовы. Так, той 

факт, што дзеясловы спрагаюцца, а назоўнікі скланяюцца, доўга 

тлумачыць вучням, якія гэта ўжо ведаюць з вопыту роднай мовы, не 

прыходзіцца. Інтэрнацыянальныя словы запамінаюцца, як правіла, 

таксама хутка. Навіной не з’яўляецца і існаванне ў мове розных тыпаў 

сказа. Гэта значыць, што супастаўленне моўных з’яў роднай і замежнай 

моў робіць навучанне замежнай мове больш эфектыўным і паспяховым: 

вучні могуць выкарыстоўваць пры вывучэнні замежных моў свой вопыт 

і веды па роднай мове.  

Але нельга не пагадзіцца, што родная мова можа аказваць пры 

вывучэнні замежнай мовы не толькі станоўчы, але і адмоўны ўплыў. 

Менавіта родная мова прымушае нас рабіць памылкі і калькіраваць 

замежную мову. Адмоўны ўплыў роднай мовы на працэс авалодвання 

замежнай называецца інтэрферэнцыяй. Яго можна назіраць, 

напрыклад, на фанетычным узроўні, дзе асабліва ярка выражаны акцэнт 

вымаўлення роднай мовы, або на ўзроўні сінтаксісу, калі вучні будуюць 

сказы згодна правіл роднай мовы.  

Разам з тым мы добра ведаем, што выгнаць родную мову з галоў 

вучняў у школьных умовах (тым больш на пачатку вывучэння замежнай 

мовы) немагчыма. І калі родная мова будзе ўздзейнічаць у працэсе 

навучання замежнай мове стыхійна (а гэта адбываецца, калі настаўнік 

ігнаруе родную мову і яе ўплыў), тады яе ўздзеянне будзе часцей 

адмоўным, чым станоўчым. Узнікае пытанне: што рабіць? Адказ на 

гэтае пытанне вельмі просты: настаўнік павінен свядома накіроўваць і 

рэгуляваць уплыў роднай мовы пры вывучэнні замежнай. «Патрэбна 

пераносіць з роднай мовы ў замежную тое, што можа быць перанесена, 

проціпастаўляць тое, што павіна быць проціпастаўлена» [3, 30]. Адсюль 

вынікае сутнасць прынцыпу апоры на родную мову навучэнцаў: 



«веды і ўменні па замежнай мове павінны засвойвацца вучнямі, па 

магчымасці, на базе ведаў і ўменняў па роднай мове; пры гэтым вучэбны 

працэс павінен быць пабудаваны так, каб веды, якія ёсць у вучняў, і 

веды і ўменні, якія яны зноў набываюць, падтрымлівалі і ўдасканальвалі 

адныя другіх» [3, 29]. 

Такім чынам, можна адзначыць, што як замежная мова для 

вывучэння роднай, так і родная для вывучэння замежнай з’яўляюцца 

неабходнымі і важнымі. Родная і замежная мовы ўтвараюць цесна 

звязаную пару прадметаў, якая з’яўляецца філалагічнай асновай усёй 

адукацыі, і немагчымыя адна без адной. А гэта значыць, што настаўнік 

замежнай мовы павінен добра валодаць тэорыяй роднай мовы і той 

замежнай, якую ён выкладае, а таксама быць добра падрыхтаваным па 

агульным мовазнаўстве. Акрамя таго, настаўнікі замежнай мовы 

павінны мець цесны паўсядзённы кантакт з настаўнікамі роднай мовы. 

Толькі так, сумеснымі намаганнямі, можна дасягнуць таго, каб родная 

мова не аказвала адмоўны ўплыў на вывучэнне замежнай, а наадварот, 

забяспечвала адэкватную іншамоўную камунікацыю. 
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