Таким образом, уровень владения иностранным языком, опосре
дуемый данными условиями, отражает возможность овладения вто
рым языком у отдельно взятого субъекта.

ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКА-РУСКАГА Б1Л1НГВ13МУ У АСПЕКЦЕ
М1ЖМОУНЫХ КАМУНГКАЦЫЙ

Наталев1ч В.Г., Беларусю дзяржауны эканам1чны у ш в е р е т т
Манера гаварэння, прыналежная асобе, з'яуляецца тагам жа
дзейсным сродкам яе шынтыфшацьп, як i адбгтю пальцау, кашлярныя
лшп яюх зус!м надзейна дазваляюць меркаваць аб ix прыналежнасш
той або шшай асобе.
Сучасны этап развщця беларускага грамадства характарызуецца
беларуска-руск1м бшшгв1змам з перавагай рускай мовы у асноунай
масы насельнщтва, асабл1ва у гарадах. Б ш н г а з м (двухмоуе) выкарыстанне людзьм! у якасп) сродку зносш i сродку шфармацьи,
апрача сваей роднай мовы, яшчэ адной мовы, зрэдку некальюх шшых
моу (у гэтым выпадку сутыкаемся з пол1л1нгв!змам або шматмоусм).
С1туацыя бсларуска-рускага би1нгв1зму адлюстроувае складаны
працэс сутыкнення нацыянальнага адраджэння i 1нтэрнацыят1альных
умоу выжывання i пра)рэсу. Даследчык! вылучаюць на тэрыторьп
нашай рэспубл1к1 некальк1 вщау бшшгв!зму: абмсжаваны (у сельскай
мясцовасц1, дзе мясцовы дыялект - сродак зносш, а руская мова сродак атрымання 1нфармацы1 [друк i тэлебачанне]), змешаны (у
буйных гарадах, дзе змешваюць у вусным мауленн! абездве мовы),
абсалютны (прыдатны для беларусюх 1нтэлегентау, як1я свабодна
валодаюць дзвюма мовам!).
У
руск1м
мауленн!
беларуса
праяуляецца
шэраг
1нтэрферэнцыйных з'яу на розных узроунях: у фанетыцы, лексщы,
граматыцы.
Да найбольш складаных праяу марфалаг1чнай нормы адносяць
формы роду, лшу, склону назоун1ка; формы ступеней параунання
прыметн1ка i прыслоуя; ужыванне зборных л1чэбн!кау, утварэнне
ускосных склонау л1чэбн1кау. ужыванне Л1чэбн1кау у словазлучэннях;
выбар
форм
часу
у
дзеясловау,
пытанн1
выкарыстання
дзеепрыметн1кау i дзеепрыслоуяу.
Захаванне лекс1чнай нормы звязана з правшьным ужываннем
слова у дакладнай адпаведнасц1 з яго значэннем. Аднак лекс1чная
норма не абмяжоуваецца патрабаваннем правшьнага словаужывання,
яна прадугледжвае шырокае выкарыстанне выразных магчымасцей
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груповак слоу — сшошмау, амошмау, парошмау, антошмау, а таксама
мнагазначных слоу. Асабл1вую увагу трэба праяуляць пры выкарыстанш запазычаных слоу.
У сферу сштакшчнай нормы уваходзяць розныя (|>ормы, спосабы i
варыянты спалучэння слоу у мауленш. Гэта асабл1васць каардынацьп
дзейшка i выказшка, асабл1васщ ужывання форм у складзе дапасавання i юравання.
У
паняцце
«моуная
культура»
уваходзщь
валоданне
стылктычным1 нормам! мовы. У розных умовах зносш i у розных
сферах грамадскага жыцця выкарыстоуваюцца неаднолькавыя моуныя
сродю. Паказчыкам высокай моунай культуры асобы з'яуляецца захаванне норм лпаратурнага вымаулення i натцску.
Парадаксальным з'яуляецца той факт, што дзяржава не праяуляе
асабл1вай заклапочанасщ русгфкацыяй ycix сфер зканам1чнага,
фамадскага i культурнага жыцця. Сусветная тэндэнцыя да
глабал1зацьп сучаснага грамадства прывяла да таго, што мнопя
беларусы стал1 безнацыянальным!: страц1л1 у У
сувязь з
мшуушчынай, адмов!л!ся ад нацыянальных традыцый, забыл1ся на
сваю родную мову i культуру.
Беларуская л1таратурная мова, апрацаваная, унармаваная,
пол1функцыянальная, выкрышгал1заваная майстрам! роднага слова,
служыць сродкам выяулення духоунага жыцця народа, сродкам
шсьмовых i вусных знос1н пам!ж людзьм1 беларускай нацьп. Белару
ская мова - адна з самых прыгожых i м1лагучных моу не толью у славянск1м свеце, але i на абшарах усёй нашай планеты. У беларусау
i c H y e багатая скарбн1ца: ix культура, ментал1тэт, народная творчасць,
фальклор, як1я нясуць у сабе гонар за свой народ, за сваю бацькаушчыну, за сваю мову. Нацыянальна спецыф!чнае павшна быць
прыярытэтным у жыцц1 беларуса, бо менав1та гэтым можна
сцвердзщь сваю адметнасць сярод !ншых нацый i народнасцей свету.
Мова з'яуляецца важнейшым атрыбутам нацы1, выражэннем нацыянальнага характару, ricTopbii i культуры. Аднауленне нацыянальнай
самасвядомасц1 патрабуе падтрымк1 беларускай мовы з боку
дзяржавы. Павышэнне моунай культуры - неабходная умова павышэння аг^льнай культуры асобы.
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