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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Методыка выкладання беларускай мовы як замежнай 

(лінгваметодыка) як вучэбная дысцыпліна забяспечвае тэарэтычную і 
практычную падрыхтоўку выкладчыкаў мовы. Яна рэалізуецца ў форме 

лекцый і практычных заняткаў, аб‟ѐм і змест якіх вызначаецца 
адпаведнымі праграмамі, у працэсе педагагічнай практыкі, пры напісанні 

і абароне курсавых, выпускных і дыпломных работ. 
Курс лінгваметодыкі складаюць наступныя раздзелы. 

1. Лінгвадыдактычныя асновы навучання. У межах гэтага раздзела 
разглядаюцца: змест методыкі як вучэбнай і навуковай дысцыпліны, яе 

сувязь з іншымі навукамі, метады даследавання, сістэма навучання, якая 
ўключае мэты і задачы, прынцыпы, метады, сродкі, арганізацыйныя 

формы навучання, тлумачэнне базісных катэгорый методыкі і яе 
тэрмінасістэма. 

2. Метадычныя асновы навучання сродкам зносін (фанетычным, 

лексічным, граматычным, стылістычным, краіназнаўчым).  
3. Метадычныя асновы навучання камунікацыйнай дзейнасці 

(аўдзіраванню, вуснаму маўленню, чытанню, пісьму і пісьмоваму 
маўленню, перакладу). 

4. Арганізацыя і забеспячэнне працэса навучання (планаванне 
заняткаў, віды заняткаў, кантроль у навучанні мове, формы 

пазааўдыторнай работы, сучасныя тэхналогіі навучання мове). 
5. Змест прафесіяграмы выкладчыка і патрабаванні да прафесіі 

выкладчыка. 
6. Этапы, узроўні і профілі навучання беларускай мове як замежнай.  

7. Асноўныя этапы развіцця методыкі выкладання беларускай мовы 
як замежнай. 

У выніку азнаямлення з асноўнымі палажэннямі курса студэнты 

атрымліваюць веды аб тым, як вызначаюцца мэты навучання мове (якім 
павінен быць вынік вучэбнай дзейнасці), як можна акрэсліць змест 

навучання (чаму вучыць), якія прыѐмы і метады забяспечваюць 
авалоданне мовай у вызначаны для гэтага часавы інтэрвал (як вучыць), 

якія сродкі варта выкарыстаць для дасягнення пастаўленых мэтаў і 
рэалізацыі запланаванага зместу навучання (пры дапамозе чаго вучыць). 

Курс лінгваметодыкі забяспечвае фарміраванне ў студэнтаў 
беларусістаў – будучых выкладчыкаў – прафесійнай кампетэнцыі 

(здольнасці да навучання мове ў выніку азнаямлення з прыѐмамі і 
метадамі яе выкладання) і камунікацыйнай кампетэнцыі ў іх будучых 

навучэнцаў (здольнасці да практычнага прымянення замежнай для іх 
мовы). 
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Лінгваметодыка як вучэбная, навуковая 

і практычная дысцыпліна 
Лінгваметодыка як вучэбная дысцыпліна. Раздзелы і аспекты 

лінгваметодыкі. Агульныя, прыватныя, спецыяльныя методыкі. 
Лінгваметодыка як навуковая дысцыпліна. Навучанне і яго аспекты. 

Стратэгіі засваення вучэбнага матэрыялу. Лінгваметодыка і 
лінгвадыдактыка. Тэрмінасістэма лінгваметодыкі. Прадмет 

лінгваметодыкі. Аб‟ект лінгваметодыкі. Лінгваметодыка як практычная 
дысцыпліна. Паняцце тэхналогіі навучання. 

Сувязі лінгваметодыкі з іншымі навукамі 

Лінгваметодыка і педагогіка. Лінгваметодыка і псіхалогія. 
Індывідуальныя адрозненні навучэнцаў і засваенне замежнай мовы. 

Лінгваметодыка і псіхалінгвістыка. Лінгваметодыка і педагагічная 
псіхалогія. Лінгваметодыка і кагнітыўная псіхалогія. Лінгваметодыка і 
мовазнаўства. Размежаванне паняццяў мова і маўленне ў 

лінгвадыдактычных мэтах. Выкарыстанне мадэлей сказа ў якасці адзінкі 
навучання. Выкарыстанне лінгвістычнай тэорыі аб моўных кантактах. 

Лінгваметодыка і лінгвістыка тэксту. Лінгваметодыка і рыторыка. 
Лінгваметодыка і сацыялогія. Лінгваметодыка і сацыяльная псіхалогія. 

Лінгваметодыка і краіназнаўства (лінгвакраіназнаўства). Лінгваметодыка 
і лінгвакультуралогія. 

Метады даследавання ў лінгваметодыцы 

Метады, якія выкарыстоўваюцца на эмпірычным узроўні: аналіз 
навукова-метадычнай літаратуры, навуковае назіранне, абагульненне 

педагагічнага вопыту, гутарка, доследнае навучанне, анкетаванне, 
тэставанне, хранаметраванне, статыстычны аналіз эксперыментальных 

вынікаў. Метады, якія выкарыстоўваюцца на тэарэтычным узроўні: 
абстрагаванне, аналіз і сінтэз, кампарацыя (параўнанне), дэдукцыя і 

індукцыя, мадэляванне, экстрапаляцыя. 

Узроўні валодання мовай 
Праблема ўзроўняў валодання беларускай мовай як замежнай. 

Памежныя ўзроўні валодання мовай: узровень А – элементарнае 
валоданне мовай, узровень Б – свабоднае валоданне мовай, узровень В –  

дасканалае валоданне мовай. Сістэма дэскрыптараў для апісання 
ўзроўняў. Рэалізацыя ўзроўняў А, Б і В паводле чатырох відаў маўленчай 

дзейнасці (слуханне, маўленне, чытанне, пісьмо). Беларуская, расійская  і 
агульнаеўрапейская сістэмы ўзроўняў: агульнае і адметнае. Шкала 
ўзроўняў валодання беларускай мовай (профіль вну): элементарнае 

валоданне мовай (элементарны ўзровень, базавы ўзровень, памежны 
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(БМЗ-1) узровень); свабоднае валоданне мовай (прамежкавы (БМЗ-2) 

узровень, прасунуты (БМЗ-3) узровень, звышпрасунуты (БМЗ-4) 
узровень); дасканалае валоданне мовай (прафесійны (БМЗ-5) узровень, 

дасканалы (БМЗ-6) узровень). Міжнародныя экзамены і сертыфікаты па 
замежных мовах і па беларускай мове як замежнай. Самаацэнка ўзроўню 

камунікацыйнай кампетэнцыі. 

Сістэма навучання беларускай мове як замежнай 
Сістэма навучання і сістэмны падыход. Характарыстыка сістэмы 

навучання БМЗ: функцыянальнасць, складанасць, адкрытасць, 
адаптыўнасць сістэмы. Тры ўзроўні сістэмы навучання БМЗ: 

макрападыход, навучанне канкрэтнай мове, мікрападыход. 
Функцыянаванне сістэмы навучання БМЗ. Віды працэсу навучання ў 

залежнасці ад узаемадзеяння выкладчыка і навучэнцаў (кантактнае 
(стацыянарнае) і дыстантнае (завочнае) навучанне; арыентаванае на 
выкладчыка і арыентаванае на навучэнцаў). Віды працэсу навучання ў 

залежнасці ад спосабаў яго арганізацыі (актыўнае і інфарматыўнае 
навучанне). Віды працэсу навучання ў залежнасці ад зместу навучання 

(кантэкстнае і пазакантэкстнае навучанне). Віды працэсу навучання ў 
залежнасці ад рэалізацыі ў навучанні прынцыпу свядомасці (інтуітыўнае 

і свядомае навучанне). Віды працэсу навучання ў залежнасці ад 
узаемадзеяння.  

Профілі навучання беларускай мове як замежнай 

Паняцце профілю навучання. Дашкольны профіль. Школьны 
профіль. Падрыхтоўчы профіль. Філалагічны профіль. Сістэма 

падрыхтоўкі студэнта-філолага: практычныя, прафесійныя, пазнаваўчыя, 
выхаваўчыя мэты навучання. Функцыянальна-семантычны і фармальна-

структурны падыходы да адбору і прэзентацыі матэрыялу. Уключаны  
профіль (уключанае навучанне). Нефілалагічны профіль. Спецыфіка 

навучання беларускай мове як замежнай у навучальных установах 
нефілалагічнага профілю. Курсавы профіль. Павышэнне кваліфікацыі. 

Завочны профіль. Дыстанцыйнае навучанне беларускай мове як 
замежнай. Віды дыстанцыйнага навучання ў вну з улікам 
тэлекамунікацыйных тэхналогій: дадатковае навучанне (вну – Інтэрнет – 

вну), змешанае навучанне (навучэнец – Інтэрнет – выкладчык), 
камунікацыйнае навучанне (навучэнец – Інтэрнет-цэнтр), асноўнае 

навучанне (навучэнец – Інтэрнет). 

Падыходы да навучання беларускай мове як замежнай 
Падыход да навучання як лінгваметадычная катэгорыя. Наяўныя 

класіфікацыі падыходаў да навучання. Падыходы з пункту гледжання 
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аб‟екта навучання (моўны, маўленчы, маўленчадзейнасны). Падыходы з 

пункту гледжання спосабу навучання (непасрэдны (інтуітыўны), 
свядомы (кагнітыўны), дзейнасны, цэнтраваны на навучэнцах (педагогіка 

супрацоўніцтва)). Сацыякультурны падыход і яго спецыфіка.  

Мэты і задачы навучання беларускай мове як замежнай 
Паняцце „мэты навучання‟. Віды мэтаў навучання (практычная, 

агульнаадукацыйная, выхаваўчая, развіццѐвая, стратэгічная 
(глабальная)). Практычная мэта навучання. Прадметныя (сферы зносін – 

побытавая, вучэбная, сацыяльна-культурная, вытворча-прафесійная, 
афіцыйна-справавая; тэмы і сітуацыі зносін – сям‟я, вольны час, горад, 

вѐска, нацыянальныя традыцыі і звычаі і інш.; камунікацыйныя інтэнцыі 
зносін – кантактныя, інфарматыўныя, ацэначныя і інш.), моўныя 

(фанетыка, графіка, арфаграфія, марфеміка і словаўтварэнне, лексіка, 
марфалогія, сінтаксіс), маўленчыя (аўдзіраванне, маўленне, чытанне, 
пісьмо, пераклад), вучэбныя (праца з кнігай, канспектаванне, карыстанне 

тэхнічнымі сродкамі навучання і інш.), сацыякультурныя 
(краіназнаўчыя, лінгвакраіназнаўчыя, сацыякультурныя), прафесійныя 

(інфарматыўныя, рэгулятыўныя, ацэначныя і інш.) задачы навучання.  

Змест навучання беларускай мове як замежнай 
Структура зместу навучання: сродкі зносін (фанетычныя, лексічныя, 

граматычныя, краіназнаўчыя, лінгвакраіназнаўчыя); веды; навыкі і 
ўменні; сферы, тэмы, сітуацыі зносін; тэксты як матэрыяльная аснова 

зместу навучання. Прынцыпы адбору зместу навучання. Змест навучання 
ў залежнасці ад аб‟екта навучання і засваення: мова – веды, маўленне – 

навыкі, маўленчая дзейнасць – уменні, культура – міжкультурная 
камунікацыя. Фонавыя веды. Маўленчы этыкет. Віды кампетэнцый 

(лінгвістычная, сацыялінгвістычная (маўленчая), дыскурсіўная, 
стратэгічная, сацыяльная, сацыякультурная, прадметная, прафесійная, 

стратэгічная (кампенсаторная)). Размежаванне паняццяў кампетэнцыя і 
кампетэнтнасць. Камунікацыйная кампетэнцыя як вынік навучання 

(засваення мовы). Памылкі сацыякультурнага, лінгвакраіназнаўчага і 
псіхалагічнага характару. Прычыны сацыякультурных памылак і 
фактары, што спрыяюць іх з‟яўленню. Прадметны бок зместу навучання. 

Умоўна-маўленчыя (вучэбныя) і маўленчыя сітуацыі зносін. Тэкст як 
адзінка зместу навучання. Аўтэнтычныя (неадаптаваныя) і вучэбныя 

(адаптаваныя) тэксты і іх роля ў навучальным працэсе. 

Прынцыпы навучання беларускай мове як замежнай 
Паняцце „прынцып навучання‟. Класіфікацыя прынцыпаў навучання. 

Дыдактычныя прынцыпы навучання: прынцып свядомасці, прынцып 
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актыўнасці, прынцып нагляднасці, прынцып трываласці, прынцып 

даступнасці, прынцып міжпрадметнай каардынацыі, прынцып 
міжкультурнага ўзаемадзеяння, прынцып прафесійнай кампетэнтнасці 

выкладчыка. Лінгвістычныя прынцыпы навучання: прынцып сістэмнасці, 
прынцып канцэнтрызму, прынцып размежавання моўных і маўленчых 

з‟яў, прынцып функцыянальнасці, прынцып стылістычнай 
дыферэнцыяцыі, прынцып мінімалізацыі. Псіхалагічныя прынцыпы 

навучання: прынцып матывацыі, прынцып паслядоўнасці ў фарміраванні 
маўленчых навыкаў і ўменняў, прынцып уліку індывідуальна-
псіхалагічных асаблівасцей асобы навучэнца, прынцып уліку 

адаптацыйных працэсаў. Уласна метадычныя прынцыпы навучання: 
прынцып камунікацыйнасці, прынцып уліку роднай мовы навучэнцаў, 

прынцып вуснага папярэджання, прынцып узаемазвязанага навучання 
відам маўленчай дзейнасці, прынцып прафесійнай скіраванасці 

навучання, прынцып апраксімацыі, прынцып сітуацыйна-тэматычнай 
арганізацыі матэрыялу, прынцып уліку ўзроўняў валодання мовай. 

Прыметы камунікацыйнасці навучальнага працэсу: матываванасць, 
мэтанакіраванасць, індывідуальнасць адносін, маўленчая і мысленчая 

актыўнасць, узаемадзеянне і супрацоўніцтва, кантактнасць, 
сітуацыйнасць, інфармацыйнасць, навізна, эўрыстычнасць, 

функцыянальнасць, праблемнасць. 

Метады навучання беларускай мове як замежнай 
Агульнаметадалагічнае, агульнадыдактычнае і прыватнадыдактычнае 

значэнні паняцця „метад‟. Агульнадыдактычныя метады навучання: 
метады выкладання (дэманстрацыя, тлумачэнне, трэнінг, прымяненне, 

карэкцыя, ацэнка) і метады вывучэння (азнаямленне, асэнсаванне, удзел 
у трэнінгу, практыка, самакарэкцыя, самаацэнка). 
Прыватнадыдактычныя (уласна метадычныя) метады навучання: 

непасрэдныя (натуральны, прамы, аўдыявізуальны, аўдыялінгвальны), 
свядомыя (граматыка-перакладны, практычны, супастаўляльны, 

рэпрадуктыўна-крэатыўны), камбінаваныя (метад чытання, 
камунікацыйны) і інтэнсіўныя (сугестапедагагічны, эмацыянальна-

сэнсавы, метад актывізацыі магчымасцей асобы і калектыву, гіпнапедыя, 
рытмапедыя, экспрэс-метад, інтэл-метад). 

Сродкі навучання беларускай мове як замежнай 

Сістэма сродкаў навучання. Сродкі навучання для выкладчыка: 
адукацыйны стандарт, вучэбная праграма, кніга для выкладчыка, 

даведнікі, навуковая літаратура, метадычная літаратура. Сродкі 
навучання для іншаземцаў: падручнік, кніга для чытання (хрэстаматыя), 
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дапаможнік па развіццю маўлення, зборнік практыкаванняў, даведнікі, 

слоўнікі (тлумачальныя, энцыклапедычныя, дзвюхмоўныя, 
этымалагічныя, арфаграфічныя, арфаэпічныя, фразеалагічныя слоўнікі, 

слоўнікі сінонімаў, слоўнікі антонімаў, частотныя слоўнікі, слоўнікі 
лінгвістычных тэрмінаў, адваротныя слоўнікі, лінгвакраіназнаўчыя 

слоўнікі. Падручнік як асноўны сродак навучання. Кампаненты 
падручніка (фанетычны матэрыял, лексічны матэрыял, граматычны 

матэрыял, сацыякультурны матэрыял, вучэбныя тэксты, каментарыі да 
тэкстаў, практыкаванні, слоўнік. Сістэма практыкаванняў: моўныя, 
маўленчыя, умоўна-маўленчыя (прамежкавыя); пытальна-адказавыя, 

рэплікавыя, дыялагічныя, апісальныя, дыскусійныя; трэніровачныя, 
кантрольныя, аспектныя, комплексныя, рэцэптыўныя і прадуктыўныя 

практыкаванні. Тыпы падручнікаў: граматыка-перакладныя, 
аўдыявізуальныя, аўдыялінгвальныя, практычныя, камунікацыйныя. 

Інтэнсіўныя і камп‟ютэрныя курсы. Аўдыявізуальныя сродкі навучання: 
фонахрэстаматыя, фанаграмы (грамзапіс, магнітазапіс, радыѐперадачы), 

відэаграмы (натуральныя: прадметы, дзеянні; мастацка-выяўленчыя: 
вучэбныя малюнкі, рэпрадукцыі з твораў жывапісу, слайды, дыяфільмы, 

фотаздымкі, геаграфічныя карты; графічныя: табліцы, дыяграмы, схемы), 
відэафонаграмы (кінафільмы, відэафільмы, тэлеперадачы, камп‟ютэрныя 

праграмы). Тэхнічныя сродкі навучання: гукатэхнічныя (магнітафон, 
касетны плеер, радыѐпрыѐмнік, СD-ROM, DVD-ROM, магнітола, 
мабільны тэлефон, дыктафон), святлотэхнічныя (дыяпраектар, 

фільмаскоп, эпіпраектар, фотаапарат, лічбавая фотакамера, кадаскоп), 
гукасвятлотэхнічныя (кінапраектар, хатні кінатэатр, відэамагнітафон, 

відэакамера, тэлевізар, электронны перакладчык), сродкі камп‟ютэрнага 
забеспячэння (камп‟ютэр, СD-ROM, DVD-ROM, тэкставы сканер). 

Вучэбна-метадычны комплекс: структура, задачы, функцыі. Кабінет 
беларускай мовы як замежнай. Абсталяванне кабінета. Методыка 

правядзення вучэбных заняткаў па беларускай мове як замежнай у 
лінгафонных кабінетах. Методыка працы з дыяфільмамі і слайдфільмамі. 

Методыка працы з кінафільмамі і кінафрагментамі. Выкарыстанне 
тэлебачання ў навучанні беларускай мове як замежнай. Методыка працы 

з відэазапісамі. Выкарыстанне камп‟ютэрных тэхналогій у працэсе 
навучання беларускай мове як замежнай. 

Навучальны працэс і яго кампаненты 

Змест паняцця „навучальны працэс‟. Структура навучальнага 
працэсу. Дзейнасць выкладчыка і навучэнцаў. Фактары паспяховасці 

навучальнага працэсу. Узаемасувязь навучальнага працэсу і навучальных 
мэтаў. 
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Удзельнікі навучальнага працэсу. Прафесійна-педагагічныя функцыі 

выкладчыка: канструктыўна-арганізацыйная, навучальная, выхаваўчая, 
гнастычная, ацэначная, матывацыйна-стымулюючая, інструментальная, 

функцыя самарэалізацыі. Педагагічныя здольнасці выкладчыка: 
дыдактычныя, акадэмічныя, перцэптыўныя, маўленчыя, арганізацыйныя, 

аўтарытарныя, камунікацыйныя, прагнастычныя. Уменні выкладчыка. 
Прафесійная кампетэнцыя выкладчыка і яе складнікі. Крыніцы 

фарміравання прафесійнай кампетэнцыі выкладчыка (родная мова, 
замежная мова, лінгвістыка, літаратуразнаўства, методыка, педагогіка, 
філасофія, сацыялогія, культуралогія, гісторыя, эканоміка, паліталогія; 

лекцыі і практычныя заняткі па методыцы, курсавыя і дыпломныя працы,  
педагагічная практыка). Узроўні прафесійнай кампетэнцыі выкладчыка 

(элементарны, памежны, кампетэнтны, майстар-узровень). Уменні 
прафесійнай кампетэнцыі выкладчыка (канструктыўныя, вучэбныя, 

гнасеалагічныя, рэфлексійныя). Здольнасці да прафесійнай дзейнасці 
(дыдактычныя, арганізацыйныя, камунікацыйныя, прафесійныя, 

маўленчыя, перцэптыўныя, прагнастычныя). Якасці прафесійнай 
дзейнасці выкладчыка (ветлівасць, добрасумленнасць, аб‟ектыўнасць, 

добразычлівасць, спагадлівасць, вытрымка, сціпласць, пачуццѐ новага, 
пачуццѐ ўласнай годнасці, гнуткасць, ініцыятыўнасць, назіральнасць, 

знаходлівасць, педагагічная інтуіцыя і інш.). Віды і аспекты прафесійнай 
дзейнасці (прафесійнае поле): выкладчык беларускай мовы як замежнай, 
перакладчык, спецыяліст-філолаг, педагог-настаўнік, навуковы 

супрацоўнік, культуролаг і інш. Прафесіяграма выкладчыка беларускай 
мовы як замежнай. Перыядызацыя этапаў навучання беларускай мове як 

замежнай. Вучэбная дзейнасць як аснова навучальнага працэсу. 
Структурная арганізацыя вучэбнай дзейнасці. Этапы навучання: 

устаноўка, тлумачэнне, замацаванне, развіццѐ, кантроль, ацэнка. 
Працэсуальны характар вучэбнай дзейнасці. Мадэль вучэбнай дзейнасці: 

дзейнасць выкладчыка і дзейнасць навучэнцаў у залежнасці ад этапаў 
навучання. 

Арганізацыйныя формы навучання беларускай мове як 

замежнай 
Віды арганізацыйных форм навучання: непасрэдныя і 

апасродкаваныя, калектыўныя і індывідуальныя; аўдыторныя 
практычныя заняткі (урок па практыцы беларускага маўлення), 

лабараторныя заняткі, лекцыя, семінар, кансультацыя, калѐквіум, 
кіруемая самастойная работа студэнтаў (КСРС), вучэбная практыка, 

залік, экзамен, гутарка, хатняя падрыхтоўка. Урок па практыцы 
беларускага маўлення як асноўная арганізацыйная адзінка навучальнага 
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працэсу. Тыпалогія ўрокаў у залежнасці ад скіраванасці заняткаў на 

фарміраванне маўленчых навыкаў (урокі фарміравання маўленчых 
навыкаў, урокі ўдасканалення маўленчых навыкаў, урокі развіцця 

маўленчых уменняў). Тыпалогія ўрокаў у залежнасці ад характару 
навыкаў (фанетычныя, лексічныя, граматычныя). Тыпалогія  ўрокаў у 

залежнасці ад формы маўлення (маналагічнае, дыялагічнае). Тыпалогія 
ўрокаў у залежнасці ад яго зместу (урок-тлумачэнне, урок-дыскусія, 

урок-прэс-канферэнцыя, кінаўрок і інш.). Тыпалогія ўрокаў у залежнасці 
ад відаў дзейнасці – пазнаваўча-камунікацыйнай і ўласна-
камунікацыйнай (урокі, скіраваныя на авалоданне сродкамі і тэхналогіяй 

зносін або маўленнем як спосабамі фарміравання і фармулявання думак, 
урокі, скіраваныя на развіццѐ камунікацыйнай дзейнасці ў яе розных 

відах і формах). Камбінаваныя ўрокі і іх спецыфіка. Структура ўрока. 
Стабільныя і варыятыўныя кампаненты ўрока: пачатак, ядро; 

тлумачэнне, замацаванне, практыка, падвядзенне вынікаў, заданне на 
дом. Сістэма практыкаванняў: падрыхтоўчыя, імітацыйныя, 

практыкаванні, якія прадугледжваюць свядомы выбар, практыкаванні на 
падстаноўку, трансфармацыйныя, дапаўняльныя, пашыральныя, 

практыкаванні на аналогію, практыкаванні з ключом, практыкаванні са 
стандартнымі фразамі, пытальна-адказавыя практыкаванні, 

рэспансіўныя, рэплікавыя, сітуацыйныя практыкаванні, пераказ, 
дэскрыптыўныя, ініцыятыўныя практыкаванні, драматызацыя). 
Эфектыўнасць урока. Схемы аналізу ўрока. Планаванне заняткаў па 

беларускай мове як замежнай. Пагадзіннае, тэматычнае і перспектыўнае 
планаванне заняткаў. Самастойная работа па беларускай мове як 

замежнай. Пазааўдыторная работа па беларускай мове як замежнай.  

Кантроль у навучанні беларускай мове як замежнай 
Мэты кантролю. Спецыфіка кантролю. Функцыі кантролю 

(дыягнастычная, навучальная, кіраванне, карэкцыя, стымуляванне, 
ацэнка). Віды кантролю (папярэдні, бягучы, прамежкавы, выніковы). 

Патрабаванні да кантролю (аб‟ектыўнасць, рэгулярнасць, 
дыферэнцыраваны характар, дакладнасць і выразнасць фармулѐвак 

кантрольных заданняў). Сродкі кантролю (раздатачны матэрыял, 
фанаграмы, відэаграмы, тэсты). Тэст як сродак кантролю ведаў. Форма 

тэстаў (адкрытая, закрытая). Тыпалогія тэстаў (нарматыўна-
арыентаваныя, крытэрыяльна-арыентаваныя, камунікацыйныя). Віды 

тэставых заданняў (перакрыжаваны выбар, альтэрнатыўны выбар, выбар 
з мноства, упарадкаванне, завяршэнне, падстаноўка, трансфармацыя, 

адказ на пытанне, унутрымоўнае перафразаванне, міжмоўнае 
перафразаванне, клоўз-тэст). Формы кантролю (індывідуальны, 
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франтальны, калектыўны, парны). Аб‟екты кантролю (маўленчыя навыкі, 

маўленчыя ўменні, моўная кампетэнцыя, камунікацыйная кампетэнцыя, 
сацыякультурная кампетэнцыя). Прыѐмы кантролю (адказ на пытанні, 

выклад зместу, выбар адпаведных сцверджанняў, выпраўленне 
недакладных сцверджанняў, пастаноўка пытанняў, фармуляванне 

галоўнай думкі тэксту, складанне плана, складанне рэзюме). Аналіз 
узораў тэставых заданняў. 

Навучанне аспектам беларускай мовы 

Навучанне беларускаму вымаўленню і інтанацыі. Фарміраванне 
фанетычных навыкаў, фанематычнага слыху. Авалоданне тэхнікай 

вымаўлення зычных і галосных гукаў беларускай мовы (узровень слова, 
узровень словазлучэння, узровень сказа; працэс маўлення і чытанне). 

Фарміраванне аўдытыўных навыкаў успрымання інтанацыйнага малюнка 
і яго адэкватнае ўзнаўленне ў маўленчай плыні. Артыкуляторны трэнінг. 
Развіццѐ маўленчага (фанематычнага і інтанацыйнага) слыху. Навучанне 

лексіцы. Фарміраванне лексічных навыкаў. Праблема прэзентацыі 
(семантызацыі) лексічных адзінак. Падрыхтоўчыя практыкаванні на базе 

працы з тэкстам. Трансфармацыйныя практыкаванні для актывізацыі 
беларускай лексікі ў вусным маўленні. Навучанне граматыцы. 

Фарміраванне граматычных маўленчых навыкаў прадуктыўнага 
маўлення. Азнаямленне і папярэдняе замацаванне граматычнага 

матэрыялу. Кантраляванне граматычных навыкаў. Фарміраванне 
рэцэптыўных граматычных навыкаў. Лексікалізаванае авалоданне 

граматычным матэрыялам. Сегментаванне граматычнага цэлага (сказа, 
ЗФА, тэксту). Адпрацоўка аперацый генеравання маўленчых 

выказванняў на беларускай мове. Лексіка-граматычная ідэнтыфікацыя 
маўленчых выказванняў. Сітуацыйна абумоўленае выкарыстанне 
маўленчых выказванняў. 

Навучанне відам маўленчай дзейнасці 
і камунікацыі на беларускай мове 

Навучанне аўдзіраванню. Пераадоленне фанетычных, лексічных і 
граматычных цяжкасцей успрымання беларускага маўлення. 

Навучанне ўспрыманню маўленчай плыні. Навучанне антыцыпацыі, 

вылучэнню катэгорый сэнсавай інфармацыі. Развіццѐ аўдытыўнай 
памяці. Праца з аўдыятэкстам. 

Навучанне маналагічнаму маўленню на базе тэксту і на сітуацыйнай 
аснове (узровень фразы, узровень ЗФА, узровень тэксту). Праца з 

узорамі пісьмовага (пісьмовыя тэксты і іх фрагменты) і вуснага (фона- і 
відэазапісы) маналагічнага маўлення. 
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Навучанне дыялагічнаму маўленню з выкарыстаннем тэкстаў-узораў. 

Навучанне дыялагічнаму маўленню на базе дыялогаў. Навучанне 
дыялагічнаму маўленню пры дапамозе стварэння камунікацыйных 

сітуацый. Асноўныя функцыянальныя тыпы выказванняў (абмен 
інфармацыяй, маўленчыя дзеянні, формулы беларускага маўленчага 

этыкету). 
Навучанне чытанню. Віды чытання і іх паслядоўнасць (чытанне-

прагляд, азнаямляльнае чытанне, чытанне-вывучэнне, чытанне-пошук). 
Навучанне чытанню-вывучэнню: перадтэкставы этап. Суаднясенне 
значэння слова з тэмай (сітуацыяй, кантэкстам). Пашырэнне лексічнага 

запасу. Пазнаванне і дыферэнцыяцыя граматычных з‟яў. Успрыманне і 
разуменне сказа як адзінай сэнсавай структуры. Вылучэнне ў сказах 

ключавых слоў, суб‟екта і прэдыката, тэмы і рэмы. Моўная здагадка. 
Прагназаванне на моўным узроўні. Фарміраванне навыкаў працы са 

слоўнікам. Навучанне чытанню-вывучэнню: тэкставы этап. Падзел 
тэкставага матэрыялу на сэнсавыя фрагменты. Вылучэнне семантычных 

цэнтраў у тэксце. Эквівалентная замена, выклад асноўнай думкі тэксту. 
Навучанне чытанню-вывучэнню: паслятэкставы этап. Праверка 

разумення фанетычнага зместу тэксту. Навучанне інтэрпрэтацыі тэксту. 
Вылучэнне пазнаваўчага патэнцыялу тэксту. Навучанне азнаямляльнаму 

чытанню: перадтэкставы этап. Разуменне лексіка-тэматычнай асновы 
тэксту. Вызначэнне сродкаў звязнасці ў тэксце. Разуменне сказаў, у якіх 
ѐсць незнаѐмыя словы. Вылучэнне структурна-семантычных 

кампанентаў тэксту. Прагназаванне зместу тэксту. Навучанне 
азнаямляльнаму чытанню: тэкставы этап. Разуменне асобных фактаў. 

Вызначэнне сэнсавай сувязі паміж асобнымі фразамі ў тэксце. 
Аб‟яднанне асобных фактаў тэксту ў семантычнае цэлае. Навучанне 

азнаямляльнаму чытанню: паслятэкставы этап. Кантраляванне разумення 
асноўнага зместу прачытанага тэксту. Вызначэнне камунікацыйнага 

намеру аўтара і асноўнай функцыі тэксту. Развіццѐ ўмення выражаць 
ацэначныя меркаванні наконт прачытанага тэксту. Навучанне чытанню-

прагляду: перадтэкставы этап. Праца з загалоўкам тэксту. Авалоданне 
структурна-кампазіцыйнымі асаблівасцямі тэкстаў розных 

функцыянальных стыляў і жанраў. Навучанне чытанню-прагляду: 
тэкставы этап. Вызначэнне тэмы тэксту. Сэнсавае прагназаванне зместу 

тэксту. Навучанне чытанню-прагляду: паслятэкставы этап. 
Кантраляванне разумення тэксту. Навучанне чытанню-пошуку: 
перадтэкставы этап. Азнаямленне з кампазіцыяй і паліграфічным 

афармленнем выдання. Пазнаванне і дыферэнцыяцыя ключавых 
тэрмінаў. Навучанне чытанню-прагляду: тэкставы этап. Праблема 
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агульнага ўспрымання тэксту. Вызначэнне найбольш істотных 

фрагментаў тэксту. Навучанне чытанню-прагляду: паслятэкставы этап. 
Кантраляванне ўмення выяўляць у тэксце канкрэтную інфармацыю. 

Навучанне чытанню ўголас. Засваенне гука-літарных суадносін. 
Фарміраванне механізмаў пазнавання асобных слоў. Выкарыстанне 

метада М. Уэста. Навучанне выразнаму чытанню тэксту. Навучанне 
хуткаму чытанню. Праблема пашырэння вертыкальнага і 

гарызантальнага поля зроку. Навучанне пісьму. Навучанне арфаграфіі. 
Пісьмовыя трэніровачныя практыкаванні. Навучанне пісьмоваму 
маўленню. Пісьмова-маўленчыя практыкаванні для працы з друкаваным 

тэкстам. 

Гульнявое навучанне беларускай мове 

Моўныя (фанетычныя, арфаграфічныя, лексічныя, граматычныя) 
гульні. Гульнявыя практыкаванні для маўленчага трэнінгу. Гульні-
інтэрв‟ю для актывізацыі навыкаў і ўменняў у сістэме “дыялог – 

маналог”. Гульні на здагадку. Гульні на сумесную маўленчую дзейнасць 
і камунікацыйнае ўзаемадзеянне. Ролевыя гульні. 

Лінгвакраіназнаўчы падыход 
ў выкладанні беларускай мовы як замежнай 

Асноўныя палажэнні лінгвакраіназнаўчай канцэпцыі навучання мове. 

Лінгвакраіназнаўчая кампетэнцыя. Сувязь лінгвакраіназнаўства з 
культуразнаўствам і лінгвакультуралогіяй. Супастаўляльнае 

лінгвакраіназнаўства, яго мэты. Тыпалогія лінгвакраіназнаўчых 
каментарыяў: апісальныя, азначальныя, апісальна-азначальныя. 

Канцэпцыя логаэпістэмы. “Чалавечы фактар” у мове. Нацыянальна-
культурная семантыка беларускай фразеалогіі і афарызмаў. Сістэма 

заданняў для працы ў іншамоўнай аўдыторыі з улікам 
лінгвакраіназнаўчых ведаў. Дыялог культур у працэсе навучання 

беларускай мове як замежнай. Асноўныя аспекты дыялога культур: 
білінгвістычны, прагматычны, кагнітыўны, аксіялагічны, эстэтычны. 

Супастаўляльныя лінгвакраіназнаўчыя слоўнікі. Слоўнік тыпу INSITU 
беларускай мовы. Праца з лінгвакраіназнаўчымі тэкстамі. Абагульненне 
ведаў пра культурны кампанент слова. 

Актуальны стан і тэндэнцыі развіцця сучаснай лінгваметодыкі 
Выкладанне беларускай мовы як замежнай у другой палове ХХ – 

пачатку ХХІ стст.: сацыялінгвістычны, лінгваметадычны і ўласна 
лінгвістычны аспекты Змены лінгвістычнага і экстралінгвістычнага 
характару і пераасэнсаванне метадычных установак. Класічныя 

падручнікі і вучэбныя дапаможнікі па беларускай мове як замежнай: 
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Белорусский язык для говорящих по-русски (аўт. А.А. Крывіцкі, 

А.Я. Міхневіч, А.І. Падлужны; Мн., 1973, 1990), Учебник белорусского 
языка: Для самообразования (аўт. А.А. Крывіцкі, А.І. Падлужны; Мн., 

1994), Русско-белорусский разговорник (аўт. А.Я. Міхневіч; Мн., 1991). 
Падзеі арганізацыйнага характару, якія паспрыялі развіццю дысцыпліны 

(стварэнне Праграмы па спецыялізацыі “Беларуская мова як замежная”  
(аўт.-склад. В.М. Ляшук; Мн., 2000), вучэбнага дапаможніка Гаворым па-

беларуску (пад рэдакцыяй Л.І. Сямешкі; Мн., 1999), Праграм 
спецыяльных курсаў па спецыялізацыі “Беларуская мова як замежная” 
(пад рэд. Л.І. Сямешкі; Мн., 2000), падручнікаў беларускай мовы для 

нямецкіх студэнтаў (Т.Р. Рамза, К. Гуртыг; Мн., 2001, Мюнхен, 2003), 
вучэбнага дапаможніка Гісторыя і культура беларусаў: тэксты і 

заданні (аўт.-склад. С.А. Важнік, І.І. Савіцкая; Мн., 2003), арганізацыя і 
правядзенне Міжнародных летніх семінараў школы беларусістыкі 

(У.А. Навумовіч, Л.І. Сямешка, А.А. Кожынава і інш.), міжнародных 
навуковых канферэнцый у БДУ, МДЛУ, БДПУ імя М. Танка і іншых 

вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь, практыка 
беларускага маўлення (гадавыя і семестравыя стажыроўкі) на 

філалагічным факультэце БДУ для студэнтаў з Польшчы, Германіі, Чэхіі, 
Расійскай Федэрацыі, ЗША, Японіі, распрацоўка спецыялізацыі 

“Беларуская мова як замежная” на філалагічным факультэце БДУ), праца 
кафедраў беларускай філалогіі ў Варшаўскім і Беластоцкім універсітэтах 
пад кіраўніцтвам праф. А. Абрэмбскай-Яблонскай, праф. А. Барташэвіча, 

праф. А. Баршчэўскага, праф. Л. Пісарэк, праф. Э. Смулковай і інш. 
Тэарэтычнае абгрунтаванне практыкі выкладання беларускай мовы як 

замежнай. Характарыстыка агульных тэндэнцый у развіцці 
лінгваметодыкі: паглыбленае даследаванне маўленчых зносін як формы 

ўзаемадзеяння людзей пры дапамозе мовы, арыентацыя выкладчыка на 
навучанне міжкультурным зносінам, даследаванне ўзаемадзеяння мовы і 

культуры (лінгвакультуралагічны і лінгвакраіназнаўчы падыходы), 
пашырэнне тэрмінасістэмы лінгваметодыкі (лінгвакультурэма, 

логаэпістэма, міфалагема, канцэпт, канстанта), інтэнсіфікацыя 
даследаванняў у рэчышчы кантролю ўзроўняў авалодання беларускай 

мовай як замежнай (стварэнне новай галіны педагогікі – тэсталогіі), 
абгрунтаванне зместу камунікацыйнай кампетэнцыі як мэты навучання 

беларускай мове як замежнай, развіццѐ сучасных навучальных 
тэхналогій, інтэграцыя адукацыйных сістэм у розных краінах свету.  
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