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КАМУНIКАТЫУНЫ АСПЕКТ ВУЧЭБНАГ А ДАПАМОЖНIКА 
«БЕЛАРУСКАЯ МОВА ДЛЯ СТУДЭНТАУ-ЭКАНАМIСТАУ » 

Метадычнае забеспячэнне вучэбнага працэсу з улiкам профiлю наву

чання -- адзiн з фактарау павышэння узроуню матывацыi навучання 

мове спецыяльнасцi. Паколькi будучы спецыялiст у галiне эканомiкi па

вiнен умець свабодна разважаць па-беларуску на прафесiйны.я тэмы, адэк

ватна успрымаць i самастойна рэпрадуктаваць любую iнфармацыю, то 
перад стваральнiкамi дапаможнiка паустае праблема далейшага пашы

рэння i развiцця моуных ведау i навыкау будучых эканамiстау. 
Як вядома, падручнiк - цэласна.я метадычная сiстэма, увасоблена.я у 

канкрэтным матэры.яле, якая ставiць канкрэтную дл.я дадзенага этапа i 
дадзенай аудыторыi мэту i пэуным чынам арганiзуе вучэбны працэс. Мэта 
вучэбнага дапаможнiка «Беларуская мова для студэнтау-эканамiстау" 

(рацыянальнага падручнiка з улiкам спецыфiкi унiверсiтэта, камунiка

тыуных патрэб навучэнцау) - фармiраванне у будучых эканамiстау моу

най i мауленчай дасведчанасцi у сферы абранай спецыяльнасцi. 
Адным з найбольш актуальных спосабау вырашэння камунiкатыу

ных задач, звязаных з навучаннем беларускай мове .як мове спецыяль

насцi, з'яул.яецца работа з вучэбнымi тэкстамi. Кожны раздзел дапамож

нiка змяшчае тэкст з лексiчнай базай да тэмы. Датэкставы.я заданнi ак

тывiзуюць тэрмiналагiчную лексiку, дапамогуцъ зняць граматычны.я 

цяжкасцi, асэнсаваць спецыфiчныя асаблiвасцi некаторых форм слоу, 

сiнтаксiчных канструкцый i варыянтау словаужыванняу пры рабоце над 
перакладам у адпаведнасцi з лiтаратурнымi i тэрмiналагiчнымi нормамi 
сучаснай мовы. Пасл.ятэкставыя заданнi прадугледжваюць абмеркаван

не праблемных сiтуацый па змесце тэксту, высвятленне ступенi уменняу 

студэнтау узнауляць i аналiзавацъ новы матэрыял. 
Асаблiвая увага надаецца у дапаможнiку удасканаленню валоданн.я 

студэнтамi моунымi нормамi на аснове прафесiйнай лексiкi, камунiка

тыунымi якасцямi маулення, функцыяналънымi стылямi мовы у вуснай 

i пiсъмовай форме, асэнсаванню ix лексiчных, марфалагiчных i сiнтак
сiчных асаблiвасцей . 
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Галоунай вучэбна-метадычнай адзiнкай фармiравання у студэнтау 

мауле;нчай i камунiкатыунай кампетэнцыi з'яуляюцца спецыяльныя тэк
сты. У працэсе работы над тэкстам студэнты павiнны навучыцца дзялiць 

яго на сэнсавыя, лагiчна завершаныя блокi, выдзяляць асноуную iнфар

мацыю з пэунай часткi тэксту, сцiсла перадаваць змест тэксту, фармуля

ваць пытаннi да кожнага абзаца, пiсаць анатацыю i г.д . Пераклад прафе

сiйна арыентаваных тэкстау - i асноуны вiд работы на занятках, i фор
ма кантролю ведау, узроуню валодання студэнтамi мовай спецыялънасцi. 

У якасцi матэрыялу для перакладу i анатацый выкарыстаны урыукi з 
тэкстау па эканамiчных дысцыплiнах, што вывучаюцца у БДЭУ, са сnе

цыяльных публiкацый, манаграфiй, часопiсау. Пры адборы тэкстау для 

nеракладу улiчвалася ix змястоуная каштоуна~ць i напоУненасць экана
мiчнымi тэрмiнамi, актуальнасць i важнасць для студэнтау, даступнасць, 
лагiчная завершанасць, пераемнасць з папярэднiм этапам навучання. 

Акрам.я перадачы моуных сродкау, тэксты, пакладзеныя у аснову наву

чання, асвятляюць не толькi сацыяльна-эканамiчныя праблемы, перат

варэннi i перспектывы Беларусi, але i утрымлiваюцъ карысную iнфарма
цыю пра нацыянальную гiсторыю, матэрыяльную i духоуную культуру, 
што паспрыяе выхаванню гарманiчиа развiтай асобы з каштоунасным 

поглядам на родную мову. 

АУтары спадзяюцца, што комплексная арганiзацыя матэрыялу у да

паможнiку, насычанасць заданняу i практыкаванняу пасадзейнiчаюцъ 
асобаснаму самавыяуленню студэнтау, фармiраванню ix камунiкатыу
най кампетэнцыi у прафесiйнай мауленчай дзейнасцi, дазволяць забяс
печыць разнастайныя запатрабаваннi вучэбнага працэсу пры навучаннi 

беларускай мове як мове спецыяльяасцi у эканамiчных вну. 
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В3АИМОСВЯ3АННОСТЪ ЦЕЛЕЙ И СРЕДСТВ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Важнейшим методологическим положением, на котором основывает

ся система принципов обучения, является их обусловленность законо

мерностями обучения, которые отражают существенную, необходимую, 

устойчивую зависимость эффективности обучения от тех или иных фак

торов и условий. А одним из основополагающих принципов обучения 

иностранным языкам является принцип взаимосвязанного обучения всем 

видам речевой деятельности. 

С точки зрения методики, взаимосвязанное обучение чтению, говоре

нию и письму может рассматриваться в двух аспектах. Каждый из этих 
видов деятельности является не только целью, но и средством обучения. 
При отсутствии иноязычной среды и, естественно, реальной речевой 

потребности могут возникать трудности появления речевой интенции в 
выражении своей мысли на иностранном языке. Поэтому текст является 

не только наиболее доступным и надежным источником информации, но 
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