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ПРАЦА 3 ПРАФЕСIЙНЫМ ТЭКСТАМ ЯК АДЗIН 

З КАМПАНЕНТАУ НАУЧАННЯ МОВЕ НАВУКОВАГ А СТЫЛЮ 

Праграма курса беларускай мовы у эканамiчных ВНУ ставiць на 

мэце даць характарыстыку сiстэмы беларускай лiтаратурнай мовы на 

сучасным этапе яе развiцця. Студэнты павiнны дасканала авалодаць 

лексiкай, граматыкай , стылёвай рацыянальнасцю роднай мовы, умець 

выбраць самыя дакладныя пераканаучыя сродкi для правiльнага 

выказвання сваiх думак. Таксама праграма курса беларускай мовы 

прадугледжвае (i менавiта гэтаму надаецца найбольшая увага) навучанне 

мове спецыяльнасцi. Апошняе патрабуе ад выкладчыкау умения трапна 

спалучаць i выкарыстоуваць традыцыйныя i наватарскiя метадычныя 

прыёмы i сродкi у працэсе вывучэння адметных асаб:пiвасцей мовы 

навуковага стылю. 

У сваёй аснове навуковая мова - гэта пiсьмовая мова, звязаная 

нормамi. Адцягнута-абагульняючы характар навуковай мовы падкрэслiваецца 

уключэннем вялiкай колькасцi паняццяу, выкарыстаннем спецыяльных 

лексiчных адзiнак (звычайна" заусёды, пасiуных капструкцый (металы 

лёгка рэжуцца). Шырока ужываюцца дзеясловы, што маюць адцягнута

абагульняючае значэнне, абстрактныя назоунiкi. Выкарыстоуваюцца 

канструкцыi, што падкрэслiваюцъ суадносiны памiж часткамi выказвання: 

уводныя словы (нарэшце, iтак), такiя канструкцыi, як "далей адзначым", 

"пярэйдзем да наступнай часткi'', вялiкая колькасць прыназоунiкау, што 

выражаюць розныя. адносiвы i дзеяннi (дзякуючы, у сувязi i iнш.). 

Лексiчны склад павуковага стылю характарызуецца аднароднасцю , 

адсутнiчаюць лексiка з размоуна-прастамоунай афарбоукай, эмацыянальна

экспрэсiуная. Шмат абстрактпай лексiкi - сiстэ.ма, перыяд, выпадак . 
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Тэксты навуковага стылю выкарыстоуваюць складанаскарочаныя словы, 

абрэвiятуры. 

У сiнтаксiсе выкарыстоуваюцца складаныя сказы з дзеепрыметнiкамi, 

дзеепрыметнымi i дзеепрыслоунымi зваротамi, простыя сказы тыпу што 
ёсць што (вадарод ёсць газ), безасабовыя сказы. Адметнай асаблiвасцю 

навуковай мовы з 'яуляеuца ужыванне роднага склону. Гэта выклiкана 

неабходнасцю паслядоуных дзеянняу пры anicaннi i характарыстыках, 

тлумачэннi. 

Для замацавання вышэйназваных унармаваных сродкау розных 

раздзелау беларускай мовы вельмi паказальнай з' яуляецца праца з 

эканамiчным тэкстам . Разrледзiм для прыкладу наступны )'рывак з 

перакладзенаrа эканамiчнага тэксту: " ... Камерсант павiнен клапацiцца аб 

забеспячэннi прадпрыемтсва матэрыяламi з мiнiмальнымi затратамi, таму 

яму патрэбна nоуная iнфармацыя аб цэнах на тавары i тарыфах на 

паслуri. Калi ва умовах прымянення толькi фiксаваных цэн ix можна было 

атрымаць з дзеючых прэйскурантау, то зараз rэта праблематычна. 

Вырабнiкi нават у кантрактах указваюць прыблiзную цану, што удакладняецца 

толькi у момант рэалiзацыi прадукцыi. Доступ прадпрыемствау да такой 

iнфармацыi абмежаваны, а знайсцi яе можна у перыядычных выданнях, 

даведнiках i iншых крынiцах". 

Студэнтам можна прапанаваць наступныя заданнi: знайсцi у тэксце 

абстрактныя назрунiкi; nадкрэслiць словазлучэннi, што змяшчаюць назоунiкi у 

форме роднаrа склону; запiсаць асобныя сказы з дзеепрыметнымi 

словазлучэннямi. 

Спецыяльныя словы тэрмiны служаць зыходным матэрыялам для 

развiцця навыкау атрымання iнфармацыi з навуковаrа тэксту, таму, каб 

папоунiць моуны запас, студэнты з дапамоrай выкладчыка складаюць 

слоунiк найбольш распаусюджаных у тэксце эканамiчных тэрмiнау, 

вылучаючы уласнабеларускiя адпаведнiкi (спонсор - фундатар, потребитель 

- спажывец, налог - падатак). 

Увоrуле, усё вышэйпададзенае пераконвае: праца з прафесiйным 

тэкстам дапамагае студэнтам авалодаць yciмi унармаванымi сродкамi, 

што ужываюцца у мове навуковага стылю. 
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