
Таким образом, значительное число профессиональных сленrизмов пополнило 

лексику делового английского языка. Основную роль в этом процессе играют соци

ально-культурные факторы. По мнению Л.П . Крысина, чем выше ~<Общественный 

вес» той или иной социальной группы, ее престиж в обществе, культурный уровень, 

тем легче инициируемые ею языковые новшества получают распространение в дру

гих группах носителей языка. Период конца XlX - начала Х:Х в. стал тем временем, 

когда к сфере финансов проявляли интерес не только профессиона11ы. С 1896 по 
1901 г. объем торгов на Нью-Йоркской бирже увеличился в шесть раз. Многие ЛЕ 
фиксируются лексикографами как общелитературные к концу XlX в . На наш взгляд, в 

данном случае основным фактором оказался не высокий культурный уровень финан

систов и бирже11ых торговцев, а престижность и активность этой сферы деятельности , 

ее социальная значимость и проявляемый к ней интерес . 

Секция 4 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ И ЯЗЫКОВ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

С.В. Агароднiкава, С.У. Кухта 

БДЭУ (Мiнск) 

АВАЛОДАННЕ БЕЛАРУСКIМ СЛОВАМ ДЛЯ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ МЭТ: 

ФАРМJРАВАННЕ ВЫСОКААДУКАВАНАЙ МОУНАЙ АСОБЫ 

Новая стратэгiя рзфармавання вышзйшай школы патрабуе усебаковага цзласнаrа 

вызначзння мзты i задачы курса роднай мовы у вну. Яна павiнна даць выразны адказ 

на пьrrаннi, якiм павiнна бьщь сучаснае выкладанне беларускай мовы, якiя веды , 

уменнi i навыкi па роднай мове атрымае будучы зканамiст, якiм будзе )iзровень яrо 

мо)iнай адукацыi , выхаванасцi, культурнага i маральнаrа развiцця. Iстотна змяняюцца 

акцзнты у навучаннi - на першы план выступае не гра."'атыка-арфаграфiчны 
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накiрунак, а фармiраванне прафесiйных кам:унiкатыУна-мауленчых умення)' i асобас
ных якасцей студэнта сродкамi роднага слова. 

Мэта вызначаецца спецыфiкай мовы як навучалънай дысцыплiны i сродку 
развirщя iнтэлекту чалавека, выяуляе духоуна-кашrоУнасныя патрабаваннi, сацыялъ

ны заказ грамадства . Зыходзячы з канцэпцыi развiцця вышэйшай школы у Рэспублiцы 

Беларусь, асноУная мэта развiцця вышэйшай школы - фармiраванне iнтэлектуаль

нага патанцыялу грамадства як важнейшага фактару яго саuыяльнага i эканамiчнага 
развiцця . 

Стратэгiчная мэта усяrо навучальнага працэсу будучых эканамiстау бачыцца у 

гуманiстычнай накiраванасцi, творчым развiццi асобы i фармiраваннi яго прафесiйнай 
культуры. Вось чаму мэтазгодна наладзiцъ навучальны працэс так, каб будучы 

эканамiст добра эасвоiу не толькi асноУныя моУныя паняццi, але i навучътуся Умела 
i.мi карыстацца. А гэта магчыма тады, калi студэнты будуць вывучаць мову не толъкi 

як сукупнасць кампанентау, што )'твараюцъ яе сiстэму законау, якiя рэгулююць i.x 
узаемадзеянне i скрыть~я у сваiм механiзме сiстэмы, а як ка.'iунiкать!)Гную з'яву, дыя
лекть1'Шае адзiнства матэрь~ялънай структуры i грамадскага функuыянавання. 

Аналiз сучаснай практыкi дае падставу сцвярджаць, што iснуючая сiстэма 

падрыхтоукi будучых спецыялiстау накiравана на фармiраванне шэрагу прафесi.йных 

мауленчых уменняу i асобасных якасцей эканамiста . У rзтай сувязi мэтай курса род

най мовы з'уляецца фармiраванне высокаадукаванай моунай асобы: важна дапама

гацъ студэнтам асэнсо)Гваць i успрымаць не толькi гра.>.1атычную сiстэму, але яе дзей
насны аспект, навучыць разумецъ суmасць мовы , сфармiраваць прафесiйныя камунi

каты)lна-мауленчыя уменнi для развiцця i абагачэння шматлiкiх бакоу асобы экана
мiста, для свабоднага i творчага карыстання мовай ва ycix сферах дзенасцi . 1накш ка

жучы, патрэбна няспынна удасканалъвацъ лiнгвiстычную, камунiкатътуную, моУна

эстэТЫ'ШУJО камnетэнцыю студэнтау. 

Мэта курса роднай мовы бачъщца у ажъщця)'леннi канкрэтных задач. Сярод ix 
найбольш важнае значэнне набы.ваюць наступныя : 

а) рацъ~яналъна арганiзо)Гвацъ выкладанне лiнгвiсТЬIЧнаrа матзрыялу з улiкам 

прафесiйных камунiкаты)lна-мауленчых уменняу для далейшай рэалiзацыi у 

прафесiйнай дзейнасцi ; 

6) дапамагчы будучаму эканамiсту практычна авалодаць лiтаратурнымi нормамi 
i павысiць культуру яго маулення, выпрацо)Гваць навыкi самастойнаrа аналiзу моуных 
фактау; 

в) удасканалъвацъ мауленчую практыку студэнтау для свабоднага валодання 

вуснай i пiсьмовай мовай, тэрмiналоriяй ; 

r) выхо)Гваць культуру суразмоунiщ'Ва, мо)Гную культуру я:к паказчык прафе
сiйнай квалiфi.кацыi; 

д) фармiраваць правiльнае уя)'ленне аб значэннi роднай мовы у жыццi грамадст

ва, беларускай нацыi, у станауленнi асобы чалавека. 

Hi адна з пералiчанъrх задач сама па сабе не з'я)'ляецuа вызначалънай. Усеяны 

узаемазвязаныя, у;Jаемазалежнь~я, узаемаабумоуленыя i у адзiнстве раскрываюць Пра
ще дасяrнення мэты курса роднай мовы . 
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