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Экстралінгвістычныя фактары ўплываюць на ступень выкарыстання дадзенай 
тэрміналогіі.
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ВЫВУЧЭННЕ ЧАСАВЫХ ФОРМ СЕРБСКАГА ДЗЕЯСЛОВА Ў 
БЕЛАРУСКАМОЎНАЙ АЎДЫТОРЫІ

УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”
Кафедра грамадазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання

Навіцкі П.Л.

Пры выкладанні сербскай мовы як другой замежнай славянскай мовы 
студэнтам спецыяльнасці “Славянская філалогія” (польская мова і літаратура і 
беларуская мова і літаратура) значная ўвага надаецца засваенню дзеяслоўных 
часавых форм. У адрозненне ад іншых “жывых” славянскіх моў, сербская 
захавала на ўзроўні літаратурнай нормы старажытную чатырохчленную сістэму 
выражэння прошлага часу дзеяслова, якая складаецца з аорыста, імперфекта, 
перфекта і плюсквамперфекта.

Методыка працы над гэтымі граматычнымі з’явамі грунтуецца на 
найбольш важных агульнаметадычных і прыватнаметадычных (узроўневых)
прынцыпах выкладання марфалогіі:
- функцыянальны прынцып, які выражаецца ў дэманстрацыі функцыі (ролі) 
розных часавых форм у тэкстах розных стыляў і жанраў;
- структурна-семантычны прынцып, у адпаведнасці з якім марфалагічныя 
характарыстыкі часавых форм разглядаюцца ў аспекце формы (структуры) і ў 
аспекце значэння (здольнасць выражаць з дапамогай граматычных форм 
розныя па характары віды мінулага дзеяння);
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- нарматыўна-стылістычны прынцып, згодна з якім студэнтам падаецца 
інфармацыя аб дарэчнасці ўжывання розных форм прошлага часу ў залежнасці 
ад сітуацыі зносін, мэты, тэмы і адрасата выказвання;
- супастаўляльна-тыпалагічны прынцып, у адпаведнасці з якім студэнты-
славісты ў галіне польскай і беларускай моў параўноўваюць спосабы 
выражэння мінулага дзеяння ў вывучаемых мовах з прыцягненнем фактаў 
гісторыі і дыялекталогіі гэтых моў. 

Дыдактычна працэс вывучэння студэнтамі форм прошлага часу сербскага 
дзеяслова складаецца з засваення імі структуры і семантыкі кожнай формы, 
аналізу адметнасцей функцыянавання гэтых форм у сучаснай сербскай мове, 
назіранняў над тэндэнцыямі маўленчага выкарыстання кожнай формы. Пры 
гэтым варта пастаянна выкарыстоўваць тэксты розных стыляў і жанраў.

Сербская мова захавала два пункты адліку ў сістэме часоў і ўсе чатыры 
старажытныя формы прошлага часу, якія атрыманы ў спадчыну ад 
праславянскай мовы-асновы, дзе функцыянавалі “чатыры формы прошлага 
часу: дзве простыя – аорыст, імперфект, дзве складаныя – перфект і 
плюсквамперфект, прычым кожны з гэтых часоў адрозніваўся ад іншага не 
толькі па форме, але і па значэнні” [1, 339].

Трываламу засваенню граматыкі кожнай часавай формы садзейнічае 
прыцягненне адпаведнага матэрыялу стараславянскай мовы, з якім студэнты 
ўжо працавалі на папярэдніх курсах. Напрыклад, наглядна дэманструецца 
пераемнасць спосабаў утварэння аорыста, сістэмы імперфектных суфіксаў, 
формы дапаможнага дзеяслова БЫТИ і г.д. у абедзвюх мовах.

Наступным дыдактычным этапам вывучэння прошлага часу сербскага 
дзеяслова з’яўляецца назіранне за выкарыстаннем кожнай з чатырох форм у 
арыгінальных сербскіх тэкстах розных стыляў і жанраў. Так, для ілюстрацыі 
выкарыстання аорыста і імперфекта можна звярнуцца да аналізу народных 
сербскіх прытчаў у падручніку Л.В.Леонавай [2, 86], а таксама казак на 
сербскай мове, у тым ліку і перакладных. Адметнасці ўжывання перфекта, 
плюсквамперфекта студэнтыбачаць падчас працы з арыгінальнымі газетнымі і 
часопіснымі артыкуламі, а таксама пры чытанні ўрыўкаў з тэкстаў мастацкай 
літаратуры. Пры гэтым варта звярнуць іх увагу на магчымасць ужывання форм 
цяперашняга часу ў значэнні прошлага і не толькі ў сербскай мове, але і ў 
іншых славянскіх мовах, пра што дастаткова шмат сказана ў лінгвістыцы. Так, 
Д.Д. Піятроўскі сцвярджае, што “ўжыванне цяперашняга часу дзеяслова ў 
значэнні прошлага, вядомае ў лінгвістычнай літаратуры як praesenshistoricum,
шырока распаўсюджана ў мовах рознай генетычнай прыналежнасці і рознага 
ладу. Як правіла, дадзеная з’ява разглядаецца як стылістычная, а менавіта – як 
сродак надання жывасці мінулым падзеям” [3, эл. рэсурс]. 

У выніку аналізу мастацкіх і публіцыстычных тэкстаў студэнты павінны 
прыйсці да высновы, што ў сучаснай маўленчай практыцы сербскай мовы 
назіраецца тэндэнцыя да прэваліравання ва ўжыванні форм перфекта, які ў 
іншых славянскіх мовах стаў адзіным галоўным спосабам выражэння мінулага 
дзеяння. Пры тлумачэнні прычын гэтага працэсу можна спаслацца на 
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адпаведныя лінгвістычныя працы. Напрыклад, у навучальным дапаможніку 
“Сербский язык с историческими комментариями” аўтары заўважаюць: “Адны 
формы суадносіліся толькі з момантам гутаркі. Яны абазначалі дзеянні, 
завершаныя і незавершаныя да моманту гутаркі, і называліся абсалютным 
часам. Іншыя формы абазначалі такое дзеянне, якое суадносілася з іншым 
дзеяннем у мінулым і называлася адносным часам. У далейшым паўночна-
ўсходнія славянскія мовы пазбавіліся прывязкі да іншага дзеяння да ці пасля 
моманту гутаркі і актыўна перайшлі да адзінай кропкі адліку. Магчыма, гэта 
звязана з законам эканоміі мысліцельных намаганняў і развіццём катэгорыі 
трывання” [4, c.5-6].

Тым не менш у сучасных славянскіх мовах захаваліся некаторыя рэшткі 
старажытных форм прошлага часу. Каб пераканацца ў гэтым, студэнтам 
прапануецца звярнуцца, напрыклад, да фактаў беларускай дыялекталогіі, якія 
ўказваюць на існаванне ў жывых гаворках рэшткаў форм плюсквамперфекта: 
неяк была пайшла (пайшоўшы) ў лес; мы было пакармілі куранят.

На этапе выпрацоўкі навыкаў утварэння і ўжывання форм прошлага часу
дзеяслова ў сербскай мове, а таксама на этапе кантролю ведаў дастаткова 
станоўчыя вынікі паказвае выкарыстанне элементаў узроўнева-рэйтынгавай 
дыферэнцыяльнай сістэмы навучання, якая складаецца з чатырох узроўняў. 
Кожны ўзровень мае сваю мінімальную і максімальную шкалу ацэньвання.

На першым (мінімальным) узроўні, які ацэньваецца ў 4-5 балаў (у 10-
балавай сістэме ацэньвання), студэнту прапануецца ў канкрэтным тэксце 
знайсці і ахарактарызаваць пэўныя формы прошлага часу дзеяслова. Пры 
атрыманні адзнакі “4” студэнт паўторна выконвае падобнае ж заданне для 
выключэння факту выпадковасці і пры паўторным атрыманні адзнакі “4” можа 
спыніцца на гэтым этапе або можа дадаткова яшчэ раз выканаць такое ж 
заданне з мэтай атрымаць адзнаку “5”. Пры атрыманні адзнакі “5” студэнт можа 
спыніцца на гэтай колькасці балаў або можа перайсці на другі (дастатковы) 
ўзровень, які ацэньваецца ў 6-7 балаў. На гэтым этапе студэнт павінен уставіць 
у тэкст неабходную форму прошлага часу дзеяслова, прапанаванага ў 
інфінітыве. Пры атрыманні адзнакі “6” на этапе выпрацоўкі навыкаў студэнт 
можа або спыніцца на гэтай адзнацы, або паспрабаваць атрымаць адзнаку “7”, 
паўторна выканаўшы заданні дадзенага ўзроўню. Але падчас экзаменаў пры 
атрыманні адзнакі “6” студэнт не мае права яе павышаць. Пры атрыманні 
адзнакі “7” студэнт можа перайсці на трэці (павышаны) ўзровень, які 
ацэньваецца ў 8-9 балаў. На трэцім узроўні студэнту прапануецца 
прааналізаваць перакладны тэкст з рускай (беларускай) мовы на сербскую, дзе 
ўсе выпадкі перадачы мінулага дзеяння паказаны формамі перфекта. Задача 
студэнта – вызначыць, у якіх сказах адпаведны дзеяслоў павінен быць 
выражаны іншай формай прошлага часу. Пры атрыманні адзнакі “9” студэнт 
можа перайсці да выканання заданняў чацвёртага (вышэйшага) ўзроўню з мэтай 
атрымаць максімальны бал “10”. Студэнт павінен па прапанаваным 
падрабязным плане скласці самастойны арыгінальны тэкст на пэўную вядомую 
студэнту тэму, дарэчы выбраўшы патрэбныя формы дзеясловаў прошлага часу. 
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Важная роля пры прымяненні гэтай сістэмы належыць выкладчыку, 
задача якога не толькі і не столькі ацаніць кампетэнцыі студэнта, але 
стымуляваць яго да самаўдасканалення, паглыблення ведаў, павышэння 
ўзроўню самаацэнкі.
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НАВУЧАННЕ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
ВУЧНЯЎ ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАЎ НА АСНОВЕ
КАМУНІКАТЫЎНА-ДЗЕЙНАСНАГА ПАДЫХОДУ

Гродзенскідзяржаўныўніверсітэт имя Янкі Купалы
Кафедра прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання

Тамашэвіч З.М.

У кампетэнцыі вучэбнага прадмета “Беларуская мова” абазначаны 
чатыры раўназначныя падыходы:

- функцыянальна-дзейнасны;
- камунікатыўна-дзейнасны;
- моўнакультуралагічны;
- адукацыйнаасяродкавы [1, c.8]
Спынімся на камунікатыўна-дзейнасным падыходзе, для якога 

характэрны акцэнт у навучанні на маўленчую дзейнасць і авалоданні моваю як 
сродкам зносін. Рэалізацыя камунікатыўнай мэты навучання ажыццяўляецца на 
ўсіх відах маўленчай дзейнасці: слуханні, гаварэнні, чытанні, пісьме. Для гэтага 
выкарыстоўваюцца камунікатыўныя метады, метадычныя прыёмы, з дапамогаю 
якіх ідзе развіццё маўлення вучняў, суразмоўніцтва, практычнае авалоданне 
навыкамі маўленчай дзейнасці. Настаўнік вучыць дзяцей усведамляць 
прапанаваную тэму, захоўваць яе межы, падпарадкаваць свае выказванні 
названай тэме і асноўнай думцы, складаць план, адбіраць матэрыял у 
адпаведнасці з тэмай і ідэяй або сістэматызаваць ці ўпарадкаваць сабраны 
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