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Камунікацыйны працэс, менавіта ён дазваляе людзям каардынаваць свае намаганні, дзейнічаць 
узгоднена, дасягаючы мэтаў арганізацыі. Чым лепш арганізаваны працэс камунікацыі, тым 
арганізацыя больш устойлівая, прадукцыйная і канкурэнтаздольная. Недаацэнка важнасці гэтага 
працэсу некаторымі эканамітамі-менеджарамі звычайна вядзе не толькі да страт кампаніі, але і 
часам да поўнага спынення яе дзейнасці на рынку. 
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Пераклад з’яўляецца адным з відаў  работ у сістэме навучання беларускай мове  па развіцці 
звязнага маўлення. Заняткі перакладам з адной мовы на другую пашыраюць лексічны запас 
чалавека, удасканальваюць веды па граматыцы, садзейнічаюць больш глыбокаму разуменню 
структуры роднай мовы, забяспечваюць сістэматызацыю атрыманых ведаў на функцыянальнай 
аснове. Акрамя гэтага, яны садзейнічаюць развіццю навыкаў у розных відах маўленчай дзейнасці 
(аўдзіраванне, гаварэнне, чытанне, пісьмо) і іх удасканаленню [1, с. 2]. 

Усе прыёмы перакладу можна падзяліць на два віды: падстаноўкі і трансфармацыі [1, с. 23]. 
З падстаноўкамі мы маем справу, калі перакладаем амаль слова ў слова, радок у радок, толькі 

падстаўляючы замест слоў і спалучэнняў адной мовы словы і спалучэнні іншай мовы, а пры 
трансфармацыях тэкст перакладу ў пэўнай ступені адрозніваецца ад тэксту арыгіналу. Напрыклад: 

- Переговоры по данному вопросу ведутся постоянно. Не правда ли? 
- Перамовы па гэтым пытанні вядуцца пастаянна. Хіба не так? 
 Тут першы сказ перакладзены з дапамогай падстановак, а пры перакладзе другога сказа 

выкарыстаны трансфармацыі.  
Падзел прыёмаў перакладу на падстаноўкі і трансфармацыі заснаваны на на адсутнасці у 

абедзвюх мовах моўных паралеляў. Такія паралелі існуюць паміж любой парай моў, бо, калі б іх 
не было зусім, пераклад з адной мовы на іншую быў бы немагчымы. 

За выключэннем адзінкавых формаў усе словы ў арыгінале і перакладзе супадаюць будовай і 
значэннем, амаль супадае і іх напісанне (ці вымаўленне). Пры перакладзе звычайна не ўзнікае 
ніякіх складанасцей з названым тыпам адпаведнасці. 

Моўныя адзінкі ў арыгінале і перакладзе маюць варыянтныя адпаведнікі, гэта значыць такія 
адпаведнікі, якія ўстанаўліваюцца паміж словамі ці выразамі, калі ў мове перакладу для перадачы 
таго ці іншага значэння існуе некалькі варыянтаў і патрэбна выбраць адзін з іх.  

Часцей за ўсё пры перакладзе з адной мовы на іншую перакладчык стаіць перад выбарам 
аднаго варыянта з некалькіх прапанаваных . Гэта і выбар пэўнай адзінкі з сінанімічнага раду, і 
выбар канкрэтнага значэння мнагазначнай адзінкі, і размежаванне амонімаў. Простае параўнанне 
любога двухмоўнага слоўніка паказвае, што да аднаго слова ў яго левай частцы прыводзіцца 
некалькі ў правай. 

    Моўныя адзінкі арыгіналу не маюць адпаведнікаў у перакладзе. Гэта так званая 
безэквівалентнасць, але яе не трэба разумець як поўную адсутнасць у мове перакладу сродкаў для 
перадачы пэўных моўных адзінак арыгіналу. Пад безэквівалентнасцю адзінак звычайна разумеюць 
толькі тое, што яны не маюць гатовых адпаведнікаў (слоў ці выразаў), якія можна ўзяць і 
падставіць замест іх у перакладзе. 

 У рускай мове безэквівалентнымі выступаюць, напрыклад, словы отчество (імя па бацьку), 
якія не маюць у беларускай мове аднаслоўнага адпаведніка.  
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Падабенства сінтаксічных канструкцый беларускай і рускай моў часцей за ўсё дае магчымасць 
перакладаць слова ў слова, не змяняючы структуры сказа і парадку слоў ў ім. Аднак нярэдка, 
перакладаючы, даводзіцца выкарыстоўваць разнастайныя граматычныя трансфармацыі, гэта 
значыць цалкам ці часткова перабудоўваць сказ, замяняць адну часціну мовы ці член сказа на 
іншыя. Такія змены часам неабходныя нават пры наяўнасці ў мове, на якую перакладаюць, 
аналагічнай структуры [2, с. 21].  

Адна з такіх трансфармацый – замена часцін мовы. Напрыклад: 
          Многие экономисты считают нынешний курс рубля – дрожащим.  
         -Многія эканамісты лічаць цяперашні курс рубля - дрыготкім 
Дзеепрыметнік “дрожащим” перакладзены прыметнікам “дрыготкі”, бо беларускай мове не 

ўласціва ўжыванне дзеепрыметнікаў цяперашняга часу. 
Такія асноўныя прыёмы перакладу, якімі карыстаюцца, калі перакладаюць тэкст з адной мовы 

на іншую. Веданне  розных прыёмаў перакладу карыснае не толькі тым, што на іх аснове 
ўстанаўліваецца адпаведнасць арыгіналу і перакладу. Кожны з такіх прыёмаў можа быць 
выкарыстаны ў працэсе перакладу канкрэтнага тэксту. Пэўна, няма неабходнасці паведамляць і 
тлумачыць такія тэрміны, як “адэкватны пераклад”, “падстаноўкі”, “трансфармацыя”, “пастаянны 
адпаведнік”, “ варыянтны адпаведнік”, “безэквівалентансць” і іншыя, бо тэрміналогія спецыяльна 
перакладу не вывучаецца.  
 

Спіс выкарыстанай літаратуры 
 
1. Валочка, Г.М. Метадычныя аспекты навучання перакладу ў школьным курсе беларускай мовы / Г.М. 

Валочка// Беларуская мова і літаратура. – 1996. – Выпуск 2 
2. Ляшчынская, В.А. Навучанне і выхаванне культуры маўлення на ўроках беларускай мовы / В.А. 

Ляшчынская // Роднае слова. – 1999. - № 7 
 

 
УДК 316.77:81 
THE PROBLEMS OF LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES IN OUR COUNTRY 
 

А.С. Кравец, 1 курс 
Научный руководитель – М.В. Татаревич, м.п.н.  

Полесский государственный университет 
 
Nowadays, one of the most important problems in pedagogy is the problem of raising the quality of 

higher education. This quality of education is characterized by the state & effectiveness of 
educational process, its accordance to needs, expectation of society, involves social component, 
which includes the becoming of intellectually developed person with positive self-motivation. The 
rapid development of computer technology in recent years, as well as the intensity of its use at the 
lessons has led to some changes in the system of education. However, now, the impact of information 
to the change of goals and content of higher education in foreign language is felt rather indirectly in 
universities. The main reasons are lack of technical base of higher educational institutions and 
economic costs, as well as the lack of a conceptual elaboration of theoretical foundations of 
information and communication technologies (ICT) in the educational process. The main purpose of 
the use of ICT for learning a foreign language is to develop students' communicative competence in a 
foreign language and the development of the personality of the student, who is able and willing to 
learn a foreign language as a means of communication. Multimedia technologies offer opportunities 
to teachers to refuse from routine activities of teaching. Methodologically correct use of ICT can 
change the learning process itself, replacing learning of text to knowledge during the implementation 
of the project. The question arises, how to build a learning process in the absence of the language 
environment, were students are able to learn a foreign language to the level that allows them to lead a 
professional and scientific activities, following the criteria developed by the Council of Europe.  

In highly developed European countries, over the past six years, the quality of education has 
increased greatly. New computer technologies and new programs of education allowed students to 
broad the outlook. During this period (2006-2012) the quality of education in Europe has increased by 
27.3%. The predominant number of students have focused on the study of foreign languages. [1] 
Access of information is increasing, that allows to find more necessary information not only for 

П
ол

ес
ГУ




