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ПСІХАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ РАЗВІЦЦЯ ЗВЯЗНАЙ МОВЫ 
 

Уводзіны. Развіццё звязнай мовы з’яўляецца цэнтральнай задачай маўленчага выхавання дзяцей. Гэта 
абумоўлена галоўным чынам яе сацыяльнай значнасцю і роляй у фарміраванні асобы. Менавіта ў звязным маў-
ленні рэалізуецца камунікатыўная функцыя мовы і маўлення. Паспяховасць навучання дзяцей у школе шмат  
у чым залежыць ад узроўню авалодання імі звязным маўленнем. 

Асноўная частка. Інтэнсіўны пошук у сферы методыкі развіцця маўленчых здольнасцей як 
спецыфічнага накірунку ў педагагічнай навуцы абумоўлены лінгвістычнымі, сацыяльна-педагагічнымі і псіха-
лагічнымі фактамі. 

Даследчыкі (З. Б. Варановіч, М. Р. Львоў, А. А. Радзевіч, Г. Л. Сперанская і інш.) даюць розныя 
вызначэнні паняцця «звязная мова». 

Па меркаванні М. Р. Львова, «звязная мова — гэта такая мова, якая накіравана на задавальненне патрэбы 
выказвання, перадае тэму (гэта значыць уяўляе сабой адзінае цэлае), арганізавана па законах логікі і граматыкі, 
валодае самастойнасцю, закончанасцю і размяжоўваецца на больш ці менш значныя часткі, звязаныя паміж 
сабой» [1, с. 354]. 

Даследчык В. У. Протчанка пад развіццём звязнай мовы разумее «такую арганізацыю аналітыка-
сінтэтычнай моўнай і практычнай маўленчай дзейнасці школьнікаў, якая з дапамогай дыдактычных сродкаў 
садзейнічае мэтанакіраванаму развіццю інтэлекту і маўленчых механізмаў дзяцей, фарміруе ўменне ўспрымаць  
і ствараць звязныя тэксты, разнастайныя па стылістычнай і жанравай прыналежнасці, структурна-моўнай 
арганізацыі, мэтанакіраванасці, паўнаце і дакладнасці выражэння думкі» [3, с. 84]. 

У сваю чаргу Г. Л. Сперанская лічыць, што «змешванне лінгвістычнага, псіхалагічнага і псіхалінгвіс-
тычнага падыходаў да вывучэння звязнай мовы прыводзіць да замяшчэння псіхалагічных асноў лінгвістычнымі,  
і ў выніку — да размыцця прадмета псіхалогіі мовы. Па гэтай прычыне ўяўляецца важным разумець звязнае 
маўленне як складаную шматузроўневую псіхалагічную рэальнасць, у якой звязнасць выступае адначасова і як 
важная характарыстыка дынамікі свядомасці гаворачага, і як вынік узаемнага адлюстравання ўдзельнікаў зносін,  
а псіхалагічныя асаблівасці звязнай мовы вызначаюць спецыфіку яе лінгвістычнай арганізацыі» [5, с. 71]. 

Па меркаванні даследчыкаў (М. І. Жынкіна, Т. М. Дрыдзэ, С. Д. Кацнельсана, А. А. Лявонцьева, 
А. І. Смірніцкага, Л. У. Шчэрбы і інш.) неабходна адрозніваць паняцці «мова» і «маўленне». 

На думку Н. А. Фаміной, «у звязным маўленні рэканструіруецца ў момант зносін комплексны вобраз 
сітуацыі, сюжэта з сістэмай часавых, прасторавых і іншых адносін. Таму разуменне звязнай мовы як 
паслядоўнасці слоў і сказаў, паслядоўнасці звязаных паміж сабой сказаў, здаецца дастаткова вузкім. Звязнасць 
выказвання мала залежыць ад правільнай пабудовы сказаў і дакладнасці словаўжывання, большая яе 
залежнасць ад простага звязвання думак» [6, с. 239]. 

Так, М. П. Лукашук вызначае асноўныя ўмовы, без якіх немагчыма паспяховае развіццё мовы вучняў: 
1) стварэнне сітуацый, якія выклікаюць у вучняў жаданне і неабходнасць нешта выказаць; 2) змястоўнасць 
матэрыялу, які будзе выкарыстаны для выказвання; 3) наяўнасць узору выказвання думак у вуснай і пісьмовай 
мове [2, с. 119]. 

На думку А. А. Шахматава, «маўленне ўзнікае як аб’яднанне ў адно цэлае разнастайных уяўленняў, таму 
звязная мова ўзнікае ўжо ў межах фразы» [7, с. 437]. 

У звязным маўленні Г. Л. Сперанская выдзяляе тыпы яе арганізацыі, якія былі вызначаны як «уласна 
звязнае маўленне, г. зн. маўленне з дыялагічнай накіраванасцю, і ўмоўна-звязнае маўленне, ці маўленне  
з маналагічнай накіраванасцю» [4, с. 246]. Як лічыць даследчыца, пры маналагічнай накіраванасці маўлення 
назіраецца яго перарывістасць, назакончанасць фразы, падаўжэнне фразы за кошт пералічэнняў, сэнсавыя 
паўторы, выказванне ўяўляе сабой набор сцвярджэнняў замест цэласнага сэнсавага адзінства, інтанацыя 
аднастайная, тэмп манатонны, паўзы прыкладна аднолькавай працягласці. Пры дыялагічнай накіраванасці 
маўлення назіраецца як сэнсавая цэласнасць выказвання, так і сэнсавая завершанасць фразы, славесная 
«эканамічнасць», выражаная інтанацыяй фразы, змяненнем тэмпу і наяўнасцю паўз рознай працягласці [5, с. 187]. 

Заключэнне. Па меркаванні даследчыкаў, звязнасць мовы з’яўляецца важнай характарыстыкай не толькі 
выказвання, але і якасных асаблівасцей у змесце і арганізацыі ўнутранага плана свядомасці, звязнае маўленне 
ўзнікае як фраза пры аб’яднанні вобразаў прадмета ў комплекснае ўяўленне. Раскрываецца звязнасць маўлення  
ў выглядзе лексічнай, граматычнай і выразнай арганізацыі праз павелічэнне цэласнага зместу аб’ёму фразы  
і выказвання. 
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«СКОЛЬКО ЛЕТ ТЕБЕ, СКАЖИ, ПСИХЕЯ?..» 
(ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ М. А. КУЗМИНА) 

 
Введение. Стихотворение «Сколько лет тебе, скажи, Психея?..», посвященное О. Н. Гильдебрандт-

Арбениной, в трехтомном собрании стихотворений М. А. Кузмина сопровождается следующим комментарием: 
«Это не во всем ясное стихотворение преподносит Петербург (который, с легкой руки Фаддея Булгарина, стал 
называться “северной Пальмирой”) почти как рощу Гесперид» [1, с. 727]. Действительно, второе посвящение 
Ольге Арбениной сразу же привлекает своей загадочностью. Первым обращением М. А. Кузмина к одной из 
самых знаменитых муз Серебряного века было стихотворение «Любовь чужая зацвела…», написанное в 1921 г., 
когда началось близкое знакомство О. Н. Гильдебрандт и Юрия Юркуна. А. Н. Шаталов называет это событие 
«критическим моментом» для М. А. Кузмина и характеризует текст, исходя из психологического состояния 
поэта, для которого Арбенина оказывается отнюдь не музой, а разлучницей: «Кузмин в этот критический для 
себя момент <…> постарался переступить через собственные амбиции <…> и принять подругу Юркуна, в чем 
немалая заслуга, конечно, и О. Гильдебрандт, ставшей фактически женой Юркуна до его гибели (они не были 
формально женаты)» [2]: 

 
Пришелица, войди в наш дом! 
Не бойся, снежная Психея! 
Обитель и тебе найдем, 
И станет полный водоем 
Еще полней, еще нежнее [3, с. 71]. 
 

Стихотворение-приглашение показывает, несмотря на примирительный тон, некую отчужденность, отно-
шение к девушке как к гостье, а обращение «снежная Психея» связано, возможно, с распространенным 
восприятием Арбениной как северной девушки. 

Стихотворение «Сколько лет тебе, скажи, Психея?..» написано девятью годами позже, и в нем 
отражаются произошедшие за эти годы изменения в отношении М. А. Кузмина к О. Н. Гильдебрандт. В нем 
чувствуется переход от отчужденности к уважению и восхищению, и использование имени Психеи — уже не 
просто дань общественному мнению, а тщательно продуманный смысловой акцент. 

Основная часть. Образ Психеи — один из любимых образов М. А. Кузмина. Появляется он не только  
в поэтических текстах, принимая обличье то бегущей девочки, то мотылька, но и в знаменитом переводе 
романа Апулея «Золотой осел». Психея — воплощение вечной юности, но риторический вопрос о возрасте, 
открывающий стихотворение, отсылает не только к образу бессмертной богини, но и к главным героиням 
картин О. Н. Гильдебрандт — девочкам, упомянутым в четвертой строфе: 

 
Сколько лет тебе, скажи, Психея? 
Псюхэ милая, зачем считать? 
Всё равно ты будешь, молодея, 
В золотые рощи прилетать. 
 
В этих рощах воздух не прозрачный, 
Испарений и туманов полн, 
И заливы спят под тучей мрачной 
В неподвижности тяжелых волн. 

                                                 
80 © Шеина О. Г., 2017 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


