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АДКРЫТЫЯ ЛЕКЦЫІ 

С.М. Якуба 

ДЗЕЯСЛОЎ ЯК ЧАСЦІНА МОВЫ 

1. Дзеяслоў як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўныя і граматычныя 

асаблівасці дзеяслова.  

2. Уласна граматычныя і лексіка-граматычныя катэгорыі дзеяслова.  

3. Формы дзеяслова: спрагальныя і неспрагальныя, зменныя і нязменныя, іх 

характарыстыка.  

4. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе ўтварэнне, граматычнае 

значэнне, марфалагічныя адзнакі і сінтаксічныя функцыі.  

5. Асновы дзеяслова: інфінітыва і цяперашняга (будучага простага) часу, іх 

суадноснасць з дзеяслоўнымі формамі.  

6. Класы дзеясловаў. Прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы дзеясловаў.  

Тэрміналагічны мінімум: 

 дзеяслоў 

 працэсуальная прымета 

 аб’ект і суб’ект дзеяння 

 класіфікацыйныя і словазмяняльныя 

катэгорыі 

 агульныя і прыватныя катэгорыі  

 уласна граматычныя і лексіка-

граматычныя катэгорыі  

 спрагальныя і неспрагальныя формы 

 прэдыкатыўныя формы 

 

 атрыбутыўныя формы 

 асабовыя і неасабовыя формы 

 зменныя і нязменныя формы 

 інфінітыў (неазначальная форма 

дзеяслова) 

 аснова інфінітыва 

 аснова цяперашняга (будучага простага) 

часу 

 аснова прошлага часу 

 прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы 

дзеяслова 

Мэта – пашырыць і паглыбіць веды пра дзеяслоў як часціну мовы, яго 

граматычныя катэгорыі і формы, асновы дзеяслова, даць паняцце пра 

прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы дзеяслова; фарміраваць уменне 

ўспрымаць новы матэрыял у сістэме, вылучаючы асноўныя палажэнні, 

удасканальваць уменне тэзісна афармляць матэрыял, развіваць навуковае 

маўленне і лінгвістычнае мысленне студэнтаў, выхоўваць павагу да беларускага 

слова, да беларускай лінгвістычнай спадчыны 

1. Дзеяслоў як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўныя і граматычныя 

асаблівасці дзеяслова.  

У антычнай філасофіі і лінгвістыцы супрацьпастаўленне імя і дзеяслова 

разглядалася як структурная асаблівасць шматлікіх моў. Так, Платон, 

Арыстоцель, Апалоній, Данат і іншыя вывучалі імя і дзеяслоў як дзве асноўныя 

часціны мовы. У XVIII стагоддзі гэта тэорыя была ўспрынята рускай граматыкай 

і паслужыла асновай вучэння пра дзеяслоў як цэнтральную катэгорыю мовы. 

Аднак з цягам часу Фартунатаўская школа выступіла супраць вывучэння 

дзеяслова ў складзе марфалогіі. Толькі пасля таго, як дзеяслоў пачаў актыўна 
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вывучацца ў сінтаксісе, прадстаўнікі Фартунатаўскай школы паступова 

вярнуліся да прызнання дзеяслова самастойнай граматычнай катэгорыяй. 

Сёння дзеяслоў (этымалагічна тэрмін дзеяслоў тлумачыцца як слова, што 

абазначае дзеянне) займае цэнтральнае месца ў сістэме часцін мовы, з’яўляецца 

яе прэдыкатыўным цэнтрам і характарызуецца разгалінаванай сістэмай 

граматычных форм, граматычных значэнняў і граматычных катэгорый.  

Дзеяслоў як часціна мовы аб’ядноўвае словы са значэннем працэсуальнай 

прыметы, якую варта разглядаць як катэгарыяльную семантыку, што 

праяўляецца ў супастаўленні з часцінамоўнымі значэннямі іншых лексіка-

граматычных класаў слоў. Агульнае значэнне дзеясловаў прынята называць 

значэннем працэсуальнай прыметы ў шырокім сэнсе слова, у адрозненнe ад 

непрацэсуальнай прыметы, што перадаецца прыметнікамі (параўнаем: сябар 

хварэе і сябар хворы), і апрадмечанай прыметы, што абазначаецца назоўнікамі 

(хвароба). Вучоныя адзначаюць дзве асаблівасці значэння працэсульнай 

прыметы, адна з якіх заключаецца ў тым, што «кожны дзеяслоў утрымлівае ў 

сабе анафарычную прадметную сему, г. зн. адсылае да прадмета як крыніцы 

дзеяння, што адпавядае традыцыйнаму азначэнню “дзеяслоў як часціна мовы 

называе дзеянне прадмета”» [9, с. 140]. Другой асаблівасцю працэсуальнай 

прыметы з’яўляецца яе здольнасць развівацца ў часе, таму працэсуальнасць 

заўсёды звязана з трывальна-часавымі характарыстыкамі дзеяслова. Значыць, 

дзеяслоў аб’ядноўвае клас слоў, якія граматычна выражаюць дзеянні як з’явы ў 

плане дынамічнага развіцця, працякання ці існавання ў часе. Пры 

характарыстыцы дзеясловаў у сказах Трыццаць дзеліцца на пяць. Беларусь мяжуе 

з Літвой. гавораць пра дзеяслоўную працэсуальную прымету як уласцівасць 

суб’екта. 

Катэгарыяльная семантыка працэсуальнай прыметы не супадае з лексічнай 

семантыкай дзеяслова, які абазначае фізічнае дзеянне (капаць, будаваць), рух, 

перамяшчэнне ў прасторы (ляцець, ісці), характарызуе ўнутраны стан 

(захапляцца, дрыжаць, сумаваць), называе працэсы маўлення (расказваць, 

перамаўляцца), разумовай дзейнасці (аналізаваць, падагульняць), пераход з 

аднаго стану ў іншы (выкіпаць, расці), змены ў прыродзе (світае, змяркаецца) і 

інш. Носьбітам працэсуальнай прыметы выступае актыўны стваральнік прыметы 

(студэнт працуе, воўк бяжыць), крыніца прыметы (дровы гараць, крэйда 

крышыцца), прадмет, у якім праяўляецца прымета (бацька хварэе, мак чырванее, 

скрынка важыць дзесяць кілаграмаў) і інш. Пры гэтым носьбіт працэсуальнай 

прыметы можа быць пэўным, няпэўным, абагульненым і інш.: 1. Малыя дзеткі 

спаць не даюць, а з вялікімі сам не заснеш (Прык.). 2. Працавітага да работы 

не панукаюць (Прык.). 3. Прапусціш дзень – адстанеш на два (Прык.). 

Любая працэсуальная прымета характарызуецца рознымі адносінамі да 

суб’екта ці аб’екта дзеяння, у сувязі з чым усе дзеясловы паводле асаблівасцей 

свайго значэння могуць быць аб’яднаны ў пэўныя групы. На думку П.П. Шубы, 

мэтазгодна вылучыць восем груп дзеясловаў: 
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1) дзеясловы працяглага непераўтваральнага ўздзеяння абазначаюць 

дзеянне, накіраванае на аб’ект, якое не прыводзіць да змен у гэтым аб’екце: мець, 

трымаць, дарыць, лашчыць: Усё добра, што добры канец мае (Прык.). 

2) дзеясловы перамяшчэння абазначаюць дзеянне, накіраванае на аб’ект, і 

паказваюць на змену месца прадмета ў прасторы: браць, перастаўляць, даваць, 

пераносіць, перасоўваць і інш.: Хоча толькі браць, а нічога не даваць (Прык.). За 

добрае слова грошай не даюць (Прык.). 

3) дзеясловы пераўтваральнага ўздзеяння абазначаюць дзеянне, 

накіраванае на аб’ект з мэтай пэўных змен у ім: будаваць, касіць, маляваць: Не 

вучы аратага араць, касца касіць, а сейбіта сеяць (Прык.). 

4) дзеясловы адносін абазначаюць адносіны да аб’екта ў шырокім сэнсе 

слова: любіць, задумаць, пачаць: Еш з голаду, а любі змоладу (Прык.). Праўда 

любіць свет, а крыўда – пацёмкі (Прык.). Да гэтай групы адносяцца дзеясловы 

са значэннем “думкі і маўлення”: гаварыць, меркаваць, думаць, казаць і інш. Пры 

такіх дзеясловах не можа быць аб’екта, які б абазначаў рэальны фізічны прадмет: 

З разумным гаварыць – набірацца розуму (Прык.). 

5) дзеясловы дзейнасці абазначаюць дзеянні субъекта, непасрэдна не 

звязаныя з аб’ектам: гандляваць, камандаваць, настаўнічаць, выхоўваць: Лягчэй 

выхоўваць, чым перавыхоўваць (Прык.). 

6) дзеясловы працяглага нязменнага стану абазначаюць дзеянне, якое не 

накіравана ні на які аб’ект і не прыводзіць да змен у самім суб’екце: спаць, 

стаяць, ляжаць: Людзі касіць і жаць, а ён – у цяньку ляжаць (Прык.). 

7) дзеясловы руху называюць працэсы, не звязаныя з аб’ектам дзеяння, і 

абазначаюць перамяшчэнне суб’екта дзеяння ў прасторы: плысці, ісці, паўзці, 

рухацца, прайсці: Крывою сцежкаю наўпрасткі не пройдзеш (Прык.). 

8) дзеясловы зменнага стану абазначаюць дзеянне, не звязанае з аб’ектам, 

якое прыводзіць да змен у суб’екце: сохнуць, сінець, чарнець, загаіцца: Рана ад 

нажа загоіцца, а ад злога слова – ніколі (Прык.) [2, с. 151–152]. 

Пры характарыстыцы дзеясловаў трэба ўлічваць, што згаданыя вышэй 

групы неаднародныя паводле свайго саставу і паміж імі не існуе выразна 

акрэсленай мяжы. 

Ад семантыка-структурных уласцівасцей дзеяслова як носьбіта валентнасці, 

пад якой разумеюць здольнасць дзеяслова ўступаць у сувязь з іншымі словамі, 

залежыць магчымасць атрымаць поўную інфармацыю і рэалізаваць камунікатыўныя 

задачы. 

2. Уласна граматычныя і лексіка-граматычныя катэгорыі дзеяслова.  

Значэнні працэсуальнай прыметы аб’яднаны ў граматычнай семантыцы 

дзеяслова і выражаюцца ўласна граматычнымі і лексіка-граматычнымі 

катэгорыямі дзеяслова. 

У параўнанні з іншымі часцінамі мовы дзеяслоў мае самы багаты набор 

граматычных катэгорый. Паводле В.У. Вінаградава, «дзеяслоў – гэта катэгорыя, 

якая абазначае дзеянне і выражае яго ў формах асобы, ладу, часу, трывання і 

стану» [8, с. 345]. Аднак, акрамя вышэйзгаданых, для дзеяслова характэрны і 

іншыя граматычныя катэгорыі. 
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Сярод граматычных катэгорый дзеяслова вылучаюць ўласна граматычныя 

(прыватныя) катэгорыі, да якіх адносяцца катэгорыі ладу, часу, асобы, а таксама 

роду і ліку, і лексіка-граматычныя (агульныя) катэгорыі, у склад якіх уваходзяць 

катэгорыі трывання і стану. 

Яшчэ акадэмік А.А. Шахматаў кваліфікваў катэгорыю стану як катэгорыю 

сінтаксічную. Адзначаючы ролю кантэксту ў вызначэнні стану дзеяслова, 

А.У. Бандарка і Л.Л. Буланін падкрэсліваюць, што «толькі ў сінтаксічных 

сувязях з іншымі словамі…функцыянуюць станавыя формы… узятыя ізалявана, 

па-за сінтаксічным кантэкстам, асноўны зваротны дзеяслоў і зваротная форма не 

адрозніваюцца» [5, с. 153]: Груз падымаецца пад’ёмным кранам і Студэнт 

падымаецца па лесвіцы. Што да такой формы дзеяслова, як дзеепрыметнік, то 

вызначыць яго стан можна і без кантэксту (прачытаны, сабраны, 

заканспектаваны – дзеепрыметнікі залежнага стану), аднак размежаванне 

статальнага і працэсуальнага пасіву магчыма толькі ў кантэксце (Дзверы былі 

зачынены ўвесь дзень (статальны пасіў) і Дзверы былі зачынены вахцёрам 

(працэсуальны пасіў)). Такім чынам, «супрацьпастаўленне формаў залежнага і 

незалежнага стану ёсць вытворнае ад супрацьпастаўлення сінтаксічных 

канструкцый, у складзе якіх знаходзяцца гэтыя формы» [2, с. 154]. 

Усе граматычныя катэгорыі падзяляюцца на словазмяняльныя (лад, час, 

асоба, род, лік) і класіфікацыйныя (трыванне, стан). У сувязі з тым, што 

граматычныя катэгорыі трывання і стану характэрны для ўсіх дзеяслоўных форм, 

іх вывучаюць як цэнтральныя, асноўныя формы дзеяслова. Улічваючы 

залежнасць марфалагічнага афармлення катэгорыі стану ад катэгорыі трывання, 

катэгорыю трывання мэтазгодна разглядаць як вядучую ў граматычнай сістэме 

дзеяслова. 

Што да катэгорыі стану, то і сёння паўстае пытанне адносна яе 

кваліфікацыі. Некаторыя вучоныя разглядаюць стан як словазмяняльную 

катэгорыю (А.У. Бандарка, Л.Л. Буланін і інш.), таму што суадносныя станавыя 

формы лічаць формамі аднаго слова. Іншыя даследчыкі, адзначаючы 

класіфікацыйны характар катэгорыі стану, услед за Ф.Ф. Фартунатавым зводзяць 

праблему стану да суадносін зваротных і незваротных дзеясловаў, ігнаруючы 

пры гэтым формы дзеепрыметнікаў залежнага стану. Так, П.С. Кузняцоў лічыць, 

што дзеясловы, утвораныя пры дапамозе постфіксаў -ся (-ца) варта кваліфікаваць 

як новыя лексемы, а не формы дзеяслова, і разглядае катэгорыю стану як 

несловазмяняльную, класіфікацыйную катэгорыю. Н.А. Янка-Трыніцкая, 

уключаючы ў станавую парадыгму дзеяслова дзеепрыметнікі залежнага стану, 

разглядае для гэтай формы дзеяслова стан як несловазмяняльную катэгорыю. На 

думку П.П. Шубы, катэгорыю стану варта кваліфікаваць як часткова 

словазмяняльную (для зваротных дзеясловаў тыпу будавацца, зжынацца, 

распаўсюджвацца і інш.) і часткова несловазмяняльную (для дзеепрыметнікаў 

тыпу пабудаваны, зжаты, распаўсюджаны) [2, с. 154]. 

Такім чынам, дзеяслоў – гэта знамянальная часціна мовы, якая абазначае 

дзеянне як працэсуальную прымету і выражае гэта значэнне ў катэгорыях 

трывання, стану, ладу, часу, асобы, роду (у формах прошлага часу адзіночнага 
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ліку і ўмоўнага ладу) і ліку. Разам з тым трэба адзначыць, што для такой формы 

дзеяслова, як дзеепрыметнік, акрамя катэгорый трывання, стану, часу, роду і 

ліку, характэрна і катэгорыя склону. 

Катэгорыя трывання – несловазмяняльная катэгорыя, якая выражае 

адносіны дзеяння да яго мяжы. Катэгорыя стану – часткова словазмяняльная, 

часткова класіфікацыйная катэгорыя, што ўказвае на сувязь дзеяння з суб’ектам. 

Катэгорыя ладу – некласіфікацыйная катэгорыя, якая выражае адносіны дзеяння 

да рэчаіснасці. Катэгорыя часу – словазмяняльная катэгорыя, што выражае 

адносіны дзеяння да моманту гутаркі. Катэгорыі асобы, роду і ліку – 

некласіфікацыйныя катэгорыі, пры дапамозе якіх характарызуюцца суб’екты 

дзеяння адносна іх удзелу ў камунікацыі, родавай прыналежнасці і колькасці. 

Катэгорыя склону ў дзеепрыметніка – словазмяняльная катэгорыя, што выражае 

адносіны працэсуальнай прыметы да яе носьбіта. 

3. Формы дзеяслова: спрагальныя і неспрагальныя, зменныя і нязменныя, 

іх характарыстыка.  

Згаданыя вышэй граматычныя катэгорыі ўласцівы не ўсім граматычна 

зменным дзеясловам. Здольнасць дзеясловаў змяняцца па ладах, часах (у 

абвесным ладзе), асобах (у абвесным і загадным ладзе), родах (у прошлым часе і 

ўмоўным ладзе) і ліках называецца спражэннем у шырокім сэнсе слова. З такім 

разуменнем спражэння звязаны паняцці спрагальныя і неспрагальныя формы. 

Прымаючы пад увагу крытэрый зменнасці / нязменнасці дзеяслова, вылучаюць 

зменныя і нязменныя формы. Да нязменных форм дзеяслова адносяцца тыя, якія 

не спрагаюцца і не скланяюцца: інфінітыў (неазначальная форма дзеяслова) і 

дзеепрыслоўе. Зменныя формы – спрагальныя формы дзеяслова. 

Да спрагальных форм дзеяслова адносяцца асабовыя формы, якія 

абазначаюць дзеянне, што працякае ў часе і мае адносіны да суб’екта і аб’екта 

дзеяння. Спрагальныя формы змяняюцца па ладах, часах (а ў прошлым часе 

адзіночным ліку і па родах), асобах, ліках: любіць, даюць, хацеў, не ўдалося і інш.: 

1. Гора не любіць паказваць людзям слёзы (Прык.). 2. І беднасць, і багацце не 

даюць чалавеку спаць (Прык.). 3. Хацеў аблажыць лося, ды не ўдалося (Прык.). 

Неспрагальныя формы дзеяслова – гэта інфінітыў (неазначальная форма 

дзеяслова), дзеепрыслоўе і дзеепрыметнік. Інфінітыў і дзеепрыметнік не 

спрагаюцца і не скланяюцца, таму іх называюць нязменнымі формамі дзеяслова. 

1. Лёгкая работа – ляжаць у цяньку і глядзець на раку (Прык.). 2. Не набіўшы 

сінякоў, хадзіць не навучышся (Прык.). Дзеепрыметнік не спрагаецца, але 

адносіцца да зменных форм дзеяслова, бо мае формы часу (цяперашняга і 

прошлага) дзеяслова і формы роду, ліку і склону прыметніка: 2. Яго кінь у ваду 

голым, а ён выплыве апранутым (Прык.).  

На думку вучоных, «спрагальныя і неспрагальныя формы аб’ядноўваюцца 

ў адзіную сістэму форм дзеяслова, таму што валодаюць шэрагам агульных 

прымет, а іменна: 1) агульнасцю лексічнага значэння, 2) агульнасцю трывальных 

і станавых утварэнняў, 3) агульнасцю кіравання і 4) агульнай магчымасцю 

паясняцца прыслоўем» [7, с. 156]. 



87 

 

Спрагальныя, ці асабовыя, формы дзеяслова выкарыстоўваюцца ў сказе 

толькі ў ролі выказніка, таму называюцца прэдыкатыўнымі (прэдыкат – 

выказнік ад лац. praedicatum): Цішэй едзеш – далей будзеш (Прык.). 

Неспрагальныя формы дзеяслова дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе кваліфікуюцца 

як атрыбутыўныя формы дзеяслова за іх здольнасць абазначаць прымету і 

выступаць у ролі даданых членаў сказа – азначэння і акалічнасці: Матка парвала 

пазуху, дзецям носячы, а дзеці – ад маткі хаваючы (Прык.). Сказанае слова 

назад у рот не вернеш (Прык.). Што да інфінітыва, то ён можа быць любым 

членам сказа.  

Многія дзеяслоўныя формы здольныя адначасова выражаць некалькі 

граматычных значэнняў. Найбольшая колькасць граматычных значэнняў 

уласціва спрагальным формам дзеяслова. Так, у сказе Вялікія рэкі пачынаюцца з 

маленькіх струменьчыкаў (Прык.) дзеяслоў пачынаюцца характарызуецца 

граматычнымі значэннямі незакончанага трывання, незалежнага стану, 

абвеснага ладу, цяперашняга часу, 3-яй асобы, множнага ліку. Пры гэтым 

граматычнае значэнне дзеяслова цесна звязана з асаблівасцямі яго семантыкі, з 

аднесенасцю да пэўнага лексіка-граматычнага разраду. 

Такім чынам, у складзе дзеяслоўнай парадыгмы вылучаецца некалькі груп 

форм (інфінітыў, спрагальныя (прэдыкатыўныя) формы, атрыбутыўныя 

формы), якія характарызуюцца асаблівасцю семантыкі, марфалагічнымі 

значэннямі, сінтаксічнымі сувязямі і функцыяй у сказе. 

Інфінітыў як нязменная форма дзеяслова абазначае дзеянне, што не 

звязана з асобай і аднесенасцю ў часе: Кожны вятрак думае, што галоўнае – 

махаць крыламі (Прык.). Для неазначальнай формы дзеяслова характэрны 

граматычныя катэгорыі трывання і стану. У сказе інфінітыў кіруе залежным 

словам: Ведае, дзе памазаць (чым?) дзёгцем, а дзе мёдам (Прык.). Акрамя таго, 

неазначальная форма дзеяслова здольная прымыкаць да галоўнага слова, а 

залежныя словы могуць прымыкаць да яе: 1. Не сорам маўчаць, калі няма чаго 

сказаць (Прык.). 2. Сокалу ляцець (куды?) увысь, а вераб’ю скакаць на 

падстрэшніку (Прык.).  

Спрагальныя формы абазначаюць дзеянне, што працякае ў часе і мае 

адносіны да суб’екта і аб’екта дзеяння: Кахання і кашлю не схаваеш (Прык.). 

Асабовыя формы вызначаюцца найбольшай колькасцю граматычных катэгорый, 

сярод якіх трыванне, стан, лад, час, асоба (для дзеясловаў цяперашняга і 

будучага часу), род (для дзеясловаў прошлага часу адзіночнага ліку) і лік. У 

кантэксце прэдыкатыўныя формы звязвацца з залежнымі словамі сувяззю 

кіравання і прымыкання: 1. Хваліўся баравік (чым?) прыгожай шапкай, ды пад 

ёй галавы няма (Прык.). 2. Хто многа (колькі?) ведае, той мала (колькі?) 

гаворыць (Прык.). 

Да атрыбутыўных форм дзеяслова (ад лац. attributum – азначальны, той, 

які адносіцца да азначэння, што ўжываецца ў якасці азначэння) адносяцца 

дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе. Дзеепрыметнік абазначае працэсуальную 

прымету прадмета, мае дзеяслоўныя (трыванне, стан, час) і прыметнікавыя 

(род, лік, склон) катэгорыі: Нагрэтага куточка шкода пакідаць (Прык.). 
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Дзеепрыметнік з азначаемым словам звязваецца пры дапамозе дапасавання ці 

кіравання: 1. Адрэзаную (якую?) лусту назад не прыклеіш (Прык.). 2. Паны – 

саломаю (чым?) напханы (Прык.). 

Дзеепрыслоўе як нязменная атрыбутыўная форма дзеяслова абазначае 

працэс як прымету іншага дзеяння: Ласка не каляска, сеўшы, не паедзеш (Прык.). 

Для дзеепрыслоўя характэрна катэгорыя трывання і адноснае значэнне часу. 

Дзеепрыслоўе кіруе залежным словам (Пасеяўшы (што?) авёс, пшаніцы не 

сажнеш (Прык.).), прымыкае да галоўнага слова (Ён і з агню выскачыць (як?) не 

абгарэўшы (Прык.).), залежныя словы прымыкаюць да яго (Ён і яйка вып’е, зусім 

(як?) не разбіўшы шкарлупіны (Прык.).). 

4. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе ўтварэнне, граматычнае 

значэнне, марфалагічныя адзнакі і сінтаксічныя функцыі.  

На працягу XIX – XX стст. стаўленне вучоных да інфінітыва было рознае. 

Прадстаўнікі Фартунатаўскай школы, напрыклад, зусім выключылі яго з сістэмы 

дзеяслова і лічылі асобнай часцінай мовы. Іншыя вучоныя (Д.М. Аўсяніка-

Кулікоўскі, А.А. Шахматаў і прадстаўнікі казанскай школы) разглядалі 

інфінітыў як зыходную форму дзеяслова [8, с. 343], што знайшло адлюстраванне 

ў сучасных рускай і беларускай граматыках.  

Інфінітыў, ці неазначальная форма дзеяслова (лац. infinitives – 

неазначальны) – гэта зыходная форма дзеяслова, якая называе дзеянне як працэс 

без марфалагічна выражаных катэгорый ладу, часу, асобы. роду і ліку: 1. Умеючы 

– зрабіць нядоўга (Прык.). 2. Мілы мой спакою – добра жыць з табою (Прык.). 

3. І беднасць, і багацце не даюць чалавеку спаць (Прык.). Такім чынам, інфінітыў 

абазначае неперсаніфікаванае дзеянне і ў гэтым сэнсе сапраўды з’яўляецца 

неазначальнай формай дзеяслова. У адрозненне ад іншых дзеяслоўных форм 

неазначальная форма называе дзеянне ўвогуле, чым нагадвае пачатковую форму 

назоўніка. Дзякуючы невялікай колькасці катэгорый, інфінітыў выступае 

прадстаўніком дзеяслова ў слоўніку – з’яўляецца яго слоўнікавай формай. 

Неазначальная форма дзеяслова пададзена трыма структурна-марфалагічнымі 

разнавіднасцямі: чыта-ць, нес-ці, стрыг-чы. 

Паміж інфінітывам і спрагальнымі формамі існуюць асобыя адносіны. Па-

першае, іх сувязь будуецца на аснове рэгулярнасці: не існуе ніводнага 

інфінітыва, якому б не адпавядала спрагальная форма, і наадварот, няма такой 

спрагальнай формы, што не ўзыходзіла б да неазначальнай формы дзеяслова, 

якая з’яўляецца першаснай у адносінах да асабовых форм. Па-другое, для 

асабовых форм дзеяслова і інфінітыва характэрна аднолькавае лексічнае 

значэнне. Разам з тым неазначальная форма, што абазначае дзеянне і семантычна 

ўзыходзіць да назоўніка, вельмі блізкая па сваім значэнні да аддзеяслоўнага 

назоўніка са значэннем апрадмечагага дзеяння ў форме адзіночнага ліку 

назоўнага склону: хварэць – хвароба, лавіць – лоўля і інш. Акрамя таго, 

непарыўная сувязь неазначальнай формы і спрагальных форм дзеяслова 

падтрымліваецца марфалагічна і сінтаксічна: для яе характэрны адрозненні 

паводле трывання (вучыць – вывучыць), стану (ствараць – стварацца аўтарам), 
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пераходнасці /непераходнасці (узяць блакнот – бегчы па вуліцы), зваротнасці / 

незваротнасці (купаць – купацца).  

Што да сінтаксічнай характарыстыкі, то неазначальная форма дзеяслова, 

як ужо адзначалася вышэй, можа быць любым членам сказа: 1. Дзетак 

узгадаваць – не грыбкоў назбіраць (Прык.). 2. Зімою салаўя спяваць не прымусіш 

(Прык.). 3. Ехаў у поле араць, а апынуўся ў карчме (Прык.). 4. Сабаку не пазбавіш 

звычкі гаўкаць (Прык.). 

Здольнасць інфінітыва выконваць розныя сінтаксічныя функцыі вучоныя 

звязваюць з яго паходжаннем. Гістарычна інфінітыў – былая форма меснага 

склону адзіночнага ліку аддзеяслоўнага назоўніка трэцяга скланення з канчаткам 

-и (печи, стати, знати, мочи). Якраз гэта дазваляе некаторым даследчыкам 

разглядаць інфінітыў як зменную форму з канчаткамі -ць, -ці, -чы. Аднак з 

пазіцыі сучаснага мовазнаўства марфемы -ць, -ці, -чы кваліфікуюцца як 

формаўтваральныя суфіксы.  

Лексемы відаць, чуваць у беларускай мове адносяцца да безасабова-

прэдыкатыўных слоў: яны не спрагаюцца і ў сказе з’яўляюцца выказнікам [12, с. 

124]: 1. Размоў многа, а справы не відаць (Прык.). 3. І ад ліха ціха, і дабра не 

чуваць (Прык.). 

5. Асновы дзеяслова: інфінітыва і цяперашняга (будучага простага) часу, 

іх суадноснасць з дзеяслоўнымі формамі.  

Асабовыя і неасабовыя дзеяслоўныя формы ўтвараюцца ад асновы 

інфінітыва або асновы цяперашняга (будучага простага) часу. Дзеяслоўныя 

формы ўтвараюцца пры дапамозе формаўтваральных суфіксаў і канчаткаў, якія 

далучаюцца да асновы. Аснова інфінітыва вызначаецца шляхам аддзяленя ў 

неазначальнай форме суфіксаў -ць, -ці, -чы: спява-ць, вез-ці, бег-чы. Яна супадае 

з асновай прошлага часу  дзеяслова, якая вызначаецца аддзяленнем суфікса 

прошлага часу: параўн: збіра-ць – збіра-ў, працава-ць – працава-ў, чыта-ць – 

чыта-ў. Аднак у асобных дзеясловах асновы інфінітыва і прошлага часу 

адрозніваюцца. У такім выпадку вызначаюць тры асновы: інфінітыва, 

цяперашняга (будучага простага) часу і прошлага часу: вес-ці – вяд-уць – вё-ў, 

плес-ці – плят-уць – плё-ў, ся-чы – сяк-уць – сек, мокну-ць – мокн-уць – мок, сохну-

ць – сохн-уць – сох. Ад асновы інфінітыва ўтвараюцца формы прошлага часу – 

даследава-ў, умоўнага ладу – даследава-ў бы, дзеепрыметнікі прошлага часу – 

даследава-н-ы, дзеепрыслоўі закончанага трывання – даследава-ўшы. 

Аснова цяперашняга (будучага простага) часу вызначаецца шляхам 

аддзялення канчаткаў 3-й асобы множнага ліку ў форме цяперашняга (ці 

будучага простага) часу: піш-уць, пол΄-уць, няс-уць, вуч-аць. Калі ў дзеяслове 

цяперашняга часу перад канчаткам ёсць галосны, то аснова цяперашняга 

(будучага простага) часу заканчваецца на j, які на пісьме не мае спецыяльнага 

графічнага абазначэння: мыюць – мыj-уць, даследуюць – даследуj-уць. Ад асновы 

цяперашняга часу ўтвараюцца асабовыя формы цяперашняга (будучага 

простага) часу (даследуj-у, даследуj-эш, даследуj-уць і інш.), формы загаднага 

ладу (даследуй, даследуйце і інш.), дзеепрыметнікі цяперашняга часу (даследуj-

эм-ы), дзеепрыслоўі незакончанага трывання – даследуj-учы. 
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У сучаснай беларускай літаратурнай мове дзеепрыметнікі цяперашняга 

часу залежнага стану ўжываюцца рэдка. Найчасцей яны сустракаюцца ў мове 

афіцыйна-справавога і навуковага стылю: публікуемыя намі дакументы, 

арганізуемая вечарына. Разам з тым трэба звярнуць увагу на нехарактэрнасць для 

беларускай мовы дзеепрыметнікаў цяперашняга часу незалежнага і залежнага 

стану і немагчымасць выкарыстання ў беларускай мове зваротных 

дзеепрыметнікаў, што адзначаюць шматлікія вучоныя. Звяртаючы ўвагу на 

пашырэнне і выкарыстанне ў маўленні форм дзеепрыметнікаў, Ф.М. Янкоўскі 

падкрэслівае: «Што ж да дзеепрыметнікаў незалежнага стану цяперашняга і 

прошлага часу, залежнага стану цяперашняга часу, такіх, як выходзячы (чалавек), 

крадучыся (воўк), крадучаяся (рысь), трымаўшаяся (за руку дзіця), 

прачынаючыся (хлопчык), ламаемыя (галінкі), то яны ўжо не раз, даўно і 

нядаўна, атрымалі кваліфікацыю неўласцівых беларускай мове 

дзеепрыметнікавых форм» [13, с. 12]. 

Асновы інфінітыва і цяперашняга часу могуць супадаць (бераг-чы і бераг-

уць, вез-ці і вяз-уць, нес-ці і няс-уць, стрыг-чы і стрыг-уць) і не супадаць 

(даследава-ць і даследуй-уць, насі-ць і нос’-аць, ляце-ць і ляц’-аць). У зваротных 

дзеясловах постфікс -ся ўваходзіць у склад асновы слова (перарывістая аснова): 

купацца – аснова інфінітыва купа-...-ца, аснова цяперашняга часу купаj-... -ца; 

берагчыся – аснова інфінітыва бераг-...-ся, аснова цяперашняга часу бераг-...-ца. 

6. Класы дзеясловаў. Прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы дзеясловаў.  

Клас дзеяслова – гэта пэўная мадэль формазмянення. Класы дзеяслова 

вызначаюцца на падставе суадносін паміж асновамі інфінітыва і асновамі 

цяперашняга часу і кваліфікуюцца як «групы дзеясловаў, якія адносяцца да 

аднаго і таго ж спражэння і характарызуюцца тоеснымі фармальнымі 

суадносінамі асноў інфінітыва і цяперашняга часу» [3, с. 166]. 

Класы дзеясловаў падзяляюцца на прадуктыўныя і непрадуктыўныя. 

Прадуктыўныя класы пададзены мадэлямі формазмянення, характэрнымі для 

вялікай групы дзеясловаў, здольнай папаўняцца новымі лексічнымі адзінкамі. У 

непрадуктыўныя класы ўваходзяць мадэлі, якія прадстаўлены абмежаванай 

колькасцю дзеясловаў, не могуць папаўняцца новымі лексічнымі адзінкамі, не 

з’яўляюцца ўзорам для формазмянення новых слоў. 

Усе новыя дзеясловы, утвораныя пры дапамозе прадуктыўных 

словаўтваральных сродкаў, а таксама запазычаныя з іншых моў, адносяцца да 

чатырох прадуктыўных класаў, якія аб’ядноўваюць вялікую колькасць 

лексічных адзінак, з’яўляюцца адкрытымі і служаць узорам для формазмянення 

новых дзеясловаў.  

1. Першы прадуктыўны клас аб’ядноўвае два падкласы – падклас А і 

падклас Б.  

Да падкласа А належаць дзеясловы, у якіх аснова інфінітыва заканчваецца 

на -а- (-я-), а аснова цяперашняга часу – на -аj- (-яj-): спяв-а-ць – спяв-аj-уць 

(спяваюць), абедаць – абедаj-уць (абедаюць). Да гэтага семантычна 

неаднароднага падкласа адносяцца дзеясловы I спражэння незакончанага 
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трывання разнастайнай словаўтваральнай будовы. Аддзеяслоўныя ўтварэнні 

пададзены лексічнымі адзінкамі, утворанымі пры дапамозе суфіксаў -а- (-я-), -

ва-: прымусіць – прымушаць, заліць – заліваць, Адыменныя ўтварэнні – гэта 

дзеясловы з суфіксамі -а- (-я-), -іча-, -ніча-: пятля – пятляць, арыгінальны – 

арыгінальнічаць, спаборніцтва – спаборнічаць. Ад выклічнікаў і 

гукаперайманняў дзеясловы ўтварыліся пры дапамозе суфікса -ка-: ну – нукаць, 

алё – алёкаць, гаў – гаўкаць, кігі – кігікаць. Да падкласа А адносяцца і 

невытворныя дзеясловы: ззяць, ківаць, ламаць, гуляць і іншыя. 

Да падкласа Б адносяцца дзеясловы з суадносінамі асноў -е- (-э-) – -еj- (-эj-

). У гэты клас уваходзяць дзеясловы I спражэння незакончанага трывання на -ець 

(-эць) і -янець (-анець), утвораныя ад назоўнікаў (горб – гарбець, слуп – слупянець, 

лёд – ледзянець) і прыметнікаў (мяккі – мякчэць, моцны – мацнець). Некаторыя 

дзеясловы падкласа Б утварыліся конфіксным спосабам: іней – абінець, цэлы – 

уцалець і інш. Значную групу складаюць нематываваныя дзеясловы гавець, грэць, 

дранцвець, ірдзець, калець, карпець, карэць, квітнець, карцець, млець, прэць, 

спець, тлець. 

2. Да другога прадуктыўнага класа належаць дзеясловы, у якіх аснова 

інфінітыва заканчваецца на -ну-, а аснова цяперашняга часу – на -н-: ірва-ну-ць – 

ірва-н-уць, стук-ну-ць – стук-н-уць. Дзеясловы гэтага класа адносяцца да I 

спражэння закончанага трывання. Выключэнне складаюць дзеясловы 

незакончанага трывання гнуць, гарнуць, імкнуць, сунуць, цягнуць. Утвараюцца 

дзеясловы другога прадуктыўнага класа ад дзеяслоўных асноў пры дапамозе 

суфікса -ну-, які надае лексемам значэнне імгненнасці, аднаактнасці дзеяння: 

круціць – крутануць, скрыпець – скрыпнуць. Некаторыя дзеясловы другога 

прадуктыўнага класа адносяцца да невытворных гнуць, кануць, сунуць і інш. 

3. Да трэцяга прадуктыўнага класа адносяцца дзеясловы з суадносінамі ў 

асновах -ава- (-ява-) – -уj-: гад-ава-ць – гадуj-уць (гадуюць), піл-ава-ць – пілуj-уць 

(пілуюць), мал-ява-ць – малюj-уць (малююць), баляваць – балююць (балююць). 

Гэты клас пададзены вытворнымі і невытворнымі дзеясловамі на -аваць (-яваць). 

Выключэнне складае дзеяслоў сумнявацца, што адносіцца да першага А 

прадуктыўнага класа.  

Дзеясловы трэцяга прадуктыўнага класа ў асноўным адносяцца да I 

спражэння незакончанага трывання. Аднак некаторыя дзеясловы з неславянскімі 

асновамі з’яўляюцца двухтрывальнымі: ліквідаваць, ігнараваць, кандэнсаваць, 

трансляваць і інш. 

Дзеясловы трэцяга прадуктыўнага класа пададзены адыменнымі 

ўтварэннямі. Прадуктыўнасцю пры ўтварэнні дзеясловаў вызначаюцца суфіксы 

-ава- (-ява-), -ствава-, -ірава-: свята – святкаваць, дзень – дняваць, гандаль – 

гандляваць, інтрыга – інтрыгаваць, аратар – аратарстваваць, міна – 

мініраваць, дырыжор – дырыжыраваць. Да трэцяга класа адносяцца і 

невытворныя дзеясловы жаваць, кляваць (пра рыбу), снаваць, соваць, цкаваць і 

інш. 

4. Да чацвёртага прадуктыўнага класа належаць дзеясловы, аснова 

інфінітыва якіх заканчваецца на -ы- (-і-), а аснова цяперашняга часу на нуль гука: 
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ляпі-ць – леп-яць (лепяць), кармі-ць – корм-яць (кормяць), заахвоці-ць – заахвоц-

яць (заахвоцяць), насіць – нос-яць (носяць).  

Чацвёрты прадуктыўны клас пададзены дзеясловамі II спражэння, у 

асноўным утворанымі ад назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў пры 

дапамозе суфіксаў і конфіксаў: піла – піліць, сіні – сініць, два – падвоіць, свой –

асвоіць. Да чацвёртага прадуктыўнага класа адносяцца і невытворныя кпіць, 

ільсціць, сніць, шкліць і інш. Аднаскладовыя дзеясловы шыць, брыць, піць, ліць, 

біць, віць адносяцца да I спражэння і размеркаваны паводле непрадуктыўных 

класаў. 

Непрадуктыўныя класы прапануюцца для самастойнага вывучэння па 

вучэбным дапаможніку [2, с. 206–209].  

У моўнай практыцы назіраецца пастаяннае ўзаемадзеянне дзеясловаў 

прадуктыўных і непрадуктыўных класаў. Як правіла, дзеясловы прадуктыўных 

класаў пачынаюць уплываць на дзеясловы непрадуктыўныя класаў, у выніку 

чаго ўтвараюцца паралельныя формы: калышуць – калыхаюць, шчыпаюць – 

шчыплюць, хныкаюць – хнычуць і інш.  

Такім чынам, аналіз лексіка-семантычнай характарыстыкі дзеяслова, яго 

граматычных катэгорый і форм дазваляе сцвярджаць думку пра тое, што гэта 

часціна мовы займае асноўнае месца ў сістэме часцін мовы і з’яўляецца 

прэдыкатыўным цэнтрам гэтай сістэмы. 
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