
62 
 

пасля мяккага н перад суфіксамі -чык-, -к- (с. 52), пра гэта гаварылася на с. 39; у 

другіх – вынесены асобны пункт правіла пра канчаткі -а-, -я- назоўнікаў, што 

абазначаюць картачныя і шахматныя фігуры (с. 56), хаця групы назоўнікаў з 

такімі канчаткамі разглядаліся раней (с. 55); у трэціх – інфармацыя, што да-

тычыцца іншых раздзелаў мовазнаўства, звязаных часткова з правапісам, – гукі, 

якія можа абазначаць злучнік і (с. 22). 

V. Пятая жанравая прыкмета – суразмернасць частак і паўната прэзента-

цыі ўсіх раздзелаў арфаграфіі як навукі. Дапаможнік для школьнікаў пабудава-

ны ў выглядзе асобных тэм, аднак структура кожнай часткі не аднатыпная. Рэ-

дактар выдання павінен быў прапанаваць аўтарам: а) стварыць адсутны раздзел 

«Правапіс абрэвіятур»; б) адсачыць, каб кожны раздзел складаўся мінімум з 

двух параграфаў (не маюць параграфаў раздзелы «Ужыванне вялікай і малой 

літары» і «Правілы пераносу слоў»); складаюцца толькі з аднаго параграфа 

«Уводзіны», «Правапіс займеннікаў». 

Выкананне разгледжаных «жанравых» законаў практыкума па арфаграфіі 

як віда выдання дазволіць зрабіць вучэбныя дапаможнікі новага пакалення для 

школы і ўстаноў вышэйшай адукацыі больш інфарматыўнымі, зручнымі ў ка-

рыстанні, а сам працэс навучання цікавым і эфектыўным. 
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У Рэспубліцы Беларусь па стане на 2014–2015 навучальны год 

функцыянавалі 54 установы (45 дзяржаўных і 9 прыватных), якія 

забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі [6, c. 37], з іх не было ні адной, 

дзе б навучанне цалкам вялося на беларускай мове. 

                                                           
1
 Даследаванне выканана ў межах міжнароднага (чэшска-беларускага) навуковага праекта «Current 

Language Planning Situation and Practice in Belarus» («Сучасны стан і практыка моўнага планавання ў 

Беларусі»), рэгістрацыйны нумар 14-08343P. 
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У 1990-я – пачатку 2000-х распрацоўвалася канцэпцыя Нацыянальнага 

ўніверсітэта з беларускай мовай выкладання, аднак праект застаўся не 

рэалізаваны, нягледзячы на тое, што ў 1996 і 2000 гадах было сабрана 55 тыс. 

подпісаў грамадзян [4, с. 1]. У сярэдзіне 2015 года аднавілася абмеркаванне 

праблемы арганізацыі Нацыянальнага ўніверсітэта, каардынатарам гэтага 

абмеркавання стала Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны. 26 верасня 

2015 года быў утвораны аргкамітэт па стварэнні Нацыянальнага ўніверсітэта, 

была прынятая заява «Адукацыя на беларускай мове – аснова і гарантыя неза-

лежнасці нашай краіны». Раней, у пачатку 2015 года, ТБМ звярталася ў 

міністэрства адукацыі з прапановай стварыць асобны факультэт з беларускай 

мовай навучання ў межах Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, аднак прапа-

нова не была ўхвалена: «Стварэнне асобнага беларускамоўнага факультэта ў 

БДУ на сучасным этапе не дазволіць якасна арганізаваць вучэбны працэс пры 

наяўнасці рознапрофільных спецыяльнасцей і спецыялізацый» [1, с. 4]. 

З заканадаўчага пункту гледжання, няма ніякіх перашкод у выкладанні 

асобных дысцыплін на беларускай мове як адной з дзяржаўных, і часам гэта 

робіцца па жаданні выкладчыка – як на гуманітарных, так і на прыродазнаўчых, 

тэхнічных і іншых спецыяльнасцях, аднак не носіць сістэмнага характару. У 

адказе на зварот старшыні ТБМ А. Трусава першы намеснік міністэрства аду-

кацыі В. А. Богуш адзначыў: «Міністэрства адукацыі лічыць мэтазгодным у ця-

перашні час скіраваць намаганні на пашырэнне выкладання дысцыплін на бела-

рускай мове (…), стварэнне на адпаведных профільных факультэтах беларус-

камоўных груп і патокаў» [1, с. 4]. Пазней М. А. Жураўкоў, прызначаны 

міністрам адукацыі ў 2015 годзе, у інтэрв’ю выказаўся на карысць паступовага 

пашырэння выкладання беларускай мовы ў ВНУ краіны: «На мой погляд, мы 

прыйдзем да таго, што большасць дысцыплін будзе выкладацца па-беларуску. 

Гэта нармальна, і гэта трэба заахвочваць» [3, с. 1]. 

У 2015 годзе ТБМ звярталася ў ВНУ краіны з пытаннем аб выкарыстанні 

беларускай мовы ў адукацыйным працэсе і справаводстве і друкавала на ста-

ронках газеты «Наша слова» атрыманыя адказы, частка з якіх пазней былі аба-

гульненыя і сістэматызаваныя ў спецыяльным артыкуле [2]. Характэрна, што 

толькі адзін універсітэт прывёў сярэднюю лічбу, якая адлюстроўвае працэнт 

дысцыплін, што выкладаюцца па-беларуску (7,4 % – Беларускі нацыянальны 

тэхнічны ўніверсітэт, з пералікам канкрэтных дысцыплін). Астатнія ВНУ або 

абмежаваліся згадкай аб тым, што на ўсіх спецыяльнасцях выкладаецца курс 

«Беларуская мова (прафесійная лексіка)», або (радзей) прыводзілі працэнт дыс-

цыплін у дачыненні да асобных спецыяльнасцей або кірункаў (можна мерка-

ваць, што гэтыя спецыяльнасці / кірункі былі выбраны як самыя «беларусізава-

ныя»): напрыклад, на спецыяльнасці «Журналістыка» – 50 %, на гістарычным 

факультэце – 35 % дысцыплін (Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

А. С. Пушкіна); 25 % у блоку сацыяльна-гуманітарных дысцыплін (Беларуская 

дзяржаўная акадэмія мастацтваў); «Кампазіцыя» – 8 %, «Дырыжыраванне (ака-

дэмічны хор)» – 9 %, «Фартэпіяна» – 16 %, «Харэаграфічнае мастацтва» – 5 %, 

«Мастацтвазнаўства (музыказнаўства)» – 40 % і інш. (Беларуская дзяржаўная 
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акадэмія музыкі); 8 % дысцыплін па спецыяльнасцях прыродазнаўчага і тэхніч-

нага кірункаў, да 80 % дысцыплін на спецыяльнасцях гуманітарнага кірунку 

(Гродзенскія дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы); «Лячэбнае дзела» – 

1,87 %, «Стаматалогія» – 1,65 %, «Фармацыя» – 1,85 % (Віцебскі дзяржаўны 

ордэна «Дружбы народаў» медыцынскі ўніверсітэт) і інш. Увогуле, узяўшы пад 

увагу пералік прадметаў, выкладанне якіх адбываецца на беларускай мове, 

можна меркаваць, што гэта збольшага дысцыпліны гуманітарнага цыклу. 

Некаторыя ўніверсітэты апелявалі да права выбару студэнтамі мовы 

навучання, аднак не згадвалі, якім чынам гэтае права было рэалізавана: «выкла-

данне вядзецца на трох мовах (беларускай, рускай, англійскай) у адпаведнасці з 

пажаданнямі беларускіх і замежных студэнтаў» (Беларускі дзяржаўны 

медыцынскі ўніверсітэт); «традыцыйна запрошаным выкладчыкам вузкім спе-

цыялістам-практыкам прадастаўляецца права выбару мовы выкладання (уз-

гадняючы з групамі студэнтаў)» (Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў); 

«у поўнай меры рэалізуецца права выбару навучання і выхавання на 

дзяржаўных мовах Рэспублікі Беларусь» (Акадэмія міністэрства ўнутраных 

спраў Рэспублікі Беларусь); «студэнтам прадастаўлены выбар мовы выкладання 

па любой з дысцыплін» (Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт). 

У некаторых адказах прыводзіліся прычыны таго, што беларуская мова не 

выкарыстоўваецца шырэй: «выкладанне цалкам на беларускай мове немагчы-

мае з-за наяўнасці замежных навучэнцаў» (БрДУ імя А. С. Пушкіна); «масавае 

выкарыстанне беларускай мовы ва ўмовах вышэйшай адукацыі стрымліваецца 

наступнымі фактарамі: невысокі ўзровень валодання мовай абітурыентамі, ад-

сутнасць “грыфаваных” беларускамоўных падручнікаў, наяўнасць студэнтаў з 

іншых краін» (Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава); «выкла-

данне іншых прадметаў (акрамя дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная 

лексіка)” – А. Л.) не прадугледжана тыпавымі вучэбнымі праграмамі» (Віцеб-

ская ордэна «Знак пашаны» дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны); у 

той жа час, у адказе Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 

Максіма Танка ёсць заўвага, што «на сённяшні дзень ва ўніверсітэце маюцца 

неабходныя ўмовы для вывучэння ўсіх прадметаў па-беларуску». 

Размеркаванне студэнтаў па мове навучання ў ВНУ (на аснове дадзеных 

Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь [5, с. 150]) пры-

водзіцца ў Табліцы 1. 

Такім чынам, заўважым, што за дзевяць гадоў колькасць студэнтаў, якія 

навучаюцца на беларускай мове, паменшылася з 1,9 % да 0,1 %, або ў 19 разоў і 

на сёння складае статыстычна нязначную лічбу, а ўвогуле, за апошнія пяць гадоў 

лічба вагалася ад 0,1 да 1 %. Аналізуючы размеркаванне студэнтаў па мовах 

навучання, можна скласці меркаванне, што лічбы катэгорыі «навучаліся на бела-

рускай і рускай мовах» сведчаць пра збалансаванае двухмоўе ў адукацыі, аднак 

трэба заўважыць, што да гэтай катэгорыі будуць адносіцца, напрыклад, усе сту-

дэнты, якія ў бягучым навучальным годзе праслухалі курс «Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)» або «Гісторыя Беларусі» (часта, але не абавязкова выкла-
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даецца на беларускай мове), г. зн. фактычна працэнт уласна беларускамоўных 

дысцыплін усё адно можа заставацца надта нізкім нават у гэтай катэгорыі. 

 
Табліца 1. Размеркаванне студэнтаў паводле мовы навучання 

 

 2005/06 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Колькасць 

студ., тыс. 
383,0 442,9 445,6 428,4 395,3 362,9 

У т. л. навучаліся на мовах: 

бел. 7,1 1,7 4,4 0,7 0,6 0,3 

рус. 218,8 278,3 277,0 267,4 242,6 213,3 

бел. і рус. 157,2 162,9 164,2 160,3 152,1 149,3 

У працэнтах да выніку 

бел. 1,9 0,4 1 0,2 0,1 0,1 

рус. 57,1 62,8 62,1 62,4 61,4 58,8 

бел. і рус. 41,0 36,8 36,9 37,4 38,5 41,1 

 

Што датычыцца непасрэдных дадзеных па кожным універсітэце, то іх 

можна знайсці ў штогадовых статыстычных зборніках, якія выпускае Міністэр-

ства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Так, у 2014–15 н. г. сярод 24 ВНУ, якія ад-

носяцца да міністэрства адукацыі (245 360 студэнтаў), цалкам на беларускай 

мове навучаліся 243 студэнты на дзённай форме навучання (усе – БДУ) і 63 – на 

завочнай (усе БДПУ), на рускай і беларускай па ўсіх формах навучання – 

114 549, на рускай па ўсіх формах навучання – 130 420, на англійскай – 85 

(БДУіР і БДТУ) [8, с. 208–209]. Ва ўсіх іншых універсітэтах, што адносяцца да 

міністэрстваў культуры, аховы здароўя, унутраных спраў і інш., не было студэ-

нтаў, якія навучаюцца цалкам на беларускай мове. Пры гэтым, можна 

заўважыць, як з году ў год зніжалася колькасць «беларускамоўных» студэнтаў 

(гл. Дыяграму 1). 

Такім чынам, мы бачым пастаяннае зніжэнне колькасці студэнтаў, якія 

навучаюцца на беларускай мове (выключэнне ў тэндэнцыі складае толькі 2011–

12 н. г., калі ў Беларуска-расійскім універсітэце 307 чалавек навучалася на бе-

ларускай мове [7, с. 177], аднак і да, і пасля гэтага навучальнага года блізкая 

лічба фігуруе ў графе «руская, беларуская мовы навучання»). 

Прааналізаваўшы аналагічным чынам сітуацыю ў недзяржаўных ВНУ, 

адзначым, што ў іх пашыранасць беларускай мовы яшчэ меншая: за акрэслены 

перыяд толькі ў 2011–12 н. г. было 166 студэнтаў, якім прадметы выкладаліся 

па-беларуску (усе – Міжнародны гуманітарна-эканамічны інстытут) [7, с. 213], 

усе іншыя гады цалкам «беларускамоўных» груп не было. Апрача таго, у не-

дзяржаўных універсітэтах колькасць студэнтаў, якія навучаюцца на дзвюх 

дзяржаўных мовах, як правіла, у тры разы меншая за колькасць студэнтаў, якія 

атрымліваюць адукацыю цалкам на рускай мове. 
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Дыяграма 1. Колькасць студэнтаў дзяржаўных ВНУ, 

якія атрымліваюць адукацыю на беларускай мове 

 

 
 

Усе згаданыя лічбы падводзяць нас да высновы аб неабходнасці 

пашырэння беларускай мовы ў сістэме вышэйшай адукацыі з мэтай выхавання 

грамадзян, якія рэальна валодаюць дзвюма мовамі і могуць карыстацца імі ў 

сваёй прафесійнай дзейнасці, тым самым забяспечваючы збалансаванае функ-

цыянаванне дзвюх дзяржаўных моў у Рэспубліцы Беларусь. 
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