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Тлумачальная запіска 

 

Сучаснае мовазнаўства ўсѐ часцей звяртаецца да пытанняў 

параўнальнага вывучэння фразеалогіі блізкароднасных моў.  Іх вывучэнне 

садзейнічае вырашэнню як пытанняў агульнай фразеалогіі, так і спецыфікі 

фразеалогіі роднасных моўных груп у прыватнасці. Беларуска-рускія 

фразеалагічныя сувязі маюць выключнае значэнне і для вырашэння пытанняў 

паходжання ўсходнеславянскіх  моў. Фразеалагічныя факты з прычын іх 

шматлікасці і ўнікальнасці з’яўляюцца не менш надзейным матэрыялам для 

ўзнаўлення старажытных і больш позніх ўзаемаадносін паміж беларускай і 

рускай мовамі, чым, напрыклад, фанетычныя або марфалагічныя. 

Старажытнасць такіх супадзенняў пацвярджаецца наяўнасцю ізафразем, якія 

звязаны са старажытнымі вераваннямі, побытам, фактамі супольнага 

сацыяльнага жыцця абодвух народаў. У святле сказанага асабліва 

актуальнымі становяцца тэорыя і практыка перакладу фразеалагізмаў з 

беларускай мовы на рускую і наадварот, а таксама праблема міжмоўнай 

фразеалагічнай эквівалентнасці дзвюх блізкароднасных моў, што і стала 

аб’ектам увагі ў прапанаваным студэнтам-філолагам спецкурсе. 

Праблема фразеалагічнай суадноснасці – адна з цэнтральных у 

супастаўляльнай фразеалогіі. Вырашэнне яе мае важнае значэнне для 

параўнальна-тыпалагічных даследаванняў пры характарыстыцы 

аднатыповых фразеалагічных разрадаў і мікрасістэм беларускай і рускай моў. 

Супастаўленне фразеалагічных адзінак беларускай і рускай моў і іх груп дае 

каштоўны матэрыял для тэорыі і практыкі перакладу і тэорыі фразеаграфіі, 

прапануе спосабы адэкватнай перадачы фразеалагізмаў з беларускай мовы на 

рускую і наадварот і садзейнічае распрацоўцы спосабаў апісання іх у 

перакладных слоўніках. 

Мэта спецкурса – пазнаѐміць студэнтаў з асновамі ведаў у галіне 

тэорыі і практыкі перакладу фразеалагізмаў (на матэрыяле беларускай і 

рускай моў). 

Задачы дысцыпліны: 

– фарміраванне ўсвядомленага разумення студэнтамі аб месцы беларускай мовы 

ў развіцці нацыянальнай культуры і духоўным станаўленні нацыі; 

– авалоданне навукова-тэарэтычнымі асновамі фразеалогіі як лінгвістычнай 

дысцыпліны і асноўнымі паняццямі тэорыі фразеалагічнага перакладу; 

– засваенне метадалогіі і правілаў перакладу фразеалагізмаў з адной мовы 

на іншую; 

– набыццѐ ўстойлівых навыкаў перакладу фразеалагізмаў з рускай мовы на 

беларускую, а таксама аналізу семантычнай і фармальнай структуры 

фразеалагізмаў беларускай і рускай моў; 
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– фарміраванне і ўдасканаленне ўменняў зносін па-беларуску, навыкаў 

карыстання вусным і пісьмовым маўленнем у сферы працоўнай і прафесійнай 

дзейнасці, а таксама розных сітуацыях зносін;  

– выхаванне ў студэнтаў павагі да беларускага народа як носьбіта беларускай 

мовы, адчуванне сябе неад’емнай яго часткай;  

– выхаванне любові і павагі да мастацкага слова, духоўнай і інтэлектуальнай 

спадчыны беларускага народа, пачуцця нацыянальнай самапавагі, імкнення да 

далейшага ўзбагачэння фразеалагічных сродкаў беларускай мовы. 

У выніку вывучэння спецкурса ―Тэорыя і практыка перакладу 

фразеалагізмаў (на матэрыяле беларускай і рускай моў)‖ студэнты павінны 

ведаць:  

 навукова-тэарэтычныя асновы фразеалогіі як лінгвістычнай 

дысцыпліны: паняцце фразеалагічнага зварота, яго спецыфіку і 

характэрныя прыметы (узнаўляльнасць, кампанентны склад, 

структурную фіксаванасць, цэласнасць семантыкі); віды значэнняў 

фразеалагізмаў у залежнасці ад спосабу суадносін з рэчаіснасцю 

(намінатыўна-цэласныя і намінатыўна-расчлянѐныя); прынцыпы 

класіфікацыі і тыпалогію фразеалагізмаў беларускай і рускай моў 

паводле іх суадносін з часцінамі мовы, паводле іх структуры, 

семантычнай злітнасці кампанентаў, паводле іх паходжання і 

стылістычных магчымасцей; сістэмныя адносіны ў фразеалогіі і 

кампанентную структуру фразеалагічнага значэння; 

 тыпы міжмоўных фразеалагічных адпаведнасцей (фразеалагічныя 

эквіваленты і іх віды; фразеалагічныя аналагі і іх віды; 

безэквівалентныя фразеалагізмы; міжмоўныя фразеалагічныя амонімы; 

міжмоўныя фразеалагічныя паронімы) і фактары, якія ўплываюць на іх 

узровень; 

 метадалогію і правілы перакладу фразеалагізмаў з адной мовы на 

іншую (метад фразеалагічнага эквівалента, метад фразеалагічнага 

аналага, калькаванне, апісальны пераклад фразеалагізмаў і інш.); 

 спосабы перакладу безэквівалентнай фразеалогіі (дэскрыптыўны 

пераклад, пераклад асобнай лексемай, наборам лексем ці 

словазлучэннем, калькаванне фразеалагізма, змешаны пераклад); 

 тыпалогію аднамоўных і перакладных (двухмоўных) слоўнікаў 

беларускай і рускай літаратурных моў. 

Павінны ўмець: 

 аналізаваць семантычную і фармальную структуру фразеалагізмаў 

беларускай і рускай моў, выяўляць асаблівасці фраземаўтваральных 

працэсаў у іх; 

 выкарыстоўваючы вядомыя метады перакладу фразеалагізмаў і беручы 

пад увагу тыпы міжмоўных фразеалагічных адпаведнасцей, 
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ажыццяўляць пераклад рускіх фразеалагізмаў на беларускую мову і 

наадварот; 

 вычляняць лінгвакультуралагічную інфармацыю ў семантычнай 

структуры фразеалагізмаў абедзвюх моў у працэсе перакладу 

фразеалагічных адзінак і іх этымалагічнага аналізу; 

 супастаўляць пераклад фразеалагізмаў у вядомых двухмоўных 

беларуска-рускіх і руска-беларускіх слоўніках і рабіць адпаведныя 

высновы; 

 выкарыстоўваючы слоўнікі, замяняць фразеалагічныя адзінкі 

сінанімічнымі, але стылістычна нейтральнымі, а таксама іх 

літаральнымі вербальнымі эквівалентамі; 

 дарэчна карыстацца фразеалагічнымі адзінкамі абедзвюх моў з улікам 

іх унутранай формы і лінгвакультурнай спецыфікі; 

 рабіць высновы пра сэнсавую і стылістычную каштоўнасць 

фразеалагізмаў у тэкстах абедзвюх моў. 

Студэнты павінны валодаць: 

 вуснай і пісьмовай разнавіднасцямі сучаснай беларускай літаратурнай 

мовы; 

 методыкай перакладу тэксту з рускай мовы на беларускую і наадварот; 

 маўленчай дзейнасцю ў сістэме стылѐва-функцыянальных асаблівасцей 

беларускай літаратурнай мовы; 

 сучаснымі тэхнічнымі сродкамі навучання, інфармацыйнымі і 

камп’ютарнымі тэхналогіямі ў працэсе самастойнага назапашвання 

ведаў. 

 

Агульная колькасць гадзін, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны для студэнтаў 3 курса (V семестр), складае  52 гадзіны. 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 32 гадз. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзѐнная. 

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 

10 гадз. – лекцыйных; 

20 гадз. – практычных; 

2 гадз. – КСР. 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік. 
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Праграма вучэбнага курса 
 

І. Навукова-тэарэтычныя асновы фразеалогіі як лінгвістычнай 

дысцыпліны 
 

 

Фразеалогія як самастойная навуковая дысцыпліна. Нацыянальны 

характар фразеалогіі. З гісторыі вывучэння фразеалогіі. Паняцце 

фразеалагічнага зварота, яго спецыфіка і характэрныя прыметы 

(узнаўляльнасць, кампанентны склад, структурная фіксаванасць, цэласнасць 

семантыкі). Фразеалагізм у супастаўленні з іншымі адзінкамі мовы. Рысы 

падабенства і адрознення фразеалагічнай адзінкі са словам і словазлучэннем. 

Месца фразеалагічных адзінак у сістэме мовы. Тры крытэрыі вузкага і 

шырокага разумення фразеалогіі (структурна-семантычны, структурна-

граматычны і функцыянальны). Дыферэнцыяльныя прыметы фразеалагічных 

адзінак пры вузкім і шырокім разуменні фразеалогіі. Віды значэнняў 

фразеалагізмаў у залежнасці ад спосабу суадносін з рэчаіснасцю 

(намінатыўна-цэласныя і намінатыўна-расчлянѐныя). Фразеалогія і 

парэміялогія. 

Класіфікацыя фразеалагічных адзінак беларускай і рускай моў. 

Лексіка-семантычная класіфікацыя беларускай і рускай моў: класіфікацыя 

фразеалагічных адзінак па лексічнаму саставу і па ступені семантычнай 

злітнасці кампанентаў (працы В.У. Вінаградава, М.М. Шанскага, 

А.І. Малаткова, І.Я. Лепешава, Ф.М. Янкоўскага, В.П. Краснея і інш.). 

Граматычная класіфікацыя фразеалагізмаў. Прэдыкатыўныя і 

непрэдыкатыўныя фразеалагічныя адзінкі. Лексіка-граматычныя тыпы 

фразеалагізмаў. Найбольш прадуктыўныя мадэлі і іх характарыстыка. 

Класіфікацыя фразеалагізмаў паводле паходжання. Фразеалагічныя адзінкі 

спрадвечна беларускія (рускія) і запазычаныя. Фразеалагічныя калькі і 

паўкалькі. Асноўныя шляхі і спосабы ўтварэння фразеалагізмаў у беларускай 

і рускай мовах. Стылістычная класіфікацыя фразеалагічных адзінак. Пытанне 

пра існаванне стылістычна нейтральных фразеалагізмаў. Фразеалагізмы 

размоўныя і кніжныя.  

Семантычныя адносіны ў сістэме фразеалогіі. Асаблівасці полісеміі, 

аманіміі, сінаніміі і антаніміі фразеалагічных адзінак. Сінанімія і 

варынтнасць. Тыпы варыянтаў фразеалагічных адзінак. 

Функцыянаванне фразеалагічных адзінак у мове і маўленні. 

Стылістычнае выкарыстанне фразеалагічных адзінак у мастацкай літаратуры 

і публіцыстыцы. 

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці сучаснай фразеалогіі. 

Этналінгвістычны аспект вывучэння фразеалагічных адзінак.  

Этнафразеалогія як новы лінгвістычны напрамак на сумежжы фразеалогіі і 

этналінгвістыкі, які вывучае устойлівыя моўныя адзінкі ў этнакультурным 

аспекце. Фразеалагічныя адзінкі як прадмет даследавання ў 

лінгвакультуралогіі. Лінгвакраіназнаўчая каштоўнасць фразеалогіі 

беларускай і рускай моў. Кагнітыўная арыентацыя даследавання 
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фразеалагічнага фонду. Кагнітыўны патэнцыял беларускай і рускай 

фразеалогіі розных фразеасемантычных палѐў і лексіка-семантычных груп. 

Асноўныя погляды на праблему нацыянальна-культурнай спецыфікі 

фразеалагізмаў у сучаснай лінгвістыцы.  Фразеалогія і нацыянальная моўная 

карціна свету. Паняцце нацынальна-культурнай канатацыі ў сучаснай 

лінгвістычнай літаратуры і яе роля ў плане вывучэння культурна-

нацыянальнай спецыфікі фразеалагічных адзінак. 

 

ІІ. Супастаўляльнае вывучэнне фразеалогіі беларускай і рускай 

моў. Метадалогія і правілы перакладу фразеалагізмаў 

 блізкароднасных моў 
 

Параўнальна-тыпалагічнае вывучэнне фразеалогіі беларускай і рускай 

моў. Супастаўляльная фразеалогія як раздзел фразеалагічнай тэорыі. 

Параўнальны, структурна-тыпалагічны і арэальны аспекты вывучэння 

фразеалогіі розных моў. Метадалогія супастаўляльна-тыпалагічных 

даследаванняў (параўнальна-супастаўляльны метад, метад канфрантыўнага 

аналізу, супастаўляльна-тыпалагічны метад і інш.) 

Паняцце міжмоўнай эквівалентнасці ў фразеалогіі. Тыпы міжмоўных 

фразеалагічных адпаведнасцей і фактары, якія ўплываюць на іх узровень. 

Фразеалагічныя эквіваленты і іх віды. Фразеалагічныя аналагі і іх віды. 

Безэквівалентныя фразеалагізмы. Міжмоўныя фразеалагічныя амонімы. 

Міжмоўныя фразеалагічныя паронімы.  

Метадалогія і правілы перакладу фразеалагізмаў з адной мовы на 

іншую. Метад фразеалагічнага эквівалента, метад фразеалагічнага аналага, 

калькаванне, апісальны пераклад фразеалагізмаў і інш. 

Спосабы перакладу безэквівалентнай фразеалогіі. Дэскрыптыўны 

пераклад, пераклад асобнай лексемай, наборам лексем ці словазлучэннем, 

калькаванне фразеалагізма, змешаны пераклад. 

 

ІІІ. Супастаўляльна-параўнальны аспект вывучэння ўстойлівых 

спалучэнняў у лексікаграфіі 

Тыпалогія аднамоўных і перакладных (двухмоўных) слоўнікаў 

беларускай і рускай літаратурных моў. Асноўныя слоўнікі і даведнікі па 

фразеалогіі беларускай і рускай моў. Тыпы фразеалагічных слоўнікаў. Іх 

структура, прызначэнне, слоўнікавы артыкул. Эквівалентнасць ў 

двухмоўным слоўніку. Паняцце эквівалент у лінгвістычнай літаратуры. 

Поўныя і частковыя эквіваленты. Частковыя свабодныя і звязаныя 

эквіваленты. Праблема перадачы ўстойлівых спалучэнняў блізкароднасных 

моў у перакладных слоўніках. Прынцыпы і прыѐмы перадачы ўстойлівых 

спалучэнняў у перакладных слоўніках (семантычна тоесныя ўстойлівыя 

спалучэнні, якія цалкам супадаюць па лексічнаму саставу; фразеалагізмы, 

якія цалкам супадаюць па лексічнаму саставу, але маюць фанетычныя 

адрозненні паміж суадноснымі кампанентамі; семантычна тоесныя 

фразеалагізмы, якія адрозніваюцца адным кампанентам; суадносныя па 

значэнні фразеалагізмы, якія цалкам адрозніваюцца сваім лексічным 
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саставам). Перакладчыцкія трансфармацыі пры перадачы ўстойлівых 

спалучэнняў (перастаноўкі, замены, дабаўленне, апушчэнне). 

 

 

 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ 3 КУРСА  

спецыяльнасці 1-21 05 04 ―Славянская філалогія‖, форма атрымання 

вышэйшай адукацыі – дзѐнная. 

Агульная колькасць гадзін, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны, складае  52 гадзіны 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 32 гадз. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзѐнная. 

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 

10 гадз. – лекцыйных; 

20 гадз. – практычных; 

2 гадз. – КСР. 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік. 

 

 

№п/п Назвы раздзелаў, тэм Колькасць аўдыторных гадзін 

Аўдыторныя 
Самаст. 

работа 
Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 

заняткі 

КСР 

1. Навукова-тэарэтычныя 

асновы фразеалогіі як 

лінгвістычнай дысцыпліны 

4 6  2 8 

2. Супастаўляльнае 

вывучэнне фразеалогіі 

беларускай і рускай моў. 

Метадалогія і правілы 

перакладу фразеалагізмаў 

блізкароднасных моў 

 

4 8  2 6 

3 Супастаўляльна-

параўнальны аспект 

вывучэння ўстойлівых 

спалучэнняў у 

лексікаграфіі 

2 6   6 

              Усяго: 52 10 20  2 20 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ 3 КУРСА 

Н
у
м

ар
 р

аз
д

зе
л
а,

 

тэ
м

ы
, 
за

н
я
тк

аў
 

 

 

Назва раздзела, тэмы, заняткаў; 

пералік пытанняў для вывучэння 

Колькасць аўдыторных гадзін 

М
ат

эр
ы

я
л
ь
н

ае
 

за
б

ес
п

я
ч
эн

н
е 

за
н

я
тк

аў
 (

н
аг

л
я
д

н
ы

я
, 

м
ет

ад
ы

ч
н

ы
я
 

д
ап

ам
о
ж

н
ік

і 
і 

ін
ш

.)
 

к
ір

у
ем

ая
  

са
м

ас
то

й
н

ая
 р

аб
о
та

 

ст
у
д

эн
та

 

 Ф
о
р
м

ы
 к

ан
тр

о
л

ю
 

в
ед

аў
 л

ек
ц

ы
і 

п
р
ак

ты
ч
н

ы
я 

 (
се

м
ін

ар
ск

ія
) 

 з
ан

я
тк

і 

С
ем

ін
ар

ск
ія

 

 з
ан

я
тк

і 

Л
аб

ар
ат

о
р
н

ы
я
 

за
н

я
тк

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Навукова-тэарэтычныя асновы фразеалогіі як 

лінгвістычнай дысцыпліны 

 

4 6    2  

1. Фразеалогія як самастойная навуковая 

дысцыпліна 

2 2   Курс лекцый   

1.1. 1. Фразеалогія як самастойная навуковая 

дысцыпліна. Нацыянальны характар 

фразеалогіі. З гісторыі вывучэння 

фразеалогіі.  

2. Паняцце фразеалагічнага зварота, яго 

спецыфіка і характэрныя прыметы 

(узнаўляльнасць, кампанентны склад, 

структурная фіксаванасць, цэласнасць 

семантыкі).  

3. Фразеалагізм у супастаўленні з іншымі 

адзінкамі мовы. Рысы падабенства і 

адрознення фразеалагічнай адзінкі са 

словам і словазлучэннем. Месца 

фразеалагічных адзінак у сістэме мовы.  

4. Тры крытэрыі вузкага і шырокага 
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разумення фразеалогіі (структурна-

семантычны, структурна-граматычны і 

функцыянальны). Дыферэнцыяльныя 

прыметы фразеалагічных адзінак пры 

вузкім і шырокім разуменні фразеалогіі.  

5. Віды значэнняў фразеалагізмаў у 

залежнасці ад спосабу суадносін з 

рэчаіснасцю (намінатыўна-цэласныя і 

намінатыўна-расчлянѐныя). Фразеалогія і 

парэміялогія. 

 

1.2. Класіфікацыя фразеалагічных адзінак 

беларускай і рускай моў 

 2   Курс лекцый  вуснае 

апытванне, 

пісьмовая 

работа 

1.2.2. 1. Лексіка-семантычная класіфікацыя 

беларускай і рускай моў: класіфікацыя 

фразеалагічных адзінак па лексічнаму 

саставу і па ступені семантычнай злітнасці 

кампанентаў (працы В.У. Вінаградава, 

М.М. Шанскага, А.І. Малаткова, І.Я. 

Лепешава, Ф.М. Янкоўскага, В.П. Краснея 

і інш.). 

2. Граматычная класіфікацыя фразеалагізмаў. 

Прэдыкатыўныя і непрэдыкатыўныя 

фразеалагічныя адзінкі. Лексіка-

граматычныя тыпы фразеалагізмаў. 

Найбольш прадуктыўныя мадэлі і іх 

характарыстыка.  

3. Класіфікацыя фразеалагізмаў паводле 

паходжання. Фразеалагічныя адзінкі 

спрадвечна беларускія (рускія) і 
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запазычаныя. Фразеалагічныя калькі і 

паўкалькі. Асноўныя шляхі і спосабы 

ўтварэння фразеалагізмаў у беларускай і 

рускай мовах.  

4. Стылістычная класіфікацыя 

фразеалагічных адзінак. Пытанне пра 

існаванне стылістычна нейтральных 

фразеалагізмаў. Фразеалагізмы размоўныя 

і кніжныя.  

 

1.3. Семантычныя адносіны ў сістэме фразеалогіі  2   Курс лекцый   

1.3.1. 1. Асаблівасці полісеміі, аманіміі, сінаніміі і 

антаніміі фразеалагічных адзінак. 

Сінанімія і варынтнасць. Тыпы варыянтаў 

фразеалагічных адзінак. 

2. Функцыянаванне фразеалагічных адзінак у 

мове і маўленні. Стылістычнае 

выкарыстанне фразеалагічных адзінак у 

мастацкай літаратуры і публіцыстыцы. 

 

      Вуснае 

апытванне, 

пісьмовая 

работа 

1.4. Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці сучаснай 

фразеалогіі 

2    Курс лекцый   

1.4.1. 1. Этналінгвістычны аспект вывучэння 

фразеалагічных адзінак.  Этнафразеалогія 

як новы лінгвістычны напрамак на 

сумежжы фразеалогіі і этналінгвістыкі, які 

вывучае устойлівыя моўныя адзінкі ў 

этнакультурным аспекце. Фразеалагічныя 

адзінкі як прадмет даследавання ў 

лінгвакультуралогіі. Лінгвакраіназнаўчая 

каштоўнасць фразеалогіі беларускай і 

рускай моў. 

      падрыхтоўк

а дакладаў 

па тэме 
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2. Кагнітыўная арыентацыя даследавання 

фразеалагічнага фонду. Кагнітыўны 

патэнцыял беларускай і рускай фразеалогіі 

розных фразеасемантычных палѐў і 

лексіка-семантычных груп.  

3. Асноўныя погляды на праблему 

нацыянальна-культурнай спецыфікі 

фразеалагізмаў у сучаснай лінгвістыцы.  

Фразеалогія і нацыянальная моўная 

карціна свету. Паняцце нацынальна-

культурнай канатацыі ў сучаснай 

лінгвістычнай літаратуры і яе роля ў плане 

вывучэння культурна-нацыянальнай 

спецыфікі фразеалагічных адзінак. 

2. Супастаўляльнае вывучэнне фразеалогіі 

беларускай і рускай моў. Метадалогія і 

правілы перакладу фразеалагізмаў 

блізкароднасных моў 

 

4 8   Курс лекцый   

2.1. Параўнальна-тыпалагічнае вывучэнне фразеалогіі 

беларускай і рускай моў  

1. Супастаўляльная фразеалогія як раздзел 

фразеалагічнай тэорыі. Параўнальны, 

структурна-тыпалагічны і арэальны 

аспекты вывучэння фразеалогіі розных 

моў.  

2. Метадалогія супастаўляльна-тыпалагічных 

даследаванняў (параўнальна-

супастаўляльны метад, метад 

канфрантыўнага аналізу, супастаўляльна-

тыпалагічны метад і інш.) 

 

2 2   Курс лекцый  пісьмовая 

работа, 

вуснае 

апытванне 
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2.2. Паняцце міжмоўнай эквівалентнасці ў фразеалогіі 

1. Тыпы міжмоўных фразеалагічных 

адпаведнасцей і фактары, якія ўплываюць 

на іх узровень. Фразеалагічныя 

эквіваленты і іх віды. Фразеалагічныя 

аналагі і іх віды.  

2. Безэквівалентныя фразеалагізмы. 

3. Міжмоўныя фразеалагічныя амонімы. 

Міжмоўныя фразеалагічныя паронімы.  

 

    Курс лекцый  тэст 

2.3. Метадалогія і правілы перакладу фразеалагізмаў з 

адной мовы на іншую. 

1. Метад фразеалагічнага эквівалента, метад 

фразеалагічнага аналага, калькаванне, 

апісальны пераклад фразеалагізмаў і інш. 

2. Спосабы перакладу безэквівалентнай 

фразеалогіі. Дэскрыптыўны пераклад, 

пераклад асобнай лексемай, наборам 

лексем ці словазлучэннем, калькаванне 

фразеалагізма, змешаны пераклад. 

 

2 6   Курс лекцый  вуснае 

апытванне 

3. Супастаўляльна-параўнальны аспект 

вывучэння ўстойлівых спалучэнняў у 

лексікаграфіі 

2 6   Курс лекцый 2  

3.1. Тыпалогія аднамоўных і перакладных 

(двухмоўных) слоўнікаў беларускай і рускай 

літаратурных моў.  

1. Асноўныя слоўнікі і даведнікі па 

фразеалогіі беларускай і рускай моў.  

2. Тыпы фразеалагічных слоўнікаў. Іх 

структура, прызначэнне, слоўнікавы 

артыкул. 

2 2   Курс лекцый, 

Перакладныя 

фразеалагічны

я слоўнікі 

2  
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3.2. Эквівалентнасць ў двухмоўным слоўніку 

1. Паняцце эквівалент у лінгвістычнай 

літаратуры. Поўныя і частковыя 

эквіваленты. Частковыя свабодныя і 

звязаныя эквіваленты.  

2. Праблема перадачы ўстойлівых 

спалучэнняў блізкароднасных моў у 

перакладных слоўніках. Прынцыпы і 

прыѐмы перадачы ўстойлівых 

спалучэнняў у перакладных слоўніках 

(семантычна тоесныя ўстойлівыя 

спалучэнні, якія цалкам супадаюць па 

лексічнаму саставу; фразеалагізмы, якія 

цалкам супадаюць па лексічнаму 

саставу, але маюць фанетычныя 

адрозненні паміж суадноснымі 

кампанентамі; семантычна тоесныя 

фразеалагізмы, якія адрозніваюцца 

адным кампанентам; суадносныя па 

значэнні фразеалагізмы, якія цалкам 

адрозніваюцца сваім лексічным 

саставам). 

3. Перакладчыцкія трансфармацыі пры 

перадачы ўстойлівых спалучэнняў 

(перастаноўкі, замены, дабаўленне, 

апушчэнне). 

 4   Курс лекцый   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залік 

 

 



15 

 

 

Інфармацыйна-метадычная частка 
Асноўная літаратура 

1. Аксамітаў  А. С. Беларуска-славянскія і беларуска-неславянскія ізафраземы – 

падабенства і адрозненне // Slavia orientalis. – 1999. – Т. ХLVIII, № 2. – S. 269–279. 
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ПЕРАЛІК ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ 3 КУРСА 

спецыяльнасці 1-21 05 04 ―Славянская філалогія‖, форма атрымання 

вышэйшай адукацыі – дзѐнная 

 

Фразеалогія як самастойная навуковая дысцыпліна (2 гадз.) 

 

1. Фразеалогія як самастойная навуковая дысцыпліна. Нацыянальны 

характар фразеалогіі. З гісторыі вывучэння фразеалогіі.  

2. Паняцце фразеалагічнага зварота, яго спецыфіка і характэрныя 

прыметы (узнаўляльнасць, кампанентны склад, структурная 

фіксаванасць, цэласнасць семантыкі).  

3. Фразеалагізм у супастаўленні з іншымі адзінкамі мовы. Рысы 

падабенства і адрознення фразеалагічнай адзінкі са словам і 

словазлучэннем. Месца фразеалагічных адзінак у сістэме мовы.  

4. Тры крытэрыі вузкага і шырокага разумення фразеалогіі (структурна-

семантычны, структурна-граматычны і функцыянальны). 

Дыферэнцыяльныя прыметы фразеалагічных адзінак пры вузкім і 
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шырокім разуменні фразеалогіі.  

5. Віды значэнняў фразеалагізмаў у залежнасці ад спосабу суадносін з 

рэчаіснасцю (намінатыўна-цэласныя і намінатыўна-расчлянѐныя). 

Фразеалогія і парэміялогія. 

 

Класіфікацыя фразеалагічных адзінак беларускай і рускай моў (2 гадз.) 

 

1. Лексіка-семантычная класіфікацыя беларускай і рускай моў: 

класіфікацыя фразеалагічных адзінак па лексічнаму саставу і па 

ступені семантычнай злітнасці кампанентаў (працы В.У. Вінаградава, 

М.М. Шанскага, А.І. Малаткова, І.Я. Лепешава, Ф.М. Янкоўскага, В.П. 

Краснея і інш.). 

2. Граматычная класіфікацыя фразеалагізмаў. Прэдыкатыўныя і 

непрэдыкатыўныя фразеалагічныя адзінкі. Лексіка-граматычныя тыпы 

фразеалагізмаў. Найбольш прадуктыўныя мадэлі і іх характарыстыка.  

3. Класіфікацыя фразеалагізмаў паводле паходжання. Фразеалагічныя 

адзінкі спрадвечна беларускія (рускія) і запазычаныя. Фразеалагічныя 

калькі і паўкалькі. Асноўныя шляхі і спосабы ўтварэння фразеалагізмаў 

у беларускай і рускай мовах.  

4. Стылістычная класіфікацыя фразеалагічных адзінак. Пытанне пра 

існаванне стылістычна нейтральных фразеалагізмаў. Фразеалагізмы 

размоўныя і кніжныя.  

 

Семантычныя адносіны ў сістэме фразеалогіі (2 гадз.) 

 

1. Асаблівасці полісеміі, аманіміі, сінаніміі і антаніміі фразеалагічных 

адзінак. Сінанімія і варынтнасць. Тыпы варыянтаў фразеалагічных 

адзінак. 

2. Функцыянаванне фразеалагічных адзінак у мове і маўленні. 

Стылістычнае выкарыстанне фразеалагічных адзінак у мастацкай 

літаратуры і публіцыстыцы. 

 

Параўнальна-тыпалагічнае вывучэнне фразеалогіі беларускай і рускай 

моў (2 гадз.) 

 

1. Супастаўляльная фразеалогія як раздзел фразеалагічнай тэорыі. 

Параўнальны, структурна-тыпалагічны і арэальны аспекты вывучэння 

фразеалогіі розных моў.  

2. Метадалогія супастаўляльна-тыпалагічных даследаванняў 

(параўнальна-супастаўляльны метад, метад канфрантыўнага аналізу, 

супастаўляльна-тыпалагічны метад і інш.). 

 

Метадалогія і правілы перакладу фразеалагізмаў з адной мовы на іншую 

(6 гадз.) 
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1. Метад фразеалагічнага эквівалента, метад фразеалагічнага аналага, 

калькаванне, апісальны пераклад фразеалагізмаў і інш. 

2. Спосабы перакладу безэквівалентнай фразеалогіі. Дэскрыптыўны 

пераклад, пераклад асобнай лексемай, наборам лексем ці 

словазлучэннем, калькаванне фразеалагізма, змешаны пераклад. 

 

Тыпалогія аднамоўных і перакладных (двухмоўных) слоўнікаў 

беларускай і рускай літаратурных моў (2 гадз.) 

 

1. Асноўныя слоўнікі і даведнікі па фразеалогіі беларускай і рускай моў.  

2. Тыпы фразеалагічных слоўнікаў. Іх структура, прызначэнне, 

слоўнікавы артыкул. 

 

Эквівалентнасць ў двухмоўным слоўніку (4 гадз.) 

 

1. Паняцце эквівалент у лінгвістычнай літаратуры. Поўныя і 

частковыя эквіваленты. Частковыя свабодныя і звязаныя 

эквіваленты.  

2. Праблема перадачы ўстойлівых спалучэнняў блізкароднасных моў у 

перакладных слоўніках. Прынцыпы і прыѐмы перадачы ўстойлівых 

спалучэнняў у перакладных слоўніках (семантычна тоесныя 

ўстойлівыя спалучэнні, якія цалкам супадаюць па лексічнаму 

саставу; фразеалагізмы, якія цалкам супадаюць па лексічнаму 

саставу, але маюць фанетычныя адрозненні паміж суадноснымі 

кампанентамі; семантычна тоесныя фразеалагізмы, якія 

адрозніваюцца адным кампанентам; суадносныя па значэнні 

фразеалагізмы, якія цалкам адрозніваюцца сваім лексічным 

саставам). 

3. Перакладчыцкія трансфармацыі пры перадачы ўстойлівых 

спалучэнняў (перастаноўкі, замены, дабаўленне, апушчэнне). 

 

 

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

 

для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне спецкурс ―Тэорыя і 

практыка перакладу фразеалагізмаў (на матэрыяле беларускай і рускай моў)‖ 

выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: 

 вуснае (пісьмовае) апытванне падчас заняткаў; 

 пісьмовыя работы (практыкаванні па выяўленню тыпаў міжмоўных 

фразеалагічных суаднесенасцей, аналіз зместу перакладных руска-

беларускіх слоўнікаў і інш., тэзісы да навукова-тэарэтычных артыкулаў 

па праблемах тэорыі і практыкі фразеалагічнага перакладу); 

 тэсты па вывучаемых раздзелах (тэмах); 

 адзнака па практычных занятках; 

 выніковая форма атэстацыі (залік). 

 



19 

 

 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ПРАКТЫКАВАННІ ПА ВУЧЭБНАЙ 

ДЫСЦЫПЛІНЕ 

спецкурс ―Тэорыя і практыка перакладу фразеалагізмаў (на матэрыяле 

беларускай і рускай моў)‖ 
Знайдзіце фразеалагізмы ў наступных сказах, растлумачце іх значэнне і 

вызначце сінтаксічную ролю. 

 

1. Каму патрэбна творчасць, на якой ляжыць каінава пячаць? (К. Крапіва). 

2. У сведкі ўлезці, ні села – ні пала (Ф. Багушэвіч). 3. Акрамя самога гаспадара, там 

ужо былі Якуб Колас, Кандрат Крапіва, Пятро Глебка, Максім Лужанін. Зоркі 

першай велічыні, паважаныя людзі (І. Шамякін). 4. Зборшчык, як дым той, лезе ў 

вочы (Ф. Багушэвіч). 5. Гэта дзед Андрэй чуць свет забег да Антона і дзяліўся з ім 

навінамі апошняй ночы (М. Лынькоў). 6. У асобе Кузьмы Чорнага і без таго 

нешматлікая на той час беларуская пісьменніцкая сям’я страціла аднаго са сваіх 

найбольш таленавітых прадстаўнікоў, чалавека вялікага сэрца, пісьменніка-

патрыѐта і гуманіста, выдатнага майстра слова (М. Мушынскі). 7. Што яго прасіць 

з голымі рукамі? Трэба было завесці які гасцінчык (В. Дунін-Марцінкевіч). 8. Янка 

Купала – гэта беларускі паэт, – патлумачыў Кастусь. – Паэт з божай ласкі, талент 

незвычайны (С. Александровіч). 9. Ведаў я гэтыя конікі: спецыяльна называюць 

вуліцы старымі назвамі, каб дазнацца, карэнны ты або так, збоку прыпѐку 

(У. Караткевіч). 10. Ты проста, Мацвееў, не з той нагі ўстаў. Ваяваць тут можна. Я з 

грамадзянскай ведаю. Давалі прыкурыць немцам, белапалякам... (І. Навуменка).  

 

Вызначце тып прыведзеных фразеалагізмаў паводле семантычнай 

злітнасці іх кампанентаў. 

 

Авохці мне, віляць хвастом, хоць ваўкоў ганяй, асядлаць пегаса, арыядніна 

нітка, абрэзаць крылы, асінае гняздо, мокрая курыца, дойная карова, байды біць, 

збіваць з панталыку, спакон вякоў, даставаць гізунты, як рыбе парасон, дамоклаў 

меч, аўгіевы стайні, кароткая памяць, праліўны дождж, хадзіць на задніх лапках, 

гнуць спіну, абіваць парогі, браць на цугундар, раскрываць карты, сыходзіць са 

сцэны, даць драпака, даць лататы, даць чапаласу, падліваць масла ў агонь, скаліць 

зубы, бібікі біць, на святыя нігды, прасѐлачная дарога, не разлівада, кесарава 

кесараві, прытча ва языцах, як гром з яснага неба, як карова языком злізала, сабе 

наўме, што ні на ѐсць, як агнѐм апякло, грушы на вярбе, сабакам сена касіць, хоць 

трава не расці, варона загуменная, закадычны сябар, расквасіць нос. 

 

Вызначце тып фразеалагізмаў паводле іх суадноснасці з часцінамі мовы.  

 

Кляваць носам, журавель у небе, закасаўшы рукавы, ні жывы ні мѐртвы, 

блакітная кроў, кату па пяту, пужаная варона, блудзіць у трох соснах, залатыя 

горы, глухая цяцера, вось табе і маеш, праваліцца мне на гэтым месцы, рукой 

падаць, для адводу вачэй, бачыць наскрозь, начная зязюля, ведай нашых, вераб’ю 

па калена, заткнуць за пояс, у добры час, лісам падшыты, хоць іголкі збірай, пень 

асінавы, няма дурных, браць быка за рогі, задаваць тон, валаамава асліца, падаць 

духам, кідацца ў вочы, заварыць кашу, танталавы мукі, міна запаволенага дзеяння, 
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як на духу, за трыдзевяць зямель, на скорую руку, ціпун на язык, вецер у спіну, 

рукі прэч. 

Вызначце функцыянальна-стылявы разрад фразеалагізмаў. 

Стылістычную прыналежнасць фразеалагізмаў пры неабходнасці праверце па 

“Фразеалагічным слоўніку беарускай мовы” І. Я. Лепешава. 

 

Краевугольны камень, альфа і амега, табаку важыць, гнуць спіну, з плеч 

далоў, зраўняць з зямлѐй, не з таго цеста зроблены, зорка першай велічыні, кропка 

пастаўлена, плесці кашалі з лапцямі, плоць ад плоці, плоць і кроў, рожкі ды ножкі, 

блудзіць у трох соснах, першая ластаўка, хварэць на пана, часаць языком, яблык 

разладу, як фенікс з попелу, браць за шкірку, пуцяводная зорка, цукар мядовіч. 

 

Вызначце тып фразеалагізмаў паводле іх структуры. 

 

За вушы не адцягнеш, хоць вяроўкі ві, падшыты лісіцай, з другой оперы, 

ранняя птушка, мяняць быка на індыка, напускаць туману, мокрага месца не 

застанецца, чорная кошка дарогу перабегла, куку ў руку, ні гневу ні ласкі, 

мядзведзь на вуха наступіў, вецер гуляе ў галаве, плячысты на жывот, кроў у 

жылах стыне, між молатам і накавальняй, як зязюлька, да лямпачкі, валасы 

становяцца дыбам, кітайская грамата, млын пусты, неба капціць, садзіцца на карак, 

устаць з левай нагі, адлягло ад душы, на казе не пад’едзеш, на вока, ні млѐн ні 

таўкач. 

 

Карыстаючыся “Этымалагічным слоўнікам фразеалагізмаў” 

І. Я. Лепешава,  вызначце тып фразеалагічных зваротаў паводле іх 

паходжання (уласнабеларускія, запазычаныя, калькі, паўкалькі).  

 

Ад гаршка паўвяршка, кінуць косць, адзін бок медаля, на які ляд, асѐл 

маляваны, асіна плача, падымаць галаву, выкручваць сырыцу, даставаць гізунты, з 

вуснаў у вусны, з вышыні птушынага палѐту, збор-каляда, пажынаць лаўры, сабе 

наўме, уліваць у старыя мяхі новае віно, умыванне рук, фіга на талерцы, у чорта на 

кулічках, фіглі-міглі, хаваць галаву ў пясок, хадзячая энцыклапедыя, цягнуць 

валынку, шыварат-навыварат, эзопаўская мова, ляпнуць як лапцем па балоце, як 

піліп з канапель. 

 

Выпішыце з прапанаваных сказаў фразеалагізмы – запазычанні з 

царкоўнаславянскай мовы і патлумачце іх значэнне. Пры неабходнасці 

карыстайцеся “Фразеалагічным слоўнікам беларускай мовы” І. Я. Лепешава. 

 

1. Я хацеў бы прасіць вас, калега, пазнаѐміць мяне з вашай грамадою, бо 

трэба, як кажуць, аддаць кесарава кесараві (Я. Колас). 2. А хто будзе аддзяляць 

авец ад козлішч? (К. Крапіва). 3. Усѐ Азярное ведае, што Бадытчык – кулак, што 

яго скора знімаць будуць. Там – гэта прытча ва языцах (М. Лобан). 4. – Пачакай, 

мы ж не дагаварылі. – Я пазней мо зайду... – Цямна вада ва облацэх! – Цямна вада 

ва облацэх! Мнагазначна працягнуў Понтус (У. Карпаў). 5. На кожным уроку 

павінен адчувацца саюз методыкі і псіхалогіі. Гэта сѐння альфа і амега дзейнасці 

настаўніка (―Настаўніцкая газета‖). 6. Сымон добра ведаў цану жыцця. І з першага 

курса самому даводзілася яму зарабляць на хлеб надзѐнны  (Р. Барадулін). 7. Нашы 

дзеці пакінулі быць дзецьмі [у часы вайны]. Яны да дна выпілі чашу страшнай 
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горычы ў самыя шчаслівыя свае гады (К. Чорны). 8. Трыццаць срэбранікаў – вось 

усѐ, што дастаткова для здрадніцы і дасталося Паліне за мужа, які кахаў і шанаваў 

яе (І. Новікаў). 9. – Вот люблю я свайго брата настаўніка! Гэта – соль зямлі! – 

крыкнуў ѐн, зірнуўшы на фельчара і старшыню (Я. Колас). 10. Нядаўна чытаў і па 

радыѐ чуў, як жыць будуць некалі ўнукі. Не трэба ім будзе касіць і араць, і песні 

складаць, і быліны, у поце чала свайго хлеб здабываць – бо ўсѐ за іх зробяць 

машыны (М. Танк). 

 

Вызначце значэнне фразеалагізмаў, якія ўзыходзяць да біблейскай 

міфалогіі, раскрываючы змест адпаведных фактаў экстралінгвістычнай 

(пазамоўнай) рэчаіснасці. Складзіце сказы з ужываннем прапанаваных 

фразеалагізмаў. Прывядзіце свае прыклады фразеалагізмаў біблейскага 

паходжання. 

 

Ад Адама, адамаў яблык, забаронены плод, зямны рай, косць ад косці (плоць 

ад плоці), скінуць з сябе ветхага Адама, у касцюме Евы, у касцюме Адама, фігавы 

лісток, у поце твару (чала) свайго, каінава пячаць, абяцаная зямля, час збіраць 

камяні, несці свой крыж, соль зямлі, Фама няверны, заблудная (аблудная, блудная) 

авечка, блудны сын, ерыхонская труба, мафусаілаў век, казѐл адпушчэння, манна 

нябесная, чакаць манны нябеснай,  манна з неба сыплецца (падае).  

 

Вызначце значэнне фразеалагізмаў, якія ўзыходзяць да антычнай 

міфалогіі, раскрываючы змест адпаведных фактаў экстралінгвістычнай  

рэчаіснасці. Складзіце сказы з ужываннем прапанаваных фразеалагізмаў. 

Прывядзіце свае прыклады фразеалагізмаў антычнага паходжання. 

 

Праметэеў агонь, арыядніна ніць, асядлаць Пегаса, аўгіевы стайні, ахілесава 

пята, гордзіеў вузел, секчы гордзіеў вузел, геркулесавы слупы, да геркулесавых 

слупоў, звязваць сябе вузамі Гіменея, дамоклаў меч, данайскія дарункі (дарункі 

данайцаў), двухаблічны Янус, залаты дождж, кануць у Лету, траянскі конь, між 

(паміж) Сцылай і Харыбдай, скрыня Пандоры, лаўры спаць не даюць, пальма 

першынства, пець дыфірамбы (спяваць дыфірамбы), пракрустава ложа, пажаць 

(пажынаць) лаўры, укласці ў пракрустава ложа, яблык разладу, як фенікс з попелу, 

танталавы мукі (пакуты), бяздонная бочка (бочка Данаід). 

 

Знайдзіце фразеалагізмы ў наступных сказах. Карыстаючыся 

“Этымалагічным слоўнікам фразеалагізмаў” І. Я. Лепешава, растлумачце іх 

значэнне,  устанавіце вытокі і гісторыю ўзнікнення.  

 

1. Праз дзень ціхі наш прыстанак ператварыўся ў стоўпатварэнне 

вавілонскае (У. Караткевіч). 2. Адбор сцэн дыктаваўся ідэйнай задачай, злобай дня 

(У. Калеснік). 3. Паружавелыя, памаладзелыя, задаволеныя людзі вяртаюцца з 

лазні. – З лѐгкай парай! – вітаюць іх тыя, хто з венікам пад пахай крочыць на 

сустрэчу са спрадвечнай крыніцай здароўя (―Вожык‖). 4. Мы… ўспаміналі 

тэхнікумаўскія прыгоды, перамывалі косці выкладчыку хіміі, якога не любілі за яго 

ўедлівасць (―Полымя‖). 5. Сваю рэзідэнцыю Зюмель абставіў, як кажуць, на яць, 

каб вораг дрыжаў і не думаў назад адабранае ўзяць (Я. Колас). 6. Хвіліны супакою 

няма. З цѐмнага да цѐмнага як вавѐрка ў коле круцішся… (І. Шамякін). 6. Маленькі, 

мужны летуценнік! Ён сѐння запісаў у дзѐннік: ―Ці са шчытом, ці на шчыце…‖ 

(С. Дзяргай).  7. Баец пачуў старшыну, і, не разгінаючыся і ўсѐ дзѐўбаючы 
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лапаткай, паскардзіўся: –   Сізіфава праца – дзяўбеш, дзяўбеш – і ніякага следу 

(В. Быкаў). 8. Я ѐй не падабаюся. Што ж… Учора нават гультаѐм назвала. А што 

было да гэтага, на валовай шкуры не спішаш. І стары, і затабаканюханы, і 

непаваротівы, і дурны, і неахайны… (П. Пестрак). 9. ―Табе дык што, – думае пра 

Яцыну Рыгор. – Адразу рукі ўмыў, а мне вунь колькі клопату прыйшлося 

перажыць‖ (Я. Лецка). 10. Я не меў на тое ўліку, трохі збіўся з панталыку, ды к 

святочнаму я дню немцам падкладу агню (А. Астрэйка). 11. Не трэба смецця з хаты 

выносіць. Усѐ можна наладзіць сямейным парадкам (З. Бядуля). 

 

Выпішыце са сказаў фразеалагізмы і прааналізуйце іх па наступнай 

схеме. 

 

Схема аналізу фразеалагізмаў 

 

1. Акрэсліць значэнне фразеалагізма. 

2. Вызначыць, адназначны ці мнагазначны фразеалагізм. 

3. Вызначыць тып фразеалагізма паводле семантычнай злітнасці  яго кампанентаў 

(фразеалагічнае зрашчэнне, адзінства, спалучэнне, выраз). 

4. Вызначыць тып фразеалагізма паводле судноснасці з часцінай мовы 

(субстантыўны, дзеяслоўны, ад’ектыўны, адвербіяльны, выклічнікавы). 

5. Вызначыць тып фразеалагізма паводле яго структуры (суадносіцца  са 

словазлучэннем, са сказам, са спалучэннем слоў). Ахарактарызаваць 

марфалагічную структуру фразеалагізма – словазлучэння: (прыметнік + назоўнік, 

дзеяслоў + назоўнік і г.д.). 

6. Вызначыць функцыянальна-стылявы разрад фразеалагізма (кніжны, размоўны, 

міжстылявы, функцыянальна не замацаваны). Негатыўная ці пазітыўная канатацыя 

ў фразеалагізма?  

7. Вызначыць стылістычныя функцыі фразеалагізма (функцыі ўзуальнага 

характару: намінатыўная, лакалізацыі маўлення, вобразнага выказвання, ацэначная, 

эмацыянальная, экспрэсіўная; функцыі аказіянальнага характару: гумару і сатыры, 

маўленчай характарыстыкі персанажа, градацыйная, сюжэтнай асновы твора, 

загаловачная, заключнага акорда, рэфрэна, абсалютна дакладнай рыфмы (у 

вершаваным маўленні) і інш.). 

 

1. Ведаючы, што будзе значыць для яго спыненне, Панас задаў такога 

драпака, што  снег курэў пад яго нагамі (Я. Колас). 2. Пшавара быў ляснік сярдзіты, 

апроч таго, не лыкам шыты: шырок, плячыст, як дуб стары, і з ім да трох не гавары 

(Я. Колас). 3. – Што зубы скаліце, затрымцеў сомік, сціскаючы ў руцэ плѐтку? 

(К. Крапіва). 4. Бывае і дырэктар разявака: кіруе без натхнення і ахвоты, спакой 

уласны вышай за турботы. Таму і поспеху як кот наплакаў (У. Верамейчык). 

5. Аўтамабільчык, спісаны па акту, Іван Пятровіч падарыў зяцьку. Чаго здзіўляцца 

дробязнаму факту: рука памыла родзічу руку (У. Верамейчык). 6. І б’юся ж я 

напрасна, як рыба аб лѐд, ад долі няшчаснай няма мне варот (Я. Купала). 7. Ноч 

чорная, такая, як тады… Хоць вока выкалі… (М. Зарэцкі). 8. Галубок тупаў, 

круціўся і відочна цэліў даць лататы ад дзедавай ласкі (М. Зарэцкі). 9. Каб не 

выглядаць за сталом белаю варонаю, правінцыялкаю, што трапіла ў вышэйшы свет 

ды не ўмее сябе трымаць у гэтым свеце, і Валянціна пацягнулася па закускі 

(Л. Арабей). 10. Вось гара. Прыціхлі коні, колы рэжуцца ў пясок, а з гары як на 

далоні разам выплыў гарадок... (Я. Колас). 

 



23 

 

Знайдзіце фразеалагізмы ў наступных сказах і растлумачце іх значэнне. 

Вызначце, якія з фразеалагізмаў – варыянтныя, а якія – сінанімічныя. 

Назавіце крытэрыі адрознення фразеалагізмаў- варыянтаў ад фразеалагізмаў-

сінонімаў. 

 

1. Увесь я напоўніўся прагай да працы ды з жахам падумаў: ―О-ѐй, як я мог 

цэлы месяц бібікі біць?‖ (А. Карпюк). – Біць лынды прыйшлі? Галлѐ паліце! – 

загадаў нам дзядзька Лявон (І. Аношкін). 2. Тут панавалі свае жалезныя парадкі і 

кожны мог прастойваць адно па ўласнай віне, біць па ўласнай кішэні 

(В. Карамазаў). Адны адкруціліся вымовамі, а некаторых балюча ўдарылі па кішэні 

(―Звязда‖). 3. За культуру ў нас трэба нарэшце пачынаць змагацца па-сапраўднаму, 

трэба біць у званы!.. (Я. Брыль). Нам давядзецца аб’ехаць разам усю Беларусь, 

адшукаць тое, што забыта, біць у набат, калі штосьці занядбалі або бураць 

(У. Караткевіч). 4. Праз паўгадзіны ў пакоі стала хоць сабак ганяй (З. Прыгодзіч). У 

бацькавай хаце хоць ваўкоў ганяй, а на дрывотніку ні палена дроў (Р. Сабаленка). 

5. Куды гэта вас бог нясе? – Пасля, Сымон, пасля, дай душу абагрэць з марозу, аж 

ногі пазаходзіліся (М. Лынькоў). – Чаго цябе бура прыгнала так рана? – 

незадаволена спытаўся ѐн [пан Вільніцкі] у мужыка, які стаяў перад ганкам 

(Я. Брыль). 6. Хітрадумныя планы адваката лопнулі як мыльная бурбалка 

(А. Васілевіч). Мары мае аб сямейным шчасці лопнулі як мыльны пузыр 

(М. Машара). 

 

Да прыведзеных у першым слупку фразеалагізмаў падбярыце 

антанімічныя ім выразы з другога слупка. 

  

язык гладка ходзіць закасаўшы рукавы 

не пакладаючы рук сініца ў руках 

як кот наплакаў дубовая галава 

журавель у небе з царом у галаве 

птушка высокага палѐту глядзець праз чорныя акуляры 

светлая галава малая сошка 

без клѐпкі ў галаве язык дрэнна падвешаны 

глядзець праз ружовыя акуляры на пальцах можна пералічыць 

 

 

Прачытайце фрагменты тэкстаў і знайдзіце ў іх устойлівыя выразы, 

вызначыўшы іх тып (фразеалагізм, прымаўка, прыказка, перыфраза, 

крылаты выраз).  

 

1. Дзе ні ткнецца мужык, скрозь для яго адзін адказ: ―Асадзі назад!‖ Асадзі 

назад з дзеўкаю, з якою мужык хацеў бы ажаніцца, бо ѐсць багацейшыя жаніхі; 

асадзі назад на парадзе, дзе, вядома ж, першае месца не мужыку, а прывілеяванаму 

дваранскаму саслоўю, пану, чыноўніку, папу – усім, хто стаіць на сацыяльнай 

лесвіцы вышэй за мужыка; асадзі назад мужыку і ў роднай ягонай вѐсцы, дзе 

паперадзе яго кожны, хто багацейшы: беднаму ні ссуды, хоць у яго ―жыта выбіў 

град‖, ні работы, хоць ѐн ―з капейкі збіўся‖, ні самому выйсці ў людзі, ні сына 

вывесці (А. Лойка). 2. – Нічога, Юраська! Супакойся! Да пары збан ваду носіць... 

Пойдзе твая справа на лад. Нездарма за яе Несцерка ўзяўся! (В. Вольскі). 3. Калі я 

некаму замінаў, загадалі б, сам з’ехаў бы, каб і след прастыў (С. Грахоўскі). 
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4. Злынькоўцы не вельмі перліся наперад, яны прытрымліваліся погляду: не будзь 

горкім і не будзь салодкім, – горкае праплююць, а салодкае праглынуць (І. Гурскі). 

5. Неўміручыя творы Крылова служылі і нашаму беларускаму народу, дапамагалі 

змагацца супраць крыўды і прыгнѐту, за чалавечую годнасць, за права людзьмі 

звацца (К. Крапіва). 6. Снарад трапіў у званіцу, і яна ўсім целам пала на зямлю 

разам з гарластым вестуном раніцы (У. Караткевіч). 7. Але ж [японцы] на нешта 

спадзяюцца, калі не пабаяліся першымі зачапіць нас... – Калі Бог захоча пакараць 

каго, то першым чынам адбярэ ў яго розум, – строга кажа пісар (Я. Колас). 

8. Рабіць мне, пакуль тое, не было чаго, і я пачаў блукаць па вѐсцы, як Марка па 

пекле, ты болей, што было цѐпла... (У. Караткевіч). 9. Вось ты паслухай толькі, што 

гавораць дзяды сівыя пра вянец прыроды (У. Дубоўка). 10. Што ты, кажу, лынды 

б’еш у той час, калі людзі працуюць? (К. Крапіва). 

 

Дакажыце, што кожная з прыведзеных прыказак і прымавак 

адлюстроўвае пэўным чынам нацыянальную культуру Беларусі.  

 

1) Не адзін Гаўрыла ў Полацку = І за Гомлем людзі ѐсць. 2) Каму па каму, а 

каму два камы. 3) Жыцень хлеба даў. Барджэй да Жыценя, калі хлеба не прытне. 

Жыцень з торбай – голад на двор. 4) Наш Васіль на работу не сіл, а на клѐцкі ў 

малацэ – за чацвярых валачэ. 5) Калі няма капусты, дык і ў жываце пуста. 6) На 

Аўласа бяры каўшом масла. 7) Падраўся андарак, абыдуся і так. 8) Калядкі – 

добрыя святкі: наеўся, напіўся да й на палаткі. 9) На Яна баба п’яна, а на Пятро – у 

жыце ядро. 10) Як звалі мяне Грышку, то было грошы крышку, а як сталі зваць 

пане Грыгорай, то ўжо што далей, то горай. 11) О як раней было: у Слуцку не па-

людску, у Мінску па-свінску, кепска каля Вітэбска, а ў Оршы яшчэ горшы. 12) 

Антось ды Тадора – што лапаць ды абора. 13) Уцякаў ад пана, а трапіў да войта. 14) 

За капейку жабу да Барысава дубцом пагоніць = За рубель жабу ў Вільню пагоніць. 

 

Знайдзіце ў прапанаваных фраземах, прымаўках і прыказках 

безэквівалентныя ў рускамоўным дачыненні словы і раскрыйце іх лексічнае 

значэнне шляхам падбору адпаведных ім словазлучэнняў ці сказаў з рускай 

мовы. Пры неабходнасці карыстайцеся “Слоўнікам беларускай 

безэквівалентнай лексікі” І. Р. Шкраба. 

Да беларускіх выразаў падбярыце сэнсавыя адпаведнікі з рускай мовы, 

карыстаючыся матэрыялам рубрыкі “Для даведак”. 

 

1) Ад жыгучкі трымай далей ручкі. 2) Голад не дзядзіна, з’ясі і крадзена. 3) 

Хто ўлетку балюе, той узімку галадуе. 4) Круці жорны пільна, то й тут будзе 

Вільня. 5) Хто каго любіць, той таго і чубіць. Хто любіцца, той чубіцца. 6) Нi лой 

нi мяса, горай дурня Апанаса. Ні лой ні масла. 7) У голад і нішчымнае смачна есці. 

8) Мялі, васпане, пакуль язык  не прыстане. 9) Шмат дзіва, але мала мліва. 10) 

Намачаешся ў яго верашчакі, як цыган шылам. 11) Язык ходзiць як мянташка па 

касе. 12) Усяе талакі – свае дзве рукі. 13) Жыццѐ крынiчыць. 14) Клѐку ў галаве не 

мае. 

 

 Для даведак: 1) Жизнь бьет ключом. 2) Голод не тетка, пирожка не 

подсунет. 3) Без царя в голове. 4) Милые бранятся – только тешатся. 5) Не ходи 

близ огня: опалишься. 6) Терпенье и труд все перетрут. 7) Один-одинешенек. 

8) Визга много, а шерсти нет. 9) Ни рыба ни мясо. 10) Голодному Федоту и пустые 
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щи в охоту. 11) Зимой снегу не выпросишь. 12) Слаб на язык. 13) Мели, Емеля, 

твоя неделя. 14) Кто спит весной, плачет зимой. 

 

Выпішыце са сказаў перыфразы. Растлумачце іх значэнне і вызначце 

сінтаксічную ролю ў сказе. 

 

1. Магчыма, і не давялося б Жэўжыку дагнаць курынага ўладыку, мо і ўцѐк 

бы ѐн ад такога паляўнічага, але тут, як на бяду, імчаў насустрач пасажырскі цягнік 

(М. Лынькоў). 2. І луг, і поле, і горкі – усѐ засыпана белым халодным пухам 

(Я. Колас). 3. Скажы мне, варажбітка баравая, мо чула дзе ці, можа, знаеш ты, калі 

да нас свабода завітае, калі з астрогаў вернуцца браты? (М. Танк). 4. Каб да мѐду не 

дабраўся баравы ласун кудлаты, дзед зрабіў калісьці вулей на лесавіка падобны 

(М. Танк). 5. Хай раніца жыцця майго ўскрэсне, хай вечар мне жыцця ноч дапяе 

(Я. Купала). 6. У поўдзень вярталіся са школы хлапчукі. Збочыўшы са сцежкі, яны 

падышлі да дуба, напхалі поўныя кішэні каштанавых бочачак (―Літаратура і 

мастацтва‖). 7. Вобраз той, што дала яму жыццѐ, вечна жыў у Максімавым сэрцы 

як вобраз Радзімы (―Літаратура і мастацтва‖). 8. Летняе неба, здавалася, ніжэй 

звесілася над зямлѐю і ўзіралася ў яе тысячамі бліскучых вачэй (Я. Колас). 

9. Намаганні вучоных скіраваны на вывучэнне біялогіі, экалогіі і фізіялогіі 

адноўленага ў правах гаспадара пушчы (―Звязда‖). 10. Ляцяць з кветкавых палян 

крылатыя працаўнікі з мѐдам (―Звязда‖). 

 
Падбярыце да беларускіх фразеалагізмаў адпаведнікі з рускай мовы. 

 

Глядзець як вока, даць у хамут, відаць пана па халявах, на вярбе грушы, 

цыркаць па кропельцы, з вуха на вуха, няўрокам кажучы, даць дыхту, цяляты язык 

аджавалі, адзін другога варты, збіць з панталыку. 

Для даведак:  видно птицу по полету, нести ахинею, сбить с толку, беречь 

как зеницу ока, дать жару, в час по чайной ложке, из уст в уста, один лучше 

другого, язык проглотить, чтоб не сглазить, удариться в амбицию. 

Падбярыце беларускія адпаведнікі да рускіх і ўкраінскіх прыказак і 

прымавак. 

1. Кожний Івась має свій лас. – На вкус и цвет товарищей нет. 2. Між який 

народ попадеш, того і шапку надівай. – С волками жить – по-волчьи выть. 3. Гірка 

праця – солодкий відпочинок. – Делу время, потехе час. 4. Що маємо, тим і вітаємо. 

– Чем богаты, тем и рады. 5. Хоч не пишно, та затишно. – В тесноте, да не в обиде. 

6. Біда з бідою ходить. – Пришла беда – отворяй ворота. 7. Клин клином 

вибивають. – Клин клином вышибают. 8. Дорога поміч у свій час. – Дорога ложка к 

обеду. 9. Не той хліб, що в полі, а той, що в коморі. – Цыплят по осени считают. 

10. Багато галасу даремно. – Много шума из ничего. 

Вызначце тып фразеалагічных слоўнікаў (аднамоўны, двухмоўны, 

шматмоўны). 

1. Киселев, И. А. Русско-белорусский фразеологический словарь: Для средней 

школы. – Минск: Народная асвета, 1991.  

2.  Лепешаў, І. Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы. У 2 т. – Мінск: 

БелЭн, 1993. 

3. Боярина, Е. Л. 2000 русских и 2000 белорусских идиом, фразеологизмов и 

устойчивых словосочетаний (Словарь с пояснениями и примерами 
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использования) / Авт.-сост. Е. Л. Боярина, В. Н. Сивчиков. – Минск: 

Попурри, 2006. 

4. Proverbia et dicta. Шасцімоўны слоўнік прыказак, прымавак і крылатых слоў 

/ Пад рэд. Н. А. Ганчаровай. – Мiнск: Універсітэцкае, 1993. 

5. Лепешаў, I. Я. З народнай фразеалогii: Дыферэнцыяльны слоўнiк. – Мiнск: 

Вышэйшая школа, 1991. 

6. Санько, З. Ф. Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем. – 

Мiнск: Навука і тэхніка, 1991. 

7. Мілач, С. В. Слоўнік фразеалагізмаў з кампанентамі-заонімамі (на 

матэрыяле беларускай і нямецкай моў). – Брэст: БрДУ, 2010.  

8. Гаўрош, Н. В. Фразеалагічны слоўнік: для сярэдняй школы /  

Н. В. Гаўрош, І. Я. Лепешаў, Ф. М. Янкоўскі. – Мінск: Народная асвета, 

1973. 

9. Корсак, Л. Д. Англа-беларускі слоўнік фразеалагізмаў параўнальнага тыпу / 

Л. Д. Корсак, Л. С. Марціновіч. – Мінск: Вышэйшая школа, 1984. 

10. Аксамітаў, А. С.  Беларуска-польскі  фразеалагічны  слоўнік / 

А. С. Аксамітаў, С. Чурак. – Варшава,  2000.   

 

 Вызначце тып фразеалагічных і парэміялагічных слоўнікаў паводле 

прызначэння (тлумачальны, этымалагічны, фразеалагічны слоўнік мовы 

пісьменніка). 

 

1. Лепешаў, І. Я. Слоўнік фразеалагізмаў: у 2 тамах. – Мінск: БелЭн, 2008. 

2. Аксамiтаў, А. С.  Фразеалагiчны  слоўнiк  мовы  твораў  Я.  Коласа / Уклад. 

А. С. Аксамітаў,  С. К. Берднік, Я. М. Камароўскі, Е. С. Мяцельская. – 

 Мінск: Навука  і тэхніка,  1993.  

3. Лепешаў, І. Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў. – Мінск: БелЭн, 

2004. 

4. Ляшчынская, В. А.  Слоўнік фразеалагізмаў мовы твораў Янкі Купалы / 

В. А. Ляшчынская, З. У. Шведава. – Гомель: Гомел. дзярж. ун-т, 2007. 

5. Янкоўскi, Ф. М. Беларуская фразеалогiя. Фразеалагiзмы, iх значэнне, 

ужыванне. – Мiнск: Вышэйшая школа, 1968. 

6. Лепешаў, І. Я. Тлумачальны слоўнік прыказак / І. Я. Лепешаў, 

М. А. Якалцэвіч. – Гродна: ГрДУ, 2011. 

7. Аксамітаў, А. С. Прыказкі і прымаўкі: Тлумачальны слоўнік беларускіх 

прыказак і прымавак з архіваў, кафедральных збораў, рэдкіх выданняў ХІХ 

і ХХ стст. – Мінск: Беларуская навука, 2000.  

8. Лепешаў, I. Я. Этымалагiчны слоўнiк фразеалагiзмаў: У 2 ч. – Мiнск: 

Народная асвета, 1981, 1993.  

9. Мяцельская, Е. С. Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі / 

Я. М. Камароўскі, Е. С. Мяцельская. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1972. 

10. Носович, И. И. Сборник белорусских пословиц, составленный 

И. И. Носовичем // Сборник ОРЯС Императорской АН. Т. 12. № 2. – СПб., 

1874.  

 

Вызначце тып фразеалагічных слоўнікаў паводле крыніц матэрыялу 

(фразеалагічны слоўнік літаратурнай мовы, фразеалагічны слоўнік народнай 

мовы, фразеалагічны слоўнік асобных гаворак). 

 

1. Federowski, M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. T. IV. – Warszawa, 1935. 
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2. Даніловіч, М. А. Слоўнік дыялектнай фразеалогіі Гродзеншчыны. – 

Гродна: ГрДУ, 2000.  

3. Мяцельская, Е. С. Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі / 

Я. М. Камароўскі, Е. С. Мяцельская. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1972. 

4. Гаўрош, Н. В. Фразеалагічны слоўнік: для сярэдняй школы /  

Н. В. Гаўрош, І. Я. Лепешаў, Ф. М. Янкоўскі. – Мінск: Народная асвета, 

1973. 

5. Юрчанка, Г. Ф. І коціцца і валіцца (устойлівыя словазлучэнні ў гаворцы 

Мсціслаўшчыны) / Рэд. А. А. Крывіцкі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 

6. Юрчанка, Г. Ф. І сячэ і паліць (устойлівыя словазлучэнні ў гаворцы 

Мсціслаўшчыны) / Рэд. А. А. Крывіцкі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1974. 

7. Юрчанка, Г. Ф. Слова за слова (устойлівыя словазлучэнні ў гаворцы 

Мсціслаўшчыны) / Рэд. А. А. Крывіцкі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1977. 

8. Лепешаў, I. Я. З народнай фразеалогii: Дыферэнцыяльны слоўнiк. – 

Мiнск: Вышэйшая школа, 1991. 

9. Лепешаў, І. Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы. У 2 т. – Мінск: 

БелЭн, 1993. 

10. Аксамiтаў, А. С.  Фразеалагiчны  слоўнiк  мовы  твораў  Я.  Коласа / 

Уклад. А. С. Аксамітаў,  С. К. Берднік, Я. М. Камароўскі, 

Е. С. Мяцельская. –  Мінск: Навука  і тэхніка,  1993.  

Параўнайце, чым адрозніваецца падача інфармацыі пра фразеалагізм у 

тлумачальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы і фразеалагічным 

слоўніку беларускай мовы. 

 

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы  

пад рэд. М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко 

(4-е выд. Мінск, 2005) 

МАК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Травяністая расліна з высокім сцяблом і вялікімі, 

часцей за ўсѐ чырвонымі кветкамі. Чырвоныя макі. 2. зб. Насенне гэтай расліны, 

якое ідзе на ежу. ◊ Сесці макам (разм. неадабр.) – пацярпець няўдачу ў якой-н. 

справе.  

 

Лепешаў, І. Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы. У 2 т. Т. 2.  

(Мінск: БелЭн, 1993) 

СÉСЦІ МÁКАМ. Разм. Неадабр. 1. Ужыв. пры дзейн. са знач. асобы. 

Пацярпеўшы няўдачу, аказацца ў няѐмкім, смешным становішчы. Сін.: пашыцца ў 

дурні; садзіцца ў галош; садзіцца ў лужыну; сесці на бабы. Селі макам усе тыя, 

што нас, вольны люд, не шкадуючы памыяў, аблівалі тут. Купала. Увага, браты-

партызаны! Навіны прыйшлі з-пад Арла: сеў макам там Гітлер паганы, аж 

трасца яго затрасла. Колас. [Лось:] А хіба ж вы забыліся, як было з тым прэсам? 

Узяліся правіць і самі селі макам. На ўсѐ спец патрэбен, а ў нас іх мала. Галубок. 

2. Ужыв. пры дзейн., які абазначае назвы раслін. Спыніцца ў росце, звяць, 

засохнуць. Глядзіць Трахім на шырокі палетак калгаснага аўса, потым крадком 

перабягае вачыма на свае лысыя горы, дзе нават грэчка і тая села макам.  

Якімовіч. – На ноч, мабыць, дождж збярэцца, – выказаў сваѐ меркаванне Міканор. 

– А ѐн такі і трэба ўжо, бо яшчэ калі з  тыдзень не будзе – макам усѐ сядзе. 

Сабаленка. Пасеялі мы летась кукурузу. У адным месцы яна ўзышла і расла нішто 

сабе, а ў другім як выткнулася, так і села макам – жоўтая, чэзлая. Палтаран. 
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3. Ужыв. пры дзейн. са знач. абстр. прадмета. Прыйсці ва ўпадак, заняпасці. 

– Каб такія ўсе былі, як ѐн, то іначай усѐ рабілася б. Можа, тут і калгасы 

ніштаватыя, калі ѐн кіруе? У нас то макам селі. – Усякія і тут. Лобан. 

 

 Вызначце і растлумачце адрозненні ў падачы аднаго і таго ж 

фразеалагізма ў фразеалагічных слоўніках рознага тыпу. 

 

Лепешаў, І. Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы. У 2 т. Т. 2.  

(Мінск: БелЭн, 1993) 

ДЗЯСЯ ТАЯ (С  МАЯ) ВАДА  НА КІСЯЛІ . Мн. не ўжыв. У ролі розных чл. 

ск. Разм. Жарт. Вельмі далѐкі сваяк. Ант.: свая кроў. Марчук вам дзясятая вада 

на кісялі: ѐн плямяннік вашай стрыечнай цѐткі. Радкевіч. [Хмара:] Радня! Хе-хе-

хе!.. Ну і жартаўніца вы. Напэўна, дзясятая вада на кісялі! Чавускі. Антоні 

Плахінскі быў сын таго дзядзькі і даводзіўся ѐй дваюрадным ці траюрадным 

братам – адным словам, сѐмая вада на кісялі... Гарэцкі. 

 

Лепешаў, І. Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў 

 (Мінск: БелЭн, 2004) 

Дзясятая (сѐмая) вада на кісялі. Агульны для ўсходнеслав. м. Вельмі далѐкі 

сваяк. Нябожчыцы матцы Яніны яна даводзілася стрэчнай сястрой, вось і ўсѐ 

сваяўство – от так, дзясятая вада на кісялі (Р. Мурашка. Салаўі святога 

Палікара). Антоні Плахінскі... даводзіўся ѐй дваюрадным ці траюрадным братам, 

адным словам, сѐмая вада на кісялі (М. Гарэцкі. Віленскія камунары). 

Даўней кісель рабілі пераважна з аўса, які намочвалі, прарошчвалі, сушылі і 

таўклі ў ступе. затым солад заквашвалі і працэджвалі. маглі і яшчэ раз ці два 

заліваць вадой выціснутую гушчу і працэджваць на сіта. але ўжо атрымліваўся 

рэдкі кісель, далѐка не падобны на першы цэд. зразумела, што ні сем, ні тым больш 

дзесяць цэдаў не практыкавалі, бо іх вынікам была б амаль чыстая вада. таму на 

пачатку свайго фразеалагічнага жыцця выраз дзясятая (сѐмая) вада на кісялі 

ўсведамляўся як гіпербала. 

 

ТЭМАТЫКА КІРУЕМАЙ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ  

 

Тыпалогія аднамоўных і перакладных (двухмоўных) слоўнікаў 

беларускай і рускай літаратурных моў.  

 
ЗМЕСТ КСРС: Падрыхтуйце паведамленне пра адзін з перакладных руска-

беларускіх фразеалагічных слоўнікаў беларускай мовы (на выбар). У паведамленні 

назавіце тып фразеалагічнага слоўніка, яго функцыі і прызначэнне; колькасць 

слоўнікавых артыкулаў, асаблівасці і прынцыпы іх размяшчэння ў слоўніку;  

прывядзіце прыклад слоўнікавага артыкула і раскажыце пра яго будову. 
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ХАРАКТАРЫСТЫКА ІНАВАЦЫЙНЫХ ПАДЫХОДАЎ 

ДА ВЫКЛАДАННЯ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

Метады iнавацыйнага навучання: 

 метад праблемнай нагляднасцi; 

 метад лінгвістычнай алюзіі; 

 метад актывізацыі асацыятыўных сувязей і інш. 

 

Прыѐмы работы на аўдыторных занятках: 

 асацыятыўны; 

 прыѐм складання тэматычнай сеткі, 

 прыѐмы складання схем. 

 лінгвадыдактычная дыскусія, дыспут і інш. 

 

Матэрыяльна-дыдактычны бок інавацыйных тэхналогій звязаны з новай функцыяй 

лінгвістычнай нагляднасці, якая забяспечвае кіраванне пазнаваўчай дзейнасцю 

студэнтаў праз апарат эмоцый. 

 

ПАТРАБАВАННІ ДА СТУДЭНТАЎ 

ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

Ацэнка ведаў студэнтаў на працягу семестра (вучэбнага года) праводзіцца ў 

адпаведнасці з ―Палажэннем аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў студэнтаў па 

дысцыпліне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце‖, зацверджаным Загадам 

рэктара БДУ № 38-ОД ад 04.02.2008, і  складаецца: 

 з вынікаў работы на практычных занятках (ацэньваюцца ў балах адпаведна з 

рэйтынгавай карткай); 

 выканання кантралюемай самастойнай работы ацэньваюцца ў балах 

адпаведна з рэйтынгавай карткай); 

 выканання пісьмовых работ (ацэньваюцца ў балах адпаведна з рэйтынгавай 

карткай).Этапы засваення зместу вучэбнага матэрыялу фіксуюцца ў 

рэйтынгавай картцы. 
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