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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Курс “Лексікалогія славянскай мовы” мае на мэце даць фундаментальныя 

лінгвістычныя веды, неабходныя філолагу для ажыццяўлення сваѐй прафесійнай 

дзейнасці, засваення тэарэтычных асноў лексікалогіі і фразеалогіі і набыцця 

навыкаў лексічнага аналізу слова, разумення моўнай дынамікі і асноўных 

тэндэнцый яе развіцця з улікам ідыяэтнічнага нацыянальнага кампанента, характару 

і форм яе сувязей з іншымі мовамі. 

Прапанаваны курс утрымлівае базавыя веды па лексікалогіі беларускай мовы для 

спецыяліста-філалога, што забяспечвае фарміраванне прафесійных кампетэнцый.  

Задачы вывучэння курса: 

 даць комплекснае ўяўленне пра падыходы і кірункі ў вывучэнні лесікалогіі і 

фразеалогіі,  лексікаграфіі і фразеаграфіі беларускай мовы; 

 раскрыць змест асноўных паняццяў, якія характарызуюць лексікалогію і 

фразеалогію беларускай мовы; 

 асэнсаваць праблему тыпалогіі лексічных адзінак на аснове іх рэлевантных 

прымет;  

 азнаѐміцца з методыкамі лінгвістычнага аналізу адзінак розных узроўняў. 

  

Патрабаванні да ўзроўню засваення дысцыпліны 

Студэнты павінны ведаць: 

– прадмет і задачы лексікалогіі, фразеалогіі, лексікаграфіі; 

– асноўныя паняцці лексічнай семантыкі; 

– асноўныя характарыстыкі слова; 

– стратыфікацыю лексічнага фонду беларускай мовы; 

– катэгарыяльныя лексіка-семантычныя адносіны і класы адзінак (полісемія, 

аманімія, сінанімія, антанімія, семантычнае поле); 

– асноўныя тыпы міжслоўных і міжфраземных адносін. 

– тыпалогію слоўнікаў беларускай мовы. 

Студэнты павінны ўмець: 

– вызначаць значэнне слова і фразеалагізма ў тэксце; 

– вызначаць сістэмныя адносіны моўнай адзінкі ў тэксце; 

– вызначаыць стылістычную афарбоўку слова і фразеалагізма, іх паходжанне, 

сферу ўжывання; 

– карыстацца лінгвістычнымі слоўнікамі; 

– аналізаваць лінгвістычны матэрыял; 

– валодаць методыкай рэферыравання тэксту і яго перакладу на беларускую 

мову; 

– праводзіць самастойныя навуковыя даследаванні з прыцягненнем комплексу 

беларускіх і замежных лексікаграфічных прац і тэарэтычных дапаможнікаў. 

Студэнты павінны валодаць: 

– вуснай і пісьмовай разнавіднасцямі сучаснай беларускай літаратурнай мовы; 

– маўленчай дзейнасцю ў сістэме стылѐва-функцыянальных асаблівасцей 

беларускай літаратурнай мовы; 

– методыкай рэферыравання тэксту і яго перакладу на беларускую мову; 
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– тэарэтычнымі і эмпірычнымі метадамі збору, апрацоўкі і фіксацыі 

лінгвістычнай інфармацыі; 

– асноўнымі метадамі лінгвістычнага аналізу; 

– міждысцыплінарнымі падыходамі пры вырашэнні лінгвістычных праблем; 

– навыкамі аналізу сегментных і суперсегментных фанетычных адзінак; 

– асноўнымі паняццямі фанетыкі, фаналогіі, арфаэпіі, графікі і арфаграфіі, 

лексікалогіі і лексікаграфіі, фразеалогіі і фразеаграфіі; 

– асноўнымі паняцці тэарэтычнай і практычнай лексікаграфіі; 

– сучаснымі тэхнічнымі сродкамі навучання, інфармацыйнымі і камп’ютарнымі 

тэхналогіямі ў працэсе самастойнага назапашвання ведаў па сучаснай 

беларускай мове. 

Асноўныя падыходы да арганізацыі самастойнай работы студэнтаў. 

Формамі арганізацыі кіруемай самастойнай работы студэнтаў з’яўляюцца: 

 вывучэнне і канспектаванне хрэстаматый,  зборнікаў навуковых прац, 

манаграфій (асобных раздзелаў); 

 работа са слоўнікавай і даведачна-энцыклапедычнай літаратурай; 

 складанне картатэкі ілюстрацыйных матэрыялаў па вучэбных тэмах (вучэбных 

раздзелах); 

 падрыхтоўка вучэбных паведамленняў; 

 пошукавая дзейнасць у даведачна-бібліяграфічных аддзелах бібліятэк; 

 складанне бібліяграфіі па вывучаемых тэмах; 

 анатаванне друкаваных і электронных крыніц (асобных глаў, раздзелаў кніг; 

артыкулаў, уключаючы публікацыі ў перыѐдыцы); 

 складанне разгорнутых планаў і тэзісаў навуковых крыніц (у тым ліку 

вядзенне запісаў цытатнага характару); 

 рэферыраванне або канспектаванне навуковых артыкулаў, асобных раздзелаў 

іншых навуковых крыніц (напрыклад, манаграфій), фармуляванне іх рэзюмэ; 

 напісанне тэматычных дакладаў, дыскусійных разважанняў на праблемныя 

тэмы; 

 выкананне даследчыцкіх і творчых заданняў. 
 

Агульная колькасць гадзін, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны для студэнтаў 3 курса (6 семестр), складае 64 гадзін (1-21 05 04 

Славянская філалогія) 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 34 гадз. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзѐнная. 

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 

20 гадз. – лекцыйных; 

10 гадз. – практычных; 

4 гадз. – КСР. 

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

 
Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы лексікалогіі. Семасіялогія і 

лексікалогія. Аспекты лексічнай семантыкі. Паняцце семы. Інтэгральныя і 

дыферэнцыяльныя семы. Семантычная структура слова. Суадносіны семы і лексемы. 

Сінтагматычныя і парадыгматычныя адносіны ў лексіцы. Шляхі фарміравання і 

развіцця лексічнага складу беларускай мовы. 

Асноўны слоўнікавы склад беларускай мовы, яго колькасныя і якасныя параметры. 

Сістэмна-семасіялагічная характарыстыка лексічнага складу беларускай мовы. 

Адлюстраванне ў лексіцы універсальных і адметных кампанентаў нацыянальнай культуры 

і гісторыі.  

Слова як асноўная адзінка мовы. Абагульняльны характар слова. Сэнсавая структура 

слова. Функцыі слова. Лексічнае і граматычнае значэнні слова, іх узаемаабумоўленасць. 

Дэнататыўнае, сігніфікатыўнае і ўнутрымоўнае значэнні слова. Канататыўны кампанент 

значэння слова. Тыпы лексічных значэнняў у залежнасці ад адносін да прадметаў і з’яў 

рэчаіснасці (прамыя-пераносныя, канкрэтныя-абстрактныя); у залежнасці ад адносін да 

свядомасці (агульныя-тэрміналагічныя, эмацыянальныя-неэмацыянальныя); у залежнасці 

ад сувязей значэнняў паміж сабой у мове (матываваныя-нематываваныя, вытворныя-

невытворныя); у залежнасці ад асаблівасцей рэалізацыі ў маўленні: свабодныя-звязаныя 

(фразеалагічна звязаныя і сінтаксічна абумоўленыя). 

Лексіка-стылістычная сінтагматыка. Значэнне слова і канкрэтнае ўжыванне слова. 

Семантычная структура мнагазначнага слова. Сутнасць полісеміі. Прамыя (асноўныя) і 

пераносныя (вытворныя) значэнні, дынаміка іх узаемаадносін. Стадыі эвалюцыі лексічнага 

значэння мнагазначнага слова (інавацыя, узуальна замацаванае новае значэнне, узнікненне 

амонімаў). Метафарычныя, метанімічныя і сінекдахальныя сувязі значэнняў мнагазначнага 

слова. 

Слова ў сістэме і ў маўленчай рэалізацыі. Сістэмныя адносіны ў лексіцы. Тыпы 

слоўных апазіцый. Апазіцыі фармальнай тоеснасці. Амонімы. Структурныя тыпы 

амонімаў. Прычыны ўзнікнення амонімаў (сацыялінгвістычныя, фанетычныя, 

словаўтваральныя, звязаныя з распадам мнагазначнасці). Крытэрыі размежавання аманіміі 

і мнагазначнасці. Міжмоўныя амонімы ў беларускай мове. Апазіцыі семантычнай 

тоеснасці. Сінонімы. Класіфікацыя сінонімаў. Сінанімічны рад, дамінанта як 

ідэнтыфікатар членаў сінанімічнага рада. Семантычныя і стылістычныя функцыі сінонімаў 

(замяшчэнне, удакладненне, ацэнка, функцыя стылявой арганізацыі тэксту). 

Кантэкстуальныя сінонімы. Лексічная канверсія. Тыпалогія і функцыі канверсіваў. 

Апазіцыі семантычнай процілегласці. Антонімы. Структурная і семантычная класіфікацыя 

антонімаў. Кантэкстуальныя антонімы. Фармальна-семантычныя апазіцыі. Паронімы. 

Крытэрыі вызначэння і шляхі ўзнікнення паронімаў. Амалексы, гетэралексы, паралексы. 

Лакуны. Дыферэнцыяцыя слоўнікавага складу: паводле паходжання (уласнабеларуская 

лексіка, запазычаная лексіка беларускай мовы); паводле наяўнасці / адсутнасці 

гістарычнай перспектывы (устарэлая лексіка, неалагізмы); паводле сферы ўжывання 

(агульнаўжывальная лексіка, лексіка абмежаванага ўжывання; навуковая, прафесійная, 

паэтычная, дыялектная лексіка); паводле эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі 

(міжстылявая, або нейтральная, і стылістычна афарбаваная лексіка: кніжная, гутарковая, 

прастамоўная); паводле характару функцыянавання (актыўная і пасіўная лексіка, 

патэнцыяльныя словы, аказіяналізмы). 

Сацыяльныя і ўнутрымоўныя фактары развіцця лексічнага складу беларускай мовы. 

Лексікаграфія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы лексікаграфіі. Тэарэтычная і 

практычная лексікаграфія. Асноўныя паняцці практычнай лексікаграфіі: слоўнік, 

слоўнікавы артыкул, семантызацыя, граматычны і фанетычны каментарый да слова 
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(вакабулы), экземпліфікацыя, памета. Праблематыка тэарэтычнай лексікаграфіі. Стварэнне 

навуковай тыпалогіі слоўнікаў, распрацоўка слоўнікаў новых тыпаў, абгрунтаванне макра- 

і мікраструктуры слоўніка, выпрацоўка прынцыпаў лексікаграфічнай інтэрпрэтацыі слоў. 

Слоўнікі-тэзаўрусы і нарматыўныя слоўнікі. Тлумачальныя, дыялектныя, перакладныя, 

гістарычныя, этымалагічныя, фразеалагічныя, слоўнікі новых слоў і значэнняў, 

іншамоўных слоў, сінонімаў, антонімаў, амонімаў, паронімаў, асацыятыўныя, 

арфаграфічныя, арфаэпічныя, акцэнталагічныя, словаўтваральныя, марфемныя, 

граматычныя, тэрміналагічныя, частотныя, адваротныя, слоўнікі мовы пісьменнікаў, 

слоўнікі эпітэтаў і перыфраз. Энцыклапедычныя даведнікі (агульныя і прадметныя). 

Перспектывы лексікаграфічнай працы. 

Фразеалогія як лінгвістычная дысцыпліна. Прадмет і задачы фразеалогіі. Адрозненне 

слова і фразеалагізма, спалучэнняў слоў і фразеалагізмаў, сказаў і фразеалагізмаў. 

Семантыка-граматычныя асаблівасці фразеалагізма. 

Паняцце фразеалагічнага зварота. Спецыфіка і характэрныя прыметы: узнаўляльнасць, 

кампанентны склад, структурная фіксаванасць, цэласнасць семантыкі. Віды значэнняў 

фразеалагізмаў у залежнасці ад спосабу суадносін з рэчаіснасцю (намінатыўна-цэласныя і 

намінатыўна-расчлянѐныя). 

Суадносіны фразеалагізмаў з часцінамі мовы. Субстантыўныя, дзеяслоўныя, 

ад’ектыўныя, прыслоўныя, выклічнікавыя фразеалагізмы. Марфалогія кампанентаў 

фразеалагізма (суадносныя формы ліку, склону, трывання і інш.) Марфалагічная 

нязменнасць некаторых фразеалагізмаў. 

Структурныя тыпы фразеалагічных зваротаў (фразеалагізмы, адпаведныя сказу; 

фразеалагізмы, адпаведныя спалучэнню слоў; фразеалагізмы-канструкцыі з адмоўем не). 

Фразеалагізмы нерэгулярных мадэляў. Варыянтнасць у сферы фразеалогіі. 

Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў з пункту гледжання семантычнай злітнасці. 

Фразеалагічныя зрашчэнні, адзінствы, выразы і спалучэнні. Крытэрыі іх размежавання: 

вобразнасць, матываванасць значэння, характар сувязі кампанентаў. 

Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў паводле паходжання. Крыніцы беларускай 

фразеалогіі. Уласнабеларускія фразеалагізмы, этнамоўны кампанент іх семантыкі. 

Запазычаныя (стараславянскія, заходнееўрапейскія фразеалагізмы). Антычная міфалогія і 

біблейскія тэксты ў беларускай фразеалогіі. Фразеалагічныя калькі ў беларускай мове. 

Крытэрый літаральнай неперакладальнасці як паказчык нацыянальнай ідыяматычнасці 

мовы.  

Стылістычная класіфікацыя фразеалагізмаў. Міжстылѐвыя фразеалагізмы. Размоўна-

гутарковыя і кніжныя фразеалагізмы, дыяпазон іх экспрэсіўна-стылістычнай афарбоўкі, 

сфера ўжывання. Сінанімія, антанімія, аманімія і мнагазначнасць фразеалагізмаў у 

беларускай мове.  

Фразеаграфія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы фразеаграфіі. Тэарэтычная і 

практычная фразеаграфія. Асноўныя паняцці практычнай фразеаграфіі. Праблематыка 

тэарэтычнай лексікаграфіі. Стварэнне навуковай тыпалогіі фразеалагічных слоўнікаў і 

даведнікаў, абгрунтаванне макра- і мікраструктуры слоўніка. Будова фразеалагічнага і 

парэміяграфічнага артыкулаў. 

Даведнікі па беларускай фразеалогіі. 
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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  64 гадзін. 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 34 гадз. 

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 

20 гадз. – лекцыйных; 

10 гадз. – практычных; 

4 гадз. – КСР. 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – экзамен. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
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Назва раздзела, тэмы, заняткаў; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лексікалогія. 14 8      

1.1. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. 

1. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. 

Прадмет і задачы лексікалогіі. 

Семасіялогія і лексікалогія.  

2. Асноўны слоўнікавы склад беларускай 

мовы, яго колькасныя і якасныя 

параметры. Змены ў лексічным складзе 

мовы як адлюстраванне сацыяльна-

эканамічных зрухаў і ідэалагічных 

працэсаў у грамадстве.  

3. Слова як асноўная адзінка мовы. Лексічнае 

і граматычнае значэнні слова, іх 

узаемаабумоўленасць. Дэнататыўнае, 

сігніфікатыўнае і ўнутрымоўнае значэнні 

слова. Канататыўны кампанент значэння 

слова.  

2    Электронны 

падручнік, 

курс лекцый 

 Вуснае 

апытванне 

1.2. Лексічнае значэнне слова.  

1. Лексічнае значэнне слова.  

2. Тыпы лексічных значэнняў у залежнасці ад 

адносін да прадметаў і з’яў рэчаіснасці 

(прамыя-пераносныя, канкрэтныя-

2 2   Электронны 

падручнік, 

курс лекцый 

 Вуснае 

апытванне 
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абстрактныя); у залежнасці ад адносін да 

свядомасці (агульныя-тэрміналагічныя, 

эмацыянальныя-неэмацыянальныя); у 

залежнасці ад сувязей значэнняў паміж 

сабой у мове (матываваныя-

нематываваныя, вытворныя-невытворныя); 

у залежнасці ад асаблівасцей рэалізацыі ў 

маўленні: свабодныя-звязаныя 

(фразеалагічна звязаныя і сінтаксічна 

абумоўленыя). 

1.3. Мнагазначныя словы і амонімы.  

1. Семантычная структура мнагазначнага 

слова. Сутнасць полісеміі. Прамыя 

(асноўныя) і пераносныя (вытворныя) 

значэнні, дынаміка іх узаемаадносін. 

Метафарычныя, метанімічныя і 

сінекдахальныя сувязі значэнняў 

мнагазначнага слова. 

2. Амонімы. Структурныя тыпы амонімаў. 

Прычыны ўзнікнення амонімаў 

(сацыялінгвістычныя, фанетычныя, 

словаўтваральныя, звязаныя з распадам 

мнагазначнасці).  

3. Крытэрыі размежавання аманіміі і 

мнагазначнасці. Міжмоўныя амонімы ў 

беларускай мове. 

2 2   Электронны 

падручнік, 

курс лекцый 

 Вуснае 

апытванне 

1.4. Сістэмныя адносіны ў лексіцы. 

1. Парадыгматычныя сувязі слоў. ЛСГ, ТГ. 

Функцыянальныя семантычныя палі. 

Апазіцыі семантычнай тоеснасці. 

2. Сінонімы. Класіфікацыя сінонімаў. 

Апазіцыі семантычнай процілегласці. 

3. Антонімы. Структурная і семантычная 

класіфікацыя антонімаў. Фармальна-

семантычныя апазіцыі.  

4 2   Электронны 

падручнік, 

курс лекцый 

 Камп’ютарны 

тэст 
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4. Паронімы. Крытэрыі вызначэння і шляхі 

ўзнікнення паронімаў. 

1.5. Дыферэнцыяцыя слоўнікавага складу:  

1. паводле паходжання (уласнабеларуская 

лексіка, запазычаная лексіка беларускай 

мовы);  

2. паводле наяўнасці / адсутнасці гістарычнай 

перспектывы (устарэлая лексіка, 

неалагізмы); 

3. паводле сферы ўжывання 

(агульнаўжывальная лексіка, лексіка 

абмежаванага ўжывання; навуковая, 

прафесійная, паэтычная, дыялектная 

лексіка);  

4. паводле эмацыянальна-экспрэсіўнай 

афарбоўкі (міжстылявая, або нейтральная, і 

стылістычна афарбаваная лексіка: кніжная, 

гутарковая, прастамоўная);  

5. паводле характару функцыянавання 

(актыўная і пасіўная лексіка, 

патэнцыяльныя словы, аказіяналізмы). 

4 2   Электронны 

падручнік, 

курс лекцый 

 Тэставыя 

заданні 

2. Лексікаграфія. 2     2  

2.1. 1. Прадмет і задачы лексікаграфіі. 

Тэарэтычная і практычная лексікаграфія. 

Асноўныя паняцці практычнай 

лексікаграфіі 

2. Тыпы слоўнікаў. Слоўнікі-тэзаўрусы і 

нарматыўныя слоўнікі. Тлумачальныя, 

дыялектныя, перакладныя, гістарычныя, 

этымалагічныя, фразеалагічныя, слоўнікі 

новых слоў і значэнняў, іншамоўных слоў, 

сінонімаў, антонімаў, амонімаў, паронімаў, 

асацыятыўныя, арфаграфічныя, 

арфаэпічныя, акцэнталагічныя, 

словаўтваральныя, марфемныя, 

2    Тэставыя 

заданні 

2 Тэст на 

папяровым 

носьбіце 
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граматычныя, тэрміналагічныя, частотныя, 

адваротныя, слоўнікі мовы пісьменнікаў, 

слоўнікі эпітэтаў і перыфраз. 

Энцыклапедычныя даведнікі (агульныя і 

прадметныя).  

3. Фразеалогія. 4 2    2  

3.1. 1. Прадмет і задачы фразеалогіі. Паняцце 

фразеалагічнага зварота. Спецыфіка і 

характэрныя прыметы: узнаўляльнасць, 

кампанентны склад, структурная 

фіксаванасць, цэласнасць семантыкі. 

2. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў з 

пункту гледжання семантычнай злітнасці. 

Фразеалагічныя зрашчэнні, адзінствы, 

выразы і спалучэнні. Крытэрыі іх 

размежавання: вобразнасць, 

матываванасць значэння, характар сувязі 

кампанентаў. 

3. Суадносіны фразеалагізмаў з часцінамі 

мовы. Субстантыўныя, дзеяслоўныя, 

ад’ектыўныя, прыслоўныя, выклічнікавыя 

фразеалагізмы. Марфалогія кампанентаў 

фразеалагізма (суадносныя формы ліку, 

склону, трывання і інш.) Марфалагічная 

нязменнасць некаторых фразеалагізмаў. 

 

2 2   Электронны 

падручнік, 

курс лекцый 

 Вуснае 

апытванне 

3.2. 1. Структурныя тыпы фразеалагічных 

зваротаў (фразеалагізмы, адпаведныя сказу; 

фразеалагізмы, адпаведныя спалучэнню 

слоў; фразеалагізмы-канструкцыі з адмоўем 

не).  

2. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў 

паводле паходжання. Крыніцы беларускай 

фразеалогіі.  

2     2  

Пісьмовая  

работа 
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3. Стылістычная класіфікацыя 

фразеалагізмаў. Міжстылѐвыя 

фразеалагізмы. Размоўна-гутарковыя і 

кніжныя фразеалагізмы, дыяпазон іх 

экспрэсіўна-стылістычнай афарбоўкі, сфера 

ўжывання.  

4. Беларуская фразеаграфія.  Даведнікі па 

беларускай фразеалогіі.  

5. Нацыянальна-культурны кампанент у 

беларускай лексіцы і фразеалогіі. 

Адлюстраванне ў лексіцы універсальных і 

адметных кампанентаў нацыянальнай 

культуры і гісторыі. Безэквівалентная 

лексіка і лакуны.  

6. Нацыянальна-культурная спецыфіка 

беларускай фразеалогіі і парэміялогіі. 

Выхаванне у студэнтаў праз арыгінальны 

этнафразеалагічны матэрыял павагі і 

цікавасці да моўнай і культурнай спадчыны 

беларусаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛІК 

 УСЯГО: 20 10    4  

 
 

 
 



13 

 

Інфармацыйна-метадычная частка 

 

Асноўная  літаратура 

 

1. Камароўскі Я.М., Красней В.П., Лазоўскі У.М. Сучасная беларуская мова. 

Уводзіны. Фанетыка – Фразеаграфія. –  Мінск, 1995. 

2. Лепешаў І.Я. Фразеалогія сучаснай беларускай мовы. – Мінск, 1998. 

3. Сучасная беларуская мова. Пад рэд. М.С. Яўневіча. – Мінск, 1997. 

4. Сямешка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы. – Мінск, 

1996. 

5. Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. – Мінск, 1984. 

6. Сцяцко П.У. Уводзіны ў мовазнаўства: Дапаможнік. – Гродна, 2001. 

 

Дадаткова літаратура 

 

1. Аксамітаў А.С. Беларуская фразеалогія. – Мінск, 1978. 

2. Анічэнка У.В. Мовы ўсходніх славян. – Мінск, 1989. 

3. Беларуская мова: Хрэстаматыя. Аўт.-склад.: Бадзевіч З.І. і інш. – Мн.: Изд-

во Юнипресс, 2005. – 592 с. – С. 124-132, 179-186. 

4. Булахаў М.Г. Развіццѐ беларускай літаратурнай мовы ў XIX-XX стст. ва 

ўзаемадзеянні з іншымі славянскімі мовамі. – Мінск, 1958. 

5. Воўк-Левановіч О.В. Лекцыі па гісторыі беларускай мовы. – Мінск, 1994. 

6. Жураўскі А.І., Крамко І.І. Характар знешніх узаемаадносін беларускай 

літаратурнай мовы з іншымі славянскімі мовамі ў пачатковы перыяд яе 

фарміравання. – Мінск, 1973. 

7. Лепешаў І.Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні. – 

Гродна, 2002. 

8. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., 

1990. 

9. Малажай Г.М. Слова. Перыфраза. Фразеалагізм. – Мінск, 1992. 

10. Плотнікаў Б.А. Беларускае слоўніцтва. – Мінск, 2003. 

11. Плотнікаў Б.А. Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў. – Мінск, 1999. 

12. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. 

– Л., 1972. 

13. Шкраба, І. Лексікалогія: тэарэтычна-практычны курс / Ірына Шкраба – 

Мінск: Тэхналогія, 2012. – 179 с. 

14. Шчэрбін, В.К. Асноўныя складнікі беларускай лексікаграфіі / В.К. Шчэрбін. 

– Роднае слова. – № 2. – 2009. – С. 38-45. 

 

Слоўнікі і даведнікі 
 

1. Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический 

словарь. В 3-х тт. – Минск, 1978. 

2. Грабчыкаў С.М. Слоўнік паронімаў беларускай мовы. – Мінск, 1994. 

3. Клышка М.К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў. – Мінск, 1993. 
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4. Лазоўскі У.М. Слоўнік антонімаў беларускай мовы: Канкрэтныя выпадкі 

ўжывання. – Мінск, 1994. 

5. Лепешаў І.Я. Слоўнік фразеалагізмаў: У двух тамах. – Мінск, 2011. 

6. Лепешаў І.Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў: У дзвюх частках. – 

Мінск, 1993. 

7. Межъязыковые омонимы и паронимы: Опыт русско-белорусского словаря. 

– Минск, 1980. 

8. Старычонак В. Д. Слоўнік амонімаў беларускай мовы. – Мінск, 1991. 

9. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. Выд. 3. – Мінск, 2003. 

10. Уласевіч В.І., Даўгулевіч Н.М. Беларуска-рускі тлумачальны слоўнік новых 

слоў і новых значэнняў слоў. – Мінск: Аверсэв, 2013. – 256 с. 

11. Уласевіч, В.І., Даўгулевіч, Н.М. Слоўнік новых слоў беларускай мовы / 

В.І. Уласевіч, Н.М. Даўгулевіч. – Мінск: ТетраСистемс, 2009. – 448 с. 

12. Шкраба І.Р. Самабытнае слова: Слоўнік беларускай безэквівалентнай 

лексікі (у рускамоўным дачыненні). – Мінск, 1994. 

13.  
 

 

ПЕРАЛІК ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ  

 

Лексічнае значэнне слова (2 гадз.) 

 

1. Лексічнае значэнне слова.  

2. Тыпы лексічных значэнняў у залежнасці ад адносін да прадметаў і з’яў 

рэчаіснасці (прамыя-пераносныя, канкрэтныя-абстрактныя); у залежнасці ад 

адносін да свядомасці (агульныя-тэрміналагічныя, эмацыянальныя-

неэмацыянальныя); у залежнасці ад сувязей значэнняў паміж сабой у мове 

(матываваныя-нематываваныя, вытворныя-невытворныя); у залежнасці ад 

асаблівасцей рэалізацыі ў маўленні: свабодныя-звязаныя (фразеалагічна 

звязаныя і сінтаксічна абумоўленыя). 

 

Мнагазначныя словы і амонімы (2 гадз.) 

 

1. Семантычная структура мнагазначнага слова. Сутнасць полісеміі. Прамыя 

(асноўныя) і пераносныя (вытворныя) значэнні, дынаміка іх узаемаадносін. 

Метафарычныя, метанімічныя і сінекдахальныя сувязі значэнняў 

мнагазначнага слова. 

2. Амонімы. Структурныя тыпы амонімаў. Прычыны ўзнікнення амонімаў 

(сацыялінгвістычныя, фанетычныя, словаўтваральныя, звязаныя з распадам 

мнагазначнасці).  

3. Крытэрыі размежавання аманіміі і мнагазначнасці. Міжмоўныя амонімы ў 

беларускай мове. 

 

 

http://www.aversev.by/catalog/new/bec39ee2b2885d75.html
http://www.aversev.by/catalog/new/bec39ee2b2885d75.html
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Сістэмныя адносіны ў лексіцы (2 гадз.) 

 

1. Парадыгматычныя сувязі слоў. ЛСГ, ТГ. Функцыянальныя семантычныя 

палі. Апазіцыі семантычнай тоеснасці. 

2. Сінонімы. Класіфікацыя сінонімаў. Апазіцыі семантычнай процілегласці. 

3. Антонімы. Структурная і семантычная класіфікацыя антонімаў. Фармальна-

семантычныя апазіцыі.  

4. Паронімы. Крытэрыі вызначэння і шляхі ўзнікнення паронімаў. 

 

Дыферэнцыяцыя слоўнікавага складу (2 гадз.) 

 

1. паводле паходжання (уласнабеларуская лексіка, запазычаная лексіка 

беларускай мовы);  

2. паводле наяўнасці / адсутнасці гістарычнай перспектывы (устарэлая лексіка, 

неалагізмы); 

3. паводле сферы ўжывання (агульнаўжывальная лексіка, лексіка 

абмежаванага ўжывання; навуковая, прафесійная, паэтычная, дыялектная 

лексіка);  

4. паводле эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі (міжстылявая, або 

нейтральная, і стылістычна афарбаваная лексіка: кніжная, гутарковая, 

прастамоўная);  

5. паводле характару функцыянавання (актыўная і пасіўная лексіка, 

патэнцыяльныя словы, аказіяналізмы). 

 

Фразеалогія (2 гадз.) 

 

1. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў з пункту гледжання семантычнай 

злітнасці. Фразеалагічныя зрашчэнні, адзінствы, выразы і спалучэнні. 

Крытэрыі іх размежавання: вобразнасць, матываванасць значэння, 

характар сувязі кампанентаў. 

2. Суадносіны фразеалагізмаў з часцінамі мовы. Субстантыўныя, 

дзеяслоўныя, ад’ектыўныя, прыслоўныя, выклічнікавыя фразеалагізмы. 

Марфалогія кампанентаў фразеалагізма (суадносныя формы ліку, склону, 

трывання і інш.) Марфалагічная нязменнасць некаторых фразеалагізмаў. 

3. Структурныя тыпы фразеалагічных зваротаў (фразеалагізмы, адпаведныя 

сказу; фразеалагізмы, адпаведныя спалучэнню слоў; фразеалагізмы-

канструкцыі з адмоўем не).  

4. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў паводле паходжання. Крыніцы 

беларускай фразеалогіі.  

5. Нацыянальна-культурны кампанент у беларускай лексіцы і фразеалогіі. 

Адлюстраванне ў лексіцы універсальных і адметных кампанентаў 

нацыянальнай культуры і гісторыі. Безэквівалентная лексіка і лакуны.  
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ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ 

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ “ЛЕКСІКАЛОГІЯ СЛАВЯНСКАЙ 

МОВЫ” 

 

Выкарыстанне ў адукацыйным працэсе комплексных тэставых заданняў 

забяспечвае засваенне студэнтамі спецыфікі вучэбна-даследчай дзейнасці на розных 

ўзроўнях, што дазваляе эфектыўна дыягнаставаць фарміруемыя лінгвістычныя 

кампетэнцыі. 

 

ЛЕКСІКАЛОГІЯ 

Варыянт 1 

1. Адзначце словы актыўнай лексікі: 
1) вільгаць;    4) сякера; 

2) вакацыі;    5) нэтбук. 

3) важны; 

 

2. Адзначце словы пасіўнай лексікі: 
1) смартфон;   4) раць; 

2) цвік;    5) замець. 

3) цівун; 

 

3. Адзначце ўстарэлыя словы: 
1) стадыѐн;    4) перст; 

2) узвышша;   5) крызіс. 

3) бортнік; 

 

4. Адзначце гістарызмы: 
1) казна;    4) адвага; 

2) нэп;    5) кулак (заможны селянін). 

3) дэпутат; 

 

5. Адзначце архаізмы: 
1) воласць;    4) араты; 

2) аршын;    5) камсамол. 

3) камп'ютар; 

 

6. Адзначце неалагізмы: 
1) адвакат;    4) сканер; 

2) долар;    5) ажыятаж. 

3) бодзібілдынг; 

 

7. Словы, якія выйшлі з ужытку ў сувязі са знікненнем прадметаў і з'яў, якія яны 

абазначалі: 
1) гістарызмы;   4) архаізмы; 

2) аказіяналізмы;   5) варварызмы. 

3) экзатызмы; 

 

8. Адзначце правільныя сцверджанні адносна слова лемантар: 



17 

 

1) гістарызм; 

2) адносіцца да актыўнай лексікі; 

3) архаізм; 

4) мае сучасны адпаведнік «буквар»; 

5) мае сучасны адпаведнік «чарніла». 

 

9. Падбярыце да ўстарэлага слова сучаснае літаратурнае і запішыце яго ў 

пачатковай форме. 
 Інсургенты атрадам у пяцьдзясят шабель і дзвесце штыкоў і кос групаваліся ў 

Звярынскіх лясах. 

 

10. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх характарыстыкай. 

Адказ запішыце: 
А. Аквапарк   1. Гістарызм. 

Б. Соцкі   2. Архаізм. 

В. Чайхана   3. Неалагізм. 

Г. Вокладка   4. Слова актыўнага ўжывання. 

Д. Чало   5. Варварызм. 

 

Варыянт 2 
 

1. Адзначце словы актыўнай лексікі: 
1) цѐплы;    4) стольны; 

2) вітацца;    5) модлы. 

3) зелень; 

 

2. Адзначце словы пасіўнай лексікі: 
1) пчаляр;    4) лѐкай; 

2) кашуля;    5) вецер. 

3) батлейка; 

 

3. Адзначце ўстарэлыя словы: 
1) крэатыўны;   4) выразаць; 

2) аканом;    5) грыўна. 

3) вінда; 

 

4. Адзначце гістарызмы: 
1) алфавіт;    4) інцыдэнт; 

2) чыгунка;    5) камуна. 

3) нэпман; 

 

5. Адзначце архаізмы: 
1) сернік;    4) паходня; 

2) чэлядзь;    5) гута. 

3) шляхціц; 

 

6. Адзначце неалагізмы: 
1) смартфон;   4) раць; 
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2) цвік;    5) замець. 

3) цівун; 

 

7. Словы, якія выйшлі з актыўнага ужытку, заменены іншымі: 
1) гістарызмы;   4) архаізмы; 

2) аказіяналізмы;   5) варварызмы. 

3) экзатызмы; 

 

8. Адзначце правільныя сцверджанні адносна слова атрамант: 
1) гістарызм; 

2) адносіцца да актыўнай лексікі; 

3) архаізм; 

4) мае сучасны адпаведнік «буквар»; 

5) мае сучасны адпаведнік «чарніла». 

 

9. Падбярыце да ўстарэлага слова сучаснае літаратурнае і запішыце яго ў 

пачатковай форме. 
 Хутка сонца засвеціць ясней, хутка травень прыйдзе на паляны. 

 

10. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх характарыстыкай. 

Адказ запішыце: 
А. Астрожнік   1. Гістарызм. 

Б. Вейка    2. Архаізм. 

В. Рэйхстаг    3. Неалагізм. 

Г. Рэкрут    4. Слова актыўнага ўжывання. 

Д. Блогер    5. Варварызм. 

 

ФРАЗЕАЛОГІЯ 

Варыянт 1 

1. Адзначце фразеалагізмы: 

1) гарачы снег; 

2) раней узарэш – болей збярэш; 

3) набіць руку; 

4) пад бокам; 

5) да глыбіні душы. 

2. Адзначце ўласцівасці фразеалагізмаў:  
1) усім фразеалагізмам уласціва ўзнаўляльнасць; 

2) фразеалагізм з’яўляецца адным членам сказа; 

3) кожны кампанент фразеалагізма выконвае адметную сінтаксічную функцыю; 

4) фразеалагізмы вылучаюцца цэласнасцю; 

5) структурная асаблівасць фразеалагізма – наяўнасць толькі двух кампанентаў. 

3. Адзначце фразеалагічныя зрашчэнні: 

1) закадычны сябар; 

2) браць за цугундар; 

3) раскрываць карты; 

4) браць быка за рогі; 

5) бібікі біць. 

4. Адзначце фразеалагічныя адзінствы: 
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1) страх бярэ; 

2) вырваць з зубоў; 

3) даць лататы; 

4) іграць першую скрыпку; 

5) збіваць з панталыку. 

5. Адзначце фразеалагічныя злучэнні: 

1) уводзіць у гнеў; 

2) стрэляны варабей; 

3) праліўны дождж; 

4) востры на язык; 

5) глядзець праўдзе ў вочы. 

6. Адзначце фразеалагізмы, якія маюць значэнне ”старанна, шчыра”: 

1) з аганьком; 

2) з душой; 

3) абы з рук; 

4) цераз пень калоду; 

5) закасаўшы рукавы. 

7. Адзначце выпадкі правільнага вызначэння сэнсу фразеалагізмаў: 

1) акунѐў вудзіць – драмаць седзячы; 

2) сядзець на двух крэслах – знаходзіцца ў цяжкім становішчы; 

3) як рэпу грызці – бойка, гладка, без запінкі; 

4) як босаму разуцца – вельмі бедна; 

5) браць вочы ў жменю – уважліва, пільна глядзець. 

8. Устанавіце адпаведнасць паміж словамі і сінанімічнымі ім фразеалагізмамі: 
     

     

     А: адначасова. 

Б: рана. 

В: знікнуць. 

Г: запамінаць. 

Д: аднолькавыя 

1. Матаць на вус. 

2. Як ветрам здзьмула. 

3. За адным швом. 

4. Абое рабое. 

5. Ні свет ні зара. 

 

          

          А: кату па пяту. 

Б: у роце расце. 

В: рукой падаць. 

Г: хоць гаць гаці. 

Д: у гарачай вадзе купаны. 

 

1. За вушы не адцягнеш. 

2. З жабіны прыгаршчы. 

3. Вока не запарушыць. 

4. З каломенскую вярсту. 

5. За свет вочы. 

9. Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх рускімі адпаведнікамі:              
 

А: Нават крошкі падабраў 

            Б: Табаку важыць. 

В: На ўсю моц. 

Г: Носа не ўбіць. 

Д: Туман у вочы пускаць. 

 

1. Клевать носом. 

2. Яблоку негде упасть. 

3. Как две капли воды. 

4. Изо всех сил. 
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Варыянт 2 

1. Адзначце фразеалагізмы: 

6) на скорую руку; 

7) час ад часу; 

8) благая птушка свайго гнязда не пільнуе; 

9) карона з галавы не спадзе; 

10)  крыўдная заўвага. 

2. Адзначце ўласцівасці фразеалагізмаў: 

1) фразеалагізм спалучаецца са словамі свабоднага ўжывання; 

2) фразеалагізм не спалучаецца са словамі свабоднага ўжывання; 

3) сэнс фразеалагізма вынікае з сумы значэння яго кампанентаў; 

4) існуюць фразеалагізмы са структурай складаназалежнага сказа. 

3. Адзначце фразеалагічныя зрашчэнні: 

1) біць лынды; 

2) пад мухай; 

3) зайздрасць бярэ; 

4) куды вочы глядзяць; 

5) клюнуць на вудачку. 

4. Адзначце фразеалагічныя адзінствы: 

1) сем пятніц на тыдні; 

2) прасѐлачная дарога; 

3) паўтара людскога; 

4) даць драпака; 

5) звіць гняздо. 

5. Адзначце фразеалагічныя злучэнні: 

6) кароткая памяць; 

7) мяняць пласцінку; 

8) расквасіць нос; 

9) беспрабудны сон; 

10) на святое ніколі. 

6. Адзначце фразеалагізмы, якія маюць значэнне ”тайна (патаемна)”: 

6) з вока на вока; 

7) адзін на адзін; 

8) ціхай сапай; 

9) шыта крыта; 

10) з аганьком. 

7. Адзначце выпадкі правільнага вызначэння сэнсу фразеалагізмаў: 

6) апошні з магікан – прадстаўнік якога-небудзь тыпу, што знікае; 

7) абы дзень да вечара – не шкадуючы сіл, старанна працаваць; 

8) адваротны бок медаля – супроцьлеглы, ценявы, непажаданы бок якой-

небудзь справы; 

9) ад альфы да амегі – ад пачатку да канца, цалкам; 

10) бачыць наскрозь – ацэньваць што-небудзь аднабакова, толькі са сваіх 

пазіцый. 

8. Устанавіце адпаведнасць паміж словамі і сінанімічнымі ім 
фразеалагізмамі: 

А: пазбавіцца. 

Б: маленькі. 

В: падманваць. 

Г: марудна. 
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Д: спрактыкавацца 

 

1. Аршын з шапкай. 

2. Абводзіць вакол пальца. 

3. Збыць з рук. 

4. Набіць вока. 

5. Нага за нагу. 

9. Устанавіце адпаведнасць паміж антанімічнымі фразеалагізмамі: 

А: рукой падаць. 

Б: як кот наплакаў. 

В: ні свет ні зара. 

Г: цераз пень калоду. 

 

6. У свіныя галасы. 

7. Закасаўшы рукавы. 

8. На макава зерне. 

9. Блізкі свет. 

10. Хоць касу закладвай. 

10.  Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх рускімі 

адпаведнікамі:  

          

           А: Маладзіца як брусніца. 

Б: Да абуха дабіць. 

В: Трымаць у абцугах. 

Г: Круп шылам наеўся. 

Д: Гарох з капустай мяшаць. 

 

1. Несолоно хлебавши. 

2. Кровь с молоком. 

3. Довести до ручки. 

4. Нести вздор. 

5. Держать в руках. 
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ТЭМАТЫКА КІРУЕМАЙ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ  

 

КСРС 1. Лексікаграфія як раздзел мовазнаўства. 

 

Пытаннi: 

 

1. Тыпы слоўнікаў. Слоўнікі-тэзаўрусы і нарматыўныя слоўнікі.  

2. Тлумачальныя, дыялектныя, перакладныя, гістарычныя, этымалагічныя, 

фразеалагічныя, слоўнікі новых слоў і значэнняў, іншамоўных слоў, сінонімаў, 

антонімаў, амонімаў, паронімаў, асацыятыўныя, арфаграфічныя, арфаэпічныя, 

акцэнталагічныя, словаўтваральныя, марфемныя, граматычныя, тэрміналагічныя, 

частотныя, адваротныя, слоўнікі мовы пісьменнікаў, слоўнікі эпітэтаў і перыфраз.  

3. Энцыклапедычныя даведнікі (агульныя і прадметныя).  

 

Асноўная літаратура 

 

1. Камароўскі Я.М., Красней В.П., Лазоўскі У.М., Сямешка Л.І., Шчарбакова І.М. 

Сучасная беларуская мова: Уводзіны. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. 

Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія, Фразеалогія. Фразеаграфія: Вучэб. дапам. 

– 2-е выд., дапрац. і дап. – Мінск: Выш. шк., 1995.  

2. Сцяцко П.У. Уводзіны ў мовазнаўства: Дапаможнік. – Гродна: ГрДУ, 2001.  

3. Сямешка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы. – Мінск: 

Універсітэцкае, 1996.  

Дадатковая літаратура 

  

1. Беларуская мова: хрэстаматыя / З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: ПУП Изд-во 

“Юнипресс”, 2005.  

2. Беларуская мова: Энцыклапедыя / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: БелЭН, 1994.  

3. Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. А.Я. Баханькова. – 

Мінск: Навука і тэхніка, 1994. 

4. Лепешаў І.Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні: 

Дапаможнік. – Гродна: ГрДУ, 2002.  

5. Плотнікаў Б.А. Беларускае слоўніцтва: Вучэбны дапаможнік. – Мінск: Акадэмія 

кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 2003.  

6. Сцяцко П.У. і інш. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў / П.У. Сцяцко, М.Ф. Гуліцкі, 

Л.А. Антанюк. – Мн.: Выш.шк., 1990. 

7. Шкраба І. Лексікалогія : тэарэтычна-практычны курс. – Мн.: Тэхналогія, 2012. 

8. Шчэрбін В.К. Гісторыя беларускай лексікаграфіі. Серыя "Лекцыі выкладчыкаў", № 

4. – Мінск: МДЛУ, 1994.  

9. Юрэвіч А.Л. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў. – Мн.: Выд-ва вышэйшай, сярэдняй 

спецыяльнай і прафесійнай адукацыі БССР, 1962. 

 

 

 

КСРС 2. Фразеалогія. 

Пытаннi: 

 

7. Нацыянальна-культурны кампанент у беларускай фразеалогіі. Адлюстраванне ў 

фразеалогіі ўніверсальных і адметных кампанентаў нацыянальнай культуры і 

гісторыі.  
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8. Нацыянальна-культурная спецыфіка беларускай фразеалогіі і парэміялогіі. 

Выхаванне у студэнтаў праз арыгінальны этнафразеалагічны матэрыял павагі і 

цікавасці да моўнай і культурнай спадчыны беларусаў. 

 

Асноўная літаратура 

 

1. Лепешаў І.Я. Фразеалогія сучаснай беларускай мовы: Вучэб. Дапам. Для філ. фак. 

ВНУ. – Мінск: Выш. шк., 1998.   

2. Сцяцко П.У. Уводзіны ў мовазнаўства: Дапаможнік. – Гродна: ГрДУ, 2001.  

3. Сямешка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы. – Мінск: 

Універсітэцкае, 1996.  

  

Дадатковая літаратура 

  

1. Беларуская мова: хрэстаматыя / З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: ПУП Изд-во 

“Юнипресс”, 2005.  

2. Беларуская мова: Энцыклапедыя / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: БелЭН, 1994.  

3. Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. А.Я. Баханькова. – 

Мінск: Навука і тэхніка, 1994. 

4. Лепешаў І.Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні: 

Дапаможнік. – Гродна: ГрДУ, 2002.  

 

 

ЗМЕСТ ПІСЬМОВАЙ РАБОТЫ 

Заданне 1. 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 

 

Заданне 2. 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. Да 

беларускіх выразаў па магчымасцi падбярыце адпаведнікі з рускай мовы. 

 

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

пчолы як гусі, рэзгінамі мѐд носяць. 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 прыстане. 9) Спрыкрыцца як ваўкалака 10) Намачаешся ў яго верашчакі, як цыган 
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шылам. 11) Язык ходзiць як мянташка па касе. 12) Усяе талакі – свае дзве рукі. 13) Жыццѐ 

крынiчыць. 14) Клѐку ў галаве не мае. 

 

Заданне 3. 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, вавілонскае стоўпатварэнне, казѐл адпушчэння, манна нябесная, 

чакаць манны нябеснай,  манна з неба сыплецца (падае).  
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ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ  

ДЫЯГНОСТЫКІ 

 

Для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне “Лексікалогія славянскай мовы” 

выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: 

- вуснае (пісьмовае) апытванне падчас заняткаў; 

- пісьмовыя работы (практыкаванні па выяўленню нацыянальна-культурнага 

кампанента ў структуры моўных адзінак рознага ўзроўню, тэзісы да навукова-тэарэтычных 

артыкулаў па праблемах лексікалогіі, лексікаграфіі, фразеалогіі); 

- тэсты па вывучаемых раздзелах (тэмах); 

- адзнака на практычных занятках; 

- выніковая форма атэстацыі (залік). 

-  

 

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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