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Тлумачальная запіска 

 

Вучэбны курс «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» з‟яўляецца 

важным звяном у фарміраванні лінгвістычнай кампетэнцыі студэнтаў-

філолагаў, спрыяе разуменню прычынна-выніковых сувязей у мове. Змест 

курса абагульняе, паглыбляе, сістэматызуе веды з розных напрамкаў 

беларусістыкі, засваенне прапанаванага матэрыялу важнае для грунтоўнай і 

ўсебаковай падрыхтоўкі спецыялістаў-філолагаў у галіне замежных моў, 

паколькі, дазваляючы ў поўнай меры выкарыстоўваць вывучанае раней у 

межах іншых вучэбных дысцыплін, развівае лінгвістычнае мысленне 

студэнтаў, умацоўвае агульнанавуковыя і агульналінгвістычныя ўменні і 

навыкі. 

Мэта дысцыпліны «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» – 

фарміраванне прафесійнай лінгвістычнай кампетэнцыі будучых спецыялістаў-

філолагаў, падрыхтоўка высокакваліфікаваных спецыялістаў па замежнай 

(рамана-германскай і ўсходняй) філалогіі для педагагічнай дзейнасці ва ўстановах 

сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай, сярэдне-спецыяльнай адукацыі, перакладчыкаў, 

супрацоўнікаў устаноў асветы, культуры, друку, навукова-даследчых арганізацый 

Рэспублікі Беларусь.  

Задачы дысцыпліны: 

– ствараць умовы для фарміравання ўсвядомленага разумення студэнтамі месца 

беларускай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры і духоўным станаўленні 

нацыі; 

– садзейнічаць выпрацоўцы ўмення арыентавацца ў тэарэтычных і 

практычных праблемах функцыянавання беларускай мовы; 

– спрыяць стварэнню цэласнага сістэмнага ўяўлення аб функцыянаванні 

мовы ў яе стылявых і жанравых разнавіднасцях; 

– садзейнічаць выпрацоўцы і ўдасканаленню ўменняў і навыкаў 

самастойнага аналізу моўных з‟яў; 

– спрыяць узбагачэнню слоўнікавага запасу студэнтаў; 

– ствараць умовы для удасканалення навыкаў і ўменняў якаснага і 

дакладнага перакладу спецыяльных тэкстаў з рускай мовы на беларускую 

і наадварот; 

– спрыяць выпрацоўцы ў студэнтаў навыкаў правільнага, дакладнага, 

чыстага, выразнага і разнастайнага маўлення; 

– заахвочваць фарміраванне ўмення мэтазгодна выкарыстоўваць сродкі 

беларускай мовы ў навуковай і практычнай дзейнасці; 

– спрыяць фарміраванню камунікатыўна развітой асобы, здольнай 

наладжваць кантакты на нацыянальнай мове; 

– выхоўваць ў студэнтаў павагу да беларускага народа як носьбіта беларускай 

мовы, адчуванне сябе неад‟емнай яго часткай;  

– выхоўваць любоў і павагу да мастацкага слова, духоўнай і інтэлектуальнай 

спадчыны беларускага народа, пачуццѐ нацыянальнай самапавагі, імкнення да 

далейшага ўзбагачэння лексічных сродкаў беларускай мовы; 



4 

 

– садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных, творчых спецыялістаў з 

развітым крытычным мысленнем, здольных вырашаць складаныя моўна-

сацыяльныя праблемы бытавання беларускай мовы ва ўмовах дзяржаўнага 

білінгвізму. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен: 

ведаць: 

– змест асноўных лінгвістычных паняццяў; 

– ролю мовы і маўлення ў працэсе сацыялізацыі асобы; 

–  месца і ролю беларускай мовы ў славянскім свеце і ў 

індаеўрапейскай моўнай супольнасці; 

– паходжанне і этапы развіцця беларускай мовы; 

– персаналіі знакавых дзеячаў беларускай лінгвістыкі; 

– функцыянальныя стылі сучаснай беларускай літаратурнай мовы, іх 

жанравую сістэму; 

– сістэму літаратурных норм беларускай мовы; 

умець: 

 карыстацца лінгвістычнай тэрміналогіяй: дыферэнцыраваць асноўныя 

моўныя адзінкі; 

 характарызаваць лексічныя адзінкі паводле паходжання, выкарыстання, 

камунікатыўнай запатрабаванасці; 

 адрозніваць лексічныя адзінкі розных відаў спецыяльнай лексікі; 

 абгрунтавана і доказна вызначаць стылістычную прыналежнасць 

аналізаванага тэксту; 

 самастойна працаваць з навукова-даведачнай і метадычнай літаратурай 

па мовазнаўстве;  

валодаць: 

 нормамі вуснага і пісьмовага маўлення сучаснай беларускай 

літаратурнай мовы; 

 навыкамі напісання тэкстаў розных жанраў, свядома карыстаючыся 

моўнымі адзінкамі ў адпаведнасці са стылем, мэтай, сітуацыяй, тэмай 

выказвання; 

 навыкамі эфектыўных маўленчых паводзін у розных сітуацыях 

прафесійных і справавых зносін; 

 навыкамі перакладу навуковых, спецыяльных і службовых тэкстаў з 

рускай на беларускую мову і наадварот; 

 карыстацца рознымі тыпамі слоўнікаў. 

Вучэбная дзейнасць на практычных занятках, а таксама падчас 

самастойнай падрыхтоўкі студэнтаў у межах курса «Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)» ажыццяўляецца на аснове прынцыпаў навуковасці і 

даступнасці, пераемнасці і перспектыўнасці, сістэмнасці і паслядоўнасці, 

сувязі тэорыі з практыкай, актыўнасці і самастойнасці і інш. Падчас 

засваення тэарэтычнага матэрыялу звяртаецца ўвага не толькі на 

ўнутрыўзроўневыя, міжузроўневыя, але і на міжпрадметныя сувязі. Так, 

удасканальваюцца веды па лексіцы, фанетыцы, словаўтварэнні, марфалогіі, 
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сінтаксісе, стылістыцы сучаснай беларускай мовы, актуалізуюцца веды па 

агульным мовазнаўстве. Фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў адбываецца 

ў цеснай сувязі з такімі лінгвістычнымі дысцыплінамі, як гістарычная 

граматыка, дыялекталогія, гісторыя беларускай літаратурнай мовы, сучасная 

руская мова, уводзінамі ў мовазнаўства. Такім чынам, вывучэнне курса 

«Беларуская мова (прафесійная лексіка)» скіроўвае на засваенне мовы як 

суладнай сістэмы ва ўсім аб‟ѐме яе ўласцівасцей і функцый, што садзейнічае 

матывацыі навучання, стымулюе пошукавую дзейнасць па выяўленні 

заканамернасцей мовы і яе камунікатыўнай накіраванасці. На аснове 

матывацыі фарміруецца, замацоўваецца і развіваецца цікавасць студэнтаў да 

прадмета вывучэння, да папаўнення ўласных ведаў і самаадукацыі, 

павышаецца творчы патэнцыял, развіваюцца індывідуальныя здольнасці. 

На практычных занятках выкарыстоўваюцца разнастайныя метады і 

прыѐмы навучання: індывідуальнае, франтальнае або выбарачнае апытанне, 

праца з інфармацыйна-даведачнымі матэрыяламі, пісьмовыя работы, сярод 

якіх пераклад, міні-сачыненне, напісанне анатацыі, выкананне тэставых 

заданняў, іншыя віды навучальных творчых работ, стылістычны аналіз 

тэксту і інш., што стварае ўмовы для фарміравання лінгвістычнай і 

маўленчай кампетэнцый. Асаблівая ўвага надаецца падрыхтоўцы вусных 

выказванняў, што садзейнічае ўдасканаленню ўмення самастойна працаваць з 

філалагічнай літаратурай (слоўнікамі, акадэмічнымі граматыкамі, 

энцыклапедыямі, навуковай і навукова-папулярнай літаратурай, артыкуламі і 

інш.), што спрыяе самастойнаму асэнсавання моўных з‟яў, паглыбленню ці 

падагульненню ведаў па вывучанай тэме, раздзеле; фарміраванню ўмення 

аналізаваць, сістэматызаваць, параўноўваць, дыферэнцаваць моўныя з‟явы, 

класіфікаваць моўныя адзінкі на аснове выяўлення спецыфічных, прыватных 

і агульных прымет, рабіць абгрунтаваныя вывады; развівае інтэлектуальныя 

здольнасці, садзейнічае самастойнаму назапашванню ведаў.  

Такім чынам, змест і задачы вучэбнага курса «Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)» скіраваны на тое, каб дапамагчы студэнтам 

асэнсаваць мову як суладную сістэму, у якой усе ўзроўні ўзаемазвязаны і 

ўзаемаабумоўлены, садзейнічаць фарміраванню навыкаў самастойнага 

аналізу моўных і сацыялінгвістычных фактаў і з‟яў, прафесійных моўных і 

маўленчых ўменняў і навыкаў, рэалізацыі індывідуальных траекторый 

станаўлення і развіцця асобы філолага і педагога. 

Агульная колькасць гадзін, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны для студэнтаў 2 курса (8 семестр), складае 50 гадз. (1-21 05 06 

Рамана-германская філалогія). 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 34 гадз.  

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзѐнная.  

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 34 гадз. – 

практычных. 
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Агульная колькасць гадзін, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны для студэнтаў 2 курса (8 семестр), складае 52 гадз. (1-21 05 07 

Усходняя філалогія). 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 34 гадз. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзѐнная. 

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 

34 гадз. – практычных. 

 

Змест вучэбнага матэрыялу 

 

Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» 

 

Прадмет і задачы курса. Месца курса ў сістэме сацыяльна- 

гуманітарных навук, яго сувязь з іншымі дысцыплінамі (гісторыяй 

літаратурнай мовы, лексікалогіяй, стылістыкай і культурай маўлення). Роля 

курса ў фарміраванні і развіцці сацыяльна-асобасных і сацыяльна-

прафесійных кампетэнцый выпускнікоў ВНУ. 

 

Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і 

нацыянальных каштоўнасцей 

 

Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве. Беларуская мова – форма 

нацыянальнай культуры беларусаў. 

Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця. 

Старабеларуская літаратурная мова ХІV–ХVІ стст. Дзяржаўны статус 

беларускай мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім. Нацыянальна-моўная 

палітыка Рэчы Паспалітай і яе вынікі. Беларуская мова ў часы Расійскай 

імперыі ва ўмовах адсутнасці беларускай дзяржаўнасці. Новая (сучасная) 

беларуская літаратурная мова ХІХ – пачатку ХХ стст. Развіццѐ і 

функцыянаванне беларускай літаратурнай мовы ў ХХ – пачатку ХХІ стст. 

 

Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму 

Паняцце білінгвізму. Моўная інтэрферэнцыя як вынік білінгвізму. Віды 

інтэрферэнцыі. 

Паняцце моўнай нормы. 

Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прычыны іх 

парушэння. Асаблівасці беларускага літаратурнага вымаўлення ў параўнанні 

з рускім. 

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Назоўнік. 

Несупадзенне ў родзе, ліку і скланенні. Асаблівасці скланення прозвішчаў, 

імѐнаў і геаграфічных назваў. 

Прыметнік. Утварэнне і ўжыванне форм ступеней параўнання якасных 

прыметнікаў. Выкарыстанне элятыўных форм у беларускай і рускай мовах. 

Прыналежныя прыметнікі, іх утварэнне. 
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Займеннік. Асаблівасці ўжывання асабовых, азначальных, адмоўных і 

няпэўных займеннікаў. 

Лічэбнік. Скланенне лічэбнікаў і асаблівасці іх ужывання з назоўнікамі. 

Дзеяслоў. Спецыфіка спражэння. Ужыванне суфіксаў дзеясловаў. 

Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як формы дзеяслова. Асаблівасці іх утварэння 

і ўжывання ў беларускай мове. Спосабы перадачы дзеепрыметнікаў у складзе 

тэрміналагічных словазлучэнняў пры перакладзе на беларускую мову. 

Прыслоўе. Асаблівасці ўтварэння і ўжывання форм ступеней 

параўнання ў адрозненне ад рускай мовы. 

Сінтаксічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы. Адрозненні ў 

будове некаторых словазлучэнняў у беларускай і рускай мовах. Каардынацыя 

дзейніка і выказніка ў сказе. 

 

Лексічная сістэма беларускай літаратурнай мовы 

 

Лексіка беларускай мовы паводле паходжання (спрадвечна беларуская і 

запазычаная). Змены ў лексічнай сістэме беларускай мовы: актыўная і 

пасіўная лексіка. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага 

выкарыстання. Спецыяльная лексіка як частка лексічнай сістэмы сучаснай 

беларускай літаратурнай мовы. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай 

лексікі. 

Паняцце тэрміна. Слова і словазлучэнне ў ролі тэрміна. 

Тэрміналогія. Галіновыя тэрміналагічныя сістэмы Узаемасувязь 

тэрміналагічнай і агульнаўжывальнай лексікі (тэрміналагізацыя і 

дэтэрміналагізацыя). Асаблівасці словаўтварэння беларускай тэрміналогіі 

(прадуктыўныя спосабы і сродкі). Тэрміны, запазычаныя з іншых моў, іх 

асваенне беларускай мовай. 

З гісторыі беларускай навуковай тэрміналогіі. Асноўныя прынцыпы яе 

выпрацоўкі ў 20-30-я гг. ХХ ст. Крыніцы фарміравання беларускай 

тэрміналогіі. Роля жывой народнай мовы ў складванні і развіцці беларускай 

тэрміналагічнай лексікі. Беларуская навуковая тэрміналогія на сучасным 

этапе. 

Тыпы слоўнікаў. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі, іх роля і месца ў 

лексікаграфічнай сістэме беларускай мовы. Сістэма падачы тэрмінаў у 

тлумачальных і перакладных слоўніках, у слоўніках іншамоўных слоў. 

Звесткі з гісторыі беларускай тэрміналагічнай лексікаграфіі. 

 

Функцыянальныя стылі мовы 

 

Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных 

стыляў (навуковы, афіцыйна-справавы, публіцыстычны, мастацкі, размоўны, 

канфесійны). 

Навуковы стыль і яго асноўныя падстылі (уласна навуковы 

(акадэмічны), вучэбна-навуковы, навукова-папулярны). Функцыі навуковага 



8 

 

стылю, яго жанры і адметныя лексічныя, марфалагічныя і сінтаксічныя 

асаблівасці. 

Афіцыйна-справавы стыль і яго асноўныя падстылі (канцылярскі, 

юрыдычны, дыпламатычны). Функцыі афіцыйна-справавога стылю, яго 

жанры і адметныя лексічныя, марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці. 

Публіцыстычны стыль і яго асноўныя асаблівасці. Узаемапранікненне 

стыляў. 

 

Навуковы стыль 

 

Асноўныя рысы навуковага стылю (падрыхтаванасць маўлення, 

пераважна яго пісьмовая форма ў выглядзе маналогу, лагічная паслядоўнасць 

выказвання, сцісласць пры інфарматыўнай насычанасці зместу). 

Моўныя сродкі навуковага стылю: лексічныя (насычанасць тэрмінамі, 

перавага абстрактнай лексікі і інш.), марфалагічныя (пераважнае ўжыванне 

назоўнікаў, пашыранасць формы роднага склону, асаблівая функцыя 

займенніка мы, шырокае выкарыстанне дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў, 

вытворных прыназоўнікаў і інш.), сінтаксічныя (пашыранасць 

складаназалежных сказаў з аднароднымі членамі, пабочнымі словамі і 

ўстаўнымі канструкцыямі, сродкі лагічнай сувязі паміж сказамі і інш.). 

Паняцце аб падмове навук. Этапы і асаблівасці фарміравання 

тэрмінасістэмы філалагічных навук. Выкарыстанне невербальных сродкаў 

(табліцы, графікі, схемы). 

Жанравая разнастайнасць навуковага стылю (артыкул, даклад, рэферат, 

анатацыя, рэзюме і інш.), агульныя патрабаванні да іх напісання і 

афармлення. 

Кампазіцыя пісьмовага навуковага тэксту і вуснага выступлення, іх 

афармленне. Рубрыкацыя навуковага тэксту. Абзац як структурная адзінка 

тэксту. Цытаты і спасылкі, іх афармленне. Актуальныя патрабаванні да 

мультымедыйнай прэзентацыі як суправаджэння вуснага навуковага 

маўлення. 

Пераклад на беларускую мову навуковых тэкстаў. 

 

Афіцыйна-справавы стыль 

 

Асноўныя рысы афіцыйна-справавога стылю (пераважна пісьмовая 

форма функцыянавання, уніфікаванасць і стандартызаванасць мовы 

дакументаў, дакладнасць фармулѐвак, лагічнасць маўлення, экспрэсіўная 

нейтральнасць, монасемічнасць лексікі). 

Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю: лексічныя (наяўнасць 

спецыяльнай лексікі, шырокае выкарыстанне наменклатурных назваў, 

складанаскарочаных слоў, прынятых скарачэнняў і інш.), марфалагічныя 

(пашыранасць аддзеяслоўных назоўнікаў, у тым ліку з прэфіксам не-, 

ужыванне назваў асобы паводле сацыяльнага становішча і сферы дзейнасці ў 
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форме мужчынскага роду, спецыфіка выкарыстання займеннікаў, 

пашыранасць інфінітыва і інш.), сінтаксічныя (спецыфіка дзеяслоўнага 

кіравання, расшчапленне выказніка, рэгламентацыя парадку слоў у сказе, 

канструкцыі са складанымі злучнікамі і адыменнымі прыназоўнікамі, 

выкарыстанне безасабовых канструкцый). 

Жанры афіцыйна-справавых тэкстаў (заява, даверанасць, аўтабіяграфія, 

дакладная запіска, тлумачальная запіска, дагавор, справавыя лісты і інш.), 

правілы іх напісання і афармлення. 

Кампазіцыя афіцыйна-справавых тэкстаў. Загаловак і іншыя рэквізіты 

як элементы тэксту службовага дакумента. Роля клішыраваных выразаў у 

арганізацыі тэксту службовых дакументаў. 

Пераклад на беларускую мову афіцыйна-справавых тэкстаў. 

 

Культура прафесійнага маўлення 

 

Мова і маўленне. Маўленчая дзейнасць як індыкатар агульнай 

культуры асобы. Прафесійна арыентаванае маўленне. 

Паняцце культуры маўлення. Асноўныя камунікатыўныя якасці 

маўлення: правільнасць, дарэчнасць, дакладнасць, лагічнасць, чысціня, 

багацце, выразнасць маўлення. 

Правільнасць маўлення і моўныя нормы (арфаграфічныя, 

пунктуацыйныя, лексічныя, арфаэпічныя, акцэнталагічныя, 

словаўтваральныя, марфалагічныя, сінтаксічныя, стылістычныя). Тыповыя 

маўленчыя памылкі, іх прычыны, спосабы выпраўлення. 

Тэхніка і выразнасць маўлення (голас і маўленчае дыханне, дыкцыя, 

інтанацыя і інш.). Узаемадзеянне вербальных і невербальных (жэсты, міміка, 

рухі) сродкаў маўленчай дзейнасці. 

Падрыхтоўка да публічнага выступлення. Асноўныя якасці-паказчыкі 

паспяховага выступлення. 

Маўленчы этыкет і культура зносін. 
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1. Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)»  

(2 г.) 

 2      
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1.1. Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)» 

1. Прадмет і задачы курса. 

2. Месца курса ў сістэме сацыяльна- 

гуманітарных навук, яго сувязь з іншымі 

дысцыплінамі (гісторыяй літаратурнай мовы, 

лексікалогіяй, стылістыкай і культурай 

маўлення). 

3. Роля курса ў фарміраванні і развіцці 

сацыяльна-асобасных і сацыяльна-

прафесійных кампетэнцый выпускнікоў ВНУ. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

«Беларуская 

мова: 

энцыклапедыя» 

вуснае 

апытванне 

2. Беларуская мова і яе месца ў сістэме 

агульначалавечых і нацыянальных 

каштоўнасцей (4 г.) 

 4      

2.1.  Мова і соцыум. Функцыі мовы ў 

грамадстве. Беларуская мова – форма 

нацыянальнай культуры беларусаў (2 г.) 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

Б.А. Плотнікаў, 

Л.А. Антанюк 

«Лінгвістычны 

кампендыум» 

вуснае і 

пісьмовае 

апытванне 

2.2. Паходжанне беларускай мовы і асноўныя 

этапы яе развіцця (2 г.) 
1. Беларуская мова сярод моў свету. 

2. Тэорыі паходжання беларускай мовы. 

3. Перыядызацыя беларускай 

літаратурнай мовы.  

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

«Беларуская 

тэставыя 

заданні 
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4. Экстралінгвістычныя фактары развіцця 

і функцыянавання беларускай мовы ў 

мінулыя часы: дзяржаўны статус беларускай 

мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім; 

нацыянальна-моўная палітыка Рэчы 

Паспалітай і яе вынікі; беларуская мова ў 

часы Расійскай імперыі ва ўмовах адсутнасці 

беларускай дзяржаўнасці. 

5. Новая (сучасная) беларуская 

літаратурная мова ХІХ – пачатку ХХ стст. 

6. Развіццѐ і функцыянаванне беларускай 

літаратурнай мовы ў ХХ – пачатку ХХІ стст. 

мова: 

энцыклапедыя» 

3.  Функцыянаванне беларускай мовы ва 

ўмовах білінгвізму (4 г.) 

 4      

3.1. Паняцце білінгвізму (2 г.) 

1. Сутнасць і віды білінгвізму. 

2. Моўная інтэрферэнцыя як вынік 

білінгвізму. 

3. Віды інтэрферэнцыі. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

дыскусія 

3.2. Паняцце моўнай нормы (2 г.) 

1. Арфаэпічныя нормы беларускай 

літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння. 

2. Асаблівасці беларускага літаратурнага 

вымаўлення ў параўнанні з рускім. 

3. Марфалагічныя нормы беларускай 

літаратурнай мовы.  

4. Сінтаксічныя нормы беларускай 

літаратурнай мовы. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

Граматычны 

слоўнік 

назоўніка, 

Граматычны 

слоўнік 

дзеяслова, 

камп‟ютарныя 

тэсты 
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Граматычны 

слоўнік 

прыметніка, 

лічэбніка і 

прыслоўя, 

камп‟ютарныя 

тэсты 

4. Лексічная сістэма беларускай мовы (4 г.)  4      

4.1. Характарыстыка лексікі беларускай мовы 

паводле паходжання, камунікатыўнай 

запатрабаванасці і выкарыстання (2 г.) 

1. Лексіка беларускай мовы паводле 

паходжання (спрадвечна беларуская і 

запазычаная). 

2. Змены ў лексічнай сістэме беларускай 

мовы: актыўная і пасіўная лексіка. 

3. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка 

абмежаванага выкарыстання. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

Тлумачальны 

слоўнік 

беларускай мовы, 

Этымалагічны 

слоўнік 

беларускай мовы 

вуснае 

навуковае 

паведамленне 

4.2. Спецыяльная лексіка як частка лексічнай 

сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай 

мовы (2 г.) 

1. Паняцце тэрміна. Слова і словазлучэнне 

ў ролі тэрміна. 

2. Адрозненне тэрміналагічнай і 

прафесійнай лексікі. 

3. Узаемасувязь тэрміналагічнай і 

агульнаўжывальнай лексікі (тэрміналагізацыя 

і дэтэрміналагізацыя). 

4. Асаблівасці словаўтварэння беларускай 

тэрміналогіі (прадуктыўныя спосабы і 

сродкі). 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

Лингвистический 

энциклопедиче-

ский словарь 

вуснае і 

пісьмовае 

апытванне 
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5. Тэрміны, запазычаныя з іншых моў, іх 

асваенне беларускай мовай. 

6. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі, іх 

роля і месца ў лексікаграфічнай сістэме 

беларускай мовы. Сістэма падачы тэрмінаў у 

тлумачальных і перакладных слоўніках, у 

слоўніках іншамоўных слоў. 

7. Звесткі па гісторыі беларускай 

навуковай тэрміналогіі і тэрміналагічнай 

лексікаграфіі. 
5. Функцыянальныя стылі мовы (4 г.)  4      

5.1. Асноўныя палажэнні функцыянальнай 

стылістыкі (2 г.) 

1. Паняцце функцыянальнага стылю. 

2. Класіфікацыя функцыянальных стыляў 

(навуковы, афіцыйна-справавы, 

публіцыстычны, мастацкі, размоўны, 

канфесійны). 

3. Прынцыпы стылістычнага аналізу. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

вуснае 

апытванне 

5.2. Стылістычны аналіз тэкстаў (2 г.) 

1. Адрозненне тэкстаў навуковага, 

афіцыйна-справавога, публіцыстычнага, 

мастацкага, размоўнага, канфесійнага стыляў. 

2. Выпадкі ўзаемапранікнення стыляў на 

прыкладзе сучасных публіцыстычных 

тэкстаў. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

Б.А. Плотнікаў, 

Л.А. Антанюк 

«Лінгвістычны 

кампендыум» 

вуснае і 

пісьмовае 

апытванне 

6. Навуковы стыль (6 г.)  6      

6.1. Агульная характарыстыка тэкстаў 

навуковага стылю філалагічнага профілю 

(2 г.) 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

вуснае 

апытванне 
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1. Асноўныя рысы навуковага стылю. 

2. Моўныя сродкі навуковага стылю: 

лексічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя. 

3. Этапы і асаблівасці фарміравання 

тэрмінасістэмы філалагічных навук. 

4. Выкарыстанне невербальных сродкаў 

(табліцы, графікі, схемы). 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

электронны 

падручнік 

6.2. Стылістыка навуковага тэксту (2 г.) 

1. Жанравая разнастайнасць навуковага 

стылю (артыкул, даклад, рэферат, анатацыя, 

рэзюме і інш.), агульныя патрабаванні да іх 

напісання і афармлення. 

2. Кампазіцыя пісьмовага навуковага 

тэксту, яго рубрыкацыя, афармленне. Абзац 

як структурная адзінка тэксту. 

3. Цытаты і спасылкі, іх афармленне. 

4. Кампазіцыя вуснага навуковага 

выступлення. Актуальныя патрабаванні да 

суправаджальнай мультымедыйнай 

прэзентацыі. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

пісьмовая 

работа 

(напісанне 

анатацыі на 

навуковы 

артыкул) 

6.3. Спецыфіка перакладу навуковых тэкстаў 

на беларускую мову (2 г.) 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

пісьмовая 

работа 

(пераклад) 

7. Афіцыйна-справавы стыль (4 г.)  4      

7.1. Агульная характарыстыка тэкстаў 

афіцыйна-справавога стылю (2 г.) 
1. Асноўныя рысы афіцыйна-справавога 

стылю. 

2. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога 

стылю: лексічныя, марфалагічныя, 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

электронны 

вуснае 

апытванне 
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сінтаксічныя. Роля клішыраваных выразаў у 

арганізацыі тэксту службовых дакументаў. 

3. Жанравая разнастайнасць афіцыйна-

справавых тэкстаў (заява, даверанасць, 

аўтабіяграфія, дакладная запіска, 

тлумачальная запіска, дагавор, справавыя 

лісты і інш.). 

падручнік 

7.2. Праца з тэкстамі афіцыйна-справавога-

стылю: тэорыя і практыка іх складання і 

перакладу (2 г.) 

1. Патрабаванні да напісання і 

афармлення афіцыйна-справавых тэкстаў 

розных жанраў. 

2. Кампазіцыя афіцыйна-справавых 

тэкстаў. Загаловак і іншыя рэквізіты як 

элементы тэксту службовага дакумента. 

3. Пераклад на беларускую мову 

афіцыйна-справавых тэкстаў. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

пісьмовая 

работа 

8. Культура прафесійнага маўлення (6 г.)  6      

8.1. Культура мовы асобнага чалавека: 

лінгвістычны, сацыяльна-пісхалагічны, 

дыскурсіўна-прагматычны аспекты (2 г.) 

1. Дыхатамія паняццяў мовы і маўлення. 

2. Маўленчая дзейнасць як індыкатар 

агульнай культуры асобы. 

3. Маўленчы этыкет і культура зносін. 

4. Прафесійна арыентаванае маўленне. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

вуснае 

апытванне 

8.2. Паняцце культуры маўлення (2 г.) 

1. Асноўныя камунікатыўныя якасці 

маўлення: правільнасць, дарэчнасць, 

дакладнасць, лагічнасць, чысціня, багацце, 

выразнасць маўлення. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

вуснае і 

пісьмовае 

апытванне 
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2. Правільнасць маўлення і моўныя нормы 

(арфаграфічныя, пунктуацыйныя, лексічныя, 

арфаэпічныя, акцэнталагічныя, 

словаўтваральныя, марфалагічныя, 

сінтаксічныя, стылістычныя). Тыповыя 

маўленчыя памылкі, іх прычыны, спосабы 

выпраўлення. 

электронны 

падручнік 

8.3. Падрыхтоўка да публічнага выступлення 

(2 г.) 

1. Асноўныя якасці-паказчыкі 

паспяховага выступлення. 

2. Тэхніка і выразнасць маўлення (голас і 

маўленчае дыханне, дыкцыя, інтанацыя і 

інш.). 

3. Узаемадзеянне вербальных і 

невербальных (жэсты, міміка, рухі) сродкаў 

маўленчай дзейнасці. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

вуснае 

навуковае 

паведамленне 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ  

(усходняя філалогія) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)»  

(2 г.) 

 2      

1.1. Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)» 

4. Прадмет і задачы курса. 

5. Месца курса ў сістэме сацыяльна- 

гуманітарных навук, яго сувязь з іншымі 

дысцыплінамі (гісторыяй літаратурнай мовы, 

лексікалогіяй, стылістыкай і культурай 

маўлення). 

6. Роля курса ў фарміраванні і развіцці 

сацыяльна-асобасных і сацыяльна-

прафесійных кампетэнцый выпускнікоў ВНУ. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

«Беларуская 

мова: 

энцыклапедыя» 

вуснае 

апытванне 
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2. Беларуская мова і яе месца ў сістэме 

агульначалавечых і нацыянальных 

каштоўнасцей (4 г.) 

 4      

2.1.  Мова і соцыум. Функцыі мовы ў 

грамадстве. Беларуская мова – форма 

нацыянальнай культуры беларусаў (2 г.) 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

Б.А. Плотнікаў, 

Л.А. Антанюк 

«Лінгвістычны 

кампендыум» 

вуснае і 

пісьмовае 

апытванне 

2.2. Паходжанне беларускай мовы і асноўныя 

этапы яе развіцця (2 г.) 
7. Беларуская мова сярод моў свету. 

8. Тэорыі паходжання беларускай мовы. 

9. Перыядызацыя беларускай 

літаратурнай мовы.  

10. Экстралінгвістычныя фактары 

развіцця і функцыянавання беларускай мовы 

ў мінулыя часы: дзяржаўны статус 

беларускай мовы ў Вялікім Княстве 

Літоўскім; нацыянальна-моўная палітыка 

Рэчы Паспалітай і яе вынікі; беларуская мова 

ў часы Расійскай імперыі ва ўмовах 

адсутнасці беларускай дзяржаўнасці. 

11. Новая (сучасная) беларуская 

літаратурная мова ХІХ – пачатку ХХ стст. 

12. Развіццѐ і функцыянаванне беларускай 

літаратурнай мовы ў ХХ – пачатку ХХІ стст. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

«Беларуская 

мова: 

энцыклапедыя» 

тэставыя 

заданні 

3.  Функцыянаванне беларускай мовы ва 

ўмовах білінгвізму (4 г.) 

 4      
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3.1. Паняцце білінгвізму (2 г.) 

4. Сутнасць і віды білінгвізму. 

5. Моўная інтэрферэнцыя як вынік 

білінгвізму. 

6. Віды інтэрферэнцыі. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

дыскусія 

3.2. Паняцце моўнай нормы (2 г.) 

5. Арфаэпічныя нормы беларускай 

літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння. 

6. Асаблівасці беларускага літаратурнага 

вымаўлення ў параўнанні з рускім. 

7. Марфалагічныя нормы беларускай 

літаратурнай мовы.  

8. Сінтаксічныя нормы беларускай 

літаратурнай мовы. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

Граматычны 

слоўнік 

назоўніка, 

Граматычны 

слоўнік 

дзеяслова, 

Граматычны 

слоўнік 

прыметніка, 

лічэбніка і 

прыслоўя, 

камп‟ютарныя 

тэсты 

камп‟ютарныя 

тэсты 

4. Лексічная сістэма беларускай мовы (4 г.)  4      

4.1. Характарыстыка лексікі беларускай мовы 

паводле паходжання, камунікатыўнай 

запатрабаванасці і выкарыстання (2 г.) 

4. Лексіка беларускай мовы паводле 

паходжання (спрадвечна беларуская і 

запазычаная). 

5. Змены ў лексічнай сістэме беларускай 

мовы: актыўная і пасіўная лексіка. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

Тлумачальны 

слоўнік 

беларускай мовы, 

вуснае 

навуковае 

паведамленне 
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6. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка 

абмежаванага выкарыстання. 
Этымалагічны 

слоўнік 

беларускай мовы 

4.2. Спецыяльная лексіка як частка лексічнай 

сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай 

мовы (2 г.) 

8. Паняцце тэрміна. Слова і словазлучэнне 

ў ролі тэрміна. 

9. Адрозненне тэрміналагічнай і 

прафесійнай лексікі. 

10. Узаемасувязь тэрміналагічнай і 

агульнаўжывальнай лексікі (тэрміналагізацыя 

і дэтэрміналагізацыя). 

11. Асаблівасці словаўтварэння 

беларускай тэрміналогіі (прадуктыўныя 

спосабы і сродкі). 

12. Тэрміны, запазычаныя з іншых моў, іх 

асваенне беларускай мовай. 

13. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі, 

іх роля і месца ў лексікаграфічнай сістэме 

беларускай мовы. Сістэма падачы тэрмінаў у 

тлумачальных і перакладных слоўніках, у 

слоўніках іншамоўных слоў. 

14. Звесткі па гісторыі беларускай 

навуковай тэрміналогіі і тэрміналагічнай 

лексікаграфіі. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

Лингвистический 

энциклопедиче-

ский словарь 

вуснае і 

пісьмовае 

апытванне 

5. Функцыянальныя стылі мовы (4 г.)  4      

5.1. Асноўныя палажэнні функцыянальнай 

стылістыкі (2 г.) 

4. Паняцце функцыянальнага стылю. 

5. Класіфікацыя функцыянальных стыляў 

(навуковы, афіцыйна-справавы, 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

вуснае 

апытванне 
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публіцыстычны, мастацкі, размоўны, 

канфесійны). 

6. Прынцыпы стылістычнага аналізу. 

5.2. Стылістычны аналіз тэкстаў (2 г.) 

3. Адрозненне тэкстаў навуковага, 

афіцыйна-справавога, публіцыстычнага, 

мастацкага, размоўнага, канфесійнага стыляў. 

4. Выпадкі ўзаемапранікнення стыляў на 

прыкладзе сучасных публіцыстычных 

тэкстаў. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

Б.А. Плотнікаў, 

Л.А. Антанюк 

«Лінгвістычны 

кампендыум» 

вуснае і 

пісьмовае 

апытванне 

6. Навуковы стыль (6 г.)  6      

6.1. Агульная характарыстыка тэкстаў 

навуковага стылю філалагічнага профілю 

(2 г.) 

5. Асноўныя рысы навуковага стылю. 

6. Моўныя сродкі навуковага стылю: 

лексічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя. 

7. Этапы і асаблівасці фарміравання 

тэрмінасістэмы філалагічных навук. 

8. Выкарыстанне невербальных сродкаў 

(табліцы, графікі, схемы). 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

электронны 

падручнік 

вуснае 

апытванне 

6.2. Стылістыка навуковага тэксту (2 г.) 

5. Жанравая разнастайнасць навуковага 

стылю (артыкул, даклад, рэферат, анатацыя, 

рэзюме і інш.), агульныя патрабаванні да іх 

напісання і афармлення. 

6. Кампазіцыя пісьмовага навуковага 

тэксту, яго рубрыкацыя, афармленне. Абзац 

як структурная адзінка тэксту. 

7. Цытаты і спасылкі, іх афармленне. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

пісьмовая 

работа 

(напісанне 

анатацыі на 

навуковы 

артыкул) 
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8. Кампазіцыя вуснага навуковага 

выступлення. Актуальныя патрабаванні да 

суправаджальнай мультымедыйнай 

прэзентацыі. 
6.3. Спецыфіка перакладу навуковых тэкстаў 

на беларускую мову (2 г.) 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

пісьмовая 

работа 

(пераклад) 

7. Афіцыйна-справавы стыль (4 г.)  4      

7.1. Агульная характарыстыка тэкстаў 

афіцыйна-справавога стылю (2 г.) 
4. Асноўныя рысы афіцыйна-справавога 

стылю. 

5. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога 

стылю: лексічныя, марфалагічныя, 

сінтаксічныя. Роля клішыраваных выразаў у 

арганізацыі тэксту службовых дакументаў. 

6. Жанравая разнастайнасць афіцыйна-

справавых тэкстаў (заява, даверанасць, 

аўтабіяграфія, дакладная запіска, 

тлумачальная запіска, дагавор, справавыя 

лісты і інш.). 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

электронны 

падручнік 

вуснае 

апытванне 

7.2. Праца з тэкстамі афіцыйна-справавога-

стылю: тэорыя і практыка іх складання і 

перакладу (2 г.) 

4. Патрабаванні да напісання і 

афармлення афіцыйна-справавых тэкстаў 

розных жанраў. 

5. Кампазіцыя афіцыйна-справавых 

тэкстаў. Загаловак і іншыя рэквізіты як 

элементы тэксту службовага дакумента. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

пісьмовая 

работа 
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6. Пераклад на беларускую мову 

афіцыйна-справавых тэкстаў. 
8. Культура прафесійнага маўлення (6 г.)  6      

8.1. Культура мовы асобнага чалавека: 

лінгвістычны, сацыяльна-пісхалагічны, 

дыскурсіўна-прагматычны аспекты (2 г.) 

5. Дыхатамія паняццяў мовы і маўлення. 

6. Маўленчая дзейнасць як індыкатар 

агульнай культуры асобы. 

7. Маўленчы этыкет і культура зносін. 

8. Прафесійна арыентаванае маўленне. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

вуснае 

апытванне 

8.2. Паняцце культуры маўлення (2 г.) 

3. Асноўныя камунікатыўныя якасці 

маўлення: правільнасць, дарэчнасць, 

дакладнасць, лагічнасць, чысціня, багацце, 

выразнасць маўлення. 

4. Правільнасць маўлення і моўныя нормы 

(арфаграфічныя, пунктуацыйныя, лексічныя, 

арфаэпічныя, акцэнталагічныя, 

словаўтваральныя, марфалагічныя, 

сінтаксічныя, стылістычныя). Тыповыя 

маўленчыя памылкі, іх прычыны, спосабы 

выпраўлення. 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы, 

электронны 

падручнік 

вуснае і 

пісьмовае 

апытванне 

8.3. Падрыхтоўка да публічнага выступлення 

(2 г.) 

4. Асноўныя якасці-паказчыкі 

паспяховага выступлення. 

5. Тэхніка і выразнасць маўлення (голас і 

маўленчае дыханне, дыкцыя, інтанацыя і 

інш.). 

6. Узаемадзеянне вербальных і 

невербальных (жэсты, міміка, рухі) сродкаў 

 2    вучэбная і 

даведачная 

літаратура, 

дыдактычныя 

матэрыялы 

вуснае 

навуковае 

паведамленне 
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маўленчай дзейнасці. 
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Інфармацыйна-даведачная частка 

 

№ 

п/п 

Асноўная літаратура Год выдання 

1. Абабурка М.В. Культура беларускай мовы. Мінск, 1994. 

2. Азарка В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка / 

В.У. Азарка, А.С. Васілеўская, М.М. Круталевіч.  

Мінск, 2004. 

3. Антанюк Л.А. Беларуская навуковая тэрміналогія: 

фарміраванне, структура, упарадкаванне, 

канструяванне, функцыяніраванне.  

Мінск, 1987. 

4. Асновы культуры маўлення і стылістыкі: вучэб. дапам. 

для студэнтаў філал. фак. ВНУ / У.В. Анічэнка [і інш.]. 

Мінск, 1992. 

5. Арашонкава Г.У. Тэорыя і практыка беларускай 

тэрміналогіі / Г. У. Арашонкава [і інш.]. 

Мінск, 1999. 

6. Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы / З.І. Бадзевіч, 

Л.І. Сямешка, І.Р. Шкраба. 

Мінск, 1996. 

7. Бандаровіч, В.У. Стыльна па-беларуску Мінск, 2013 

8. Беларуская граматыка. Ч. 1., Ч. 2. Мінск, 

1985-1986. 

9. Беларуская мова: Najnowsze dzieje języków 

słowiańskich.  

Opole, 1998. 

10.  Беларуская мова. Энцыклапедыя. Мінск, 1994. 

11.  Граматыка беларускай мовы. Т. 1., Т 2. Мінск, 

1962-1963. 

12. Дзятко Д.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для 

педагогаў / Д.В. Дзятко [і інш.].  

 

Мінск, 2012. 

13. Кавалѐва Л.Я. Англіцызмы ў тэрміналогіі сучаснай 

беларускай літаратурнай мовы. 

Гродна, 

2007. 

14. Каляда А. Беларускае літаратурнае вымаўленне: 

практыкум па дыкцыі і арфаэпіі. 

Мінск, 2006. 

15.  Кароткая граматыка беларускай мовы. Ч. 1, Ч. 2. Мінск, 

2007 -2009. 

16. Каўрус А. Дакумент па-беларуску. Мінск, 1994. 

17. Красней В.П. Беларуская тэрміналогія Мінск, 2011. 

18. Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / 

пад рэд. А.Я. Баханькова. 

Мінск, 1994. 

19. Лепешаў І.Я. Культура маўлення: дапаможнік па курсу 

"Стылістыка і культура мовы" для студэнтаў 

спецыяльнасці 1–21 05 01 “Беларуская філалогія”. 

Гродна, 

2007. 

20. Плотнікаў Б.А. Беларуская мова. Лінгвістычны 

кампендыум / Б.А. Плотнікаў, Л.А. Антанюк. 

Мінск, 2003. 

21. Старасценка Т.Я. Стылістыка беларускай мовы / Мінск, 2010. 

http://www.belarusbook.by/chitatelyam/autors/author/45
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Т.Я. Старасценка, В.В. Урбан, Ф.С. Шумчык. 

22. Старасценка Т.Я. Стылістыка беларускай мовы. Мінск, 2013. 

23. Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы.  Мінск, 1995. 

24. 1. Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы.  Мінск, 1984. 

25.  Шкраба І.Р. Лексікалогія Мінск, 2012. 

26.  Юрэвіч А.К. Стылістыка беларускай мовы.  Мінск, 1992. 

 

 
Дадатковая літаратура 

 

 

27. Беларуская мова: хрэстаматыя / аўт.-склад. З.І. Бадзевіч 

[і інш.]. 

Мінск, 2005 

28.  Капейко Т.В. Лексіка-семантычны спосаб 

тэрмінаўтварэння. 

Магілѐў, 

2007. 

29. Лепешаў І.Я. Сучасная беларуская літаратурная мова. 

Спрэчныя пытанні. 

Гродна, 

2002. 

30.  Ляшчынская В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная 

лексіка: вучэбны дапаможнік. 

Мінск, 2001. 

31. Мінакова Л.М. Беларуская навукова-тэрміналагічная 

тэрміналогія: фарміраванне, функцыянаванне, 

развіцце / Л.М. Мінакова, С.М. Аніськова, 

А.А. Станкевіч. 

Гомель, 

2004. 

32. Михневич А.Я. Слоўка за слоўкам / А.Я. Міхневіч, 

Л.П. Кунцэвіч, Ю.В. Назаранка. 

Мінск, 2006. 

33. Пытанні культуры пісьмовай мовы / пад рэд. 

А.І. Падлужнага. 

Мінск, 1991. 

34. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и 

редактирование служебных документов. –  

М., 1997. 

35. Шакун Л.М. Карані роднай мовы Мінск, 2001. 

36. Шакун Л.М. Словаўтварэнне. Мінск, 1978. 

37. Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста М., 2013. 



28 

 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ 

РАМАНА-ГЕРМАНСКАЙ ФІЛАЛОГІІ 

 
№п/п Назвы раздзелаў, тэм Колькасць аўдыторных гадзін 

Аўдыторныя 
Самаст. 

работа 

Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 

заняткі 

КСР 

1. Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская 

мова (прафесійная лексіка)» 

 2    

2. Беларуская мова і яе месца ў сістэме 

агульначалавечых і нацыянальных 

каштоўнасцей 

 4   2 

3. Функцыянаванне беларускай мовы ва 

ўмовах білінгвізму 

 4   2 

4. Лексічная сістэма беларускай мовы  4   2 

5. Функцыянальныя стылі мовы  4   2 

6. Навуковы стыль  6   4 

7. Афіцыйна-справавы стыль  4   2 

8. Культура прафесійнага маўлення  6   2 

 Усяго:  34   16 

 

 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ 

УСХОДНЯЙ ФІЛАЛОГІІ 

 
№п/п Назвы раздзелаў, тэм Колькасць аўдыторных гадзін 

Аўдыторныя 
Самаст. 

работа 

Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 

заняткі 

КСР 

1. Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская 

мова (прафесійная лексіка)» 

 2    

2. Беларуская мова і яе месца ў сістэме 

агульначалавечых і нацыянальных 

каштоўнасцей 

 4   2 

3. Функцыянаванне беларускай мовы ва 

ўмовах білінгвізму 

 4   2 

4. Лексічная сістэма беларускай мовы  4   2 

5. Функцыянальныя стылі мовы  4   2 

6. Навуковы стыль  6   4 

7. Афіцыйна-справавы стыль  4   2 

8. Культура прафесійнага маўлення  6   4 

 Усяго:  34   18 
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ПЕРАЛІК ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ 

 

1. Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» – 2 гадз. 

1. Прадмет і задачы курса. 

2. Месца курса ў сістэме сацыяльна- гуманітарных навук, яго сувязь з іншымі 

дысцыплінамі (гісторыяй літаратурнай мовы, лексікалогіяй, стылістыкай і 

культурай маўлення). 

3. Роля курса ў фарміраванні і развіцці сацыяльна-асобасных і сацыяльна-

прафесійных кампетэнцый выпускнікоў ВНУ. 

2. Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных 

каштоўнасцей – 4 гадз. 

2.1.  Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве. Беларуская мова – форма 

нацыянальнай культуры беларусаў – 2 гадз. 

2.2.  Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця - 2 гадз. 
1. Беларуская мова сярод моў свету. 

2. Тэорыі паходжання беларускай мовы. 

3. Перыядызацыя беларускай літаратурнай мовы.  

4. Экстралінгвістычныя фактары развіцця і функцыянавання беларускай мовы ў 

мінулыя часы: дзяржаўны статус беларускай мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім; 

нацыянальна-моўная палітыка Рэчы Паспалітай і яе вынікі; беларуская мова ў 

часы Расійскай імперыі ва ўмовах адсутнасці беларускай дзяржаўнасці. 

5. Новая (сучасная) беларуская літаратурная мова ХІХ – пачатку ХХ стст. 

6. Развіццѐ і функцыянаванне беларускай літаратурнай мовы ў ХХ – пачатку ХХІ 

стст. 

3. Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму – 4 гадз. 

3.1.  Паняцце білінгвізму - 2 гадз. 

1. Сутнасць і віды білінгвізму. 

2. Моўная інтэрферэнцыя як вынік білінгвізму. 

3. Віды інтэрферэнцыі. 

3.2. Паняцце моўнай нормы - 2 гадз. 

1. Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння. 

2. Асаблівасці беларускага літаратурнага вымаўлення ў параўнанні з рускім. 

3. Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. 

4. Сінтаксічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. 

4. Лексічная сістэма беларускай мовы – 4 гадз. 

4.1.  Характарыстыка лексікі беларускай мовы паводле паходжання, 

камунікатыўнай запатрабаванасці і выкарыстання - 2 гадз. 

1. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання (спрадвечна беларуская і 

запазычаная). 

2. Змены ў лексічнай сістэме беларускай мовы: актыўная і пасіўная лексіка. 

3. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага выкарыстання. 

4.2.  Спецыяльная лексіка як частка лексічнай сістэмы сучаснай 

беларускай літаратурнай мовы - 2 гадз. 

1. Паняцце тэрміна. Слова і словазлучэнне ў ролі тэрміна. 

2. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі. 

3. Узаемасувязь тэрміналагічнай і агульнаўжывальнай лексікі (тэрміналагізацыя і 

дэтэрміналагізацыя). 

4. Асаблівасці словаўтварэння беларускай тэрміналогіі (прадуктыўныя спосабы і 

сродкі). 

5. Тэрміны, запазычаныя з іншых моў, іх асваенне беларускай мовай. 
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6. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі, іх роля і месца ў лексікаграфічнай сістэме 

беларускай мовы. Сістэма падачы тэрмінаў у тлумачальных і перакладных 

слоўніках, у слоўніках іншамоўных слоў. 

7. Звесткі па гісторыі беларускай навуковай тэрміналогіі і тэрміналагічнай 

лексікаграфіі. 

5.  Функцыянальныя стылі мовы – 4 гадз. 

5.1.  Асноўныя палажэнні функцыянальнай стылістыкі – 2 гадз. 

1. Паняцце функцыянальнага стылю. 

2. Класіфікацыя функцыянальных стыляў (навуковы, афіцыйна-справавы, 

публіцыстычны, мастацкі, размоўны, канфесійны). 

3. Прынцыпы стылістычнага аналізу. 

5.2.  Стылістычны аналіз тэкстаў – 2 гадз. 

1. Адрозненне тэкстаў навуковага, афіцыйна-справавога, публіцыстычнага, 

мастацкага, размоўнага, канфесійнага стыляў. 

2. Выпадкі ўзаемапранікнення стыляў на прыкладзе сучасных публіцыстычных 

тэкстаў. 

6.  Навуковы стыль – 6 гадз. 

6.1.  Агульная характарыстыка тэкстаў навуковага стылю філалагічнага 

профілю – 2 гадз. 

1. Асноўныя рысы навуковага стылю. 

2. Моўныя сродкі навуковага стылю: лексічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя. 

3. Этапы і асаблівасці фарміравання тэрмінасістэмы філалагічных навук. 

4. Выкарыстанне невербальных сродкаў (табліцы, графікі, схемы). 

6.2.  Стылістыка навуковага тэксту – 2 гадз. 

1. Жанравая разнастайнасць навуковага стылю (артыкул, даклад, рэферат, 

анатацыя, рэзюме і інш.), агульныя патрабаванні да іх напісання і афармлення. 

2. Кампазіцыя пісьмовага навуковага тэксту, яго рубрыкацыя, афармленне. Абзац 

як структурная адзінка тэксту. 

3. Цытаты і спасылкі, іх афармленне. 

4. Кампазіцыя вуснага навуковага выступлення. Актуальныя патрабаванні да 

суправаджальнай мультымедыйнай прэзентацыі. 

6.3. Спецыфіка перакладу навуковых тэкстаў на беларускую мову – 2 гадз. 

7.  Афіцыйна-справавы стыль – 4 гадз. 

7.1. Агульная характарыстыка тэкстаў афіцыйна-справавога стылю – 

2 гадз. 
1. Асноўныя рысы афіцыйна-справавога стылю. 

2. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю: лексічныя, марфалагічныя, 

сінтаксічныя. Роля клішыраваных выразаў у арганізацыі тэксту службовых 

дакументаў. 

3. Жанравая разнастайнасць афіцыйна-справавых тэкстаў (заява, даверанасць, 

аўтабіяграфія, дакладная запіска, тлумачальная запіска, дагавор, справавыя 

лісты і інш.). 

7.2.  Праца з тэкстамі афіцыйна-справавога-стылю: тэорыя і практыка іх  

складання і перакладу – 2 гадз. 

1. Патрабаванні да напісання і афармлення афіцыйна-справавых тэкстаў розных 

жанраў. 

2. Кампазіцыя афіцыйна-справавых тэкстаў. Загаловак і іншыя рэквізіты як 

элементы тэксту службовага дакумента. 

3. Пераклад на беларускую мову афіцыйна-справавых тэкстаў. 

8.  Культура прафесійнага маўлення – 6 гадз. 

8.1.  Культура мовы асобнага чалавека: лінгвістычны, сацыяльна-

пісхалагічны, дыскурсіўна-прагматычны аспекты – 2 гадз. 
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1. Дыхатамія паняццяў мовы і маўлення. 

2. Маўленчая дзейнасць як індыкатар агульнай культуры асобы. 

3. Маўленчы этыкет і культура зносін. 

4. Прафесійна арыентаванае маўленне. 

8.2.  Паняцце культуры маўлення – 2 гадз. 

1. Асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення: правільнасць, дарэчнасць, 

дакладнасць, лагічнасць, чысціня, багацце, выразнасць маўлення. 

2. Правільнасць маўлення і моўныя нормы (арфаграфічныя, пунктуацыйныя, 

лексічныя, арфаэпічныя, акцэнталагічныя, словаўтваральныя, марфалагічныя, 

сінтаксічныя, стылістычныя). Тыповыя маўленчыя памылкі, іх прычыны, 

спосабы выпраўлення. 

8.3.  Падрыхтоўка да публічнага выступлення – 2 гадз. 

1. Асноўныя якасці-паказчыкі паспяховага выступлення. 

2. Тэхніка і выразнасць маўлення (голас і маўленчае дыханне, дыкцыя, інтанацыя і 

інш.). 

3. Узаемадзеянне вербальных і невербальных (жэсты, міміка, рухі) сродкаў 

маўленчай дзейнасці. 
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ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

 

Для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская 

мова (прафесійная лексіка)» выкарыстоўваюцца наступныя сродкі 

дыягностыкі: 

- вуснае і пісьмовае апытванне падчас заняткаў; 

- тэсты па вывучаемых раздзелах (тэмах); 

- камп‟ютарныя тэсты; 

- пісьмовыя работы (пераклады, сачыненні, анатацыі і інш.); 

- адзнака па практычных занятках; 

- выступленне з вуснымі навуковымі паведамленнямі; 

- выніковыя формы атэстацыі (залік). 

 

 
ПРЫКЛАДНЫЯ ЗАДАННІ ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

«ЛІНГВІСТЫКА ТЭКСТУ» 

 

Выкарыстанне ў адукацыйным працэсе комплексных тэставых заданняў 

забяспечвае засваенне студэнтамі спецыфікі вучэбна-даследчай дзейнасці на 

розных ўзроўнях, што дазваляе эфектыўна дыягнаставаць фарміруемыя 

лінгвістычныя кампетэнцыі. 

 

1. Да якой моўнай групы і падгрупы належыць беларуская мова: 

 

1) да індаеўрапейскай групы і славянскай падгрупы; 

2) да індаеўрапейскай групы і ўсходнеславянскай падгрупы; 

3) да славянскай групы і заходнеславянскай падгрупы; 

4) да славянскай групы і ўсходнеславянскай падгрупы. 

 

 

2. Прачытайце вершаказ Алеся Разанава “Варона”. Што аб’ядноўвае ўсе 

пералічаныя паэтам мовы? Назавіце а) заходнеславяскую, 

б) паўднѐваславянскую, в) усходнеславянскія мовы, г) неславянскую мову 

(укажыце моўную групу, да якой належыць дадзеная мова). Як называецца 

фанетычная асаблівасць, прадстаўленая ў слове варона, якая адрознівае 

ўсходнеславянскія мовы ад іншых славянскіх моў? Як называецца 

фанетычная асаблівасць, прадстаўленая ў слове варона, якая адрознівае 

беларускую мову ад рускай мовы? 

 

Варона 

Беларуская в а р о н а  вартуе вароты і, седзячы на іх, 

паварочваецца разам з імі то на ўсход, то на захад. 

Руская в о р о н а  проворная: яна ворует усѐ, што кепска 

ляжыць, але ўсѐ, што ні уворует, роняет. 
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Балгарская в р а н а  рана прачынаецца, каб самай першай 

падаць свой голас і ў Сафіі, і ў Варне. 

Праславянская v o r n a  варухаецца па ворным полі, збіраючы 

ў свой ворак-капшук знойдзеныя зярняты. 

Літоўская v а r n a  варыць кашу, а зварыўшы, варожыць, каму 

варта даць каму – не. 

Польская w r o n a  няўрымслівая, як арол: яна вынырвае каля 

Вроцлава, каля Кракава, каля Варшавы – дзе ўюцца харугвы, 

блішчаць шаўроны і дзе зброя вырашае, хто мае быць паранены, 

хто – страчаны, а хто - уратаваны. 

 

3. Размясціце паслядоўна этапы развіцця беларускай літаратурнай 

мовы і суаднясіце іх з прыведзенымі ніжэй часавымі адрэзкамі. 

 

Старабеларуская літаратурная мова; агульнаўсходнеславянскі перыяд; 

новая беларуская літаратурная мова. 

ХІ-ХІІ стст., сярэдзіна І тыс. н.э., ХІ - пачатак ХІV стст., 1917 г. – нашы 

дні; сярэдзіна ХІХ – нашы дні; ХV-ХVІ стст.; ХІV-ХVІІІ стст.; 1517-1795 гг. 

 

4. Адрэдагуйце тэкст, выправіўшы арфаграфічныя, граматычныя 

памылкі, паставіўшы прапушчаныя знакі прыпынку. У тэксце захаваны 

лексічныя, словаўтваральныя і сінтаксічныя асаблівасці тагачаснай 

беларускай мовы і маўлення В. Ластоўскага, якія зараз не адпавядаюць 

нормам беларускай літаратурнай мовы. Падбярыце да пазначаных адзінак 

сучасныя адпаведнікі: 

(прагаварыць, звяртацца) у (беларускай) мове -      ; 

тарговы -      ; 

таргоўля -      ; 

зачнем (звяртацца) -      ; 

каторы -      ; 

(абставіны / варункі) злажыліся -      . 

Датуль пакуль мы, беларусы, не прагаворым самі ў сваѐй мове да 

тарговых фірм і інстытуцый, яны самі не парупяцца гаварыць да нас 

панашаму. А калі мы зачнем звяртацца да іх у нашай мове, то яны, хочачы 

мець у нас пакупцоў на свой тавар, будуць гаварыць з намі панашаму, 

надрукуюць каталогі ў нашай мове і заместа апалячавання або абрусення нас 

праз таргоўлю і крамы будуць служыць нашай справе. Тыя людзі, каторыя да 

гэтуль звярталіся да тарговых фірм па-беларускі, паказалі ім, што з намі 

трэба лічыцца, яны паказалі, што і мы – сіла. Калі беларусы пачнуць па-

беларускі звяртацца да тарговых інстытуцый, да дактароў, да адвакатаў і да 

ўсіх іншых, хто ад іх зарабляючы, жыве і багацее тады хутка знойдуцца 

беларускія тарговыя фірмы, беларусы-адвакаты, беларусы-дактары. 

Гістарычныя варункі нашага гаротнага народу злажыліся так, што, 

гонячыся за прывілеямі і магнатскай ласкай, пакінула нас наша 
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інтэлегенцыя – уся блізка шляхта сталася польскай, гарады таксама страцілі 

наш беларускі характар, але русняк-беларус заняў зямлю, ѐн і ѐсць той народ, 

у каторага ў руках сіла, з мазолі каторага корміцца і горад, і двор, і 

інтэлегенцыя. І вось мы, беларусы, як сіла народная, можам і павінны 

вымагаць, каб інтэлігенцыя, якой бы нацыі яна сама не была, шанавала б нас 

як людзей і пашану гэту выказвала, шануючы нашу мову (паводле 

В. Ластоўскага, 1912 г.). 

 

Наколькі актуальная сѐння праблема, узнятая В. Ластоўскім 

прыкладна стагоддзе таму? У якасці адказу напішыце эсэ або 

падрыхтуйцеся да дыскусійнага абемеркавання дадзенага пытання. 

 

5. Запішыце прыведзеныя словы згодна з іх лексічным значэннем у 

адпаведныя калонкі табліцы. Ахарактарызуйце дадзеныя лексічныя адзінкі 

паводле паоджання, сферы ўжывання, камунікатыўнай запатрабаванасці. 
 

Музычныя 

інструменты 
Ежа і напоі 

Адзенне, 

галаўныя 

ўборы, абутак 

Паняцці, 

звязаныя з 

вядзеннем 

гаспадаркі 

Істоты 

ніжэйшай 

міфалогіі 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Каптур, пішчык, кныш, аржавень, саладуха, магерка, басэтля, варштат, 

барылка, дуда, верашчака, шархуны, чуні, кросны, вужалкі, азярніцы, азярод, 

нагавіцы, куцця, варыўня, апівень, жур, бурнос, капытца, вяндліна, аблавуха, 

акарына, капот, медавуха, вантрабянка, валасень, карэц, берасцень, 

берасцянка, пранік, варган, жупан, андарак, каганец, зазоўка, жалейка, 

кладнік, праснак, бязмен, трасца, камізэлька, баннік, гаюн, кулябяка, ліра. 

 

6. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. 

Как всякий диалект (территориальный либо социальный), 

компьютерный жаргон существует в бесконечном количестве 

пространственных и временных модификаций. В этом легко убедиться, 
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заглянув на региональные страницы Интернета, см. например, сленговое 

гуля, гулька „компьютерная игра‟, распространенное на территории Украины 

и Беларуси и образованное от бел. гуляць, укр. гуляти „играть‟. Однако, при 

всей обычной для диалекта местечковости, компьютерщики не могут себе 

позволить значительных региональных отличий, поскольку их сфера 

деятельности, особенно после всеобщего распространения Интернета, 

основана на едином информационном пространстве. Следовательно, чтобы 

понимать и быть понятым, быть включенным в среду, пользователь этой 

сферы должен использовать (и создавать!) единый код. По-видимому, в этом 

одна из причин преобладания англоязычных слов и их дериватов в русском 

подъязыке информационных технологий, причем для других языков 

(немецкого, французского, чешского – языки, склонные к пуризму) имеет 

место тенденция к насыщению текстов англоязычными элементами по мере 

увеличения их специализированности. Дело в том, что английский язык все 

прочнее занимает место естественного интеръязыка, и в первую очередь в 

сфере информационных технологий (по Руденко, Е.Н. Интернет. Язык. 

Лингвистика. Минск : Право и экономика, 2008. (Лекцыі па інтэрнэт-

лінгвістыцы)). 

 

Як сучасныя тэхналогіі ўплываюць на лексічную і граматычную 

сістэму мовы (на прыкладзе стану беларускай мовы і той мовы, 

спецыялістам у якой Вы рыхтуецеся стаць)? У якасці адказу напішыце эсэ 

або падрыхтуйцеся да дыскусійнага абемеркавання дадзенага пытання. 

Падрыхтуйце вуснае навуковае паведамленне з суправаджальнай 

мультымедыйнай прэзентацыяй або навукова-папулярную міні-лекцыю 

(адпаведную папулярнаму інтэрнэт-фармату edutainment) пра 

фарміраванне, развіццѐ і запатрабаванасць беларускамоўнай камп’ютарнай 

тэрміналогіі (або спецыяльнай лексікі ці камп’ютарнага жаргону).  

 

7. Выпраўце граматычныя і лексічныя памылкі ў сказах. 
 

Бабуля была не вельмі пісьмовыя і магла не заўважыць Сяргейкіных 

памылак. 2. На бярвеннях сядзелі мужчыны і пра нешта заўзята спрачаліся. 

3. Студэнты сардэчна падзякавалі прафесара Івана Роўда за цікавую лекцыю. 

4. У цягніке я не адразу заснуў – толькі недзе паміж Мінскам і Барысавым. 

5. Таццяна не змагла прымусіць сабе дачытаць кнігу – так і пайшла з 

непрачытанымі дзвесце сямідзесяці пяці старонкамі. 6. На рэспубліканскім 

конкурсе асілкаў перамаглі бугаі з Гродзенскай вобласці. 7. Вытворныя 

майстэрні размяшчаюцца ў дрэваапрацоўчым цэху завода. 8. Без культуры 

развіваць эканоміку, рушыць яе далей немагчыма. 9. Перад выпускнікамі 

ВНУ стаіць дылема ўладкавання на працу. 10. Яго міміка твару прыцягвала 

ўвагу, ѐн цудоўна мімікрырываў. 11. У манаграфію ўвайшлі творы Янкі 

Купалы, М. Багдановіча і іншых беларускіх класікаў. 12. Яго меркаванне – 

гэта даўно ўстарэлы анахранізм. 13. На дарозе ў хуткім часе паказадася 

кавалькада коннікаў.  
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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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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

ЎСТАНОВЫ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ 

Назва 

дысцыпліны, 

з якой 

патрабуецца 

узгадненне 

Назва 

кафедры 

Прапановы 

аб зменах у змесце вучэбнай 

праграмы па вучэбнай 

дысцыпліне 

Рашэнне, 

прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную 

праграму (з 

указаннем даты 

і нумара 

пратакола) 

Беларуская 

мова 

(прафесійная 

лексіка) 

Кафедра 

гісторыі 

беларускай 

мовы 

няма Зацвердзіць 
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