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Тлумачальная запіска 

 

Вучэбная дысцыпліна “Славянская мова (I)” ўключае курс  сучаснай беларускай 

мовы, які звязаны з вывучэннем раздзелаў “Лексікалогія. Лексікаграфія. 

Фразеалогія” і з’яўляецца важным звяном у фарміраванні лінгвістычнай 

кампетэнцыі студэнтаў-філолагаў, а таксама спрыяе разуменню прычынна-

выніковых сувязей у мове: лексіка-фразеалагічная сістэма – частка агульнай сістэмы 

мовы, усе элементы якой знаходзяцца ва ўзаемасувязі. 

Мэта дысцыпліны – падрыхтоўка высокакваліфікаваных спецыялістаў па беларускай 

мове для агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў, каледжаў, спецыяльных сярэдніх 

навучальных устаноў, работнікаў асветы, культуры, друку, навукова-даследчых устаноў 

Рэспублікі Беларусь, фарміраванне прафесійнай лінгвістычнай кампетэнцыі будучых 

спецыялістаў-філолагаў.  

Задачы дысцыпліны: 

– фарміраванне ўсвядомленага разумення студэнтамі аб месцы беларускай мовы ў 

развіцці нацыянальнай культуры і духоўным станаўленні нацыі; 

– авалоданне лінгвістычнай тэорыяй па лексікалогіі, лексікаграфіі і фразеалогіі 

беларускай мовы; 

– вывучэнне семантычнай структуры слова і фразеалагізма; 

– асэнсаванне тыпалогіі лексічных і фразеалагічных адзінак беларускай мовы на 

аснове іх рэлевантных прымет;  

– вывучэнне шляхоў развіцця і ўзбагачэння лексічнага і фразеалагічнага складу 

беларускай мовы; 

– вывучэнне сістэмнага характару лексікі беларускай мовы і сінагматычных і 

парадыгматычных адносін у ѐй; 

– вывучэнне тыпалогіі слоўнікаў беларускай мовы; 

– павышэнне арфаграфічнай і пунктуацыйнай пісьменнасці; 

– набыццѐ устойлівых навыкаў самастойнага аналізу лінгвістычных фактаў і з’яў; 

– фарміраванне і ўдасканаленне ўменняў зносін па-беларуску, навыкаў карыстання 

вусным і пісьмовым маўленнем у сферы працоўнай і прафесійнай дзейнасці, а таксама 

розных сітуацыях зносін;  

– выхаванне ў студэнтаў павагі да беларускага народа як носьбіта беларускай мовы, 

адчуванне сябе неад’емнай яго часткай;  

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

беларускага народа, пачуцця нацыянальнай самапавагі, імкнення да далейшага 

ўзбагачэння лексічных сродкаў беларускай мовы; 

– садзейнічанне падрыхтоўцы высокаадукаваных, творчых і крытычна думаючых 

спецыялістаў, 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; 

сувязь лексікалогіі і фразеалогіі з іншымі раздзеламі мовазнаўства; 

катэгарыяльныя лексіка-семантычныя адносіны і класы адзінак (полісемія, 

аманімія, сінанімія, антанімія, семантычнае поле); 
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 класіфікацыю слоўнікавага складу мовы (па асноўных апазіцыях) і фразеалагічных 

адзінак;  

агульную тыпалогію слоўнікаў; 

сэнсава-стылістычную функцыю лексічных і фразеалагічных сродкаў; 

умець: 

карыстацца лінгвістычнай тэрміналогіяй: дыферэнцыраваць асноўныя моўныя 

адзінкі; 

характарызаваць моўныя адзінкі з пункту погляду іх семантыкі, структуры і 

функцыі; 

класіфікаваць лексічныя адзінкі з пункту гледжання паходжання, актыўнага  і 

пасіўнага запасу, сферы ўжывання і стылістычнай дыферэнцыяцыі, вызначаць 

тыпы фразеалагізмаў з пункту гледжання семантычнай злітнасці кампанентаў;  

валодаць: 

нормамі вуснага і пісьмовага маўлення сучаснай беларускай літаратурнай мовы; 

паняццямі і тэрмінамі ў іх сістэмна-структурных сувязях; 

формамі і метадамі  лінгвістычнага аналізу рознаўзроўневых моўных адзінак; 

сучаснымі тэхнічнымі сродкамі навучання, інфармацыйнымі і камп’ютарнымі 

тэхналогіямі ў працэсе самастойнага назапашвання ведаў па мове. 

Навучанне лексікалогіі, лексікаграфіі і  фразеалогіі (лекцыі, практычныя 

заняткі, самастойная падрыхтоўка студэнтаў) 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, пры вывучэнні лексікалогіі і 

лексікаграфіі ўдасканальваюцца веды па фанетыцы, словаўтварэнні, марфалогіі, 

фразеалогіі і іншых раздзелах курса сучаснай беларускай мовы. Фарміраванне ведаў, 

уменняў і навыкаў па лексікалогіі, лексікаграфіі і фразеалогіі 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 раздзелаў “Лексікалогія. 

Лексікаграфія. Фразеалогія” скіроўваюць 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 дыктант і 

кантрольныя работы, выкананне тэставых заданняў (у тым ліку камп’ютарных), 

разнастайныя віды навучальных творчых работ, вусны і пісьмовы марфемны і 

словаўтваральны разборы 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, 
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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.  

Вывучэнне дысцыпліны “Славянская мова (І)” шчыльна звязана з такімі 

лінгвістычнымі дысцыплінамі, як “Гістарычная граматыка”, “Гісторыя беларускай 

літаратурнай мовы”, “Сучасная руская мова”. 

Такім чынам, змест і задачы вучэбнага курса “Славянская мова (І)”, якая 

ўключае ў сябе курс “Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Лексікаграфія. 

Фразеалогія”, скіраваны на тое, каб дапамагчы студэнтам асэнсаваць мову як 

суладную сістэму, у якой усе ўзроўні ўзаемазвязаны і ўзаемаабумоўлены, 

садзейнічаць фарміраванню навыкаў самастойнага аналізу марфалагічных 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 “Славянская мова (I)” для студэнтаў 1 курса (II семестр) спецыяльнасці 

“Славянская філалогія”,  складае 238 гадз. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзѐнная. 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 132 гадз. 

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 

20 гадз. – лекцыйных; 

100 гадз. – практычных; 

20 гадз. – КСР. 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – экзамен. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

ЛЕКСІКАЛОГІЯ 

 

Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы лексікалогіі, метады 

даследавання лексікі. Сувязь лексікалогіі з іншымі раздзеламі мовазнаўства. Аспекты 

вывучэння слова: семасіялагічны, этымалагічны, дыялекталагічны, анамасіялагічны, 

стылістычны. 

Слова як адзінка мовы. Значэнне слова і паняцце. Функцыі слова. Спецыфіка 

лексічных адзінак: узнаўляльнасць, непранікальнасць, цэльнааформленасць. Слова як 

знак. Форма і змест  слова. Гісторыя фарміравання лексічнага складу беларускай мовы. 

Лексічнае і граматычнае значэнні слова. Тыпы лексічных значэнняў (прамыя – 

пераносныя, канкрэтныя – абстрактныя, агульныя – тэрміналагічныя, эмацыянальныя – 

неэмацыянальныя, матываваныя – нематываваныя, невытворныя – вытворныя, свабодныя 

– звязаныя). 

Мнагазначнасць (полісемія). Прамыя (асноўныя) і пераносныя (вытворныя) значэнні. 

Мнагазначнасць слова і кантэкст. Тыпы пераносу значэнняў (метафара, метанімія, 

сінекдаха). Аманімія, яе віды і крыніцы. Крытэрыі размежавання аманіміі і 

мнагазначнасці. Паранімія. Стылістычная роля паронімаў. 

Парадыгматычныя адносіны ў лексіцы: лексіка-семантычная парадыгма, лексіка-

семантычныя і тэматычныя групы. Функцыянальна-семантычныя палі, адносіны паміж іх 

членамі: сінанімія, гіпанімія, антанімія і канверсія. 

Лексічныя сінонімы. Віды сінонімаў (абсалютныя, семантычныя, стылістычныя, 

семантыка-стылістычныя, кантэкстуальныя). Сінанімічны рад. Дамінанта 

сінанімічнага рада. Крыніцы сінаніміі. Лексічныя антонімы. Структурныя і 

семантычныя тыпы антонімаў. Лексічныя канверсівы, іх структурныя і 

семантычныя тыпы. Адрозненне канверсіваў ад сінонімаў і антонімаў. 

Храналагічная і сацыялінгвістычная характарыстыка беларускай лексікі. Моўнае 

ядро і моўная перыферыя. Дынаміка лексіка-семантычнай сістэмы беларускай мовы. 

Актыўныя семантычныя працэсы ў лексіцы беларускай мовы канца ХХ ст. – пач. 

ХХІ ст. Актыўная і пасіўная лексіка. Устарэлыя словы: архаізмы і гістарызмы. 

Неалагізмы, іх тыпы. 

Лексіка беларускай мовы паводле паходжання (спрадвечна беларуская, запазычаная 

лексіка). Класіфікацыя запазычанняў паводле паходжання і тэматычных груп. Лексічнае 

калькаванне. Асваенне запазычанняў. Экзатызмы і варварызмы. Інтэрнацыянальная 

лексіка. 

Сацыяльная дыферэнцыяцыя беларускай лексікі. Лексіка агульнаўжывальная, 

спецыяльная (прафесіяналізмы, тэрміны), яе уласцівасці. 

Тэрытарыяльная дыферэнцыяцыя беларускай лексікі, яе характарыстыка. Сацыяльная 

дыферэнцыяцыя беларускай лексікі. Жаргонная  і прастамоўная лексіка. Стылістычная 

дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы: міжстылѐвая (нейтральная) і стылістычна 

афарбаваная. 

 

ЛЕКСІКАГРАФІЯ 

 

Лексікаграфія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы лексікаграфіі. Тыпалогія 
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слоўнікаў. Слоўнікавы артыкул, яго структурныя часткі. 

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. Слоўнікі ўласных імѐнаў. 

Энцыклапедычныя даведнікі (агульныя і прадметныя).  

 

ФРАЗЕАЛОГІЯ 

 

Фразеалогія як лінгвістычная дысцыпліна. Прадмет і задачы фразеалогіі. Тыпы 

фразеалагічных адзінак. Паняцце фразеалагічнага зварота. Устойлівасць і варыянтнасць 

фразеалагізмаў. Суадносіны фразеалагізмаў з часцінамі мовы (субстантыўныя, 

дзеяслоўныя, ад’ектыўныя, прыслоўныя, выклічнікавыя фразеалагізмы). Структурныя 

тыпы фразеалагізмаў. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў паводле семантычнай 

злітнасці (фразеалагічныя зрашчэнні, адзінствы, спалучэнні, выразы). 

Крыніцы беларускай фразеалогіі. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў паводле 

паходжання (спрадвечна беларускія, запазычаныя, калькі). Стылістычная класіфікацыя 

фразеалагізмаў (міжстылѐвыя, кніжныя, размоўныя, функцыянальна незамацаваныя). 

Сінанімія, антанімія, аманімія і мнагазначнасць фразеалагізмаў у беларускай мове. 

Лексічныя замены. Эўфемізмы і дысфемізмы. Перыфразы. Прыказкі. Прымаўкі. 

Крылатыя словы. Афарызмы. 

Даведнікі па беларускай фразеалогіі і парэміялогіі. 

 

ПАТРАБАВАННІ ДА КУРСАВОГА ПРАЕКТА 

 

Працэсу паглыблення, засваення і замацавання атрыманых ведаў па курсе 

“Сучасная беларуская мова” садзейнічае напісанне курсавой работы, якая 

з’яўляецца адной з важных форм падрыхтоўкі спецыяліста-філолага з вышэйшай 

адукацыяй. 

Мэта напісання курсавой работы – паглыбіць і ўдасканаліць навыкі самастойнай 

даследчыцкай працы, выявіць уменне выкарыстоўваць атрыманыя веды для 

рашэння пэўных лінгвістычных задач па абранай, развіваць пазнавальнае 

лінгвістычнае мысленне. 

У працэсе працы над курсавой работай студэнт павінен прадэманстраваць 

наступныя ўменні: 

абгрунтоўваць актуальнасць, навізну і практычную значнасць праблемы; 

працаваць з навуковай літаратурай, прадэмастраваць узровень лінгвістычнай 

дасведчанасці па праблеме, уменне аперыраваць лінгвістычнымі тэрмінамі і 

паняццямі; 

выбіраць, класіфікаваць і аналізаваць фактычны матэрыял, абагульняць назіранні 

над ім, рабіць вывады; 

раскрыць змест даследаванай тэмы, праблемы ў сістэматызаванай і паслядоўнай 

форме; 

выявіць культуру навуковага выкладу тэарэтычнага і фактычнага матэрыялу; 
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выпрацоўка ўмення лагічна, паслядоўна і доказна фармуляваць свае меркаванні, 

назіранні і вывады па даследуемай праблеме; 

выпрацоўка ўмення публічнага выступлення, навуковай дыскусіі і абароны; 

падрыхтоўка да вырашэння выніковай задачы спецсемінара – выканання 

дыпломнай работы. 

Асноўны змест курсавой работы складае аналіз і ацэнка сабранага і прыведзенага 

ў сістэму матэрыялу, выяўленне характэрнага і спецыфічнага ў ім.  

Паводле характару апрацоўкі сабранага фактычнага матэрыялу курсавая работа 

можа мець аналітычны ці рэфератыўны характар. Работы аналітычнага характару 

патрабуюць самастойнага рашэння пастаўленай лінгвістычнай задачы. 

Вырашальным пры іх напісанні выступае ўменне раскласіфікаваць, сістэматызаваць 

і апісаць фактычны матэрыял у абраным аспекце даследавання. Рэфератыўны 

характар курсавой работы мае на мэце апісанне дыскусійных і спрэчных пытанняў 

мовазнаўства. Пры гэтым сутнасным становіцца ўменне адабраць і сістэматызаваць 

матэрыял, асэнсаваць моўныя канцэпцыі, ідэі, кірункі лінгвістычных школ, асобных 

даследчыкаў, аб’ектыўна ацаніць ужо зробленае, а таксама акрэсліць свой пункт 

гледжання на даследуемую праблему.  

Вывучэнне навуковай літаратуры студэнтам не павінна абмяжоўвацца толькі 

напрацоўкамі беларускай і рускай лінгвістыкі, а па меры даступнасці і магчымасці 

вывучаць навуковую літаратуру іншых славянскіх моў. 

Незалежна ад характару работы студэнт праходзіць усе неабходныя этапы 

даследніцкай дзейнасці: падбор навуковай літаратуры па тэме даследавання, 

асэнсаванне кірункаў даследавання, сістэматызацыя фактычнага матэрыялу, 

складанне плана даследавання, акрэсліванне цэласнай кампазіцыі работы.  

Курсавая работа павінна быць бездакорнай па сваѐй форме, а гэта значыць, з 

пункту гледжання арфаграфічнага, пунктуацыйнага і стылістычнага афармлення. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

Агульная колькасць гадзін, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці “Славянская філалогія”,  складае 

238 гадз. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзѐнная. 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 132 гадз. 

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 

20 гадз. – лекцыйных; 

100 гадз. – практычных; 

12 гадз. – КСР. 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – экзамен. 

 

 

№п/п Назвы раздзелаў, тэм Колькасць аўдыторных 

гадзін 

  

Самаст. 

работа Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 

заняткі 

КСР 

1. Лексікалогія 14 70  8 50 

 

2. Лексікаграфія 2 10  2 28 

 

3. Фразеалогія 4 20  2 28 

 

             Усяго: 238 20 100  12 106 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
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Назва раздзела, тэмы, заняткаў; 

пералік пытанняў для вывучэння 

Колькасць аўдыторных 

гадзін 

М
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ы
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п
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е 
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н
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 К
о

л
ьк

ас
ц

ь 
га

д
зі

н
 

к
ір

у
ем

ай
  

са
м

ас
то

й
н

ай
 р

аб
о

ты
 

ст
у
д

эн
та
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о
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ю

 

в
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аў
 л
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ы
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п
р
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 (
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м
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ск
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 з
ан

я
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С
ем
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ск
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за
н

я
тк

і 

л
аб

ар
ат

о
р
н

ы
я
  

за
н

я
тк

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія 20 100    12  

1. Лексікалогія. 14 70    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.  

2 6   Электронны 

падручнік, 

ВМК, курс 

лекцый 

 Вуснае 

апытванне 



11 

 

3. Слова як асноўная адзінка мовы. 

Лексічнае і граматычнае значэнні 

слова, іх узаемаабумоўленасць. 

Дэнататыўнае, сігніфікатыўнае і 

ўнутрымоўнае значэнні слова. 

Канататыўны кампанент значэння 

слова.  

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-

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). 

2 12   Электронны 

падручнік, 

ВМК, курс 

лекцый 

 Вуснае 

апытванне 

пісьмовая 

работа 

1.3. Мнагазначныя словы і амонімы.  2 12   Электронны  Вуснае 
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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. 

падручнік, 

ВМК, курс 

лекцый 

апытванне 

пісьмовая 

работа 

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 

4 14   Электронны 

падручнік, 

ВМК, курс 

лекцый 

2 Тэставыя 

заданні 
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антонімаў. Фармальна-семантычныя 

апазіцыі.  

4. Паронімы. Крытэрыі вызначэння і 

шляхі ўзнікнення паронімаў. 

1.5 Частотная і функцыянальная 

характарыстыка лексікі. 

1. Лексіка беларускай мовы паводле 

ступені ўжывання (устарэлая лексіка, 

неалагізмы); 

2. Лексіка беларускай мовы паводле 

сферы ўжывання 

(агульнаўжывальная лексіка, лексіка 

абмежаванага ўжывання; навуковая, 

прафесійная, паэтычная, дыялектная 

лексіка);  

3. Спецыяльная лексіка. 

4. Жаргонная і аргатычная лексіка. 

5. Лексіка беларускай мовы паводле 

характару функцыянавання 

(актыўная і пасіўная лексіка, 

патэнцыяльныя словы, 

аказіяналізмы). 

6. Безэквівалентная і фонавая лексіка. 

2 10   Электронны 

падручнік, 

ВМК, курс 

лекцый 

4 Тэставыя 

заданні 

1.6 Этымалагічная і стылістычная 

дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы. 

2 8   Электронны 

падручнік, 

2 Тэставыя 

заданні 
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1. Лексіка беларускай мовы паводле 

паходжання (уласнабеларуская 

лексіка, запазычаная лексіка 

беларускай мовы). 

2. Класіфікацыя запазычанняў паводле 

паходжання і тэматычных груп. 

Лексічнае калькаванне. 

3. Асваенне запазычанняў. Экзатызмы і 

варварызмы. Інтэрнацыянальная 

лексіка. 

4. Лексіка беларускай мовы паводле 

стылістычнай дыферэнцыяцыі 

(міжстылявая, або нейтральная, і 

стылістычна афарбаваная лексіка: 

кніжная, гутарковая, прастамоўная). 

ВМК, курс 

лекцый 

1.7 Сацыялінгвістычная характарыстыка 

беларускай лексікі. 

1. Паняцці ядра і перыферыі ў лексіцы. 

2. Тэрміналогія як раздзел лінгвістыкі. 

3. Тэрмін, яго канстытуцыйныя 

прыметы. 

4. Шляхі ўзнікнення тэрмінаў. 

5. Сістэмныя ўласцівасці тэрміналогіі. 

6. Тэрміналогія і наменклатура. 

 8   Электронны 

падручнік, 

ВМК, курс 

лекцый 

 Камп’ютар

ны тэст 

2. Лексікаграфія. 2 10    2  
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2.1. 1. Прадмет і задачы лексікаграфіі. 

Тэарэтычная і практычная 

лексікаграфія. Асноўныя паняцці 

практычнай лексікаграфіі 

2. Тыпы слоўнікаў. Слоўнікі-тэзаўрусы 

і нарматыўныя слоўнікі. 

3. 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.  

4. Энцыклапедычныя даведнікі 

(агульныя і прадметныя).  

2 10   Тэставыя 

заданні 

2 Вуснае 

апытванне 

падрыхтоў

ка 

дакладаў 

3. Фразеалогія. 4 20    2  

3.1. 1. Прадмет і задачы фразеалогіі. Паняцце 

фразеалагічнага зварота. Спецыфіка і 

характэрныя прыметы: 

узнаўляльнасць, кампанентны склад, 

2 10   Электронны 

падручнік, 

курс лекцый 

 Вуснае 

апытванне 
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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. 

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 

2 10    2  

Творчая 

навукова-

даследчая 

работа  
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беларускай фразеалогіі.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 
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ПЕРАЛІК ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ  

 

Лексікалогія як раздзел мовазнаўства (6 гадз.) 

 

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.  

4. Дэнататыўнае, сігніфікатыўнае і ўнутрымоўнае значэнні слова. Канататыўны 

кампанент значэння слова. 

 

Лексічнае значэнне слова (12 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 (12 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. 

 

Сістэмныя адносіны ў лексіцы (14 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. 
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Частотная і функцыянальная характарыстыка лексікі (14 гадз.) 
 

1. Лексіка беларускай мовы паводле ступені ўжывання (устарэлая лексіка, 

неалагізмы); 

2. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання (агульнаўжывальная лексіка, 

лексіка абмежаванага ўжывання; навуковая, прафесійная, паэтычная, дыялектная 

лексіка);  

3. Спецыяльная лексіка. 

4. Жаргонная і аргатычная лексіка. 

5. Лексіка беларускай мовы паводле характару функцыянавання (актыўная і 

пасіўная лексіка, патэнцыяльныя словы, аказіяналізмы). 

6. Безэквівалентная і фонавая лексіка. 

 

Этымалагічная і стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы (8 гадз.) 
 

1. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання (уласнабеларуская лексіка, 

запазычаная лексіка беларускай мовы). 

2. Класіфікацыя запазычанняў паводле паходжання і тэматычных груп. Лексічнае 

калькаванне. 

3. Асваенне запазычанняў. Экзатызмы і варварызмы. Інтэрнацыянальная лексіка. 

4. Лексіка беларускай мовы паводле стылістычнай дыферэнцыяцыі (міжстылявая, 

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

прастамоўная). 

 

Сацыялінгвістычная характарыстыка беларускай лексікі (8 гадз.) 

 

1. Паняцці ядра і перыферыі ў лексіцы. 

2. Тэрміналогія як раздзел лінгвістыкі. 

3. Тэрмін, яго канстытуцыйныя прыметы. 

4. Шляхі ўзнікнення тэрмінаў. 

5. Сістэмныя ўласцівасці тэрміналогіі. 

6. Тэрміналогія і наменклатура. 

 

Лексікаграфія (10 гадз.) 

 

1. Прадмет і задачы лексікаграфіі. Тэарэтычная і практычная лексікаграфія. 

Асноўныя паняцці практычнай лексікаграфіі 

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

3. 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.  

4. Энцыклапедычныя даведнікі (агульныя і прадметныя). 

 

Фразеалогія_І (10 гадз.) 

 

1. Прадмет і задачы фразеалогіі. Паняцце фразеалагічнага зварота. Спецыфіка і 
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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.  

4. Марфалогія кампанентаў фразеалагізма (суадносныя формы ліку, склону, 

трывання і інш.) Марфалагічная нязменнасць некаторых фразеалагізмаў. 

 

Фразеалогія_ІІ (10 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.  

 
ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ 

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ “Сучасная беаруская мова” 

 

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. 
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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: 
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. 
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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; 

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. 
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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:  
усім фразеалагізмам уласціва ўзнаўляльнасць; 

фразеалагізм з’яўляецца адным членам сказа; 

кожны кампанент фразеалагізма выконвае адметную сінтаксічную функцыю; 

фразеалагізмы вылучаюцца цэласнасцю; 

структурная асаблівасць фразеалагізма – наяўнасць толькі двух кампанентаў. 

3. Адзначце фразеалагічныя зрашчэнні: 

закадычны сябар; 

браць за цугундар; 

раскрываць карты; 

браць быка за рогі; 

бібікі біць. 

4. Адзначце фразеалагічныя адзінствы: 

страх бярэ; 

вырваць з зубоў; 

даць лататы; 

іграць першую скрыпку; 

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; 
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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. 

 

За вушы не адцягнеш. 

З жабіны прыгаршчы. 

Вока не запарушыць. 

З каломенскую вярсту. 

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. 

 

Клевать носом. 

Яблоку негде упасть. 

Как две капли воды. 

Изо всех сил. 

 

 

Варыянт 2 

1. Адзначце фразеалагізмы: 

на скорую руку; 

час ад часу; 

благая птушка свайго гнязда не пільнуе; 

карона з галавы не спадзе; 

крыўдная заўвага. 

2. Адзначце ўласцівасці фразеалагізмаў: 

фразеалагізм спалучаецца са словамі свабоднага ўжывання; 

фразеалагізм не спалучаецца са словамі свабоднага ўжывання; 

сэнс фразеалагізма вынікае з сумы значэння яго кампанентаў; 

існуюць фразеалагізмы са структурай складаназалежнага сказа. 

3. Адзначце фразеалагічныя зрашчэнні: 

біць лынды; 

пад мухай; 

зайздрасць бярэ; 

куды вочы глядзяць; 

клюнуць на вудачку. 

4. Адзначце фразеалагічныя адзінствы: 
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сем пятніц на тыдні; 

прасѐлачная дарога; 

паўтара людскога; 

даць драпака; 

звіць гняздо. 

5. Адзначце фразеалагічныя злучэнні: 

кароткая памяць; 

мяняць пласцінку; 

расквасіць нос; 

беспрабудны сон; 

на святое ніколі. 

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

з вока на вока; 

адзін на адзін; 

ціхай сапай; 

шыта крыта; 

з аганьком. 

7. Адзначце выпадкі правільнага вызначэння сэнсу фразеалагізмаў: 

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

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

адваротны бок медаля – супроцьлеглы, ценявы, непажаданы бок якой-небудзь 

справы; 

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

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. 

Д: спрактыкавацца 

 

Аршын з шапкай. 

Абводзіць вакол пальца. 

Збыць з рук. 

Набіць вока. 

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. 

 

У свіныя галасы. 

Закасаўшы рукавы. 

На макава зерне. 

Блізкі свет. 

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. 

 

Несолоно хлебавши. 

Кровь с молоком. 

Довести до ручки. 

Нести вздор. 

Держать в руках. 
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ТЭМАТЫКА КІРУЕМАЙ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ  

 

КСРС № 1. Сістэмныя адносіны ў лексіцы (2 гадзіны). 
 

УСТАНАВІЦЕ СУАДНОСНАСЦЬ: 

1. ТЫПЫ ПАРАДЫГМ     ТЫПЫ АДНОСІН 

аманімія 

сінанімія 

антанімія 

паранімія 

А) не тоесных па значэнню слоў, выражаных фармальна 

падобнымі словамі, якія адносяцца да аднаго лагічнага рада 

Б) не звязаных па значэнню слоў, якія супадаюць па 

напісанні / гучанні і адрозніваюцца па кантэкстуальным 

акружэнні 

В) супрацьлеглых значэнняў, выражаных фармальна рознымі 

словамі (ЛСВ) 

Г) тоесных ці блізкіх па зместу значэнняў, выражаных фармальна 

рознымі словамі 

Адказы: ______________________ 

 

2. КЛАСЫ СЛОЎ      ПРЫКЛАДЫ 

 

лексіка-семантычная група 

тэматычная група 

лексіка-семантычнае поле 

А) назвы частак цела чалавека: тулава, шыя, галава, 

канечнасці 

Б) абазначэнні часу: зараз, сѐння, учарашні, доўга, часам, 

працягвацца, панядзелак, тыдзень, месяц, год 

В) назвы людзей паводле ўласцівасцей іх інтэлекту: дурны, 

мудры, разумны, недалѐкі 

 

Адказы: ______________________ 

 

3. ВЫЛУЧЫЦЕ ГІПЕРОНІМЫ І ГІПОНІМЫ Ў НАСТУПНЫХ РАДАХ 

 

афікс: прэфікс, суфікс, постфікс, 

інтэрфікс 

гіперонімы_____________________________ 

гіпонімы________________________________ 

рамонак, крапіва, прыпутнік, 

акопнік, ядловец – лекавая расліна 

гіперонімы______________________________ 

гіпонімы________________________________ 

 

4. АМОГРАФЫ – ГЭТА 

Словы, якія аднолькава гучаць, але па-рознаму пішуцца. 

Словы, якія аднолькава пішуцца, але па-рознаму вымаўляюцца. 

Словы, якія супадаюць у гучанні і напісанні ў пэўных формах. 

Адказ: ____________ 

 

5. ПАДКРЭСЛІЦЕ ПРАВІЛЬНАЕ ЎЖЫВАННЕ СЛОЎ 
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У невялікай хаце з (глінянай, гліністаю) падлогай было цѐпла і чыста. 

Насцярожанае вуха пачула падазроныя гудкі на (лясной, лясістай) дарозе. 

Ён быў (старшы, старэйшы) па званні, і ўсе чакалі яго каманд. 

Цяпер даводзяць, што гэта кратэры ад (метэарытаў, метэораў). 

 

6. РАСТЛУМАЧЦЕ ПРАЗ СІНОНІМ АБО АПІСАЛЬНА НАСТУПНЫЯ СЛОВЫ 

 

дойлід –  

імітацыя –  

кастынг – 

прайм-тайм – 

рэзюмэ –  

мытня –  

комікс – 

валанцѐр –  

 

КСРС № 2,3. Частотная і функцыянальная характарыстыка лексікі (4 

гадзіны). 
Лексіка беларускай мовы паводле ступені ўжывання (2гадз.) 

 

ВЫБЕРЫЦЕ ЎСЕ ПРАВІЛЬНЫЯ АДКАЗЫ: 

 

ПАСІЎНУЮ ЛЕКСІКУ СКЛАДАЮЦЬ: 

назвы роднасці і сваяцтва  6) устарэлыя словы 

назвы асоб па прафесіі  7) геаграфічныя паняцці 

вузкаспецыяльныя тэрміны 8) назвы частак навакольнага  

    свету 

уласныя імѐны   9) новыя словы 

назвы адрэзкаў часу   10) назвы дзейнасці чалавека 

Адказы: ___________________________ 

 

ГІСТАРЫЗМЫ: 

абмежаваны пэўнай гістарычнай эпохай 

абмежаваны пэўным функцыянальным стылем 

абазначаюць рэаліі, якія зніклі 

абазначаюць назвы гістарычных эпох 

Адказы: __________________________ 

 

АРХАІЗМЫ: 

з'яўляюцца антонімамі да гістарызмаў 

заменены новымі сінанімічнымі адзінкамі 

з'яўляюцца малазразумелымі для сучасных носьбітаў мовы 

абазначаюць зніклыя рэаліі 

Адказы: _________________________ 

 

ТЫПЫ АРХАІЗМАЎ: 

1) фанетычныя   6) дыялектныя 

2) гістарычныя   7) лексічныя 

3) марфалагічныя  8) стылістычныя 

4) словаўтваральныя  9) полісемічныя 

5) семантычныя   10) пунктуацыйныя 
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Адказы: __________________________ 

 

НЕАЛАГІЗМЫ: 

з'яўляюцца антонімамі да архаізмаў 

з'яўляюцца антонімамі да гістарызмаў 

абазначаюць новыя словы або значэнні слоў ў пэўны перыяд часу 

усведамляюцца носьбітамі мовы як новыя 

Адказы: ___________________________ 

 

УЗНІКНЕННЕ НЕАЛАГІЗМАЎ АБУМОЎЛЕНА: 

неабходнасцю абазначэння новых прадметаў, з'яў 

пераасэнсаваннем ранейшых значэнняў слоў і словазлучэнняў 

імкненнем да эканоміі моўных сродкаў 

задачамі стылістычнай выразнасці 

усімі пералічанымі фактарамі 

Адказы: __________________________ 

 

КАТЭГОРЫІ НЕАЛАГІЗМАЎ: 

лексічныя  4) пурыстычныя 

семантычныя  5) аказіянальныя 

сінтаксічныя  6) фанетычныя 

Адказы: ____________________________ 

 

РАЗМЯЖУЙЦЕ МАРФАЛАГІЧНЫЯ (А), СЕМАНТЫЧНЫЯ (Б), ЛЕКСІЧНЫЯ 

АРХАІЗМЫ (В): 

 

Разгорнем рамѐны мы шырай і вызвалім край. (К-с)  

Ды і ўрокі цяжкаватыя на два панскія дні. (Каратк.)  

Грышка лапці сам пляце, аборы ўе. (М.Ч.)  

Нават дастаў ад панскага сына лемантар і чытаць літары навучыўся. (М.Ч.)  

Я пашлю Сцѐпку, і а дванаццатай вы спаткаецеся ля дзвярэй ілюзіѐна. (Гал.)  

Ён падаставаў кнігі, перагледзеў некаторыя знаѐмыя балоны, аднак чытаць не мог, 

хацелася ў адну хвіліну прачытаць кнігу. (К.Ч.)  

Думка была пра тое, каб разжыцца, план у горадзе купіць і адчыніць заезджы двор. (Гал.) 

 
Чыноўнік, пратрымаўшы нас да вечара, прачытаў якісь папер аб тым, што Бортак з 

Бартчыхай купілі Замораўку. (Ф.Б.)  

Ззяюць на лузе машэст, аксаміты і ткань залатая шаўкоў. (К-с).  

 

Адказы: _________________________________________________________ 

 

КСРС № 3 

Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання (2 гадзіны) 

 

ВЫБЕРЫЦЕ ЎСЕ ПРАВІЛЬНЫЯ АДКАЗЫ: 

 

АГУЛЬНАЎЖЫВАЛЬНЫЯ СЛОВЫ: 

не абмежаваны месцам жыхарства людзей 

не ўтвараюць лексіка-семантычныя катэгорыі 

не абмежаваны сацыяльным становішчам і прафесіяй носьбітаў мовы 

не падзяляюцца на прадметна-тэматычныя групы 
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не маюць сістэмных адносін 

не абмежаваны моўнай сітуацыяй 

не абмежаваны прыналежнасцю да пэўнай часціны мовы 

Адказы: __________________________________ 

 

ЛЕКСІКА АБМЕЖАВАНАГА ВЫКАРЫСТАННЯ: 

1) уласціва мове пэўнай тэрытарыяльнай групы людзей 

2) уласціва мове пэўнай сацыяльнай групы людзей 

3) уласцівы пэўнаму функцыянальнаму стылю 

4) абмежаваны гістарычнай эпохай 

5) маюць спецыфічнае лексічнае значэнне 

Адказы: ____________________________ 

 

ПРЫЧЫНЫ ПРАНІКНЕННЯ ДЫЯЛЕКТЫЗМАЎ У ЛІТАРАТУРНУЮ МОВУ: 

1) адсутнасць лексікаграфічнага апісання дыялектных слоў 

2) ступень пашыранасці дыялектызма 

3) актуальнасць абазначанага дыялектызмам прадмета, з'явы 

4) адсутнасць літаратурнай назвы прадмета, паняцця 

5) неабходнасць мастацкага апісання пэўнай мясцовасці 

6) аўтарытэт пісьменніка, які ўвѐў дыялектызм 

Адказы: ______________________________ 

 

СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА: 

тэрміны 

наменклатурныя назвы 

прафесіяналізмы 

назвы прафесій, пасад 

Адказы: ____________________________ 

 

СПЕЦЫФІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ТЭРМІНАЎ: 

сістэмнасць 

наяўнасць лічбавых сімвалаў 

утварэнне спосабам афіксацыі 

наяўнасць дэфініцый 

адназначнасць 

незразумеласць носьбітам мовы 

стылістычная нейтральнасць 

Адказы: ____________________________ 

 

ДАПОЎНІЦЕ АЗНАЧЭННЕ 

 

ЖАРГОН – САЦЫЯЛЬНАЯ РАЗНАВІДНАСЦЬ МОВЫ, ЯКОЙ КАРЫСТАЮЦЦА 

______________________________________ 

 

НАМЕНКЛАТУРА – ГЭТА______________________________ 

 

8. ТЫПЫ ДЫЯЛЕКТЫЗМАЎ У ЗАЛЕЖНАСЦІ АД АДЛЮСТРАВАННЯ Ў СЛОВЕ 

АСАБЛІВАСЦЕЙ ГАВОРКІ: 

1)_____________________________________ 

2)_____________________________________ 

3)_____________________________________ 

4)_____________________________________ 
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5)_____________________________________ 

 

КСРС № 4.  Лексіка беларускай мовы паводле паходжання (2 гадзіны) 

 
УСТАНАВІЦЕ СУАДНОСНАСЦЬ: 

 

1. ГІСТАРЫЧНЫЯ ПЕРЫЯДЫ  ЧАС ФАРМІРАВАННЯ  

ЛЕКСІЧНЫХ ПЛАСТОЎ 

 

 

1) спрадвечная лексіка     А) ХIV – XVIII стст. 

2) лексіка перыяду беларускай народнасці Б) старажытная эпоха 

3) лексіка перыяду беларускай нацыі  В) XIX – XX стст. 

Адказы:_________________________ 

 

 

2. СЛОВЫ       МОВА-ДОНАР 

 

1) кавадла, кудлаты, рыдлѐўка, гатунак, кабета  А) нямецкая 

2) фасон, кларнет, гараж, гравюра, гурман  Б) польская 

3) арышт, варта, шайба, штаб, дах    В) французская 

4) благі, дзесяціна, злак, храм, скрыжалі   Г) стараславянская 

5) нефрыт, карозія, каталог, нігілізм, папірус  Д) лацінская 

Адказы: _________________________ 

 

ВЫБЕРЫЦЕ ЎСЕ ПРАВІЛЬНЫЯ АДКАЗЫ: 

 

3. У СКЛАД СПРАДВЕЧНАБЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКІ ЎВАХОДЗЯЦЬ СЛОВЫ: 

1) індаеўрапейскія  4) усходнеславянскія 

2) агульнаславянскія  5) уласнабеларускія 

3) заходнеславянскія  6) інтэрнацыянальныя 

Адказы: _________________________ 

 

4. ТЭМАТЫЧНЫЯ ГРУПЫ ІНДАЕЎРАПЕЙСКІХ СЛОЎ: 

1) састаўныя лічэбнікі   5) матэматычныя паняцці 

2) тэрміны роднасці і сваяцтва 6) назвы з'яў прыроды 

3) назвы частак цела чалавека 7) назвы жылля, пабудоў 

4) імѐны хрысціянскіх святых 8) некаторыя прыназоўнікі і  

    займеннікі 

Адказы: __________________________ 

 

5. ТЭМАТЫЧНЫЯ ГРУПЫ АГУЛЬНАСЛАВЯНСКІХ СЛОЎ: 

1) працэсы і прылады працы   5) медыцынскія паняцці 

2) назвы марскіх млекакормячых  6) назвы страў, прадуктаў  

    харчавання 

3) назвы расліннага свету і жывѐл  7) абстрактныя паняцці 

4) тэрміны роднасці і сваяцтва 

Адказы: ___________________________ 

 

6. ТЭМАТЫЧНЫЯ ПЛАСТЫ АГУЛЬНАЎСХОДНЕСЛАВЯНСКАЙ ЛЕКСІКІ: 
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1) адзінкі ўліку    5) інтэрнацыянальныя словы 

2) назвы адрэзкаў часу   6) назвы паганскіх бостваў 

3) фармацэўтычная тэрміналогія 7) назвы асоб па месцу жыхарства 

4) назвы органаў кіравання 

Адказы: __________________________ 

 

7. ДАЎНІЯ ЗАПАЗЫЧАННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ: 

1) са стараславянскай мовы  5) з цюркскіх моў 

2) з англійскай мовы   6) з латышскай мовы 

3) з грэчаскай мовы   7) з нямецкай мовы 

4) з літоўскай мовы   8) з моў качавых плямѐнаў 

Адказы: ___________________________ 

 

8. ТЫПЫ ІНШАМОЎНЫХ СЛОЎ: 

1) тэрміны    4) дыялектызмы 

2) інтэрнацыяналізмы  5) варварызмы 

3) экзатызмы   6) семантычныя неалагізмы 

Адказы: __________________________ 

 

КСРС № 5. Лексікаграфія (2 гадзіны).  
 

ВЫБЕРЫЦЕ ЎСЕ ПРАВІЛЬНЫЯ АДКАЗЫ: 

 

1. ФУНКЦЫІ СЛОЎНІКАЎ: 

1) намінатыўная 

2) інфарматыўная 

3) нарматыўная 

4) камунікатыўная 

5) фатычная 

Адказы: __________________ 

 

2. ТЫПЫ СЛОЎНІКАЎ ПАВОДЛЕ ЗМЕСТУ І АДБОРУ ЛЕКСІКІ: 

1) энцыклапедычныя 

2) шматмоўныя 

3) тэзаўрусы 

4) лінгвістычныя 

5) гістарычныя 

6) прыватныя 

7) нарматыўныя 

Адказы: ___________________ 

 

3. ПЕРЫЯДЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКАГРАФІІ: 

1) даслоўнікавы 

2) сярэдневяковы 

3) ранні слоўнікавы 

4) развітай лексікаграфіі 

5) позні слоўнікавы 

6) рукапісны 

Адказы: __________________ 

 

4. СТЫЛІСТЫЧНЫЯ ПАМЕТЫ Ў СЛОЎНІКАХ УДАКЛАДНЯЮЦЬ: 

1) спосаб утварэння слоў 
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2) стылістычны ўзровень слоў 

3) ужывальнасць 

4) частотнасць 

5) семантычную характарыстыку 

6) экспрэсіўную афарбоўку 

7) функцыю ў тэксце 

Адказы: _____________________ 

 

5. ФУНКЦЫІ СЛОЎНІКАВЫХ ІЛЮСТРАЦЫЙ: 

павышэнне пазнаваўчай каштоўнасці слоўніка 

павелічэнне інфармацыйнага аб'ѐму слоўніка 

тлумачэнне значэння слова ў кантэксце 

аблягчэнне разумення слова іншаземцамі 

пацвярджэнне наяўнасці слова ці значэння ў мове 

Адказы: ______________________ 

 

КСРС № 6.  Нацыянальна-культурная спецыфіка беларускай фразеалогіі 

і парэміялогіі (2 гадзіны).  

Форма правядзення – падрыхтоўка студэнтамі творчых навукова-даследчых 

работ па тэме КСРС. 
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ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

Для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне “Сучасная 

беларуская мова” 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, творчыя навукова-даследчыя работы); 

- тэсты па вывучаемых раздзелах (тэмах); 

- адзнака па практычных занятках; 

- выніковыя формы атэстацыі (экзамен). 

 

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ КІРУЕМАЙ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ 

ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ 

 

Для дыягностыкі кампетэнцый выкарыстоўваюцца наступныя формы: 

1. вусная форма; 

2. пісьмовая форма; 

3. вусна-пісьмовая форма; 

4. тэхнічная форма. 

Да вуснай формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца: 

1. вуснае апытванне; 

2. даклады на практычных занятках; 

3. даклады на канферэнцыях; 

4. тэсты. 

Да пісьмовай формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца: 

1. тэсты; 

2. кантрольныя апытванні. 

3. публікацыі артыкулаў, дакладаў; 

5. ацэньванне на аснове модульна-рэйтынгавай сістэмы. 

Да вусна-пісьмовай формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца: 

1. залікі; 

2. экзамены; 

3. абарона дыпломнай работы. 

4. ацэньванне на аснове модульна-рэйтынгавай сістэмы. 

Да тэхнічнай формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца: 

1. электронныя тэсты; 

2. электронныя практыкумы. 

Асноўным сродкам дыягностыкі засваення ведаў і авалодання 

неабходнымі ўменнямі і навыкамі па дысцыпліне з'яўляюцца: праверка 

заданняў рознага тыпу (рэпрадуктыўных, рэканструктыўных, варыятыўных), 

камп’ютарнае тэсціраванне, кансультацыя, гутарка, пісьмовая работа, 

франтальнае апытванне. 
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З мэтай бягучага кантролю ведаў і ўменняў студэнтаў па дысцыпліне 

выкарыстоўваецца наступны дыягнастычны інструментарый:  

 выбарачнае апытванне;  

 праверка канспектаў лекцый студэнтаў;  

 правядзенне КСР, пісьмовых работ;  

 падрыхтоўка прэзентацый;  

 індывідуальныя заданні;  

 тэсціраванне, у тым ліку камп’ютарнае. 

 

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 04.02.2008г., 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) 

1. Гістарычная 

граматыка  

 

Гісторыі 

беларускай 

мовы 

няма Зацвердзіць 

Пратакол № 12 ад 

19.05. 2015 г. 

2. Гісторыя 

беларускай 

літаратурнай 

мовы 

 

Гісторыі 

беларускай 

мовы 

 

няма 

 

Зацвердзіць 

Пратакол № 12 ад 

19.05. 2015 г. 

 

3. Сучасная 

руская мова 

Рускай 

мовы 

няма Зацвердзіць 

Пратакол № 10  ад 

24.06. 2015 г. 

 

ДАПАЎНЕННІ І ЗМЕНЫ  ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

ЎСТАНОВЫ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ  

на _____/_____ вучэбны год 

 

№№ 

пп 

Змены і дапаўненні Падстава 
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