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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Вучэбны курс сучаснай беларускай мовы з’яўляецца важным звяном у 

фарміраванні лінгвістычнай кампетэнцыі студэнтаў-філолагаў, спрыяе 

разуменню прычынна-выніковых сувязей у мове.  

Мэта дысцыпліны ―Сучасная беларуская мова‖ – 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; 

– вытлумачэнне з’яў беларускай мовы ў структурна-семантычным і 

функцыянальна-камунікатыўным аспектах; 

– выяўленне адметных спецыфічных заканамернасцей, якія праяўляюцца на 

розных узроўнях беларускай мовы; 

– вывучэнне беларускай мовы як жывой і рухомай з’явы; 

– усведамленне дынамікі беларускай мовы і асноўных тэндэнцый яе развіцця; 

– 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 беларускай мовы; 

– падрыхтоўка высокаадукаваных, творчых і крытычна думаючых спецыялістаў, 

здольных вырашаць складаныя моўна-сацыяльныя праблемы бытавання 

беларускай мовы ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму. 

Метадалагічная база дысцыпліны мае на мэце правільную і навукова 

абгрунтаваную прэзентацыю звестак тэарэтычнага характару, скарэктаваную з 

улікам ідыяэтнічнага нацыянальнага кампанента беларускай мовы, характару і 

форм яе сувязей з іншымі мовамі, найперш роднаснымі славянскімі. 

На лекцыйных і практычных занятках студэнты набываюць, засвойваюць і 

паглыбляюць веды па фанетыцы, фаналогіі, арфаэпіі, арфаграфіі, графіцы, 

лексікалогіі, фразеалогіі, марфеміцы, словаўтварэнні, марфалогіі сучаснай 

беларускай мовы ў такой ступені, каб усведамляць яе як грамадскую з’яву і 

пэўную семіятычную сістэму і дасканала валодаць яе сродкамі.  
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Вывучэнне дысцыпліны ―Сучасная беларуская мова‖ павінна адбывацца ў 

цеснай сувязі з такімі лінгвістычнымі дысцыплінамі, як ―Стылістыка і культура 

беларускага маўлення‖, ―Гістарычная граматыка беларускай мовы‖, ―Гісторыя 

беларускай літаратурнай мовы‖, ―Сучасная руская мова‖. 

Выкарыстоўваючы прынцып пераемнасці і ўзаемасувязі лінгвістычных 

дысцыплін, выкладчык павінен адбіраць такія факты і з’явы, якія ўсталяваліся ў 

навуцы аб мове, лічацца стрыжнѐвымі для разумення іншых пытанняў і 

з’яўляюцца важнымі для пашырэння агульнага моўнага дыяпазону студэнтаў. 

Метады і прыѐмы выкладання матэрыялу могуць быць розныя (слова выкладчыка, 

гутарка, аналіз моўных фактаў, практыкаванні, праца з тэкстам, выкарыстанне 

сродкаў нагляднасці і іншыя): яны, як правіла, залежаць ад складанасці тэмы і 

ступені падрыхтаванасці студэнтаў. Пэўную ўвагу неабходна звяртаць на тыя 

пытанні, якія адносяцца да дыскусійных або ўносяць новае ў асвятленне асобных 

фактаў мовы, каб у студэнтаў не стваралася ўражанне, быццам у мовазнаўстве ўсе 

праблемы вырашаны. 

Значная колькасць гадзін адводзіцца вучэбным планам на практычныя заняткі. 

Іх мэта – замацаваць і паглыбіць тэарэтычныя веды. Методыка правядзення 

практычных заняткаў розная: індывідуальнае, франтальнае, паслядоўна-лінейнае 

або выбарачнае апытванне; выкананне практыкаванняў на дошцы; работа па 

гатовых табліцах і схемах; выкананне тэставых заданняў і тэстаў на камп’ютарах, 

праслухоўванне і аналіз разнастайных лінгвістычных запісаў і г.д. Правільна 

арганізаваная сістэма практычных заняткаў спрыяе выпрацоўцы ў студэнтаў 

самастойных навуковых поглядаў на моўныя з’явы і працэсы, дапамагае ім 

грунтоўна авалодаць нормамі літаратурнай мовы, паскарае набыццѐ навыкаў 

самастойнага аналізу моўных з’яў і фактаў . 

Важнае значэнне ў працэсе засваення і замацавання ведаў і навыкаў мае 

лінгвістычны аналіз розных моўных адзінак – гукаў, слоў, фразем. Для таго, каб 

лінгвістычны аналіз стаў сапраўдным эфектыўным навучальным сродкам, 

выкладчык павінен зыходзіць з адзіных навукова-метадычных прынцыпаў, 

сістэмнасці і строгай паслядоўнасці тлумачэння моўных з’яў. У залежнасці ад 

задач, якія ставяцца ў кожным канкрэтным выпадку, лінгвістычны аналіз можа 

быць вусным ці пісьмовым, частковым ці поўным.  

Усе віды лінгвістычнага аналізу (фанетычны, графічны, арфаграфічны, 

лексічны, фразеалагічны, этымалагічны, марфемны, словаўтваральны, 

марфалагічны) праводзяцца пры вывучэнні адпаведнага раздзела курса. 

У выніку вывучэння курса сучаснай беларускай мовы студэнты павінны 

ведаць: 

 змест асноўных лінгвістычных паняццяў; 

 артыкуляцыйныя і акустычныя характарыстыкі гукаў, прынцыпы 

складападзелу, класіфікацыю фанем,  прынцыпы беларускай графікі і 

арфаграфіі; 

 катэгарыяльныя лексіка-семантычныя адносіны і класы адзінак (полісемія, 

аманімія, сінанімія, антанімія, семантычнае поле), класіфікацыю слоўнікавага 
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складу мовы і фразеалагічных адзінак; тыпалогію марфем, асноўныя адзінкі 

словаўтваральнай сістэмы, спосабы словаўтварэння; 

 тыпалогію часцін мовы, іх семантычныя, марфалагічныя, сінтаксічныя і 

словаўтваральныя характарыстыкі. 

умець: 

 карыстацца лінгвістычнай тэрміналогіяй: дыферэнцыраваць асноўныя 

моўныя адзінкі; 

 характарызаваць моўныя адзінкі з пункту погляду іх семантыкі, 

структуры і функцыі; 

 праводзіць фанетычны аналіз слова; 

 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;  

 праводзіць марфемны і словаўтваральны аналіз слоў, вызначаць 

марфаналагічныя відазмяненні вытворных слоў; 

 праводзіць марфалагічны аналіз самастойных і службовых часцін мовы; 

 самастойна працаваць з навукова-даведачнай і метадычнай літаратурай 

па мовазнаўстве;  

валодаць: 

 правіламі функцыянавання моўных сродкаў у маўленні, беларускай 

мовай ва ўсіх відах маўленчай дзейнасці; 

 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 сучаснай беларускай мове (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 марфемікі ўдасканальваюцца веды па лексіцы, фанетыцы, 

словаўтварэнні, марфалогіі і іншых раздзелах курса сучаснай беларускай 

мовы. Фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў адбываецца ў цеснай сувязі з 

такімі лінгвістычнымі дысцыплінамі, як сучасная руская мова, гістарычная 

граматыка, дыялекталогія, гісторыя беларускай літаратурнай мовы, уводзіны 

ў мовазнаўства. Такім чынам, вывучэнне курса скіроўвае на засваенне мовы 

як суладнай сістэмы ва ўсім аб’ѐме яе ўласцівасцей і функцый, што 

садзейнічае матывацыі навучання, стымулюе пошукавую дзейнасць па 
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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, 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 ―Сучасная беларуская 

мова‖ 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, складае 164 гадз. (1 курс, 1 семестр – 74 гадз., 1 курс, 2 семестр 

–  90 гадз.). 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 104 гадз. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзѐнная. 

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 

60 гадз. – лекцыйных (І семестр – 30 гадз., ІІ семестр – 30 гадз.); 

32 гадз. – практычных (І семестр – 16 гадз., ІІ семестр – 16 гадз.); 

12 гадз. – КСР (І семестр – 6 гадз., ІІ семестр – 6 гадз.). 

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

 
УВОДЗІНЫ 

Беларуская мова як найважнейшы элемент нацыянальнай культуры, духоўны скарб нацыі. 

Роля роднай мовы ў працэсе развіцця асобы. Мова як сродак камунікацыі і інструмент пазнання 

рэчаіснасці. Роля і месца беларускай мовы ў сучасным грамадстве. Сацыяльна-функцыянальная 

дыферэнцыяцыя беларускай нацыянальнай мовы. 

Беларуская літаратурная мова, яе прыметы: наддыялектнасць, унармаванасць, 

кадыфікаванасць, поліфункцыянальнасць. Нормы беларускай літаратурнай мовы.  

Беларуская мова сярод моў свету. Генетычная і тыпалагічная характарыстыка беларускай 

мовы. Канцэпцыі паходжання беларускай мовы. Асноўныя этапы станаўлення і развіцця 

беларускай літаратурнай мовы. Беларуская літаратурная мова і мова мастацкай літаратуры. 

 

ФАНЕТЫКА 

Фанетыка як навука аб гукавым ладзе мовы. Прадмет фанетыкі. Агульная і прыватная 

фанетыка, апісальная, параўнальная і гістарычная фанетыка. Метады вывучэння гукавога ладу 

мовы. Сувязь фанетыкі з іншымі раздзеламі мовазнаўства. 

Паняцце аб фанетычным чляненні моўнай плыні. Зыходныя прынцыпы арганізацыі і 

члянення адзінак мовы і маўлення. Сінтагматычныя і парадыгматычныя адносіны ў фанетыцы. 

Асноўныя фанетычныя адзінкі: гук, склад, фанетычнае слова, маўленчы такт (сінтагма), 

фраза, фонаабзац тэкст; націск, інтанацыя. 

Гукі мовы. Аспекты вывучэння гукаў: артыкуляцыйны, акустычны, перцэптыўны, 

функцыянальны. Артыкуляцыйны аспект вывучэння гукаў. Будова маўленчага апарату; 

актыўныя і пасіўныя органы маўлення. Асноўныя фазы артыкуляцыі. Артыкуляторныя 

(фізіялагічныя) метады даследавання гукаў. Акустычны аспект вывучэння гукаў. Агульныя 

акустычныя ўласцівасці гукаў. Частата ваганняў галасавых звязак і вышыня гука. Сіла і гучнасць 

гука. Спектр гука і тэмбр. Фармантная структура гука. Асноўныя метады акустычнага аналізу 

гукаў. Перцэптыўны аспект вывучэння гукаў. Універсальныя і спецыфічныя перцэптыўныя 

характарыстыкі гукаў. Асноўныя метады вывучэння ўспрымання гукаў. Функцыянальны аспект 

вывучэння гукаў. Функцыі гукаў у мове. Гукавы сімвалізм. Гук і фанема. 

Прынцыпы класіфікацыі гукаў. Зычныя і галосныя гукі. Паняцце аб артыкуляцыйнай і 

акустычнай класіфікацыях гукаў. Артыкуляцыйная класіфікацыя зычных: падзел зычных на 

групы паводле ўдзелу голасу і шуму, месца і спосабу ўтварэння, адсутнасці ці наяўнасці 

дадатковай артыкуляцыі (палаталізацыі). Санорныя і шумныя, звонкія і глухія. Губныя (губна-

губныя і губна-зубныя) і язычныя: пярэднеязычныя (зубныя і пярэднепаднябенныя), 

сярэднеязычныя (сярэднепаднябенныя), заднеязычныя (заднепаднябенныя). Змычныя 

(выбухныя), шчылінныя (фрыкатыўныя), змычна-шчылінныя (афрыкаты), змычна-праходныя. 

Цвѐрдыя (парныя і няпарныя) і мяккія (парныя і няпарныя) зычныя. Артыкуляцыйная 

класіфікацыя галосных гукаў. Галосныя лабіялізаваныя і нелабіялізаваныя. Галосныя верхняга, 

сярэдняга і ніжняга пад’ѐму. Галосныя пярэдняга, сярэдняга і задняга рада. Артыкуляцыйная база 

беларускай мовы. Акустычная класіфікацыя гукаў. Асноўныя класы гукаў паводле акустычных 

прымет. 

Транскрыпцыя. Віды транскрыпцыі (фанетычная, інтанацыйная, фанематычная). Сістэма 

транскрыпцыйных знакаў. 

Склад як фанетычная адзінка. Суадносіны паміж складам і марфемай. Тэорыі складападзелу 

(склада): экспіраторная, санорная, тэорыя мускульнага напружання. Тыпы складоў: 

аднакампанентныя і шматкампанентныя, адкрытыя і закрытыя, прыкрытыя і непрыкрытыя. 

Структура беларускага склада (слабае прымыканне, тэндэнцыя да адкрытага і прыкрытага 

склада). Рухомасць складовай структуры слова. 

Прасадычныя фанетычныя адзінкі (націск, інтанацыя, паўзы), іх роля ў арганізацыі моўнай 

плыні. Акцэнтная структура слова. Фанетычная прырода націску. Сродкі суперсегментнай 

арганізацыі слова. Тыпы націску. Акустычныя характарыстыкі беларускага націску. 
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Рознамясцовасць, рухомасць слоўнага націску. Асноўны і пабочны націск у складаных словах. 

Праклітыкі і энклітыкі. Функцыі слоўнага, тактавага, фразавага і лагічнага націску. Акустычныя 

характарыстыкі інтанацыі. Фразаўтваральны патэнцыял інтанацыі. Кампаненты інтанацыі. 

Асноўныя функцыі інтанацыі: камунікатыўная, вылучальная, арганізавальная, эмацыянальная. 

Дыферэнцыяльныя прыметы інтанацыйных адзінак. Асноўныя камунікатыўныя тыпы 

выказванняў: апавядальны, пытальны, клічны. Паняцце інтанацыйнай канструкцыі (ІК) і 

інтанацыйнай структуры. Асноўныя тыпы ІК у беларускай мове.  

Фанетыка тэксту. Тэкст і фонаабзац. Змены гукаў у маўленчай плыні. Паняцце сінтагматыкі і 

парадыгматыкі на фанетычным узроўні. Дыяхранічныя і сінхранічныя фанетычныя законы. 

Асноўныя фанетычныя працэсы: асіміляцыя, дысіміляцыя, метатэза, сцяжэнне, падаўжэнне, 

пратэза, эпентэза, дыярэза, акамадацыя, рэдукцыя, гаплалогія. 

Пазіцыйныя чаргаванні гукаў як вынік фанетычных працэсаў. Пазіцыйныя чаргаванні 

зычных гукаў: звонкіх і глухіх, цвѐрдых і мяккіх, зубных (свісцячых) і пярэднепаднябенных 

(шыпячых), выбухных і афрыкат. Чаргаванні галосных у націскных і ненаціскных складах. 

Гістарычныя чаргаванні галосных і зычных гукаў. 

 

ФАНАЛОГІЯ 

Фаналогія як раздзел мовазнаўства. Фанетычная і фаналагічная сістэмы сучаснай беларускай 

мовы. Дыстрыбуцыя фанем. Дыферэнцыяльныя і інтэгральныя прыметы фанем. Сігніфікатыўна і 

перцэптыўна моцныя і слабыя пазіцыі фанем. Асноўны алафон, варыянт і варыяцыя фанемы. 

Гіперфанема і архіфанема. Нейтралізацыя фанемных супрацьпастаўленняў. 

Фаналагічная сістэма беларускай мовы. Паняцце аб фаналагічнай падсістэме запазычаных і 

рэдкаўжывальных слоў. Сістэма зычных фанем у беларускай мове. Роля карэляцый у 

кансанантызме. Карэляцыі фанем па глухасці-звонкасці. Няпарныя фанемы па глухасці-

звонкасці. Карэляцыя цвѐрдых-мяккіх зычных. Няпарныя цвѐрдыя (зацвярдзелыя) зычныя. 

Карэляцыя шыпячых-свісцячых. Карэляцыя выбухных-афрыкат. Фаналагічны статус фанемы 

j. Фаналагічны статус падоўжаных (гемінатыўных) зычных. Сістэма галосных фанем у 

беларускай мове. Гукавыя рэалізацыі галосных фанем у моцных і слабых пазіцыях. 

Моцныя і слабыя пазіцыі фанем. Фанемныя рады. Сінтагматычныя адносіны ў фанетыцы і 

фаналогіі. Спалучэнні зычных з наступнымі галоснымі фанемамі. Спалучэнні зычных з 

наступнымі зычнымі фанемамі. Абмежаванні ў парадыгматыцы і сінтагматыцы галосных і 

зычных фанем. 

 

АРФАЭПІЯ 
Прадмет і задачы арфаэпіі. Асноўныя нормы сучаснага беларускага вымаўлення: 

вымаўленне націскных і ненаціскных галосных, вымаўленне зычных (у моцных і слабых 

пазіцыях). Правілы вымаўлення гукаў на стыку слоў. Вымаўленне гукаў у запазычаных словах. 

Арфаэпічная варыянтнасць у вакалізме і кансанантызме. Прычыны, характар і літаратурныя 

межы арфаэпічнай варыянтнасці ў беларускай мове. Арфаэпічная норма і культура маўлення. 

Адхіленні ад норм літаратурнага вымаўлення і іх прычыны. Даведнікі па беларускай арфаэпіі. 

 

ГРАФІКА 
Прадмет і задачы графікі. Графічная сістэма сучаснай беларускай мовы. Літарныя графічныя 

сродкі. Алфавіт як аснова графікі. Нялітарныя графічныя сродкі: апостраф, злучок (дэфіс), націск, 

пунктуацыйныя знакі і інш. Гісторыя станаўлення беларускай графікі. Суадносіны паміж літарамі 

(графемамі) і гукамі (фанемамі) у беларускай графіцы. Складовы і гукавы прынцыпы беларускай 

графікі. Адназначныя і двухзначныя літары. 

 

АРФАГРАФІЯ 
Арфаграфія, яе прадмет і задачы. Арфаграма і апорнае напісанне. Асноўныя прынцыпы 

беларускай арфаграфіі: фанетычны, фанематычны (марфалагічны), традыцыйныя і 

дыферэнцыйныя напісанні. Фанетычныя, фанематычныя і традыцыйныя напісанні. 
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Дыферэнцыйныя напісанні. Прынцыпы і правілы напісання слоў злітна, асобна, праз злучок. 

Ужыванне вялікай літары. Напісанне абрэвіятур і ўмоўных скарачэнняў. Правілы пераносу. 

Гісторыя станаўлення беларускай арфаграфіі. Тэндэнцыя развіцця арфаграфічнай нормы на 

сучасным этапе. Даведнікі па беларускай арфаграфіі. 

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 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 
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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. 

 

МАРФЕМІКА 

Марфеміка як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы марфемікі. Сувязь марфемікі з іншымі 

раздзеламі мовазнаўства. Асноўныя паняцці марфемікі. 

Марфема як мінімальная значымая частка слоў (словаформ), яе месца ў сістэме адзінак 

розных узроўняў мовы. Агульныя (інтэгральныя) і адметныя (дыферэнцыяльныя) прыметы 

марфемы ў параўнанні з іншымі адзінкамі мовы. 

Сістэма марфем у мове. Класіфікацыя марфем паводле іх ролі, значэння, функцыі, месца ў 

складзе слова (словаформы) і паходжання. Каранѐвыя і афіксальныя марфемы, іх асаблівасці і 

адрозненне. Свабодныя і звязаныя (радыксоіды) карані. 

Афікс, яго паняцце. Класіфікацыя афіксальных марфем паводле месца ў складзе слова 

(словаформы): перадкаранѐвыя і паслякаранѐвыя афіксальныя марфемы. Характарыстыка 

афіксальных марфем: прэфікс (прыстаўка), суфікс, постфікс, інтэрфікс, конфікс (цыркумфікс), 

флексія (канчатак). Пытанне аб інтэрфіксах, постфіксах і конфіксах (цыркумфіксах) у 

лінгвістычнай літаратуры. Класіфікацыя афіксальных марфем паводле значэння і функцыі: 

словаўтваральныя (дэрывацыйныя), формаўтваральныя (словазменныя, рэляцыйныя) і 

словаформаўтваральныя (сінкрэтычныя) афіксы. Рэгулярныя і нерэгулярныя, прадуктыўныя і 

непрадуктыўныя афіксы. Афіксоіды як марфемы пераходнага тыпу. Разнавіднасці афіксоідаў: 

прэфіксоіды, суфіксоіды. Пытанне аб афіксоідах ў сучаснай лінгвістыцы. 

Структурна-семантычныя ўзаемаадносіны афіксальных марфем у складзе слова. Аманімія, 

полісемія (мнагазначнасць), сінанімія і антанімія марфем. Экспрэсіўна-стылістычныя функцыі 

марфем у беларускай мове. Тыпы афіксальных марфем паводле фанемнага выражэння: 

матэрыяльна выражаныя (пазітыўныя) і нулявыя марфемы. Нулявыя марфемы і спосабы іх 

вылучэння ў словах (словаформах). Унікальныя структурныя часткі слоў.  

Аснова як абавязковы кампанент структуры слова. Аснова і корань. Тыпы асноў: члянімыя / 

нечлянімыя, вытворныя / невытворныя, перарывістая і неперарывістая. Суплетыўны тып асноў. 

Гістарычныя змены ў марфемнай структуры слоў: апрошчанне (поўнае, няпоўнае), 

перараскладанне, ускладненне, дэкарэляцыя.  

Марфемны аналіз слова, яго спецыфіка, прынцыпы і задачы.  

Даведнікі па беларускай марфеміцы. 

 

МАРФАНАЛОГІЯ 

Марфаналогія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы марфаналогіі. Сувязь марфаналогіі 

з іншымі раздзеламі мовазнаўства (фанетыкай, фаналогіяй, арфаэпіяй, марфемікай, 

словаўтварэннем, марфалогіяй, сінтаксісам, стылістыкай). Асноўныя адзінкі марфаналогіі, іх 

характарыстыка. Морфы, аламорфы, варыянты марфемы. Марфанема. Субморф і яго адносіны да 

морфа. Марфаналагічны рад. Фанемная структура марфем. Структура часцінамоўных каранѐвых 

марфем. Марфаналагічныя з’явы: чаргаванні (альтэрнацыя) фанем у межах марфемы, чаргаванні 

фанем на стыку марфем, усячэнне асновы, нарашчэнне асновы (інтэрфіксацыя), накладанне 

(інтэрферэнцыя, аплікацыя, гаплалогія) морфаў, сцяжэнне. 
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СЛОВАЎТВАРЭННЕ 

Словаўтварэнне як раздзел мовазнаўства. Прадмет, задачы словаўтварэння. Сувязь 

словаўтварэння з іншымі раздзеламі мовазнаўства. Сінхранія і дыяхранія ў словаўтварэнні. 

Паняцце словаўтваральнай вытворнасці (матывацыі). Крытэрыі і паказчыкі вытворнасці. 

Фармальна-семантычная суадноснасць вытворнага слова з утваральным (матывавальным) словам 

як асноўны прынцып вытворнасці. Віды адносін вытворнасці паміж вытворным словам і 

ўтваральным (матывавальным) словам. Разыходжанні адносін фармальнай і сэнсавай 

вытворнасці. Непасрэдная і апасродкаваная вытворнасць. Адносіны множнай вытворнасці. 

Вытворнае (матываванае) слова – аб’ект вывучэння ў словаўтварэнні. Уласцівасці 

вытворных слоў, іх фармальныя і семантычныя сувязі з утваральнымі словамі. Вытворнае і 

зыходнае (базавае, утваральнае, матывававальнае) слова як словаўтваральная пара. Паняцце 

словаўтваральнага фарманта. Словаўтваральная і марфемная структура слова. Суадносіны 

паняццяў падзельнасці (члянімасці) і вытворнасці слова.  

Словаўтваральнае значэнне як асобы тып моўнага значэння. Сродкі выражэння 

словаўтваральнага значэння вытворнага слова. Тыпы словаўтваральных значэнняў: 

транспазіцыйнае, мадыфікацыйнае, мутацыйнае.  

Комплексныя адзінкі словаўтваральнай сістэмы, іх характарыстыка: словаўтваральная пара, 

словаўтваральны ланцужок, словаўтваральная парадыгма, словаўтваральнае гняздо. 

Словаўтваральны тып і яго паняцце. Фармальныя і семантычныя прыметы словаўтваральнага 

тыпа. Прадуктыўнасць словаўтваральнага тыпа. Сінанімія, аманімія, антанімія словаўтваральных 

тыпаў. Паняцце словаўтваральнай (марфаналагічнай) мадэлі. Словаўтваральная катэгорыя як 

вынік узаемадзеяння сінанімічных словаўтваральных тыпаў. 

Марфатактыка як вучэнне аб спалучальнасці (валентнасці) словаўтваральных марфем у 

слове. Тыпы абмежаванняў спалучальнасці марфем. 

Спосабы сінхроннага словаўтварэння, іх класіфікацыя паводле характару словаўтваральных 

фармантаў: афіксальныя, бязафіксныя і камбінаваныя (змешаныя) спосабы словаўтварэння. 

Афіксальныя спосабы словаўтварэння, іх разнавіднасці: прэфіксальны, суфіксальны, 

нульсуфіксальны, постфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны, прэфіксальна-нульсуфіксальны, 

прэфіксальна-постфіксальны, суфіксальна-постфіксальны, прэфіксальна-суфіксальна-

постфіксальны. Бязафікснае словаўтварэнне, яго асаблівасці. Складанне, яго разнавіднасці: 

аснова-словаскладанне, суфіксальна-складаны, нульсуфіксальна-складаны. Абрэвіяцыя, віды 

абрэвіятур. Універбацыя (семантычная кандэнсацыя) як спосаб утварэння. Адваротнае 

словаўтварэнне. Прадуктыўнасць сінхронных спосабаў словаўтварэння. 

Дыяхроннае словаўтварэнне ў беларускай мове. Спосабы дыяхроннага словаўтварэння: 

лексіка-семантычны, лексіка-сінтаксічны, марфалагічна-сінтаксічны. Прадуктыўнасць 

дыяхронных спосабаў словаўтварэння. 

Паняцце словаўтваральнай нормы. Словаўтваральная варыянтнасць. Актыўныя працэсы ў 

сістэме сучаснага беларускага словаўтварэння. Словаўтваральны аналіз, яго спецыфіка, 

прынцыпы і задачы. 

Словаўтваральныя слоўнікі беларускай мовы. Адваротныя слоўнікі.  

 

МАРФАЛОГІЯ 

Марфалогія як раздзел граматыкі, яе прадмет і задачы. Сувязь марфалогіі з іншымі 

раздзеламі мовазнаўства. Асноўныя граматычныя паняцці і адзінкі: граматычная форма, 

граматычны сродак, граматычнае значэнне і граматычная катэгорыя. Асноўныя спосабы і сродкі 

выражэння граматычных значэнняў у беларускай мове. Класіфікацыйныя (лексіка-граматычныя) 

і словазмяняльныя граматычныя катэгорыі. 

Парадыгматычны і функцыянальны падыходы да вывучэння граматычных адзінак. 

Парадыгматычная марфалогія як навука аб правілах і формах словазмянення.  

Прынцыпы і крытэрыі аб’яднання слоў у лексіка-граматычныя класы – часціны мовы. 

Сістэма часцін мовы, класіфікацыя часцін мовы. 
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Назоўнік 

Назоўнік як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўныя і граматычныя асаблівасці назоўніка. 

Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў. Назоўнікі агульныя і ўласныя, канкрэтныя і 

абстрактныя, адушаўлѐныя і неадушаўлѐныя, асабовыя, зборныя, рэчыўныя; сінгулятывы, іх 

семантычныя і граматычныя асаблівасці.  

Сістэма граматычных катэгорый назоўніка: катэгорыі роду, ліку і склону. Катэгорыя роду 

назоўнікаў. Значэнне і сродкі выражэння граматычных значэнняў мужчынскага, жаночага і 

ніякага роду. Назоўнікі агульнага роду. Род абрэвіятур і нязменных слоў. Разыходжанні ў родзе 

некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах. Катэгорыя ліку назоўнікаў: адзіночны і 

множны лік. Адзіночналікавыя і множналікавыя назоўнікі. Рэшткі парнага ліку ў сучаснай 

беларускай мове. Несупадзенне ў ліку некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах. 

Катэгорыя склону назоўнікаў. Сістэма склонаў назоўнікаў у сучаснай беларускай мове. Сродкі 

выражэння склонавых значэнняў у беларускай мове. Рэшткі формы клічнага склону ў беларускай 

мове. Скланенне назоўнікаў. Назоўнікі першага, другога і трэцяга скланенняў, рознаскланяльныя 

і нескланяльныя назоўнікі; назоўнікі ад’ектыўнага і змешанага тыпаў скланення. Склонавыя 

канчаткі назоўнікаў розных тыпаў скланення. Варыянты склонавых канчаткаў назоўнікаў. 

Дынаміка склонавых форм назоўніка і праблема кадыфікацыі склонавых канчаткаў назоўнікаў у 

сучаснай беларускай мове. 

Словаўтварэнне назоўнікаў. Асноўныя спосабы ўтварэння назоўнікаў: афіксацыя, складанне, 

абрэвіяцыя, субстантывацыя, іх характарыстыка. Назоўнікі як база для ўтварэння слоў іншых 

часцін мовы. 

 

Прыметнік 
Прыметнік як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўныя і граматычныя асаблівасці 

прыметніка. Разрады прыметнікаў: якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх значэнне і 

граматычныя формы. Асаблівасці ўтварэння і ўжывання прыналежных прыметнікаў. Пераход 

прыметнікаў з аднаго разраду ў іншы. Поўныя і кароткія формы якасных прыметнікаў, іх 

ужыванне і сінтаксічная роля. Сцягнутыя формы прыметнікаў, іх роля ў мастацкім тэксце. 

Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх значэнне і ўтварэнне. Скланенне якасных, адносных 

і прыналежных прыметнікаў. Варыянтнасць склонавых канчаткаў прыметнікаў.  

Словаўтварэнне прыметнікаў: афіксацыя, складанне, абрэвіяцыя, ад’ектывацыя. Прыметнік 

як база для ўтварэння слоў іншых часцін мовы. 

 

Лічэбнік 
Лічэбнік як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўныя і граматычныя асаблівасці лічэбніка. 

Разрады лічэбнікаў паводле значэння: колькасныя (уласнаколькасныя і зборныя, 

няпэўнаколькасныя, дробавыя) і  парадкавыя. Разрады лічэбнікаў паводле структуры: простыя, 

складаныя і састаўныя лічэбнікі. Скланенне лічэбнікаў розных разрадаў.  

Асаблівасці сінтаксічнай спалучальнасці лічэбнікаў з назоўнікамі. Ужыванне лічэбнікаў у 

ролі іншых часцін мовы. 

Словаўтварэнне лічэбнікаў: суфіксацыя, нульсуфіксацыя, складанне. Лічэбнік як база для 

ўтварэння слоў іншых часцін мовы.  

 

Займеннік 

Займеннік як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўныя і граматычныя асаблівасці 

займенніка. Разрады займеннікаў паводле лексічнага значэння: асабовыя, зваротны, 

прыналежныя, указальныя, азначальныя, пытальныя, адносныя, адмоўныя, няпэўныя 

(неазначальныя). Разрады займеннікаў паводле суадносін з іншымі часцінамі мовы. Займеннікі-

назоўнікі. Катэгорыя роду, адушаўлѐнасці-неадушаўлѐнасці ў займенніках-назоўніках. 

Займеннікі-прыметнікі. Займеннікі-лічэбнікі. Займеннікі-прыслоўі.  

Скланенне займеннікаў розных разрадаў. Варыянты склонавых форм займеннікаў. 
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Словаўтварэнне займеннікаў: прэфіксацыя, суфіксацыя, постфіксацыя, складанне. Займеннік 

як база для ўтварэння слоў іншых часцін мовы. 

 

Дзеяслоў 

Дзеяслоў як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўныя і граматычныя асаблівасці дзеяслова. 

Уласна-граматычныя і лексіка-граматычныя катэгорыі дзеяслова.  

Формы дзеяслова: спрагальныя і неспрагальныя, зменныя і нязменныя, іх характарыстыка. 

Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе ўтварэнне, граматычнае значэнне, марфалагічныя 

адзнакі і сінтаксічныя функцыі.  

Асновы дзеяслова: інфінітыва і цяперашняга (будучага простага) часу, іх суадноснасць з 

дзеяслоўнымі формамі.  

Класы дзеясловаў. Прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы дзеясловаў.  

Пераходныя і непераходныя дзеясловы. 

Непрэдыкатыўныя катэгорыі дзеяслова. Катэгорыя трывання дзеяслова. Дзеясловы 

закончанага і незакончанага трывання, іх лексіка-граматычныя асаблівасці і спосабы ўтварэння. 

Аднатрывальныя і двухтрывальныя дзеясловы. Зваротныя дзеясловы, іх утварэнне і лексіка-

граматычная характарыстыка. Разрады зваротных дзеясловаў паводле значэння: уласна-

зваротныя, узаемна-зваротныя, агульна-зваротныя, ускосна-зваротныя, пасіўна-якасныя, актыўна-

безаб’ектныя, зваротна-пасіўныя, зваротна-залежныя. Катэгорыя стану дзеяслова. Незалежны і 

залежны стан дзеяслова, спосабы і сродкі выражэння станавых значэнняў.Аднастанавыя 

дзеясловы.  

Прэдыкатыўныя катэгорыі дзеяслова. Катэгорыя ладу дзеяслова. Граматычнае значэнне 

катэгорыі ладу. Сродкі выражэння мадальнага значэння рэальнасці-ірэальнасці дзеяння. 

Граматычныя формы абвеснага, загаднага і ўмоўнага ладу. Лад і час дзеяслова, лад і асоба 

дзеяслова, лад і род дзеяслова. Абвесны лад, яго значэнне і ўжыванне, утварэнне. Загадны лад, 

яго ўтварэнне і ўжыванне. Граматычныя сродкі выражэння значэнняў загаднага ладу. 

Аналітычныя формы загаднага ладу. Умоўны лад дзеяслова, яго значэнне, ужыванне, утварэнне. 

Аналітычныя формы ўмоўнага ладу. Ужыванне форм аднаго ладу ў значэнні іншага. Катэгорыя 

часу дзеяслова: цяперашні, прошлы, будучы (просты і складаны) час, іх значэнне. Утварэнне і 

ўжыванне форм даўномінулага часу. Ужыванне форм аднаго часу ў значэнні іншага. Катэгорыі 

роду і ліку дзеясловаў. Катэгорыя асобы дзеяслова: першая, другая і трэцяя асобы адзіночнага і 

множнага ліку, іх выражэнне і ўжыванне. Суадноснасць катэгорыі асобы з катэгорыямі часу і 

ладу дзеяслова. Безасабовыя дзеясловы, іх значэнне, граматычныя формы і ўжыванне. 

Выкарыстанне ў мове форм адной асобы са значэннем іншай. 

Спражэнне дзеясловаў. Сістэма асабовых канчаткаў дзеясловаў першага і другога спражэння. 

Спосабы вызначэння спражэнняў дзеясловаў. Рознаспрагальныя дзеясловы. 

Дзеепрыметнік як дзеяслоўна-іменная форма. Граматычная характарыстыка 

дзеепрыметніка. Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, цяперашняга і прошлага часу, іх 

значэнні, спосабы ўтварэння, асаблівасці ўжывання ў сучаснай беларускай мове. Поўныя і 

кароткія формы дзеепрыметнікаў залежнага стану. Ад’ектывацыя і субстантывацыя 

дзеепрыметнікаў.  

Дзеепрыслоўе як дзеяслоўна-прыслоўная форма. Граматычная характарыстыка 

дзеепрыслоўя. Суадноснасць дзеепрыслоўяў з дзеясловамі і прыслоўямі. Граматычныя катэгорыі 

дзеепрыслоўяў, іх утварэнне, ужыванне дзеепрыслоўяў у сучаснай беларускай літаратурнай мове.  

Словаўтварэнне дзеясловаў, афіксальныя спосабы ўтварэння дзеясловаў: суфіксальны, 

прэфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны, постфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны-

постфіксальны. Дзеясловы як база для ўтварэння слоў іншых часцін мовы. 

 

Прыслоўе 

Прыслоўе як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўныя і граматычныя асаблівасці 

прыслоўя.  
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Разрады прыслоўяў па значэнні: азначальныя і акалічнасныя, знамянальныя і займеннікавыя 

прыслоўі. Групы займеннікавых прыслоўяў. Азначальныя прыслоўі і іх падразрады: якасныя, 

колькасныя, спосабу дзеяння, параўнання, сумеснасці. Акалічнасныя прыслоўі і іх падразрады: 

месца, часу, прычыны, мэты. Ужыванне прыслоўяў адных разрадаў са значэннем іншых. 

Ступені параўнання якасных прыслоўяў, іх утварэнне і ўжыванне. 

Словаўтварэнне прыслоўяў. Афіксальныя спосабы ўтварэння прыслоўяў: суфіксальны, 

прэфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны, складанне. Прыслоўе як база для ўтварэння слоў 

іншых часцін мовы.  

 

Безасабова-прэдыкатыўныя словы 

Пытанне аб безасабова-прэдыкатыўных словах (словах катэгорыі стану) у лінгвістычнай 

літаратуры. Безасабова-прэдыкатыўныя словы як асобны лексіка-граматычны клас, іх 

семантычныя, марфалагічныя, словаўтваральныя, сінтаксічныя адметнасці. Безасабова-

прэдыкатыўныя словы і прыслоўі: агульныя і адметныя адзнакі. Разрады безасабова-

прэдыкатыўных слоў паводле значэння. 

Ступені параўнання безасабова-прэдыкатыўных слоў, іх формы, утварэнне і адрозненне ад 

форм ступеней параўнання прыслоўяў і прыметнікаў. 

 

Мадальныя словы 

Мадальныя словы, іх агульная характарыстыка. Пытанне аб мадальных словах у 

мовазнаўстве. Разрады мадальных слоў паводле значэння. Суадноснасць мадальных слоў з 

часцінамі мовы. Роля мадальных слоў у тэксце. 

 

Службовыя часціны мовы 

Службовыя словы, іх агульная характарыстыка. Семантычны і сінтаксічны прынцыпы як 

асноўныя для вызначэння службовых часцін мовы. Супрацьпастаўленне службовых слоў 

паўназначным на аснове функцыі ў сказе. Класіфікацыя службовых слоў паводле значэнняў і 

функцый у сказе. Прыназоўнікі і злучнікі як непаўназначныя службовыя часціны мовы.  

 

Прыназоўнікі 

Прыназоўнікі як службовыя словы, іх семантычныя, марфалагічныя і сінтаксічныя 

уласцівасці. Функцыі прыназоўнікаў. Класіфікацыя прыназоўнікаў паводле паходжання і 

структуры. Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі. Асаблівасці вытворных прыназоўнікаў, іх 

суадноснасць з іншымі часцінамі мовы. Адпрыслоўныя, адыменныя, аддзеяслоўныя вытворныя 

прыназоўнікі. Простыя, складаныя і састаўныя прыназоўнікі.  

Значэнні прыназоўнікаў. Ужыванне прыназоўнікаў з ускоснымі склонамі назоўнікаў. 

Варыянты прыназоўнікаў. Сінаніміка прыназоўнікаў. Асаблівасці ўжывання прыназоўнікаў у 

беларускай мове. 

 

Злучнікі 

Злучнікі як службовыя словы, іх семантычныя і граматычныя уласцівасці. Класіфікацыя 

злучнікаў паводле функцыянальнага значэння: злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі. 

Разнавіднасці злучальных злучнікаў, іх ужыванне. Падпарадкавальныя злучнікі, іх асаблівасці і 

разнавіднасці. Адрозненне падпарадкавальных злучнікаў ад злучальных слоў (займеннікаў і 

прыслоўяў). 

Разрады злучнікаў паводле паходжання: невытворныя, вытворныя. Разрады злучнікаў 

паводле саставу: простыя і састаўныя. Разрады злучнікаў паводле спосабу ўжывання: 

нерасчлянѐныя і расчлянѐныя. Разрады злучнікаў паводле размяшчэння ў складзе сінтаксічнай 

адзінкі: адзіночныя і паўторныя. 

Ужыванне іншых часцін мовы (займеннікаў, прыслоўяў, часціц, мадальных слоў) у функцыі 

злучнікаў. 
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Звязкі 

Пытанне аб звязках у лінгвістычнай літаратуры. Пераход у разрад звязак дзеясловаў з 

аслабленым лексічным значэннем. 

Тыпы звязак паводле лексіка-граматычнага значэння: абстрактныя (незнамянальныя), 

паўабстрактныя (паўзнамянальныя), знамянальныя. 

Часціцы 

Часціцы як непаўназначная часціна мовы. Семантычныя і граматычныя асаблівасці часціц. 

Разрады часціц паводле саставу: простыя і састаўныя. Разрады часціц паводле паходжання: 

невытворныя і вытворныя часціцы. Разрады часціц паводле функцыянальнага значэння: 

сэнсавыя, мадальныя, эмацыянальныя, формаўтваральныя. Сэнсавыя часціцы, іх характарыстыка 

і разнавіднасці (указальныя, азначальна-ўдакладняльныя, выдзяляльна-ўдакладняльныя, 

выдзяляльна-абмежавальныя). Мадальныя часціцы, іх характарыстыка і разнавіднасці 

(сцвярджальныя, адмоўныя, параўнальныя, мадальна-валявыя). Развіццѐ мадальнага значэння ў 

часціцах. Значэнне і ўжыванне часціц не і ні. Эмацыянальныя часціцы, іх характарыстыка і 

разнавіднасці (клічныя, узмацняльныя). Формаўтваральныя часціцы, іх характарыстыка і 

ўжыванне. 

 

Выклічнікі 

Месца выклічнікаў у сістэме часцін мовы, адрозненне выклічнікаў ад паўназначных і 

непаўназначных слоў. 

Разрады выклічнікаў паводле значэння: эмацыянальныя, волевыяўленчыя (пабуджальныя, 

імператыўныя) і маўленчага этыкету. Разрады выклічнікаў паводле пажоджання: невытворныя і 

вытворныя. Суадносіны вытворных выклічнікаў з назоўнікамі, дзеясловамі, прыслоўямі. 

Структурныя тыпы выклічнікаў. Ужыванне выклічнікаў у вуснай і пісьмовай мове. 

 

Гукаперайманні 

Гукаперайманні, іх функцыі ў сказе і тэксце. Падабенства і адрозненне гукаперайманняў ад 

выклічнікаў. Пытанне аб статусе гукаперайманняў у лінгвістычнай літаратуры. 

Гукапераймальныя словы як база для ўтварэння дзеясловаў. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОВА 60 32    12  

1.1. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў (2 

гадз.) 

2       

1.1.1. Беларуская мова як найважнейшы элемент 

нацыянальнай культуры, духоўны скарб нацыі 

1.Змест і суадносіны паняццяў: мова этнасу, мова 

нацыі, дзяржаўная мова, родная мова, матчына мова. 

Роля роднай мовы ў працэсе станаўлення асобы і ў 

развіцці цывілізацыі 

2.Сацыяльна-функцыянальная дыферэнцыяцыя 

беларускай нацыянальнай мовы 

3. Беларуская мова сярод моў свету 

Генетычная і тыпалагічная характарыстыка 

беларускай мовы 

4.Асноўныя этапы станаўлення і развіцця беларускай 

літаратурнай мовы. Крыніцы вывучэння беларускай 

літаратурнай мовы 

2    Беларуская мова: 

Энцыклапедыя,  

ВМК 

 Рэферат 

1.2. Фанетыка (14 гадз.) 8 4      

1.2.1. Фанетычнае чляненне моўнай плыні 2    Табліцы,  Самастойная 
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1.Асноўныя фанетычныя адзінкі, аспекты іх 

вывучэння. Функцыянальны аспект вывучэння гукаў. 

Фанема 

2.Гукі мовы і прынцыпы іх класіфікацыі. 

3. Артыкуляцыйная класіфікацыя гукаў 

 

ВМК праца 

1.2.2. Змены гукаў у моўнай плыні 

1.Сінтагматыка і парадыгматыка на фанетычным 

узроўні 

2.Характарыстыка асноўных фанетычных працэсаў 

2    Табліцы, 

ВМК 

  

1.2.3. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні гукаў 

1. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні галосных і 

зычных гукаў як вынік фанетычных працэсаў 

2.Сутнасць пазіцыйных чаргаванняў гукаў 

3.Гістарычныя чаргаванні гукаў 

2    Табліцы, 

ВМК 

 Самастойная 

праца 

1.2.4. Сегментныя і суперсегментныя фанетычныя адзінкі 

1.Аналіз сегментнага члянення тэксту. Выдзяленне 

фраз і маўленчых тактаў. Аналіз гукавога складу слова 

2.Аналіз складовай структуры слова, складовага, 

фразавага, тактавага, лагічнага націску ў тэксце 

2 2   ВМК  Камп’ютарныя 

тэсты 

1.2.5. Транскрыпцыя і яе віды 

1.Сістэма транскрыпцыйных знакаў у беларускай 

мове. 2. Транслітарацыя 

 2   Табліцы, 

ВМК 

 Кантрольны 

пераклад 

1.2.6. Фанетычныя асаблівасці беларускай мовы ў 

параўнанні з рускай 

     2  

1.3. Фаналагічная сістэма беларускай мовы (2 гадз.) 2       

1.3.1. Адметнасць фаналагічнай сістэмы беларускай мовы як 

мовы кансанантнага тыпу 

1.Сістэма галосных фанем. Гукавыя рэалізацыі 

галосных фанем у моцных і слабых пазіцыях 

2.Роля карэляцый у кансанантызме. Сістэма зычных 

фанем у беларускай мове 

2    Табліцы, схемы, 

ВМК 

 Вуснае 

кантрольнае 

апытванне 
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1.4. Арфаэпія як правілы рэалізацыі фанетычнай 

сістэмы (4 гадз.) 

2 2      

1.4.1. Арфаэпія 

1.Асноўныя нормы сучаснага беларускага вымаўлення 

2.Адхіленні ад нормаў літаратурнага вымаўлення і іх 

прынцыпы 

3.Гісторыя беларускай аарфаэпіі. 

4. Даведнікі па беларускай арфаэпіі 

 

2    Слоўнік 

беларускай 

мовы. 

Арфаграфія. 

Арфаэпія. 

Акцэнтуацыя. 

Словазмяненне 

 Аналіз мовы 

радыѐ- і 

тэлеперадач 

1.4.2 

 

1.Вымаўленне галосных (націскных і ненаціскных). 

2.Вымаўленне зычных гукаў (у моцных і слабых 

пазіцыях).  

3.Правілы вымаўлення гукаў на стыку слоў. 

4.Вымаўленне гукаў у запазычаных словах 

 2   Слоўнік 

беларускай 

мовы. 

Арфаграфія. 

Арфаэпія. 

Акцэнтуацыя. 

Словазмяненне 

 Аналіз мовы 

радыѐ- і 

тэлеперадач 

1.5 Графіка (2 гадз.) 2       

 1.Прадмет і задачы графікі. 

2.Графічная сістэма сучаснай беларускай мовы. 

3. Гісторыя станаўлення сучаснай беларускай графікі. 

2    Слоўнік 

беларускай 

мовы. 

Арфаграфія. 

Арфаэпія. 

Акцэнтуацыя. 

Словазмяненне 

 Аналіз тэкстаў, 

напісаных на 

лацініцы і 

кірыліцы. 

1.6. Арфаграфія (12 гадз.) 6 4    2  

1.6.1. Арфаграфія. Прынцыпы беларускай арфаграфіі 

1.Прадмет і задачы арфаграфіі. Гісторыя станаўлення 

беларускай арфаграфіі 

2.Прынцыпы беларускай арфаграфіі 

2 2   Арфаграфічны 

слоўнік, 

Правілы 

беларускай 

 Дыктант 
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арфаграфіі і 

пунктуацыі 

(2008 г.) 

1.6.2. Правапіс галосных і зычных 

1.Правілы правапісу галосных і зычных, заснаваныя 

на фанетычным прынцыпе 

2.Фанематычныя і традыцыйныя напісанні галосных 

3.Правапіс зычных паводле фанетычнага прынцыпу 

2 2   Арфаграфічны 

слоўнік 

 Тлумачальны 

дыктант 

1.6.3. 1.Правапіс некаторых марфем 

2.Правапіс вялікай і малой літар 

3.Правілы напісання разам, праз злучок, асобна 

2     2  

1.7. Лексікалогія. Лексікаграфія (10 гадз.) 4 4    2  

1.7.1. Слова як асноўная адзінка мовы 

1.Функцыі слова. Лексічнае і граматычнае значэнні 

слова, іх узаемаабумоўленасць 

2.Лексіка-стылістычная сінтагматыка. Значэнне слова 

і канкрэтнае ўжыванне слова 

2    ВМК   

1.7.2. Семантычная структура мнагазначнага слова 

1.Сутнасць полісеміі. 

2. Метафарычныя, метанімічныя і сінекдахальныя 

сувязі значэнняў мнагазначнага слова 

 

2 2   ВМК  Самастойная 

праца з 

мастацкім 

тэкстам 

1.7.3. 1. Сістэмныя адносіны ў лексіцы. Тыпы слоўных 

апазіцый. 

2. Апазіцыі фармальнай тоеснасці. Апазіцыі 

семантычнай тоеснасці. Апазіцыі семантычнай 

процілегласці. Фармальна-семантычныя апазіцыі.  

 2   ВМК  Самастойная 

праца з 

мастацкім 

тэкстам 

1.7.4. Беларуская лексікаграфія.      2  

1.8. Фразеалогія, Фразеаграфія (6 гадз.) 4 2      

1.8.1. Фразеалогія. Паняцце фразеалагічнага зварота 

1.Спецыфіка і характэрныя рысы фразеалагічнага 

зварота. Суадносіны фразеалагізмаў з часцінамі мовы 

2    ВМК,  

Фразеалагічны 

слоўнік 

 Самастойная 

праца 
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2.Структурныя тыпы фразеалагічных зваротаў. 

Нацыянальная адметнасць і багацце беларускай 

фразеалогіі. 

3. Беларуская фразеаграфія. 

1.7.2. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў з пункту 

гледжання семантычнай злітнасці 

1.Фразеалагічныя зрашчэнні, адзінствы, выразы і 

спалучэнні 

2.Крытэрыі іх размежавання: вобразнасць, 

матываванасць значэнняў, характар сувязі 

кампанентаў 

 2   ВМК,  

Фразеалагічны 

слоўнік 

  

1.7.3. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў паводле 

паходжання 

1.Уласнабеларускія фразеалагізмы, этнамоўны 

кампанент іх семантыкі 

2.Запазычаныя фразеалагізмы. Антычная міфалогія і 

біблейскія тэксты ў беларускай фразеалогіі. 

Фразеалагічныя калькі 

2    ВМК,  

Фразеалагічны 

слоўнік 

  

1.9. Марфеміка (4 гадз.) 2 2      

1.9.1. Марфеміка як сістэма марфем 

1.Асноўныя адзінкі марфемікі. Класіфікацыя марфем 

паводле іх ролі, значэння, функцыі і месца ў складзе 

слова. Афіксоіды. Аснова слова 

2.Паходжанне афіксальных марфем. Спрадвечныя і 

запазычаныя марфемы 

3.Марфемны аналіз 

2    ВМК,  

Марфемны 

слоўнік 

 Вуснае 

кантрольнае 

апытванне 

1.9.2. Гістарычныя змены ў марфемнай структуры слова 

1.Апрошчанне, перараскладанне, ускладненне, 

дэкарэляцыя 

2.Прычыны і характар гістарычных з’яў у беларускай 

мове 

 2   Марфемны 

слоўнік, 

ВМК 
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1.10. Марфаналогія (2 гадз.) 2       

1.10.1. Асноўныя адзінкі марфаналогіі, іх характарыстыка 

1.Морфы, аламорфы, варыянты марфемы. Марфанема. 

Субморф 

2.Фанемная структура каранѐвых і афіксальных 

марфем 

3. Марфаналагічныя з’явы ў межах марфемы і на 

стыку марфем 

 

2    Марфемны 

слоўнік, 

ВМК 

 Праверка 

канспектаў 

1.11. Словаўтварэнне (4 гадз.) 2 2      

1.11.1. Словаўтварэнне як раздзел мовазнаўства 

1.Вытворнае слова – аб’ект вывучэння ў 

словаўтварэнні. Словаўтваральны фармант як адзінка 

словаўтваральнай сістэмы 

2.Комплексныя адзінкі словаўтварэння: 

словаўтваральная пара, словаўтваральны ланцужок, 

словаўтваральны рад, словаўтваральная парадыгма, 

словаўтваральнае гняздо 

2    Словаўтваральны 

слоўнік 

 Праверка 

канспектаў 

1.10.2. Сінхроннае і дыяхроннае словаўтварэнне 

1.Спосабы сінхроннага словаўтварэння (афіксальны, 

бязафіксны і змешаны) 

2.Спосабы дыяхроннага словаўтварэння (лексіка-

семантычны, лексіка-сінтаксічны, марфалагічна-

сінтаксічны) 

Словаўтваральны аналіз, яго спецыфіка 

 2   Словаўтваральны 

слоўнік, 

ВМК 

  

1.11. Марфалогія. Сістэма часцін мовы (2 гадз.) 

1. Асноўныя граматычныя паняцці і адзінкі. 

2.Сістэма часцін мовы ў беларускай мове. Пераходныя 

з’явы ў сістэме часцін мовы 

2      Праверка 

канспектаў 

1.13. Назоўнік (6 гадз.) 4 2      

1.13.1. Назоўнік як часціна мовы 

1.Семантыка-камунікацыйная адметнасць і 

2    ВМК   
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граматычныя асаблівасці 

2.Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў 

1.13.2. Граматычныя катэгорыі назоўніка 

1.Катэгорыя роду назоўнікаў. Разыходжанні ў 

граматычным родзе некаторых назоўнікаў у 

беларускай і рускай мовах 

2.Катэгорыя ліку назоўнікаў. Несупадзенне ў 

граматычным ліку некаторых назоўнікаў у беларускай 

і рускай мовах. 

2 2   ВМК  Самастойная 

праца 

1.13.3 Скланенне назоўнікаў      2  

1.14. Прыметнік (4 гадз.) 2 2      

1.14.1. Прыметнік як часціна мовы 

1.Семантыка-камунікацыйная адметнасць прыметніка 

2.Разрады прыметнікаў: якасныя, адносныя і 

прыналежныя прыметнікі, іх значэнне і граматычныя 

формы 

2    ВМК  Праверка 

канспектаў 

1.14.2. Ступені параўнання якасных прыметнікаў 

1.Граматычны статус катэгорыі ступені параўнання ў 

беларускай мове. Утварэнне ступеней параўнання 

якасных прыметнікаў 

2.Асаблівасці катэгорыі ступеней параўнання 

прыметнікаў у беларускай мове ў параўнанні з рускай 

 2   ВМК  Самастойная 

праца 

1.15. Лічэбнік (4 гадз.) 2 2      

1.15.1. Лічэбнік як часціна мовы 

1.Семантычныя асаблівасці і спецыфіка граматычных 

катэгорый 

2.Разрады лічэбнікаў паводле значэння і структуры 

2    ВМК  Праверка 

канспектаў 

1.15.2. Скланенне лічэбнікаў, асаблівасці выкарыстання ў 

тэксце 

1.Скланенне лічэбнікаў розных разрадаў 

2.Асаблівасці спалучэння лічэбнікаў з назоўнікамі ў 

беларускай мове 

 2   ВМК   
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1.16 Займеннік (4 гадз.) 2 2      

1.16.1 Займеннік як часціна мовы. 

1.Семантычная класіфікацыя займеннікаў 

2.Марфалагічная класіфікацыя займеннікаў 

3.Словаўтварэнне займеннікаў 

2       

1.16.2. 1.Скланенне займеннікаў 

2.Асаблівасці ўжывання займеннікаў 

 2      

1.17. Дзеяслоў (8 гадз.) 4 2    2  

1.16.1. Дзеяслоў як часціна мовы 

1.Асаблівасці семантыкі і граматычная адметнасць. 

Граматычныя катэгорыі і граматычныя формы 

дзеяслова 

2.Асновы і класы дзеяслова. Роля асноў дзеясловаў ва 

ўтварэнні дзеяслоўных формаў 

2    ВМК  Праверка 

канспектаў 

1.16.2. Граматычныя катэгорыі дзеяслова. 

Граматычныя катэгорыі стану, ладу, часу, роду і ліку, 

асобы дзеясловаў 

 

2 2   ВМК 2 Праверка 

канспектаў 

1.18 Дзеепрыметнік. Дзеепрыслоўе (4 гадз.) 2 2      

1.18.1. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыметнікаў і 

дзеепрыслоўяў у сучаснай беларускай мове 

1. Утварэнне і асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў 

у беларускай мове ў параўнанні з рускай 

2. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыслоўяў у сучаснай 

беларускай літаратурнай мове 

2 2   ВМК  Самастойная 

праца з тэкстамі 

СМІ 

1.19. Прыслоўе (2 гадз.) 2       

1.19.1. Прыслоўе як часціна мовы 

1.Семантычныя асаблівасці і граматычная адметнасць 

прыслоўяў 

2.Тыпы прыслоўяў у залежнасці ад характару 

выражэння лексічнага значэння (знамянальныя і 

займеннікавыя прыслоўі) 

2    ВМК  Праверка 

канспектаў 
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3.Азначальныя і акалічнасныя прыслоўі 

4.Ступені параўнання якасных прыслоўяў, іх 

утварэнне і ўжыванне. 

5. Безасабова-прэдыкатыўныя і мадальныя словы 

1.20. Службовыя часціны мовы (4 гадз.) 4       

1.20.1. Агульная характарыстыка службовых слоў 

1.Класіфікацыя службовых слоў паводле граматычных 

значэнняў і функцый у сказе. Прыназоўнікі і злучнікі 

як непаўназначныя службовыя часціны мовы, іх 

семантычныя і граматычныя адзнакі 

2.Пытанне аб звязках у лінгвістычнай літаратуры.  

2    ВМК  Рэферат 

1.20.2 1.Месца часціц у сістэме часцін мовы.  

2.Выклічнікі, іх адрозненне ад паўназначных і 

непаўназначных слоў.  

3.Гукаперайманні 

4.Пераходныя з’явы ў сістэме службовых часцін мовы 

2       

1.20. Марфалагічны разбор (2 гадз.) 

1.Асаблівасці марфалагічнага разбору самастойных 

часцін мовы 

2.Спецыфіка марфалагічнага разбору службовых 

часцін мовы 

    ВМК 2 Камп’ютарныя 

тэсты 
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ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАВЕДАЧНАЯ ЧАСТКА 
 

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

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

Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія. 2-е выд. Мн., 1995. 

2. Камароўскі Я.М., Сямешка Л.І. Сучасная беларуская мова: Фанетыка і фаналогія. 

Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Мн., 1985. 

3. Лепешаў І.Я. Фразеалогія сучаснай беларускай мовы. Мн., 1998. 

4. Сучасная беларуская літаратурная мова. Лексікалогія. Фанетыка. Арфаграфія. Мн., 

1984. 

5. Сучасная беларуская літаратурная мова. Марфалогія. Мн., 1997. 

6. Чахоўская, Т.Л. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. 

Графіка. Арфаграфія. Тэарэтычны курс: дапаможнік / Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. – 

Мінск: БДУ, 2013. 

7. Шакун Л. М. Словаўтварэнне. Мн., 1978. 

8. Шуба П.П. Сучасная беларуская мова. Марфаналогія. Марфалогія. Мн., 1987. 

9. Янкоўскі Ф.М. Беларускае літаратурнае вымаўленне. Мн., 1976. 

Дадатковая літаратура 
10.Беларуская граматыка: У 2 ч. Мн., 1985. 

11.Беларуская мова: Энцыклапедыя / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн., 1994. 

12.Выгонная Л.Ц. Інтанацыя. Націск. Арфаэпія. Мн., 1991. 

13.Бурак Л.І. Даведнік па пунктуацыі беларускай мовы. Мн., 1980. 

14.Бурак Л.І., Красней В.П., Лазоўскі У.М. Сучасная беларуская мова. Практычныя 

заняткі. Мн., 1989. 

15.Булахаў М.Г. Прыметнік у беларускай мове. Мн., 1964. 

16.Вярхоў П.В. Лічэбнік у беларускай мове (параўнальна з рускай і ўкраінскай 

мовамі). Мн., 1961. 

17.Дабрыян М.В., Сямешка Л.І., Шкраба І.Р. Сучасная беларуская мова: 

Лабараторныя работы. Мн., 1987. 

18.Жыдовіч М.А. Назоўнік у беларускай мове. Мн., 1969. 

19.Крывіцкі А.А., Падлужны А. І. Фанетыка беларускай мовы. Мн., 1984. 

20.Лексікалогія сучаснай беларускай мовы / Пад рэд. А.Я.Баханькова. Мн., 1994. 

21.Лукашанец А.А. Словаўтварэнне і граматыка. Мн., 2001. 

22.Наркевіч А.І. Назоўнік. Граматычныя катэгорыі і формы. Мн., 1976. 

23.Русак В.П. Марфаналогія сучаснай беларускай мовы. Мн., 2003. 

24.Сямешка Л. І. Беларуская мова: Вучэбны дапаможнік. Мн., 1999. 

25.Фанетыка беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. А.І.Падлужнага. Мн., 1989. 
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ПЕРАЛІК ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ 

для спецыяльнасці  

1-21 05 02  Руская філалогія  
 

№ п/п Тэмы практычных заняткаў Колькасць 

гадз. 

1. Сегментныя і суперсегментныя фанетычныя адзінкі. 2 

2. Транскрыпцыя і яе віды. 2 

3.  Арфаэпія як правілы рэалізацыі фанетычнай сістэмы. 2 

4.  Арфаграфія. Прынцыпы беларускай арфаграфіі. 2 

5. Правапіс галосных і зычных. 2 

6. Семантычная структура мнагазначнага слова. 2 

7. Сістэмныя адносіны ў лексіцы. 2 

8. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў з пункту гледжання 

семантычнай злітнасці. 

2 

9. Гістарычныя змены ў марфемнай структуры слова. 2 

10. Сінхроннае і дыяхроннае словаўтварэнне. 2 

11. Граматычныя катэгорыі назоўніка. 2 

12. Ступені параўнання якасных прыметнікаў. 2 

13. Скланенне лічэбнікаў, асаблівасці выкарыстання ў тэксце. 2 

14. Скланенне і ўжыванне займеннікаў. 2 

15. Граматычныя катэгорыі дзеяслова. 2 

16. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў у 

сучаснай беларускай мове. 

2 

 Усяго гадзін:  
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ТЭМАТЫКА ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ 

для спецыяльнасці  

1-21 05 02  Руская філалогія  
 

 

1. Сегментныя і суперсегментныя фанетычныя адзінкі (2 гадз.) 

1.Аналіз сегментнага члянення тэксту. Выдзяленне фраз і маўленчых тактаў. Аналіз 

гукавога складу слова. 

2.Аналіз складовай структуры слова, складовага, фразавага, тактавага, лагічнага націску ў 

тэксце. 

 

2. Транскрыпцыя і яе віды (2 гадз.) 

1.Сістэма транскрыпцыйных знакаў у беларускай мове. 

2. Транслітарацыя. 

 

3. Арфаэпія як правілы рэалізацыі фанетычнай сістэмы (2 гадз.) 

1.Вымаўленне галосных (націскных і ненаціскных). 

2.Вымаўленне зычных гукаў (у моцных і слабых пазіцыях).  

3.Правілы вымаўлення гукаў на стыку слоў. 4.Вымаўленне гукаў у запазычаных словах. 

 

4. Арфаграфія. Прынцыпы беларускай арфаграфіі (2 гадз.) 

1.Прадмет і задачы арфаграфіі. Гісторыя станаўлення беларускай арфаграфіі 

2.Прынцыпы беларускай арфаграфіі. 

 

5. Правапіс галосных і зычных (2 гадз.) 

1.Правілы правапісу галосных і зычных, заснаваныя на фанетычным прынцыпе. 

2.Фанематычныя і традыцыйныя напісанні галосных. 

3.Правапіс зычных паводле фанетычнага прынцыпу. 

 

6. Семантычная структура мнагазначнага слова (2 гадз.) 

1.Сутнасць полісеміі. 

2. Метафарычныя, метанімічныя і сінекдахальныя сувязі значэнняў мнагазначнага слова. 

 

7. Сістэмныя адносіны ў лексіцы (2 гадз.) 

1. Тыпы слоўных апазіцый. 

2. Апазіцыі фармальнай тоеснасці. Апазіцыі семантычнай тоеснасці. 

3. Апазіцыі семантычнай процілегласці. Фармальна-семантычныя апазіцыі. 

 

8. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў з пункту гледжання семантычнай 

злітнасці (2 гадз.) 

1. Фразеалагічныя зрашчэнні, адзінствы, выразы і спалучэнні. 

2. Крытэрыі іх размежавання: вобразнасць, матываванасць значэнняў, характар сувязі 

кампанентаў. 

 

9. Гістарычныя змены ў марфемнай структуры слова (2 гадз.) 

1. Апрошчанне, перараскладанне, ускладненне, дэкарэляцыя. 

2. Прычыны і характар гістарычных з’яў у беларускай мове. 

 

10. Сінхроннае і дыяхроннае словаўтварэнне (2 гадз.) 

1. Спосабы сінхроннага словаўтварэння (афіксальны, бязафіксны і змешаны). 
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2. Спосабы дыяхроннага словаўтварэння (лексіка-семантычны, лексіка-сінтаксічны, 

марфалагічна-сінтаксічны). 

3. Словаўтваральны аналіз, яго спецыфіка. 

 

11. Граматычныя катэгорыі назоўніка (2 гадз.) 

1. Катэгорыя роду назоўнікаў. Разыходжанні ў граматычным родзе некаторых назоўнікаў 

у беларускай і рускай мовах. 

2. Катэгорыя ліку назоўнікаў. Несупадзенне ў граматычным ліку некаторых назоўнікаў у 

беларускай і рускай мовах. 

 

12. Ступені параўнання якасных прыметнікаў (2 гадз.) 

1. Граматычны статус катэгорыі ступені параўнання ў беларускай мове. Утварэнне 

ступеней параўнання якасных прыметнікаў. 

2. Асаблівасці катэгорыі ступеней параўнання прыметнікаў у беларускай мове ў 

параўнанні з рускай. 

 

13. Скланенне лічэбнікаў, асаблівасці выкарыстання ў тэксце (2 гадз.) 

1. Скланенне лічэбнікаў розных разрадаў. 

2. Асаблівасці спалучэння лічэбнікаў з назоўнікамі ў беларускай мове. 

 

14. Скланенне і ўжыванне займеннікаў (2 гадз.) 

1. Скланенне займеннікаў. 

2. Асаблівасці ўжывання займеннікаў. 

 

15. Граматычныя катэгорыі дзеяслова (2 гадз.) 

1. Граматычныя катэгорыі стану, ладу, часу дзеясловаў. 

2. Граматычныя катэгорыі роду і ліку, асобы дзеясловаў. 

 

16. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў у сучаснай беларускай 

мове (2 гадз.) 

1. Утварэнне і асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у беларускай мове ў параўнанні з 

рускай. 

2. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыслоўяў у сучаснай беларускай літаратурнай мове. 
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ПЕРАЛІК ЗАДАННЯЎ ДА КІРУЕМАЙ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ 

СТУДЭНТАЎ 

 

№ 1. КСРС.  

Тэма: Фанетычныя асаблівасці беларускай мовы ў параўнанні з рускай 

    ПЫТАННІ 

1. Аканне пасля цвѐрдых і пасля мяккіх зычных гукаў. 

2. Дзеканне і цеканне. 

3. Наяўнасць зацвярдзелых зычных гукаў. 

4. Шыпячыя і свісцячыя зычныя гукі ў сучаснай беларускай мове. 

5. Падоўжаныя зычныя гукі ў сучаснай беларускай мове. 

6. Прыстаўныя зычныя гукі ў сучаснай беларускай мове. 

7. Артыкуляцыйная база сучаснай беларускай мовы. 

 

Літаратура 

1. Беларуская граматыка. Ч.1. Мн., 1985. 

2. Беларуская мова ў 2-й палове ХХ ст Мн., 1998. 

3. Беларуская мова. Энцыклапедыя. Мн., 1994. 

4. Граматыка беларускай мовы. Т. 1. Мн., 1962. 

5. Чахоўская, Т.Л. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. 

Графіка. Арфаграфія. Тэарэтычны курс: дапаможнік / Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. – 

Мінск: БДУ, 2013. 

 

№ 2. КСРС.  

Тэма: Беларуская арфаграфія.  

   ПЫТАННІ 

1. Правапіс некаторых марфем 

2. Правапіс вялікай і малой літар 

3. Правілы напісання разам, праз злучок, асобна.  

Літаратура 

1. Бадзевіч, З.І. Сучасная беларуская мова. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі. 

Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей ВНУ. 

Рэкамендаваны Вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарных навуках 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: ТетраСистемс, 2012. 

2. Беларуская граматыка. Ч.1. Мн., 1985. 

3. Беларуская мова ў 2-й палове ХХ ст Мн., 1998. 

4. Беларуская мова. Энцыклапедыя. Мн., 1994. 

4. Граматыка беларускай мовы. Т. 1. Мн., 1962. 

5. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск: Нацыянальны цэнтр прававой 

інфармацыі, 2008. 

  

№ 3. КСРС.  

Тэма: Беларуская лексікаграфія.  

   ПЫТАННІ 

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

2. Тыпалогія слоўнікаў. Слоўнікавы артыкул, яго структурныя часткі. 

3. Тлумачальныя, дыялектныя, перакладныя слоўнікі. 

4. Гістарычныя, этымалагічныя, фразеалагічныя, слоўнікі. 

5. Слоўнікі новых слоў і значэнняў, іншамоўных слоў, сінонімаў, антонімаў, амонімаў, 

паронімаў. 

6. Асацыятыўныя, арфаграфічныя, арфаэпічныя, акцэнталагічныя слоўнікі. 

7. Словаўтваральныя, марфемныя, граматычныя, тэрміналагічныя слоўнікі. 
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8. Частотныя, адваротныя слоўнікі. 

9. Слоўнікі мовы пісьменнікаў, слоўнікі эпітэтаў і перыфраз. 

10. Слоўнікі ўласных імѐнаў. Энцыклапедычныя даведнікі (агульныя і прадметныя). 

Літаратура 

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

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

Мінск, 1994. 

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

4. Беларуская мова: Хрэстаматыя. – Мінск, 2005. 

5. Сцяцко П.У. Уводзіны ў мовазнаўства. – Гродна, 2001. 

6. Лепешаў І.Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні. – Гродна, 

2002. 

7. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., 1990. 

8. Савіцкая, І. Беларуская лексікаграфія: гісторыя і сучаснасць: Вучэбна-метадычны 

комплекс па спецыяльным курсе для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 210501 

Беларуская філалогія / І.І. Савіцкая. – Мінск: БДУ, 2011. 

9. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография: 

Хрестоматия и учебные задания. – С.-Пб., 2002. 

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

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

11. Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія // Вучэбна-

метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці Д 210501 – "Беларуская 

філалогія". – Мінск: БДУ, 2005. 

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

Тэхналогія, 2012. 

13. Шчэрбін, В.К. Асноўныя складнікі беларускай лексікаграфіі / В.К. Шчэрбін. – 

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

 

№ 4. КСРС.  

Тэма: Скланенне назоўнікаў.  

   ПЫТАННІ 

1. Словазменная парадыгма назоўніка. Залежнасць склонавых канчаткаў назоўнікаў ад 

прыналежнасці да лексіка граматычнага разраду і ад характару асноў. 

2. Назоўнікі першага, другога і трэцяга субстантыўнага скланення. 

3. Рознаскланяльныя і нескланяльныя назоўнікі. 

4. Назоўнікі ад’ектыўнага і змешанага тыпаў скланення. 

5. Склонавыя канчаткі назоўнікаў розных тыпаў скланення. Дынаміка склонавых форм 

назоўніка і праблема кадыфікацыі склонавых канчаткаў назоўнікаў у сучаснай 

беларускай мове.  

6. Асаблівасці выкарыстання назоўнікаў і іх склонавых форм у беларускай мове 

Літаратура 

1. Бурак, Л.І. Сучасная беларуская літаратурная мова: вучэбны дапаможнік для студэнтаў-

завочнікаў ВНУ БССР / Л.І.Бурак; пад рэд. Л.М.Шакуна. – 2-е выд. дапрац. -- Мінск, 

Вышэйшая школа, 1986. – С. 116-127. 

2. Лепешаў І.Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні: дапаможнік / 

І.Я.Лепешаў. – Гродна: ГрДУ, 2002. – С. 165-166. 

3. Сучасная беларуская літаратурная мова: Марфалогія: вучэбны дапаможнік / 

Н.В.Гаўрош, М.Ц. Кавалѐва, Н.М. Нямковіч [і інш.]; пад агульн. рэд. праф. М.С.Яўневіча. 

– Мінск: Выд Ул.М. Скакун, 1997. – С. 67-84. 

4. Сямешка, Л.І., Шкраба, І.Р., Бадзевіч, З.І. Курс беларускай мовы: падручнік / 

Л.І.Сямешка, І.Р.Шкраба, З.І.Бадзевіч. – Мінск: Універсітэцкае, 1996.—С. 309-318. 
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5. Шуба, П.П. Сучасная беларуская мова: Марфаналогія. Марфалогія: вучэбны 

дапаможнік для філал. фак. ун-таў / П.П.Шуба. – Мінск: выд-ва ―Універсітэцкае‖, 1987. – 

С. 65-79. 

 

№ 5. КСРС.  

Тэма: Граматычныя катэгорыі дзеяслова.  

   ПЫТАННІ 

1. Граматычная катэгорыя стану. 

2. Граматычная катэгорыя ладу. 

3. Граматычная катэгорыя часу. 

4. Граматычная катэгорыя роду. 

5. Граматычная катэгорыя ліку. 

6. Граматычная катэгорыя асобы. 

Літаратура 

1. Бурак, Л.І. Сучасная беларуская літаратурная мова: вучэбны дапаможнік для студэнтаў-

завочнікаў ВНУ БССР / Л.І.Бурак; пад рэд. Л.М.Шакуна. – 2-е выд. дапрац. -- Мінск, 

Вышэйшая школа, 1986. – С. 158-160. 

2. Сучасная беларуская літаратурная мова: Марфалогія: вучэбны дапаможнік / 

Н.В.Гаўрош, М.Ц. Кавалѐва, Н.М. Нямковіч [і інш.]; пад агульн. рэд. праф. М.С.Яўневіча. 

– Мінск: Выд Ул.М. Скакун, 1997. – С. 154-164. 

3. Сямешка, Л.І., Шкраба, І.Р., Бадзевіч, З.І. Курс беларускай мовы: падручнік / 

Л.І.Сямешка, І.Р.Шкраба, З.І.Бадзевіч. – Мінск: Універсітэцкае, 1996.—С. 392-394, 395-

396. 

4. Шуба, П.П. Сучасная беларуская мова: Марфаналогія. Марфалогія: вучэбны 

дапаможнік для філал. фак. ун-таў / П.П.Шуба. – Мінск: выд-ва ―Універсітэцкае‖, 1987. – 

С. 154-180. 

5. Беларуская граматыка. У 2-х ч. / Ан БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа; [Рэд. 

М.В.Бірыла, П.П.Шуба]. -- Мінск: Навука і тэхніка, 1985 – 1986. -- Ч.1: Фаналогія. 

Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск. – 1985. – С. 148-157. 

6. Беларуская мова: Энцыклапедыя / Беларуская Энцыклапедыя; пад рэд. А.Я. Міхневіча / 

рэдкал.: Б.І.Сачанка (гал. рэд) [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 1994. – С. 529-530, 563. 

7. Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. Ч. 1. Фаналогія. Марфаналогія. 

Марфалогія / навук. рэд. А.А. Лукашанец. – Мінск: Беларус. навука, 2007. – С. 200 -- 206. 

 

№ 6. КСРС.  

Тэма: Марфалагічны разбор.  

   ПЫТАННІ 

1. Марфалагічны разбор назоўніка. 

2. Марфалагічны разбор прыметніка. 

3. Марфалагічны разбор займенніка. 

4. Марфалагічны разбор лічэбніка. 

5. Марфалагічны разбор дзеяслова, дзеепрыметніка, дзеепрыслоўя. 

6. Марфалагічны разбор прыслоўя. 
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ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ 

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

“СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ 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. 
 

1. На якім прынцыпе  фанетычным (1), фанематычным (2), 

дыферэнцыраваным (3) ці традыцыйным (4) напісання асноўваецца правапіс 

наступных слоў. 

Княства (   ), вуліца (   ), выязны (   ), перон (   ), дзевяты (   ), Баран     (   ), вакзал (   ), 

Пінчук (   ), асветлены (   ), вучышся (   ), лодка (   ), дзядзька (   ), просьба (   ), разносчык (   

), старасветчына (   ), мяккі (   ), колас  Колас (   ), Савет Міру (   ). 

2. Ахарактарызуйце правілы напісання галосных гукаў і іх спалучэнняў. 

Цытадэль, прагрэс, жэтон, жэмчуг, агарадзіць, восем, восемсот, васьмістам, Адэса, 

капрычыо, эфіоп, крышыць, скрыгатаць, блыха, ацаніць, кватараваць, дэфіцыт, кратар, 

кафэ, сурвэтка, лесніковы, медзведзяня, васямнаццаць, упяцярых, мякаць, завязь, ява. 

3. Запішыце словы па-беларуску. 

командир     _____; метель            _____; 

блондин       ____; аплодисменты     _____; 

аплодировать     _____; фонетика         _____; 

декан       _____; дверь            _____; 

индеец      _____; тираж           _____; 

этюд        _____; мультик        _____; 

карантин      _____; тюльпан       _____; 

эпизодик      _____; фантастика     _____. 

4. Абгрунтуйце правілы напісання мяккага знака (1) і апострафа (2) ў наступных 

словах. 

Міл...ѐн (  ), аб...інець (  ), куп...істы (   ), ранц...е (   ), кан...як (   ), мадз...яр (   ), 

канферанс...е (   ), кан...ѐн (   ), шампін...ѐн (   ), Рэйк...явік (   ), Лавуаз...е (   ), В...етнам (   

), верф...ю (   ), д...ябал (   ), парц...ера (   ), міл...ярдэр (   ), трох...ярусны (   ). 

5. Закрэсліце непатрэбную літару. 

(Р, р)ычард (І, і)львінае (С, с)эрца, (А, а)мпер, (Р, р)усалка, (А, а)хілесава пята, (С, 

с)увораўская  тактыка, (С, с)імяон (П, п)олацкі, (М, м)ецэнат, (П, п)аўночны (П, п)олюс, 

(Дз, дз)ень (Д, д)онара, (С, с)усветная вайна, (А, а)нтычны свет, (О,о)рдэн «(М, 

м)ацярынская (С, с)лава», (П, п)алац (С, с)порту, (В, в)іцебшчына. 

6. Устаўце патрэбную літару. Растлумачце правілы напісання складаных слоў. 

Св...еасаблівы, м...вазнаўства, д...браякасны, ст...годдзе, р...знакаляровы, п...ліглот, 

ст...метроўка, в...гнеўстойлівы, шт...гадовы, др...бналісты, сал...марэзка, земл...коп, 

земл...чарпалка, б...яздольны, т...нкашэрсны. 

7. Злітна (1), праз дэфіс (2), асобна (3). Пастаўце адпаведную лічбу і 

абгрунтуйце свой выбар. 

Буда(   )кашалѐўскі, аэра(   )клуб, джаз(   )аркестр, 800(   )тысячны, 

хлор(   )вінілавы, зюйд(   )ост, мала(   )прыкметны, на(   )ляту, высока(   )пастаўлены, на(   
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)памяць, контр(   )адмірал, Бонч(   )Бруевіч, Нова(   )Барысаў, зем(   )снарад, рамэн(   

)раланаўскі. 

 

8. Зрабіце арфаграфічны запіс наступных слоў. 

 аб э ж ван :э ,  апплы с ц і ,  ас п э кт ,  ба пчын ,  б ашчу лас ц  ,  н а в э даў , 

 дано шчык ,  дара ц:а ,  жыц :о вас ц  ,  кана цк і ,  пач:ап і ц  ,  п і шчы ,  раш:ыфрава ц  , 

 раш:нурава ц  ,  дуэ л  ,  спа ч:ына ,  с н э х ,  раз м э н ,  двуру шн ік ,  дву з м э н:ы . 

 

Варыянт 1 

1. Устаўце прапушчаныя арфаграмы: э, е, а ці ы? 
1) Майст…р; 2) р…форма; 3) орд…н; 4) р…монт; 5) ц…мент; 6) ш…дэўр; 7) др…зіна; 

8) шын…ль; 9) камп’ют…р; 10) кр…мянѐвы. 

2. Устаўце прапушчаныя арфаграмы: я, і, е? 
1) Кал…ктыў; 2) Пал…сціна; 3) с…местр; 4) П…труся; 5) л…мантаваць; 6) С…роў; 7) 

вос…мсот; 8) вец…р; 9) Б…лград; 10) ц…сляр. 

3. Устаўце адпаведныя літары ( ці літару) у запазычаных словах: 
1) акард…ніст; 2) фе…рверк; 3) …наабмен; 4) ма…нэз; 5) аўкц…н; 6) к…скѐр; 7) 

аж…таж; 8) рад…; 9) …рданія; 10) апас…ната.  

4. Устаўце прапушчаныя арфаграмы: ы, і, й? 
1) Пад…сці; 2) контр…дэя; 3) з…начыць; 4) без…нерцыйны; 5) аб…мшэлы; 6) 

ад…грываць; 7) дэз… нфармацыя; 8) за…нтрыгаваць; 9) пад…спад; 10) па…мправізаваць. 

5. Устаўце патрэбныя літары ў складаных словах: 

1) в…льналюбівы; 2) м…вазнавец; 3) св…еасаблівы; 4) земл…ка-рыстанне; 5) 

в…страсловіць; 6) ш…сцьсот; 7) ф…таграфія; 8) п…ўкіламетра; 9) в…каімгненна; 10) 

с…нцапѐк. 

6. Выберыце правільны варыянт слова: 

1) ма(с,сс)аж; 2) на(ль,лл)ю; 3) ра(с,сс)ол; 4) Аксі(н,нн)я; 5) ба(л,лл)а-да; 6) 

паэтэ(с,сс)а; 7) Піка(с,сс)о; 8) ю(н,нн)ак; 9) а(с,сс)іміляцыя; 10) Адэ(с,сс)а. 

7. Падкрэсліце правільны варыянт: 

1) чарсцвець – чарствець; 2) аванцюра – авантура; 3) Ядвіга – Ядзвіга; 4) Матвей – 

Мацвей; 5) Адзеса – Адэса; 6) карантын – каранцін; 7) дзіскатэка – дыскатэка; 8) скепцік – 

скептык; 9) Маладэчна – Маладзечна; 10) дзіятэз – дыятэз. 

8. Выберыце правільны варыянт напісання слова:  

1) расчоска – рашчоска; 2) францускі – французскі; 3) усчэнт – ушчэнт; 4) расчапіць 

вагоны – расшчапіць вагоны; 5) счарсцвець – шчарствець; 6) чэшскі – чэскі; 7) расакрэціць 

– рассакрэціць; 8) расшчапіць трэску – рашчапіць трэску; 9) пясчота – пяшчота; 10) 

крохкі – крогкі. 

9. Падкрэсліце правільны варыянт: 

1) выяздны – выязны; 2) ручнік – рушнік; 3) неміласэрдны – неміласэрны; 4) Ірацкі – 

Іракскі; 5) Рэмбрант – Рэмбрандт; 6) Нальчыкскі – Нальчыцкі; 7) палесскі – палескі; 8) 

хойнікскі – хойніцкі; 9) ціснуць – ціскнуць; 10) старасветчына – старасвеччына. 

10. Выберыце правільны варыянт напісання слова: 
1) Беларускі (Дз, дз)яржаўны універсітэт; 2) Вялікае (К, к)няства Літоўскае; 3) (П, 

п)іфагорава тэарэма; 4) Парыжская (К, к)амуна; 5) (Л, л)едніковы перыяд; 6) (К, 

к)оласаўскі стыль; 7) (Н, н)арачанскія краявіды; 8)Новы (Г, г)од; 9) (Д, д)апятроўская 

эпоха; 10) (А, а)хілесава пята. 

Варыянт 2 

1. Устаўце прапушчаныя арфаграмы: э, е, а ці  ы? 
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1) Бр…зент; 2) кр…млѐўскі; 3) канц…лярыя; 4) хр…бет; 5) ц…р…монія; 6) 

ас…нсаваць; 7) др…ўляны; 8) інж…нер; 9) с…крэт; 10) ж…тон. 

2. Устаўце прапушчаныя арфаграмы: я, і, е? 

1) М…ккаваты; 2) Б…тховен; 3) по…с; 4) с…кунда; 5 ц…жкавата; 6) В'…тнам; 7) 

дроб…зь; 8) кал…ндар; 9) п…цярня; 10) п…сняры. 

3. Устаўце адпаведныя літары (ці літару) у запазычаных словах: 
1) …д; 2) акс…ма; 3) ф…лка; 4) фа…; 5) …нізацыя; 6) міл…н; 7) чэмп…нат; 8) ма…р; 

9) пац…нт; 10) кар…с. 

4. Устаўце прапушчаныя арфаграмы: у, ў? 

1) Кантрольна-…ліковы; 2) ла…рэат; 3) ва …ніверсітэце; 4) па…за; 5) а…л; 6) ба…эр; 

7) А…гіевы стайні; 8) Брэсцкая …нія; 9) за …ралам; 10) калѐкві…м. 

5. Устаўце патрэбныя літары ў складаных словах: 
1) н…вамодны; 2) х…разнаўства; 3) в…льнадумец; 4) в…семсот; 5) кін…часопіс; 6) 

зерн…сховішча; 7) ч…рнавалосы; 8) кін…матограф; 9) мал…чнакіслы; 10) ш…равокі. 

6. Выберыце правільны варыянт напісання слова: 
1) ма(с,сс)іўны; 2) а(к,кк)ампанемент; 3) А(л,лл)а; 4) до(н,нн)а; 5) ды-(с,сс)ертацыя; 6) 

Мі(к,кк)еланджэла; 7) Ру(с,сс)о; 8) ке(л,лл)я; 9) наве-(л,лл)а; 10) су(м,мм)а. 

7. Падкрэсліць правільны варыянт: 
1) подвіг – подзвіг; 2) оптыка – опціка; 3) дзіван – дыван; 4) карэкціроўка – 

карэктыроўка; 5) бацвінне – батвінне; 6) арцель – артэль; 7) сцвярджаць – ствярджаць; 8) 

Атлантыда – Атланціда; 9) дзізель – дызель; 10) гвардзія – гвардыя. 

8. Выберыце правільны варыянт напісання слова: 
1) любанскі – любаньскі; 2) меншы – меньшы; 3) штосці – штосьці; 4) цянь-шанскі – 

цянь-шаньскі; 5) смаргоньскі – смаргонскі; 6) дзьвюх – дзвюх; 7) коньскі – конскі; 8) 

каменчык – каменьчык; 9) вядзьмар – вядзмар; 10) чацьвѐрты – чацвѐрты. 

9. Падкрэсліце правільны варыянт: 
1) падцвердзіць – пацвердзіць; 2) таварышскі – таварыскі; 3) праяздны – праязны; 4) 

фарпостны – фарпосны; 5) картатэтчык – картатэччык; 6) птаства – пташства; 7) 

карыслівы – карыстлівы; 8) Мазамбікскі – Мазамбіцкі; 9) бліскнуць – бліснуць; 10) 

няметчына – нямеччына. 

10. Выберыце правільны варыянт напісання слова: 
1) (С, с)карынаўская прэмія; 2) Жыгімонт (П, п)ершы Стары; 3) (П, п)аўночны полюс; 4) 

(Э, э)зопаўская мова; 5) (С, с)луцкія паясы; 6) (Дз, дз)ень друку; 7) пасѐлак Новая (В, 

в)ѐска; 8) краіны (З, з)ахаду; 9) (Н, н)ародны пісьменнік; 10) (С, с)ярэднявечча. 

Варыянт 3 

1. Устаўце прапушчаныя арфаграмы: о, э, е, а ці ы? 
1) Кашн…; 2) ч…бор; 3) к…ляровы; 4) Ц…йлон; 5) бр…во; 6) р…дактар; 7) р…корд; 

8) эпіт…т; 9) гл…таць; 10) тун…ль. 

2. Устаўце прапушчаныя арфаграмы: і, е, я? 
1) Пам…ць; 2) земл…трасенне; 3) …сенін; 4) тыс…ча; 5) ве…лка; 6) л…снічоўка; 7) 

Віц…бск; 8) с…ржант; 9) с…мсот; 10) бал…рына. 

3. Устаўце адпаведныя літары (ці літару) у запазычаных словах: 
1) …зуіт; 2) мемар…льны; 3) …сіф; 4) Нью-…орк; 5) в…дук; 6) …рогліф; 7) рац…н; 

8) …мен; 9) энтуз…зм; 10) …насфера. 

4. Устаўце, дзе трэба, прыстаўныя галосныя ці зычныя: 
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1) На…уменка; 2) …акно; 3) святая …мша; 4) …уюцца; 5) па…мчаць; 6) убачылі …льва; 

7) …унія; 8) на…лгаць; 9) …одпуск; 10) …ржаны хлеб. 

5. Устаўце патрэбныя літары ў складаных словах: 
1) п…лімер; 2) ід…лапаклоннік; 3) земл…чарпалка; 4) м…ватворчасць; 5) 

ільн…нарыхтоўка; 6) св…тлатэхнік; 7) в…лікадзяржаўны; 8) з…латарунны; 9) 

шкл…цэмент; 10) сярэдн…сутачны. 

6. Выберыце правільны варыянт напісання слова: 
1) ды(с, сс)ертацыя; 2) ю(н, нн)ат; 3) ме…(ц, цц)а-сапрана; 4) бру(т, тт)а; 5) Ме(к, кк)а; 

6) Э(м, мм)а; 7) І(ль, лл)я; 8) пале(с, сс)кі; 9) а(л, лл)ергія; 10) пляме(н, нн)ік. 

7. Падкрэсліце правільны варыянт: 
1) арцілерыя – артылерыя; 2) дэфіцыт – дзефіцыт; 3) тыраж – ціраж; 4) актор – акцѐр; 

5) Мардвінаў – Мардзвінаў; 6) две – дзве; 7) лідзер – лідэр; 8) дырка – дзірка; 9) 

карэспандэнт – карэспандзент; 10) у Літве – у Ліцве. 

8. Выберыце правільны варыянт напісання слова: 
1) ін’екцыя – іньекцыя; 2) ранц'е – ранцье; 3) Вьетнам – В'етнам; 4) парц'ера – 

парцьера; 5) трох'ярусны – трохярусны; 6) Касьян – Кассян; 7) кампьютэр – камп'ютэр; 8) 

здароўе – здароў'е; 9) постаццю – постацью; 10) безьязыкі – без'языкі. 

9. Падкрэсліце правільны варыянт: 
1) баласны – баластны; 2) Беластоцкі – Беластокскі; 3) пераезны – пераездны; 4) 

Кранштадт – Кранштат; 5) бразнуць – бразгнуць; 6) Кузьмінішна – Кузьмінічна; 7) 

помслівы – помстлівы; 8) княства – княжства; 9) капустны – капусны; 10) постны – посны. 

10. Выберыце правільны варыянт: 

1) (А, а)хілесава пята; 2) (Д, д)алѐкі Усход; 3) (Р, р)усалка; 4) (Д, д)амоклаў меч; 5) (К, 

к)рыжовыя паходы; 6) (А, а)нтычная культура; 7) (П, п)алескае золата; 8) (Б, 

б)аркалабаўскі летапіс; 9) Вялікая (М, м)ядзведзіца; 10) (Д, д)ругая сусветная вайна. 

 

 
Тэст “Скланенне назоўнікаў” 

Варыянт 1 
 

1. Прачытайце тэкст. Дапішыце канчаткі назоўнікаў 

3 часоў Полацкага княств..., дзе мірна жылі хрысціян... і паганц..., пачынаецца ў нашай 

дзяржав... традыцыя нацыянальнай ды рэлігійнай цярпімасц... — талеранцы.... Яе абвясціў 

яшчэ князь Гедымін. Роўнае стаўленн... да людз… незалежна ад іх веры замацоўваў 

Статут 1588 года. Дачыненні паміж вернікамі розных плын... былі, безумоўна, не 

ідылічныя. Здараліся ўспышкі варожасц..., але ўвогуле на нашых земл... няблага 

ўжываліся і праваслаўныя з католік…, і пратэстанты, і іудзеі, і мірныя татары-

магаметан.... Законы дазвалялі магнат.. і шляхц.. самім вырашаць пытанні веры паддан.... 

У гарад… храмы розных канфесій стаялі побач на адным пляц... Такога нельга было 

ўявіць ні ў большасці еўрапейскіх краін, ні ў Маскові...  

У XVI стагоддзі большасць палачан... захоўвала веру продкаў, аднак паміж 

праваслаўнымі з'явіліся ўжо католікі, лютэран… і кальвіністы. У горадз.. знаходзілі 

гасцінны прытулак ерэтыкі з Маскоўскай дзяржавы.  

Па вуліц..., не баючыся ні вогнішча, ні допыт... у сутарэнн... інквізіцыі, хадзіў шляхціц 

Полацкага павет... Васіль Цяпінскі. Ён выкрываў у невуцтв... праваслаўнае духавенства: і 

іншых не навучаюць, і самі не вучацца. Дзеля асветы народ... ѐн пераклаў на беларускую 

мову Евангелле і сваім коштам выдаў яго ва ўласнай друкарн... ў маѐнтк... Цяпіна (цяпер 

Чашніцкага раѐн...). 
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На дыспуты з манахамі-езуітамі ў Полацк запрашалі добрага знаѐмага Цяпінскага 

філосаф...-гуманіст... і дзеяч... Рэфармацыі Сымона Буднага. У вучонай спрэчц... ѐн 

адстойваў тэзіс пра тое, што няма ні пекл..., ні ра..., а душа памірае разам з целам. 

Паспрабаваў бы ѐн займацца такімі дыспутамі з маскоўскімі багасловамі! 

Наша Бацькаўшчына была самай верацярпімаю краін... у Еўроп… (Паводле Уладзіміра 

Арлова) 

 

2. Закончыце сцвярджэнне. Адказ падмацуйце прыкладамі з тэксту. 

Склон гэта...___________________________________________________________ 

 

 

3. Вызначце склон і акрэсліце склонавыя значэнні назоўнікаў у выдзеленым абзацы (у 

кантэксце). 

 

4. Запішыце назоўнікі ў форме роднага і меснага склону адзіночнага ліку. 

 

Пляц 

родны склон месны склон 

  

Гедымін   

Шляхціц   

Пратэстант   

Тэзіс   

Рай   

Князь   

Васіль   

 

5. Закончыце, ілюструючы прыкладамі, сцвярджэнне   

«Назоўнікі м. р. першага скланення у Р.скл. маюць канчатак –у (-ю), калі 

абазначаюць…» 

а)___________________________________________________________________________ 

6. Вызначце, да якога тыпу скланення адносяцца назоўнікі  

Цярпімасць  Чашнікі  духавенства  

Падданы  Друкарня  варожасць  

іудзей  Багаслоў  Еўропа  

Вогнішча  Полымя  Імя  

Цяпіна  Бацькаўшчына  Будны  

 

7. Дакажыце, што словы пераход, аўтарытэт, склад у родным склоне адзіночнага ліку 

могуць мець канчаткі –а і –у. Пабудуйце з названымі назоўнікамі шэсць сказаў. 

8. На прыкладах з тэксту пакажыце, а) якія канчаткі могуць мець назоўнікі другога 

скланення ў Д. і М. скл. Ад чаго залежыць выбар гэтых канчаткаў? 

б) у якіх склонах пры змяненні назоўнікаў другога скланення адбываецца чаргаванне 

заднеязычных; 

 

9. Раскрыйце дужкі і запішыце назоўнікі ў форме множнага ліку. 
на старажытных 

(пляцы) 

 няма ўласных (друкарні)  

слухаць (дзеячы) 

Рэфармацыі 

 сустрэць незнаѐмых 

(князі) 

 

мірных (тарары-

магаметане) 

 сумаваць па (Чашнікі)  

па дзяржаўных  ад (душы) вернікаў   
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(традыцыі) 

 

10. Выпішыце з тэксту назоўнікі, якія змяняюцца паводле ад'ектыўнага тыпу 

скланення. 

11. Прывядзіце прыклады нескланяльных назоўнікаў, якія маглі быць выкарыстаны ў 

гэтым тэксце. 

 

ТЭСТ “Скланенне назоўнікаў” 

Варыянт 2 

1. Прачытайце тэкст. Дапішыце канчаткі назоўнікаў 

Полацкае права ўплывала на агульнадзяржаўныя законы і шырока выкарыстоўвалася ў 

падрыхтоўц... статутаў Княств... Апошні, прыняты ў 1588 годзе, Статут рэдагаваўся 

канцлер... Льв... Сапег..., які быў родам з-пад Бешанковіч... У гэтым зводз... законаў ужо 

тады абвяшчалася ідэ... праўнай дзяржавы, таму ѐн быў самы перадавы ў сярэднявечнай 

Еўроп.... Звод законаў уводзіў крымінальную адказнасць шляхціц... за забойства простага 

чалавек..., вызваляў ад смяротнага пакаранн... падлеткаў і цяжарных кабет, прадугледжваў 

больш суровую кару за злачынствы супроць жанчын. Чужаземц... зарабанялася займаць у 

Вялікім княстве дзяржаўныя пасады і набываць зямл... 

Кожны вольнападданы меў права выехаць за мяж... Закон абараняў прырод.., 

каштоўных звяр... і птушак. За разбурэнн... сакаліных або лебядзіных гнѐзд... злачынец 

плаціў ад трох да шасці коп грош..., за адлоў ці адстрэл бабр... — ад дзвюх да чатырох. 

(Дзеля параўнання: цана рабочага вал... ці жарабц... -- дзве капы). 

Для пакаранн... аматар... лаянкі раздзел «Аб вольнасц... шляхецкіх» меў адмысловы 

артыкул «Пра зняваг... ў тым, што хто-небудзь ѐсць «непрыстойнай маці сынам». 

Парушальнік гэтай праўнай нормы мог адхапіць паўгод… турмы або велізарны штраф. 

Напісаны і выдадзены па-беларуску Статут замацоўваў нашу мову як дзяржаўную: на 

ѐй складаліся дакументы, ішлі лісты з канцыляры... вялікага княз..., на ѐй гаварылі і пісалі 

гаспадары і ўсе першыя асобы Княства. У прадмове да звод... законаў Леў Сапега з 

гонарам зазначаў: «Не обчим яким языком, але своим власным права списаные маем и 

каждого часу чого нам потреба ку отпору всякое правды ведати можем". Паводле гэтага 

Статут... Полацк і ўся ўсходняя Беларусь жылі ажно да 1831 года. (Паводле Уладзіміра 

Арлова) 

2. Закончыце сцвярджэнне. Адказ падмацуйце прыкладамі з тэксту. 

Канчаткі назоўнікаў залежаць ад… 

3. Вызначце склон і акрэсліце склонавыя значэнні назоўнікаў у выдзеленым абзацы (у 

кантэксце). 

 

4. Запішыце назоўнікі ў форме роднага і меснага склону адзіночнага ліку. 

 

Сын 

Родны склон месны склон 

  

Полацк   

Штраф   

Вол   

Адлоў   

Звер   

дакумент   

чужаземец   

 

5. Закончыце, ілюструючы прыкладамі, сцвярджэнне   

«Назоўнікі м. р. першага скланення у Р.скл. маюць канчатак –а (-я), калі 

абазначаюць…» а)____________________________________________________________ 
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6. Вызначце, да якога тыпу скланення адносяцца назоўнікі  

Сапега  Адказнас

ць 

 бярэмя  

Племя  Бешанков

ічы 

 разбурэн

не 

 

Вольнападд

аны 

 Маці  аматар  

лебедзь  Адстрэл  вольнасц

ь 

 

канцлер  Кабета  пасада  

 

 

7. Дакажыце, што словы закон, талент, дагавор у родным склоне адзіночнага ліку 

могуць мець канчаткі –а і –у. Пабудуйце з названымі назоўнікамі шэсць сказаў. 

8. На прыкладах з тэксту пакажыце,  

а)   якія канчаткі маюць асабовыя назоўнікі мужчынскага роду першага скланення ў М. 

скл. Ад чаго залежыць выбар гэтых канчаткаў? 

б) у якіх склонах пры змяненні назоўнікаў мужчынскага роду першага скланення 

адбываецца чаргаванне заднеязычных; 

 

 9. Раскрыйце дужкі і запішыце назоўнікі ў форме роднага склону множнага ліку. 
 шматлікіх (месца)  нячастых (забойства)  

 не мець (права)   праўных (норма)  

старажытных 

(пяро) 

 шляхецкіх (вольнасць)  

адданых (сэрца)  набытых (зямля)   

   

10. Выпішыце з тэксту назоўнікі, якія могуць мець варыянтныя канчаткі. 

11. Прывядзіце прыклады нескланяльных назоўнікаў, якія маглі быць выкарыстаны ў 

гэтым тэксце. 
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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ 

ПА АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ 

 

Змест і формы самастойнай работы студэнтаў распрацоўваюцца, 

выбіраюцца і адаптуюцца ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі падрыхтоўкі 

спецыялістаў. 

Найбольш эфектыўнымі формамі і метадамі арганізацыі самастойнай 

работы студэнтаў з’яўляюцца: 

- выкананне прамежкавых тэстаў; 

- распрацоўка індывідуальных і калектыўных навукова-творчых 

заданняў і праектаў; 

- падрыхтоўка і ўдзел у правядзенні актыўных форм навучання 

(дыскусіі, дэбаты, прэс-канферэнцыі); 

- вывучэнне студэнтамі навукова-метадычных артыкулаў па 

праблемах беларускага і замежнага мовазнаўства, іх анатаванне і рэцэнзаванне; 

- падрыхтоўка навуковых матэрыялаў, дакладаў, навукова-даследчых 

работ для ўдзелу ў студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях, конкурсах; 

- самакантроль шляхам выканання трэніровачных (у тым ліку 

камп’ютарных) тэстаў і заданняў; 

- індывідуальныя кансультацыі з выкладчыкам. 
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ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

Для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне ―Сучасная 

беларуская мова‖ выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: 

- тэсты па вывучаемых раздзелах (тэмах); 

- вуснае (пісьмовае) апытванне падчас заняткаў; 

- пісьмовыя кантрольныя работы; 

- камп’ютарныя тэсты; 

- пісьмовыя работы (дыктанты, пераклады, пераказы, сачыненні, эсэ, 

рэцэнзіі, анатацыі); 

- адзнака па практычных занятках; 

- выніковае тэсціраванне; 

- выніковыя формы атэстацыі (залік). 

 

ХАРАКТАРЫСТЫКА ІНАВАЦЫЙНЫХ ПАДЫХОДАЎ 

ДА ВЫКЛАДАННЯ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

Метады iнавацыйнага навучання: 

 метад праблемнай нагляднасцi; 

 метад лінгвістычнай алюзіі; 

 метад актывізацыі асацыятыўных сувязей і інш. 

 

Прыѐмы работы на аўдыторных занятках: 

 асацыятыўны; 

 прыѐм складання тэматычнай сеткі, 

 прыѐмы складання схем. 

 лінгвадыдактычная дыскусія, дыспут і інш. 

 

Матэрыяльна-дыдактычны бок інавацыйных тэхналогій звязаны з новай функцыяй 

лінгвістычнай нагляднасці, якая забяспечвае кіраванне пазнаваўчай дзейнасцю 

студэнтаў праз апарат эмоцый. 

 

ПАТРАБАВАННІ ДА СТУДЭНТАЎ 

ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

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

адпаведнасці з ―Палажэннем аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў студэнтаў па 

дысцыпліне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце‖, зацверджаным Загадам 

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

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

рэйтынгавай карткай); 

 выканання кантралюемай самастойнай работы ацэньваюцца ў балах 

адпаведна з рэйтынгавай карткай); 

 выканання пісьмовых работ (ацэньваюцца ў балах адпаведна з рэйтынгавай 

карткай).Этапы засваення зместу вучэбнага матэрыялу фіксуюцца ў 

рэйтынгавай картцы. 
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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. 
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