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УСХОДНЕСЛАВЯНСКІЯ МОВЫ:  
АГУЛЬНАЕ І АДРОЗНАЕ

N. Valatouskaya East Slavic languages: common and distinctive features.
This article deals with common and distinctive features of the three East Slavic 

languages – Belarusian, Ukrainian and Russian – at each of the language levels. 
Similarities and specific features in graphics, phonetics, orthoepy, accentuation, 
morphology, syntax and lexicology are revealed. Particular attention is paid to 
the cross-language homonymy as the most widespread phenomenon in closely 
related languages.
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Адам Яўгенавіч Супрун быў вядомым вучоным-славістам 
з вельмі шырокім колам навуковых інтарэсаў: ён займаўся дас-
ледаваннем граматыкі і лексікі славянскіх моў, этымалогіяй і 
псіхалінгвістыкай, гісторыяй мовы, методыкай выкладання рускай 
і беларускай моў, лінгвістычным аналізам мастацкага тэксту. І гэта 
далёка не ўсе напрамкі дзейнасці А.Я. Супруна. Ён у рознай ступені 
валодаў шэрагам моў: французскай, нямецкай, польскай, балгарскай і 
многімі іншымі. Украінская мова была роднай для Адама Яўгенавіча 
(ён нарадзіўся і некаторы час жыў ва Украіне), а беларуская – стала 
роднай таксама, бо ў 1966 годзе А.Я. Супрун пераехаў у Беларусь і 
ўзначаліў кафедру агульнага і славянскага мовазнаўства Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, якой кіраваў больш за 30 гадоў.

Дадзены артыкул прысвечаны аналізу асаблівасцей украінскай 
мовы ў параўнанні з беларускай і рускай. Агульнавядома, што 
ўсходнеславянскія мовы з’яўляюцца блізкароднаснымі і маюць шмат 
падобных рыс, а беларуская і ўкраінская пры супастаўленні з рускай 
дэманструюць больш высокую ступень блізкасці.

Графіка
Ва ўкраінскай мове адсутнічаюць некаторыя графемы, наяўныя 

ў беларускай і рускай мовах.
• ъ (раздзельнае вымаўленне, як і ў беларускай мове, пазначаецца 

з дапамогай апострафа, напрыклад, дерев’я́ний, слов’я́нський, м’яки́й, 
де́в’ять;
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• ё (для абазначэння гукаў [jo] выкарыстоўваецца спалучэнне 
літар йо: серйо́зний ‘сур’ёзны’, скуйо́вджений ‘ускудлачаны’, а для 
пазначэння мяккасці папярэдняга зычнага і гука [o] ўжываецца спа-
лучэнне ьо: дзьоб ‘дзюба’, льон ‘лён’);

• ы (для абазначэння гэтага гука беларускай і рускай моў 
ва ўкраінскай выкарыстоўваецца графема и, якой у рускай мове 
пазначаецца гук [і]: дити́на ‘дзіця’, ки́дати ‘кідаць’);

• ў (гэты гук, які з’яўляецца ва ўкраінскай мове на канцы 
складу або слова, перадаецца праз в: ді́вчина ‘дзяўчына’, прийшо́в 
‘прыйшоў’);

• э (для абазначэння гэтага гука ва ўкраінскай мове 
выкарыстоўваецца графема е: де́рево ‘дрэва’, зеле́ний ‘зялёны’).

• Спалучэнне гукаў [jэ] на пісьме перадаецца праз спецыфічную 
ўкраінскую графему є: єди́ний ‘адзіны’, європе́єць‘еўрапеец’. Гэтай 
жа літарай пазначаецца гук [э] пасля змякчаных зычных, напрыклад, 
си́нє ‘сіняе’, дру́жнє ‘прыязнае’.

• Спалучэнне гукаў [jі] графічна перадаецца з дапамогай ї: ї́сти 
‘есці’, їда́льня ‘сталовая’, їжа́к ‘вожык’.

• Ва ўкраінскай і беларускай мовах у адрозненне ад рускай на-
яўныя выбухны і фрыкатыўны гук [г]. Але ў беларускай мове абодва 
гэтыя гукі на пісьме перадаюцца адной графемай, а ва ўкраінскай – 
дзвюма (ґ і г): ґу́дзик ‘гузік’, ґа́ва ‘варона’, гість ‘госць’, грім ‘гром’. 

Фанетыка. Арфаэпія
1. На месцы ѣ (“яць”) ва ўкраінскай мове выступае і: сі́но ‘сена’, 

хліб ‘хлеб’.
2. І ў закрытым складзе чаргуецца з о і е ў адкрытым: кінь 

‘конь’ – коня́, віз ‘воз’ – во́за, сім ‘сем’ – семи́.
3. Украінскай літаратурнай мове не ўласцівае “аканне” – гук 

[о] заўсёды вымаўляецца выразна (і ў націскной, і ў ненаціскной 
пазіцыі), напрыклад: молоко́, доро́га, говори́ти. Часам – перад 
складам з націскным [у] ці [і] – галосны [о] можа набываць прыгук 
[оу], напрыклад, г[оу]лу́бка ‘галубка’, з[оу]зу́ля ‘зязюля’, с[оу]бі́ ‘сабе’, 
т[оу]бі́ ‘табе’.

4. Украінскі гук [і] у любой пазіцыі вымаўляецца выразна, на-
прыклад, [в’i]кно́, [т’í]сно. Часам націскны [і] у першым складзе 
набліжаецца да ўкраінскага [и] ці нават цалкам замяняецца гэтым 
гукам: [íи]нколи, [íи]нод’i ‘часам’.

5. Галосны гук [е] ва ўкраінскай мове выразна вымаўляецца 
толькі пад націскам (д[е]нь ‘дзень’, гороб[е́]ць ‘верабей’, м[е́]рзну-
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ти ‘мерзнуць’) і ў пачатку слова ([е]по́ха, [е]ле́гiя). У ненаціскной 
пазіцыі гэты гук у рознай ступені набліжаецца да галоснага [и]. У 
адных выпадках (перад складам з націскным [и], [i] ці [у]) гук [е] 
амаль пераходзіць у [и], напрыклад, м[ие]ні́ ‘мне’, н[ие]су́ ‘нясу’; у 
іншых (перад складам з галосным [а] ці [о]) – вымаўляецца як гук, 
сярэдні паміж [е] і [и]: с[еи]ло́, в[еи]сна́, с[еи]стра́; яшчэ ў іншых (перад 
складам з [е]) – вымаўляецца з нязначным прыгукам [и]: м[еи]не́ ‘мяне’, 
б[еи]ре́за ‘бяроза’, н[еи]се́ ‘нясе’.

6. Галосны гук [и] таксама вымаўляецца выразна ў пазіцыі пад 
націскам (ви́шня, тин, ви́йшов) і перад [i] (граф. й): до́брий, висо́кий. 
Вымаўленне ненаціскнога [и] трохі зніжанае і набліжаецца да [е]. 
Ступень набліжанасці [и] да [е], як і набліжанасць [е] да [и], залежыць 
ад тэмпу маўлення (пры хуткім тэмпе набліжанасць большая) і ад 
характару галоснага ў наступным складзе. Калі далей ідзе склад з 
націскным [е], ненаціскны [и] можа выступіць як [еи]: живе́ [жеиве] 
‘жыве’. Калі ж у наступным складзе знаходзіцца галосны верхняга 
пад’ёму [у], [i] або [и], набліжанасць вельмі слабая, напрыклад, дивíть-
ся [диев’iц’:а] ‘глядзіце’, живи́й [жиевий] ‘жывы’.

7. Звонкія зычныя гукі ва ўкраінскай мове, у адрозненне ад 
беларускай і рускай, у канцы слова і перад глухімі звычайна не 
аглушаюцца, напрыклад, зу[б], гри[б], ка[з]ка, дорі́[ж]ка і г. д.

8. Украінскія, як і беларускія, губныя зычныя ў канцы слова і 
складу заўсёды цвёрдыя: укр. сім, на́кип, кров; бел. голуб, стэп, сем.

9. Шыпячыя зычныя [ж], [ч], [ш] ва ўкраінскай мове не заўсёды 
з’яўляюцца цвёрдымі (як, напрыклад, у беларускай). Гукі [ж], [ч], [ш] 
могуць вымаўляцца цвёрда (ніж ‘нож’, піч ‘печ’, но́сиш ‘носіш’, бі-
жа́ть ‘бягуць’, лоша́ ‘жарабя’, курча́ ‘кураня’) ці напаўзмякчана пры 
падаўжэнні ў назоўніках сярэдняга (збі́жжя [зб’іжж’а] ‘збожжа’, 
підда́шшя [п’іддашш’а] ‘навес’) і жаночага роду (ні́ччю [н’ічч’у] 
‘ноччу’, ту́шшю [тушш’у] ‘тушшу’, по́дорожжю [подорожж’у] 
‘падарожжам’), а таксама перад галосным [і] (жі́нка [ж’інка] 
‘жанчына, жонка’, шість [ш’іст’] ‘шэсць’).

10. Зычны [р], які ў беларускай мове з’яўляецца зацвярдзелым, 
ва ўкраінскай заўсёды цвёрды ў канцы слова або складу (лі́кар ‘урач’, 
гірки́й ‘горкі’). Калі ж гук [р] ужываецца на пачатку складу перад [а], 
[у], [о] (абазначанымі літарамі я, ю, ьо), то ён вымаўляецца змякчана 
(рядно́ [р’адно] ‘пакрывала’, лі́карю [л’ікар’у] ‘урачу’, говорю́ 
[говор’у] ‘гавару’, трьох [тр’ох] ‘трох’).

Трэба адзначыць, што украінскія зычныя бываюць цвёрдымі, 
мяккімі (гук [j]), змякчанымі і напаўзмякчанымі (гл. п. 9). 
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Змякчаныя гукі ў транскрыпцыі пазначаюцца знакам секунды (‘), 
а напаўзмякчаныя – знакам апострафа (‘).

11. Украінскай графеме в у канцы слова або складу адпавядае гук 
[w] (ён трохі карацейшы за беларускі [ў]), а не [ф] ці [в]: сказа[w], 
прийшо[w], ді́[w]чина, ві[w]то́рок. Няправільнае вымаўленне гука 
[w] – вельмі пашыраная памылка беларуска- і рускамоўных людзей, 
якія вывучаюць украінскую мову.

12. Ва ўкраінскай мове, як і ў рускай, гукі [д] і [т] маюць пары 
па цвёрдасці – мяккасці адпаведна [д’] і [т’], а не [дз’] і [ц’], як ў 
беларускай мове: [д’]і́ти ‘дзеці’, [д’]я́кую ‘дзякуй’, [д’]я́[д’]ько 
‘дзядзька’, [т’]і́тка ‘цётка’, [т’]і́сто ‘цеста’, [т’]я́жко ‘цяжка’. 
Іншымі словамі, ва ўкраінскай і рускай мовах адсутнічае характэрнае 
дзя беларускай “дзеканне” і “цеканне”.

Акцэнталогія
Націск ва ўкраінскай мове, як у беларускай і рускай, дынамічны 

(сілавы), свабодны (разнамесны), рухомы, напрыклад, до́бре, вода́, 
молоко́; губа́ – гу́би, школя́р ‘школьнік’ – школяра́.

У некаторых словах усіх усходнеславянскіх моў месца 
націску супадае, напрыклад, бел. дрэ́ва – рус. де́рево – укр. де́рево; 
бел. галава́ – рус. голова́ – укр. голова́; бел. хадзі́ць – рус. 
ходи́ть – укр. ходи́ти; гавары́ць – рус. говори́ть – укр. говори́ти. 
Аднак назіраюцца выпадкі, калі словы блізкароднасных моў 
маюць аднолькавае (ці падобнае) гучанне, напісанне і значэнне, 
а адрозніваюцца толькі месцам націску: бел. за́суха – рус. 
за́суха – укр. засу́ха; бел. пе́рапіс – рус. пе́репись – укр. пере́пис; 
бел. адзіна́ццаць – рус. оди́ннадцать – укр. одина́дцять; 
бел. се́мдзесят – рус. се́мьдесят – укр. сімдеся́т; бел. ураджэ́нец – 
рус. уроже́нец – укр. уро́дженець і г.д. Ва ўкраінскай мове існуюць 
словы з варыянтным націскам, напрыклад, апо́стро́ф, зокре́ма́ ‘у 
прыватнасці’, за́вжди́ ‘заўсёды’, наза́вжди́ ‘назаўсёды’, яли́нко-
ви́й ‘ёлачны’, до́гові́р, зе́рно́, про́сти́й, по́ми́лка, та́ко́ж ‘таксама’, 
у́смі́шка ‘усмешка’, допові́сти́ ‘паведаміць, далажыць’, опові́-
да́ч ‘апавядальнік’, ма́бу́ть ‘можа быць, магчыма’, закі́нчи́ти 
‘скончыць’. Выбар месца націску часам абумоўлены стылістыч-
на. Словы з націскам на першым складзе гли́боко, ви́соко, ши́роко 
з’яўляюцца агульнаўжывальнымі, а з націскам на другім складзе – 
глибо́ко, висо́ко, широ́ко – кніжнымі словамі (паэтызмамі).



44

Марфалогія
Сістэма часцін мовы ва ўсходнеславянскіх мовах супадае як у 

колькасным, так і ў якасным складзе, аднак назіраюцца некаторыя 
прыватныя асаблівасці.

1. Ва ўкраінскай мове, у адрозненне ад літаратурных форм 
існавання беларускай і рускай моў, захаваўся клічны склон (клічная 
форма) назоўнікаў, напрыклад, Петре! Тетяно! Брате! Бабусю! 
Професоре! і г. д.

2. Род і лік беларускіх, рускіх і ўкраінскіх назоўнікаў, як правіла, 
супадае, але можа і адрознівацца, напрыклад: бел. а́драс (м.р.) – рус. 
а́дрес (м.р.) – укр. адре́са (ж.р.); бел. цень (м.р.) – рус. тень (ж.р.) – укр. 
тінь (ж.р.); бел. ступе́нь (ж.р.) – рус. сте́пень (ж.р.) – укр. сту́пінь 
(м.р.); рус. путь (м.р.) – укр. путь (ж.р.) – несупадзенні ў родзе; бел. 
мэ́бля (адз.л.) – рус. ме́бель (адз.л.) – укр. ме́блі (мн.л.); бел. лянота 
(адз.л.) – рус. лень (адз.л.) – укр. лі́нощі (мн.л.); бел. за́йздрасць 
(адз.л.) – укр. за́здрощі (мн.л.) – несупадзенні ў ліку.

3. Украінскія назоўнікі I скланення ў творным склоне адзіночнага 
ліку маюць канчатак -ою (-ею, -єю), например, ду́мкою, гру́шею, мрі́-
єю ‘марай’ і г. д.

4. Як і ў беларускай мове, у давальным і месным склонах 
заднеязычныя чаргуюцца са свісцячымі: доро́га – дорозі, зупи́нка 
‘прыпынак’– на зупи́нці, му́ха – му́сі.

5. У давальным склоне адзіночнага ліку назоўнікі ІІ скланення 
мужчынскага роду маюць варыянтныя канчаткі -у(-ю) – -ові(-еві, -єві), 
прычым флексіі -у(-ю) характэрныя пераважна для неадушаўлёных, 
а -ові(-еві, -єві) – для адушаўлёных назоўнікаў: столу, університе́ту, 
олівцю́ ‘алоўку’, си́нові ‘сыну’, хло́пцеві ‘хлопцу’, носіє́ві ‘носьбіту’.

6. Прыметнікі ў формах жаночага і сярэдняга роду, як правіла, 
ужываюцца ў сцягненай форме: весе́ла, весе́ле, щасли́ва, щасли́ве. 

7. Пры скланенні лічэбнікаў 50, 60, 70, 80 першы кампанент 
застаецца нязменным (у адрозненне ад адпаведных лічэбнікаў 
беларускай і рускай моў): бел. сямідзесяці, сямюдзесяццю – 
рус. семидесяти, семьюдесятью – укр. сімдесяти́, сімдесятьома́ 
(сімдесятьма́).

8. Інфінітыў украінскіх дзеясловаў утвараецца пераважна з 
дапамогай суфікса -ти: коха́ти ‘кахаць’, співа́ти ‘спяваць’, диви́тися 
‘глядзець’.

9. Ва ўкраінскай мове ў формах дзеясловаў II спражэння 
цяперашняга і простага будучага часу не толькі 1-ай асобы 
адзіночнага ліку (як у беларускай і рускай мовай), а і 3-ай асобы 
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множнага ліку пасля губных зычных з’яўляецца эпентэтычны 
(устаўны) гук л: укр. люби́ти – люблю́ – лю́блять, рус. любить – 
люблю – любят; укр. зроби́ти – зроблю́ – зро́блять, бел. зрабіць – 
зраблю – зробяць.

10. Ва ўкраінскай мове побач з аналітычнай выкарыстыўваецца 
і сінтэтычная форма будучага часу, напрыклад, буду ду́мати – ду́-
матиму, будеш танцюва́ти – танцюва́тимеш, будете коха́ти – ко-
ха́тимете.

11. У беларускай і ўкраінскай мовах існуе (і ўжываецца 
пераважна ў размоўным стылі) форма даўномінулага часу, якая 
выкарыстоўваецца для абазначэння дзеяння, што папярэднічала 
іншаму закончанаму дзеянню, напрыклад, укр. ходив був, читала 
була, співали були; бел. хацеў быў, марыла была, спалі былі.

12. Прыназоўнікавыя канструкцыі не заўсёды аднолькавыя 
ва ўсходнеславянскіх мовах. Напрыклад, беларускаму (рускаму) 
прыназоўніку па (по) ва ўкраінскай мове часта адпавядае іншы:

• па (по) – за (бел. плыць па цячэнні – рус. плыть по тече-
нию – укр. пливти за течією, бел. па ўласным жаданні – рус. по 
собственному желанию – укр. за власним бажанням);

• па (по) – з (бел. сшытак па ўкраінскай мове – рус. тетрадь 
по украинскому языку – укр. зошит з української мови, бел. па маёй 
віне – рус. по моей вине – укр. з моєї вини);

• па (по) – на (бел. звярнуцца па просьбе – рус. обратиться по 
просьбе – укр. звернутися на прохання, бел. называць па прозвішчы – 
рус. называть по фамилии – укр. називати на прізвище);

• па (по) – у (бел. працаваць па святах – рус. работать по 
праздникам – укр. працювати у свята);

• па (по) – для (бел. камісія па вывучэнні – рус. комиссия по 
изучению – укр. комісія для вивчення).

Сінтаксіс
Сінтаксічны лад трох усходнеславянскіх моў вельмі падоб-

ны, аднак аднолькавым яго назваць нельга. Адзначым найбольш 
істотныя адрозненні.

1. Формы ступеней параўнання ўкраінскіх прыметнікаў спалуча-
юцца з назоўнікамі ці займеннікамі ў формах непрамых склонаў з да-
памогай спецыфічных прыназоўнікаў і злучнікаў (такія канструкцыі 
не ўласцівыя беларускай і рускай мовам):

• вышэйшая ступень параўнання (… від + Р. с.; … ніж (як) + 
Н. с.): Тетяна молодша від сестрі; золото дорожче, ніж (як) мідь;
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• найвышэйшая ступень параўнання (… над + В. с.): кращий 
над усіх.

2. Для абазначэння часу ва ўкраінскай мове выкарыстоўвацца 
спецыфічныя ў параўнанні з беларускай і рускай мовамі канструкцыі: 
Котра́ година? П’ять хвилин на дев’яту, пів на третю, за десять 
хвилин четверта. Разам з тым, існуюць і формы, уласцівыя таксама 
і беларускай мове, напрыклад, укр. приїхати о шостій годині – бел. 
прыехаць а шостай гадзіне.

У сучаснай украінскай мове (у першую чаргу ў тэкстах 
навуковага і афіцыйна-дзелавога стыляў) актыўна ўжываюцца 
спецыфічныя дзеяслоўныя формы на -но/-то. Гэтая нязменная 
форма выконвае функцыю адзінага галоўнага чнена ў безасабовых 
сказах: Закон схвалено одноголосно. Роботу зроблено вчасно. Його 
не запрошено на свято.

Лексікалогія
Акрамя наяўнасці ва ўсходнеславянскіх мовах даволі вялікага 

агульнага пласта лексікі (напрыклад, укр. мати, бел. маці, рус. 
мать; укр. дорога, бел. дарога, рус. дорога; укр. веселий, бел. вясёлы, 
рус. веселый; укр. думати, бел. думаць, рус. думать), варта звярнуць 
увагу на міжмоўныя (беларуска-ўкраінскія і руска-ўкраінскія) 
амонімы: бел. чалавек, рус. человек ‘жывая істота’ (як мужчынскага, 
так і жаночага полу) – укр. чолові́к ‘асоба мужчынскага полу’; 
бел. шмат ‘вялікая колькасць’ – укр. шмат ‘кавалак’; бел. багацце 
‘матэрыяльныя каштоўнасці, грошы’ – укр. бага́ття ‘вогнішча’; 
бел. выста́ва ‘прадметы, што выстаўленыя для агляду’ – укр. ви-
ста́ва ‘спектакль’; бел. дыва́н ‘выраб з цяжкай варсістай узорыстай 
тканіны, якім упрыгожваюць сцены, усцілаюць падлогу’ – укр. дива́н, 
рус. дива́н ‘прадмет мяккай мэблі, што прызначаны для сядзення’; 
бел. ліс, рус. лис ‘самец лісы’ – укр. ліс ‘лес’; бел. спіс ‘рукапісная 
копія, пісьмовы пералік чаго-небудзь’ – укр. спис ‘кап’ё’; бел. удача, 
рус. удача ‘поспех, патрэбны або жаданы зыход справы’ – укр. вда́ча 
‘характар’; бел. анучка ‘невялікі шматок якой-небудзь тканіны’ – 
укр. ону́чка ‘дачка сына або дачкі’.

Такім чынам, нягледзячы на тое, што беларуская, украінская 
і руская мовы з’яўляюцца блізкароднаснымі і, зразумела, маюць 
вельмі многа агульнага, для кожнай з іх характэрныя свае 
спецыфічныя рысы, што выяўляюцца на асобных моўных узроўнях, і 
якія, безумоўна, неабходна ўлічваць у працэсе вывучэння, навучання 
і даследавання.
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