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Паколькі слоўнікавы запас вучняў не з’яўляецца механічнай сукупнасцю 

асобных слоў, задачу яго ўзбагачэння нельга зводзіць да ўвядзення ў актыўны слоўнік 

асобных слоў і выразаў1. Шукаючы ў памяці пэўнае слова або паняцце, вучань 

рухаецца ўздоўж скразных па слоўнікавай сістэме структурных ліній –– 

асацыятыўных або лагічных, улічваючы пры гэтым адносіны гіпаніміі 

(падпарадкавання), што дазваляе паслядоўна зменшыць ступень няпэўнасці. Пры 

пошуку пэўнага слова гаворачы звяртаецца да падказанай сітуацыяй або 

камунікатыўнай задачай невялікай часткі слоўнікавага складу (сінанімічнага раду, 

антанімічнай пары, тэматычнай, лексіка-семантычнай, лексіка-граматычнай групы), 

а гэта спрошчвае стратэгію пошуку. Таму аснова ўзбагачэння слоўніка –– авалоданне 

сістэмнымі сувязямі лексіка-семантычнага, лексіка-граматычнага ўзроўняў: 

уводзіны ў маўленчую свядомасць вучняў лексіка-семантычных, лексіка-

граматычных, тэматычных груп слоў, сінанімічных радоў, антанімічных пар; 

асэнсаванне школьнікамі лексічнай і граматычнай спалучальнасці слоў, іх 

функцыянавання ў тэкстах розных стыляў, тыпаў. Работа па авалоданні сістэмнымі 

сувязямі лексічнага і лексіка-граматычнага ўзроўняў грунтуецца на веданні 

семантыкі слова і праводзіцца з апорай на тэкст. Раней такая работа складалася з 

лексічных практыкаванняў (накіраваных на засваенне лексічных паняццяў) і 

слоўнікавых (накіраваных на ўзбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў). 

Лексічныя практыкаванні: 

- што такое лексічнае значэнне слова? 

- як вызначаецца лексічнае значэнне слова? 

- якія словы называюцца мнагазначнымі словамі, амонімамі, сінонімамі, 

антонімамі? 

- чым мнагазначныя словы адрозніваюцца ад амонімаў? – і інш. 

Слоўнікавыя практыкаванні: 

- вызначыць лексічнае значэнне слова; 

- падбор сінонімаў, антонімаў да слоў; 

- складанне тэматычнай групы слоў. Напрыклад, запісаць словы, якія маюць 

дачыненне да тэмы “Знешнасць”. 

1) дзеясловы, якія характарызуюць: 

а) вочы чалавека: пазіраць, утаропіцца, гарэць, блішчаць, ззяць; 

б) рух век: закрыць, адкрыць, заплюшчыць, зажмурыць, замаргаць; 

2) прыметнікі, дзеепрыметнікі, якія характарызуюць: 



а) колер вачэй: блакітныя, карыя, бірузовыя, светла-сінія, бясколерныя, 

нябесныя; 

б) форму, памер: малыя, вялікія, выпуклыя, прадаўгаватыя, міндалепадобныя; 

в) характар погляду: яркі, ясны, агністы, мімалётны, хітры, вясёлы, сумны; 

г) выраз вачэй, які раскрывае істотныя рысы характару, пачуццё 

чалавека: устрывожаны, вінаваты, палахлівы, удзячны, захапляючы і 

інш. 

- аналіз лексічных сродкаў тэксту: 

Прапаноўваецца тэкст “Настрой”: 

Дзьмуў асенні вецер. Галінкі дрэўца стукаліся ў маё акно. Яны згіналіся 

і выглядалі кволымі, слабымі. “Дрэўца падрасло за лета,” –– адзначыла я ў 

думках. Я –– у пакоі, а яно –– адзін на адзін з сумнымі, глухімі гукамі стыхіі. 

- вылучыць у тэксце словы, якія выражаюць прыметы 

бездапаможнасці (кволыя, слабыя); 

- вылучыць у тэксце словы, якія выражаюць прыметы скрухі, трывогі 

(сумныя, глухія); 

- даказаць, што гэта дзве групы сінонімаў; 

- падабраць да сінонімаў антонімы (моцныя, дужыя; бадзёрыя, 

звонкія); 

- зрабщь адпаведныя змены ў тэксце, вызначыць яго настрой. 

Дзьмуў асенні вецер. Галінкі дрэўца стукаліся ў маё акно. Яны згіналіся 

і выглядалі моцнымі, дужымі. “Дрэўца падрасло за лета,” –– адзначыла я ў 

думках. Я –– у пакоі, а яно –– адзін на адзін з бадзёрымі, звонкімі гукамі стыхіі. 

- рэдагаванне тэксту, выпраўленне маўленчых недахопаў: 

“Пуховы белы снег пачарнеў, з’ёжыўся і зрабіўся зусім 

бездапаможным. Прайшла яго пара. Хутка вясна! Зашчабечуць птушкі, 

раквеціцца ўсё навокал, паветра напоўніцца душэўным водарам з палёў, 

лясоў, лугоў”. 

- складанне словазлучэнняў і сказаў са словамі. 

У сучаснай методыцы для рэалізацыі вышэйазначаных задач 

узбагачэння слоўнікавага запасу на аснове сучасных падыходаў да навучання 

неабходна сістэма практыкаванняў, якая на вербальна-семантычным узроўні 

прадугледжвае знаёмства з пэўнымі лексічнымі, лексіка-граматычнымі, 

маўленчымі паняццямі, выяўленне семантыкі незразумелых слоў, выбар 

прыёму семантызацыі слова, фарміраванне фанетычна правільнага 

вымаўлення, правільнага напісання, засваенне арфаэпічных, інтанацыйных і 

арфаграфічных нормаў беларускай літаратурнай мовы; 

на тэзаўрусным узроўні прадугледжвае заданні на падбор сінонімаў, 

антонімаў, амонімаў да слова, стварэнне лексіка-семантычных, лексіка-

граматычных і тэматычных груп слоў, словаўтваральных тыпаў слоў, 

ужыванне слоў у словазлучэннях, сказах; 

на прагматычным узроуні ўключае практыкаванні на мэтанакіраванае 

выкарыстанне і аналіз лексічных сродкаў у тэкстах розных стыляў і тыпаў. 



Матэрыялам для практыкаванняў вербальна-семантычнага ўзроўню 

з’яўляюцца сінонімы, антонімы, амонімы, прафесіяналізмы, аднакаранёвыя 

словы, марфемы, часціны мовы і інш., ілюстрацыйны моўны матэрыял пры 

вывучэнні гэтых паняццяў. 

Матэрыялам для практыкаванняў тэзаўруснага ўзроўню служаць 

сістэмныя лексіка-семантычныя, лексіка-тэматычныя, лексіка-граматычныя 

групы слоў, якія дазваляюць адабраць для выказвання пэўнага тыпу, стылю 

адпаведную лексіку. 

Матэрыялам для практыкаванняў прагматычнага характару служаць 

функцыянуючыя ў маўленні словы, адпаведныя лексічныя, лексіка-

граматычныя сродкі маўлення, якія абапіраюцца на моўныя веды школьнікаў, 

набытыя ў працэсе вывучэння раздзелаў школьнага курса беларускай мовы і 

накіраваныя на фарміраванне індывідуальна-кантэкстных уменняў выяўлення 

функцыі слова, трапнага ўжывання слова ў адпаведнасці з тыпам, стылем, 

жанрам маўлення, мэтанакіраванай замены слова блізкім або супрацьлеглым 

па значэнні і інш. 

У практыкаванні на вербальна-семантычным узроўні павінны ўключацца 

заданні, выкананне якіх у пэўнай паслядоўнасці спрыяе папярэджанню 

лексічнай інтэрферэнцыі. У практыцы работы практыкаванні ўсіх узроўняў 

выкарыстоўваюць у адзінстве. 

I. Практыкаванні вербальна-семантычнага ўзроўню 

У гэтую групу ўключаюцца: 

1) практыкаванні на авалоданне лексічнымі, лексіка-граматычнымі і 

маўленчымі паняццямі. Абагульненыя фармулёўкі могуць быць 

наступнымі: правільна вымавіце, знайдзіце, падкрэсліце, вызначце, 

выпішыце, выберыце правільны адказ і інш. Напрыклад: 

Выберыце правільны адказ. 

Асоба, да якой звяртаюцца з прамоваю, называецца: 

а) адрасат, б) адрасант; 

2) практыкаванні на засваенне фармулёвак лексічных, лексіка- 

граматычных і маўленчых паняццяў: адкажыце на пытанне, успомніце, дайце 

вызначэнне, працягніце і інш. 

Структурна-кампазіцыйная арганізацыя маўлення называецца ... ; 

3) практыкаванні на выпрацоўку аналітыка-сінтэтычных уменняў і 

навыкаў: ахарактарызуйце, апішыце, сфармулюйце, састаўце схемы, 

прааналізуйце, растлумачце, абгрунтуйце, дакажыце, матывуйце 

згоду/нязгоду і інш. Напрыклад: 

Ахарактарызуйце ўсе значэнні мнагазначнага слова. 

Дакажыце, што прапанаванае слова — амонім, а не мнагазначнае. 

Растлумачце, чым адрозніваюцца лексічныя і граматычныя сінонімы? 

4) практыкаванні-трансфармацыі аналітыка-сінтэтычных уменняў і 

навыкаў у творчыя здольнасці: замяніце, падбярыце, утварыце, 

перакладзіце, перабудуйце, трансфармуйце, прыдумайце, дайце ацэнку і 

інш. Напрыклад: 

Замяніце ключавыя словы тэксту на сінанімічныя, антанімічныя. Як 



змянілася танальнасць тэксту? 

II. Практыкаванні тэзаўруснага ўзроўню 

У гэтую групу ўключаюцца: 

1) практыкаванні на выяўленне сістэмных сувязей лексіка-

семантычнага, лексіка-граматычнага ўзроўняў. Напрыклад: 

Карыстаючыся комплексным лексічным слоўнікам беларускай мовы2, выявіце, 

ці з’яўляецца слова мнагазначным, амонімам? Ці магчыма падабрацъ да слова 

сінонімы, антонімы? 

2) практыкаванні на падбор і групоўку слоў на пэўную тэму (складанне 

тэматычных, лексіка-граматычных і лексіка-семантычных груп слоў). 

Напрыклад: 

Састаўце лексіка-граматычную групу слоў з якасных прыметнікаў для 

апісання адзення, вызначэння яго колеру; запішыце словы, характэрныя, 

напрыклад, для прафесіі хлебароба; 

3) практыкаванні на выяўленне валентнасных магчымасцей слова. 

Напрыклад: 

З якімі словамі спалучаюцца зборныя лічэбнікі? Складзіце некалькі 

словазлучэнняў у якасці прыкладаў. Раскажыце пра асаблівасці ўжывання 

прыназоўнікаў па, у; 

4) практыкаванні на складанне словазлучэнняу і сказаў: 

Складзіце сказы з прапанаванымі словамі-сінонімамі. Выявіце семантычныя 

адценні слоў-сінонімаў; 

5) практыкаванні на аналіз лексіка-стылістычных сродкаў тэксту. 

Напрыклад, верш “Зімой” М. Багдановіча. 

У якім значэнні ўжываецца ў тэксце слова звонкі? Падбярыце да яго 

сінонімы. Чаму аўтар звяртаецца да вечара, як да чалавека, выкарыстоўваючы 

прывітанне: “Здароў!” і інш.; 

6) практыкаванні на рэдагаванне тэксту, выяўленне маўленчых памылак. 

III. Практыкаванні прагматычнага ўзроўню 

У гэтую групу ўключаюцца практыкаванні на выпрацоўку індывідуальна-

кантэкстных уменняў і навыкаў: 

1)  выяўленне асаблівасцей ужывання слова ў пэўнай маўленчай сітуацыі, 

у тэксце пэўнага стылю і тыпу. Напрыклад: 

Для якой маўленчай сітуацыі характэрны словы высокачастотны, 

рэзанансны, тэрапія; даражэнькі, бывай, маяцца. 

Ахарактарызуйце лексічныя і лексіка-граматычныя, лексіка-стылістычныя 

сродкі мовы для сітуацыі маўлення: вучэбнае паведамленне на ўроку мовы; 

святочнае віншаванне на юбілеі (маці, сябра, калегі) і інш.; 

2) мэтанакіраваны выбар слова для кантэксту. Напрыклад: 

Падбярыце лексіку для апісання знешнасці чалавека, які знаходзіцца ў 

вышуку; 

3) параўнанне сітуацый маўлення, вызначэнне моўных адрозненняў. 

Напрыклад, параўнайце дзве сітуацыі маўлення: паведамленне дыктара аб 

надвор’і і апісанне надвор’я ў сачыненні-апісанні. Выявіце мэту, адрасата, моўныя 

адрозненні выказванняў; 



4) вызначэнне стылю і тыпу тэксту, сітуацыі маўлення: адрасата, месца, мэты; 

5) стварэнне вобразнага, эмацыянальнага, метафарычнага выказвання. 

Усе слоўнікавыя практыкаванні папярэднічаюць заданням, накіраваным на 

стварэнне выказвання, і абапіраюцца на лінгватэарэтычныя веды вучняў, набытыя 

ў працэсе вывучэння маўленчай тэорыі, лексікі і фразеалогіі, на семантычны аспект 

граматычных тэм. 

З мэтай папярэджання лексічнай інтэрферэнцыі ў сістэму слоўнікавых 

практыкаванняў уключаюцца заданні на: а) семантызацыю слоў; б) 

супастаўленне семантыкі міжмоўных амонімаў; в) падбор сінонімаў і 

антонімаў; г) пераклад з рускай мовы на беларускую; д) вызначэнне ў тэксце 

памылак, звязаных з лексічнай інтэрферэнцыяй. 

 

Бібліяграфія 

 
1. Мурина, Л.А. Методика русского языка в школах Беларуси. –– Мн.: 

Университетское, 1990. –– 320 с. 

2. Гамеза, Л.М. Комплексны лексічны слоўнік беларускай мовы (сінонімы, 

антонімы, амонімы, паронімы). –– Мн.: ТетраСистемс, 2008. –– 304 с. 

 
 


