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ПРАВАПІС СПАЛУЧЭННЯЎ ГАЛОСНЫХ 
У ЗАПАЗЫЧАНЫХ СЛОВАХ: МЕТАДЫЧНЫ АСПЕКТ 

 
Адным са складанейшых для засваення правілаў беларускай 

арфаграфіі з’яўляецца правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных 
словах, таму што ён «заснаваны як на фанетычным, так і на 
марфалагічным прынцыпах правапісу, якія цяжка прымяняць 
паслядоўна, улічваючы разнастайнасць гэтых спалучэнняў, шматлікасць 
саміх лексічных адзінак, а таксама іншых дадатковых фактараў» [13, с. 16]. 

Так, напрыклад, студэнтам 1 курса гістарычнага факультэта БДУ 
было прапанавана вызначыць правільнасць напісання слоў на гэтае 
правіла. Вынікі тэсціравання прадстаўлены ў таліцы 1: 

Табліца 1 
 

Варыянты напісання 
слова Колькасць чалавек Працэнт ад агульнай 

колькасці апытаных 
археалогія 16 40 
археялогія 2 5 
архіалогія 2 5 
архіялогія 20 50 

Іліяда 21 52,5 
Іліада 19 47,5 

 

Варта ўлічыць, што апытанне праводзілася ў пачатку кастрычніка, 
калі было пройдзена цэнтралізаванае тэсціраванне па беларускай мове, 
гісторыі і ўжо месяц ішлі заняткі па археалогіі. 

Да таго ж, як вынікае з практыкі выкладання беларускай мовы за 
пятнаццаць гадоў, толькі адзінкі змаглі дакладна растлумачыць дадзенае 
правіла, нават некалькі разоў перачытаўшы яго непасрэдна перад 
адказам. Гэта звязана найперш з неабходнасцю завучвання значнай 
колькасці спалучэнняў галосных і іх трансфармацыяй у мове. 

На наш погляд, не спрасцілі сітуацыю і «Правілы беларускай 
арфаграфіі і пунктуацыі» (2008), якія прысвяцілі арфаграме § 9. Першыя 
ж словы параграфа адразу ж выклікаюць у студэнтаў непаразуменне: як 
можа спалучэнне іо адбазначаць адзін склад, калі колькасць складоў 
вызначаецца колькасцю галосных? Не знаходзяць навучэнцы ў 
«Правілах…» і адказ на пытанне, як пісаць спалучэнні галосных з 
першай е (э): археалогія ці археялогія. Няма гэтага правіла і ў 
дапаможніку для настаўнікаў В.І. Іўчанкава «Беларускі правапіс у 
апорных схемах» (Мінск, 2011), што, відавочна, абумоўлена 
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складанасцю прадстаўлення правіла ў схематычным выглядзе. Пэўную 
цяжкасць выклікае і тое, што цвёрдае засваенне правапісу спалучэнняў 
галосных у запазычаных словах звязана з веданнем іншых правілаў (у 
прыватнасці, акання на канцы слоў: Токіа, трыа, правапісу й: Нью-Ёрк, 
правапісу на стыку марфем: біакс, поліартрыт, эпікурэец і інш.). 

Вышэйназваныя акалічнасці сталі прычынамі распрацоўкі намі 
схемы, якая б дапамагла школьнікам і студэнтам у засваенні даволі 
складанага правіла (гл. малюнак 1). 

 

 
 

Малюнак 1. 
 

Для гэтага абазначым галосныя якім-небудзь знакам, напрыклад, *. 
Тады спалучэнне галосных будзе абазначацца **. 
I. Першая з галосных у гэтым спалучэнні можа быць е (э) або і (ы). 
Калі першая з галосных е (э), то гэтае спалучэнне захоўваецца, пры 

тым што правапіс другой галоснай падпарадкоўваецца правілу акання 
(эолавы, акардэон, фразеалогія, археолаг, метэоры, рэкрэацыйны, 
адэалогія, Неапаль, рэабілітацыя, але: акіян). Не разглядаем тут словы, у 
якіх каранёвае э спалучаецца з е суфіксальным: карэец, эпікурэец. 

Падобную фармулёўку мы не знойдзем ні ў «Правілах беларускай 
арфаграфіі і пунктуацыі» (1959), ні ў Правілах-2008. Затое яна амаль 
заўсёды сустракаецца ў падручніках па беларускай мове: вопытныя 
выкладчыкі даўно зразумелі яе неабходнасць. А ў каментарыях, 
складзеных у тым ліку і распрацоўшчыкамі Правілаў-2008, спалучэнні з 
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першым е (э) ўключаны нават у назву § 4 «Правапіс спалучэнняў 
галосных іё (ыё), ія (ыя), іе (ые), ео (еа), эо (эа) у іншамоўных словах» 
[13, с. 15]. 

Лічым неабходным сфармуляваць у афіцыйных «Правілах 
беларускай арфаграфіі…» напісанне спалучэнняў галосных з першай е 
(э), таму што такія спалучэнні складаюць значны пласт слоў, у якіх 
вельмі часта робяцца памылкі: геолаг, археолаг, географ, палеаграфія, 
археалогія, неон, ідэалогія, тэалогія, акардэон, пантэон, фразеалогія, 
першая частка слова відэа-. 

II. Калі першая з галосных і (ы), у алгарытме з’яўляецца 
разгалінаванне. Спалучэнне галосных з першай і (ы) можа стаяць: 

1. У пачатку ці ў канцы слова – тады гэтае спалучэнне такім і 
застаецца: і (ы)+*. А правапіс наступнай галоснай вызначаецца правілам 
акання: калі на галосную падае націск, пішацца о (іон, Іосіф), калі 
галосная не пад націскам – а (Іарданія, Іанічнае, Іаан, Іакагама, Іаркшыр, 
Іашкар-Ала, іанійцы, іанізацыя, сальфеджыа). 

Тут звяртаем увагу на пашырэнне акання на канцы слова, што 
замацавана ў Правілах-2008 (§§ 2, 4), таму што паводле Правілаў-1959 
было нарматыўным напісанне Токіо, трыо. Таксама варта засяродзіцца 
на тым, што ў § 9 не разглядаецца адлюстраванне іо (ыо) ў канцы слова, 
у § 4 толькі заўважаецца, што «незалежна ад паходжання слова гук [о] ў 
ненаціскных складах вымаўляецца як [а], што перадаецца на пісьме» [15, 
с. 8], у § 2 – што «літара о пішацца толькі пад націскам» [15, с. 7]. Нідзе 
не сказана пра тое, што ў спалучэннях галосных у канцы лексем тыпу 
сальфеджыа, капрычыа, Сільвіа не ўзнікае ўстаўнога j. Таму на гэта 
звяртаем увагу пры вывучэнні арфаграмы. 

На наш погляд, неабходна ўключыць у § 9 правапіс падобных слоў. 
2. У сярэдзіне слова. У дадзеным выпадку паміж галоснымі 

ўзнікае ўстаўны j. 
a. j + о = ё (біёлаг, міёма, стадыён, гістарыёграф); 
b. j + а = я (піянер, геніяльны, варыянт, перыядычны, піяніна, 

дыяметр, але: Эфіопія); 
c. j + е = е (гігіена, дыез, кліент, арыентацыя, абітурыент, 

аўдыенцыя). 
d. Напісанне другой галоснай (ётаванай) рэгулюецца правілам 

якання (ё пішацца толькі пад націскам, я – пад націскам ці ў першым 
складзе перад націскам). 

e. Не ўзнікаюць ётаваныя пасля і (ы) ў наступных спалучэннях: 
f. і (ы)+ у: дыярыуш, кансіліум; 
g. і(ы) + э: міэліт, піэтэт; 
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h. на стыку марфем, у прыватнасці пасля прыставак, што 
заканчваюцца на і (ы): бі-, брахі- (біакс), ды- (дыоптрыя), квазі- 
(квазіоптыка), полі- (поліагрэгатны), тры- (трыэдр) і інш. 

Як паказвае вопыт (так 2 % студэнтаў напісалі архіалогія і 50 % – 
архіялогія), неабходна звярнуць асаблівую ўвагу на тое, што пры 
перадачы на пісьме спалучэнняў галосных першая з іх застаецца 
нязменнай (калі ў мове-арыгінале е (э), то і ў беларускай е (э), калі і (ы) – 
то і (ы) – археалогія, а не архіялогія, акардэон, а не акардыён. 
Выключэнне: акіян.  

П.Сцяцко спрабуе даказаць «заканамернасць спалучэнняў іё (ыё), 
ія (ыя) на месцы эо, эа (акардыён, акіян)», адзначыўшы, што: «Устаўка 
гука [j] адбываецца ў жывой народнай мове і ў іншых спалучэннях 
галосных у межах адной марфемы. Так, эо (ео), эа (еа) таксама 
падзяляецца ётам, пры гэтым гук [j] уплывае на першы галосны э (е) і 
«пераводзіць» гэты гук з сярэдняй зоны вымаўлення ў верхнюю – гук і 
(ы): фразіёлаг, акардыён…» [20, с. 13]. Але, відаць, марфемны прынцып 
правапісу ў гэтым выпадку нельга цалкам замяняць фанетычным, што, 
праўда, прыводзіць да неабходнасці правяраць напісанне першай 
галоснай па слоўніку. 

Пры разглядзе схемы ў студэнтаў часта ўзнікаюць пытанні: 
 Чаму ўстаўны j узнікае толькі пасля і (ы) і толькі ў сярэдзіне 

слова? Чаму ў некаторых слоўніках сустракаюцца іё, ія і ў пачатку і 
канцы слова? 

 Чаму няма ўстаўнога j у спалучэннях і (ы) + у, і (ы) + э? 
 Як дакладна разумець словы Правілаў-2008 «спалучэнні іо, йо 

вымаўляюцца як два склады», «як адзін склад»? 
Пры тлумачэнні гэтых пытанняў варта паглыбіцца ў гісторыю 

беларускай арфаграфіі. 
Гэтае правіла не адразу сталася здабыткам нашага правапісу. Так, 

Б.Тарашкевіч не закрануў яго ў свай «Беларускай граматыцы для школ» 
[21]. Не знойдзем яго, адпаведна, і ў граматыках братоў Лёсікаў і 
Р.Астроўскага [1; 9; 10]. 

Спалучэнні галосных доўгі час пісаліся нязменна, з арыентацыяй 
на мову-аснову, што супярэчыла літаратурнаму вымаўленню. Так, у 
«Расійска-крыўскім (беларускім) слоўніку» В.Ластоўскага знаходзім: 
аўтобіаграфія [8, с. 2], Маріоні [8, с. 317], але тыяра [8, с. 706]. 

Аднак праблема засваення запазычаных слоў была надзённай ужо ў 
1920-я гады. Напрыклад, ёй прысвяціў свой артыкул акадэмік 
С.М. Некрашэвіч «Аб пашырэнні акання на чужаземныя словы», 
змешчаны ў «Полымі» ў 1926 г. [12, с. 23-32], пераконваючы, што трэба 
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адлюстроўваць іо «праз ія (ыя)» [12, с. 30], і робячы выснову пра тое, 
што «правапіс ненаціскнога о ў чужаземных словах, пры замене яго ў 
нашай мове на а, з’яўляецца вельмі простым і адпавядае жывому 
вымаўленню, не парушаючы пры гэтым адзінства і характэрных 
асаблівасцей нашай мовы» [12, с. 31]. Закрануў мовавед гэтую праблему 
і ў сваім выступленні на Акадэмічнай канферэнцыі 1926 г. [17]. 

У «Правапісе беларускай мовы» 1933 г. ужо зафіксавана наступная 
перадача іншамоўных злучэнняў: 

 іо (не пад націскам) (іа) – праз ія (ыя): соцыялізм, геніяльны; 
 іо пад націскам – праз іё (ыё): бібліёграф, біёлаг; 
 іе – праз іе (ые): дыета, іерогліф; 
 іу (іu) – праз іу (ыу): кансіліум, прасцэніум [14, с. 21-22]. 
Напісанне іншых спалучэнняў галосных не разглядалася, як і не 

было прыкладаў напісанняў пачатковых ці канцавых спалучэнняў, што, 
відаць, тлумачылася нешматлікасцю такіх выпадкаў. 

У акадэмічным слоўніку 1953 г., які стаў шырока збіраць 
запазычаную лексіку, знаходзім устаўны j ў розных пазіцыях: і ў пачатку 
слова (іён, іянізацыя, іянійскі) [18, с. 183], і ў канцы (сальфеджыё, трыё) 
[18, с. 697]. 

Але ў Правілах-1959, у якіх галосным ў іншамоўных гукавых 
злучэннях прысвечаны пункт VII, гэтае адлюстраванне запазычаных слоў 
скасавалася, што, відавочна, бянтэжыла саміх мовазнаўцаў. Так, 
даследчык беларускай арфаграфіі Я.М. Камароўскі ў 1965 г. заўважае: 
«аднак у пачатку слова наперакор вымаўленню пад націскам правіла 
патрабуе пісаць іо, а не пад націскам іа. … Не па вымаўленню пішацца 
іншамоўнае іо (ыо) ў канцавым адкрытым складзе: Токіо, Эміліо…» 
[5, с. 68]. 

Правапіс спалучэнняў галосных у пачатку і канцы слова шырока 
абмяркоўваўся ў суверэннай Беларусі: многія былі незадаволеныя 
адыходам правапісных нормаў ад адлюстравання жывога беларускага 
маўлення. Таму, напрыклад, Правапісная камісія Таварыства беларускай 
мовы ў 1993 г. прапаноўвала ўстаўляць j у спалучэннях і (ы) + галосны 
ва ўсіх становішчах: іён, трыё, Токіё, кансіліюм, што падтрымалася 
камісіяй на чале з А. І. Падлужным, а пасля перайшло ў Праект 
Правілаў-2008 [гл. падрабязней 19]. Аўтары «Беларускага клясычнага 
правапісу» таксама паслядоўна прытрымліваюцца ўжывання j у 
спалучэннях галосных з першай і (ы) [3, с. 62-64]. 

Такая прапанова не ўвайшла ў самі Правілы-2008, пакінуўшы 
ўспамін пра сябе ў выглядзе памылкі друку ў параграфе 29 (Кароль 
Іярданіі [16, с. 49]) і не зменшыўшы намаганні настаўнікаў і школьнікаў 
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пры вывучэнні арфаграмы, якім трэба запамінаць, што напісанне 
залежыць яшчэ і ад пазіцыі ў слове. Таму прыходзіцца тлумачыць, што 
«ў адпаведнасці з традыцыяй захоўваецца напісанне спалучэнняў 
галосных -іо- (пад націскам) у словах іон, іонаабмен, іоній, Іонія, іонны» 
[13, с. 17], хаця гэтая традыцыя аформілася толькі ў 1959 г. 

Правілы-1959 дакладна абазначылі, з якіх запазычаных 
спалучэнняў утварыліся беларускія: іо, йо (з іо, jo, yo), іе, ые (з іе, hie, je, 
ye), ia, ыа (з ia, ja, ya) [15, с. 24-25], і ўдакладнілі: «калі злучэнні іо, йо 
вымаўляюцца (у беларускай мове) як два склады…» [15, с. 24-25]. 

Цікава, што ў падручніках гэты выраз паступова знікаў і да 
Правілаў-2008 не ўжываўся. Так, у Я.М. Камароўскага мы знаходзім яго 
толькі ў першых кнігах даследчыка, што выйшлі ў 1965 і 1972 гг. [5, 
с. 68-69; 4, с. 39-41], у пазнейшай кнізе 1985 г. [6] аўтар абыходзіцца без 
малазразумелай для школьнікаў і студэнтаў фразы тыпу «калі 
спалучэнне йо, іо вымаўляецца як два склады…», як і мінаюць яго іншыя 
філолагі [2; 7; 11 і інш.]. 

Акрамя спалучэнняў галосных з першай e (э) ці і (ы), у мове 
сустракаюцца і іншыя спалучэнні ў корані слова ці на стыку марфем, але 
звычайна іх правапіс не выклікае цяжкасцяў. Да ліку іх адносяцца 
наступныя спалучэнні: юі (сюіта), юа (нюанс), уа (актуальны, вуаль, 
дуалізм, індывідуалізм, канцэптуальны, пунктуацыя, рытуал, туалет), 
ао (заолаг, фараон), яі (батэрфляіст), оі (антрапоід, еўрапеоід), уі 
(індуізм, альтруіст, езуіт), аі (эгаіст, архаіст, цыклаідальны), уэ (дуэт, 
сілуэт), уя (рэканструяваць). 

Такім чынам, практыка выкладання арфаграфічных нормаў 
беларускай мовы паказвае слабае засваенне былымі школьнікамі 
правапісу спалучэнняў галосных, што патрабуе асаблівай увагі да 
арфаграмы і пошук разнастайных сродкаў для яе тлумачэння. Адным з 
такіх сродкаў служыць прапанаваная намі схема, выкарыстанне якой у 
практыцы паказала значны эфект. 

На прыкладзе разгледжанай арфаграмы можна зрабіць таксама 
наступныя высновы: 

1. Правіла напісання спалучэнняў галосных у запазычаных словах, 
сфармуляванае ў § 9 Правілаў-2008, не служыць дакладнай інструкцыяй 
для школьнікаў і студэнтаў, якой яны маглі б карыстацца, што патрабуе 
далейшай метадычнай распрацоўкі. 

Улічваючы разгорнуты алгарытмічны характар правіла і наяўнасць 
пэўных асаблівасцяў і выключэнняў, мэтазгодна было б дапоўніць яго: 

a. спасылкамі на іншыя тэмы, у прыватнасці на аканне, яканне, 
напісанне спалучэнняў галосных на стыку марфем і інш.; 
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b. разглядам напісання спалучэнняў галосных з першай е (э), што 
абумоўлена з аднаго боку праблемамі афармлення лексем з такімі 
спалучэннямі, а з другога відавочнай прастатой фармулёўкі.  

Удала сфармуляваныя і растлумачаныя правілы дапамогуць усім 
тым, хто вывучае беларускую мову і карыстаецца ёй, мець менш 
праблемаў з засваеннем яе правапісных нормаў, што павінна спрыяць 
пашырэнню мовы і спрыяльнаму стаўленню да яе. 
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