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НОВАЯ РЭДАКЦЫЯ ПРАВІЛАЎ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ 
(З ВОПЫТУ ПРАЦЫ СА СТУДЭНТАМІ-ЮРЫСТАМІ) 

 
Пры тлумачэнні тэмы «Нормы літаратурнай мовы» засяроджваем 

увагу студэнтаў на вызначэнні, што «моўная норма – гэта сукупнасць 
найбольш устойлівых, традыцыйных элементаў мовы, гістарычна 
адабраных і замацаваных грамадскай моўнай практыкай у якасці 
агульнапрынятых правілаў вымаўлення, словаўжывання, граматычных, 
стылістычных сродкаў у пэўны перыяд развіцця літаратурнай мовы», 
акцэнтуючы пры гэтым важную існасць, што моўная норма – з’ява 
гістарычная. Яна ўстойлівая ў нейкі перыяд гістарычнага развіцця, але 
можа і змяняцца пад уплывам пэўных прычын. 

На дадзеным этапе развіцця нашага грамадства некаторыя нормы 
беларускага правапісу не адпавядаюць патрабаванням грамадскай 
камунікацыі згодна з моўнай культурай, у сувязі з гэтым і былі 
распрацаваны ўдакладненні і ўнесены змены ў існуючыя правілы 
беларускай арфаграфіі. 

Для студэнтаў-юрыстаў (будучых заканадаўцаў) немалаважна 
падкрэсліць і той факт, што ўпершыню ў гісторыі нашай краіны моўным 
пытанням надаецца такая ўвага, што ў дзеянне ўведзены Закон 
Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», 
які прыняты Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, адобраны Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь і падпісаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. 

Відавочна, што ўвядзенне новага закона ў дзеянне садзейнічае 
стабілізацыі нормаў правапісу, забяспечвае захаванне адзінага моўнага 
рэжыму. 
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Як паказвае практыка зносін са студэнцкай аўдыторыяй, не ўсе 
навучэнцы добра ўсвядомілі сутнасць зменаў у беларускай арфаграфіі і з 
цяжкасцю прымяняюць гэта ў пісьмовай практыцы.  

Па апытаннях, якія былі праведзены намі ў студэнцкіх групах на 
практычных занятках, відаць, што большасць навучэнцаў у межах 
школьнай праграмы была толькі азнаёмлена з тым, што адбыліся пэўныя 
змены ў беларускім правапісе. Толькі некаторыя (прыкладна 5 з 30) 
пасведчылі, што ім настаўнікі ў школе падрабязна тлумачылі сутнасць 
новаўвядзенняў. У выніку большасць студэнтаў-першакурснікаў юрыдычнага 
факультэта лічыць, што прапанаваныя змены – заўчасныя, што 
новаўвядзенні не паспрыяюць росту колькасці абітурыентаў, якія 
імкнуліся здаваць моўныя тэсты па-беларуску. 

Зразумела, што ў курсе «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» 
даволі значная частка часу адводзіцца на працу з тэкстамі па спецыяльнасці 
і таму ніяк нельга абысці ўвагай правапіс пэўных юрыдычных тэрмінаў, 
якія змянілі форму напісання ў адпаведнасці з новымі правіламі. 

Да прыкладу, складана засвойвае аўдыторыя пункт 2 з § 3 аб 
правапісе літар э, е на канцы іншамоўных слоў. Часта сустракаюцца 
памылкі ў напісанні запазычанняў тыпу брэвэ, кайнэ, медрэсэ, рэзюмэ, 
рэнамэ, турнэ, эсэ. Магчыма, справа тут не столькі ў веданні правілаў 
арфаграфіі, колькі ў высвятленні значэння слоў. Малазнаёмае брэвэ (уст. 
грамата Папы Рымскага з лаканічнымі распараджэннямі па другасных 
царкоўных пытаннях), на нашу думку, мала хто з слухачоў калі-небудзь 
чуў у курсе гісторыі, хоць не лепш склалася справа і з больш часта 
ўжывальнымі рэзюмэ, рэнамэ, турнэ. Большасць студэнтаў 
прытрымліваецца Правілаў 1959 г., матывуючы свой варыянт напісання 
тым, што так лепш, а па-іншаму гэта проста не гучыць. 

З цяжкасцю ўспрымае аўдыторыя § 4 пункт 6: ненаціскныя фіналі 
-эль, -эр у запазычаных словах перадаюцца як -аль, -ар: камп’ютар, 
лідар, менеджар, ордар,тэндар,альма-матар. Практычна ва ўсіх студэнцкіх 
працах, якія даводзіцца правяраць, дамінуе наступны варыянт напісання: 
лідэр, камп’ютэр, ордэр, менеджэр, альма-матэр. Студэнты матывуюць 
свой выбар тым, што ў словах запазычаных зычныя д і т маюць цвёрдую 
форму вымаўлення, а напісанне галоснай э для іх больш зручнае, чым а, 
яны гэта не лічаць грубай памылкай і не бачаць вялікага грэху ў тым, што 
напісана не па правілах – у любым выпадку зразумела, аб чым ідзе гаворка. 
Пераканаць слухачоў у памылковасці іх меркаванняў бывае вельмі складана. 

Пры тлумачэнні § 15 (Нескладовае ў і у складовае) робім націск на 
тым, што па новых правілах ў (нескладовае) пашырыла сферы выкарыстання 
і пералічваем усе пункты § 15 новай рэдакцыі. У выніку, на практыцы 
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даволі часта атрымліваем такія формы: ад ўдару, пад ўніята, перад 
ўніверсітэтам, Дахаў, ток-шоў, ноў-хаў, прэзідыўм, кансіліўм, радыўс. 

Аналізуючы пераклады тэкстаў па спецыяльнасці, дзе 
сустракаюцца памылкі, што прыведзены вышэй, звяртаем увагу 
студэнтаў на той факт, што ў § 15 новай рэдакцыі ўсе выпадкі правапісу 
ў (нескладовага) добра пададзены, растлумачаны і аргументаваны. 
Студэнты ж свае памылкі тлумачаць, у пераважнай большасці, тым, што 
ім цяжка ўсё гэта правіла засвоіць і, як кажуць, раскласці па палічках, 
таму што, па-першае, абмежаваны беларускамоўны лексічны запас 
сённяшніх навучэнцаў не дазваляе ім пачуваць сябе вольна ў беларускай 
моўнай прасторы, а, па-другое, ім цяжка даецца дэталёвае засваенне ўсіх 
пунктаў § 15 і часта яны проста забываюць пра вельмі важныя моманты 
(даволі простыя!) вышэйназванага параграфа. Ва ўсякім разе, толькі 
3 чалавекі з 30 (вучэбная група) маглі патлумачыць, чаму правільным 
будзе напісанне прэзідыум, кампендыум, кансіліум. (Пункт 3 з § 15: гук 
[у] не чаргуецца з [ў] у запазычаных словах, якія заканчваюцца на -ум, -ус). 

Назіраючы за падрыхтаванасцю ўчарашніх выпускнікоў сярэдняй 
школы, здзіўляешся таму, што амаль ніхто з іх не арыентуецца ў 
пытаннях высвятлення паходжання слова (уласнабеларускае, запазычанае, 
запазычанае і апрацаванае ўласнабеларускімі прыстаўкамі ці суфіксамі). 
Магчыма яшчэ і ў гэтым караніцца прычына многіх памылак. 
Навучэнцам вельмі складана бывае вызначыць на самых элементарных 
побытавых прыкладах, дзе запазычаннне, а дзе ўласнабеларускае, не 
кажучы ўжо пра больш высокі ўзровень лексікі – тэрміналогію. 

Да прыняцця новаўвядзенняў суцэльная блытаніна назіралася ў 
правапісе абрэвіятур тыпу райком – райкам, аблвыканком – аблвыканкам, 
нарком – наркам, заўком – заўкам і г.д. Пры абмеркаванні дадзенага 
пытання студэнты выказалі задаволенасць тым, што § 20 пункт 1 новай 
рэдакцыі дакладна фармулюе, што «ў абрэвіятурах скарочаныя часткі 
пішуцца так, як у адпаведных поўных словах». Сённяшнія навучэнцы добра 
засвоілі, што выканкам – ад выканаўчы камітэт, гарвыканкам ад гарадскі 
выканаўчы камітэт, Цэнтрвыбаркам ад Цэнтральны выбарчы камітэт. 

Даволі складана «пераварыць» нашым навучэнцам увесь матэрыял 
новаўвядзенняў, што звязаны з правапісам вялікай і малой літар. Па-
першае, складанасці і цяжкасці ўзнікаюць у сувязі з тым, што ў гэты 
раздзел уведзены тры новыя параграфы: 

 правілы напісання вялікай і малой літар у найменнях асоб, 
звязаных з рэлігіямі, назвах міфалагічных і казачных герояў; 

 правілы напісання вялікай і малой літар у найменнях пасад і 
званняў, ветлівых зваротах і спецыяльных абазначэннях; 
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 правілы напісання вялікай і малой літар у назвах знамянальных 
падзей і дат, перыядаў і эпох, святаў. 
Па-другое, іншым разам студэнты з цяжкасцю вызначаюць, чаму ў 

сказах «Нараду адкрыў Міністр адукацыі» і «Удзельнікаў з’езда вітаў 
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь» назвы асоб па пасадах пішуцца з вялікай 
літары, а ў сказах «На парадзе прысутнічаў міністр» і «Выступае з 
дакладам прэзідэнт» – з малой. 

Правапіс вялікай і малой літар у назвах пасад і афіцыйных органаў 
многія навучэнцы проста завучваюць на памяць, не шукаючы ў гэтым 
ніякай асновы і логікі разважання (Старшыня Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Каралева Аб’яднанага 
Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі). 

З мэтай дамагчыся больш трывалага засваення азначаных рэалій 
імкнемся падбіраць афіцыйныя тэксты, дзе правапіс вялікай і малой літар 
сустракаецца найчасцей. 

Для будучых прававедаў і правазнаўцаў складанасць заключаецца 
яшчэ і ў тым, што ў сілу спецыфікі працы, юрыст павінен добра засвоіць 
не толькі юрыдычную тэрміналогію, але і тэрмінасістэмы многіх іншых 
галін навукі, бо на сённяшні дзень рэдка якая сфера чалавечай дзейнасці 
можа абысціся без кваліфікаванай юрыдычнай дапамогі, а каб дамагчыся 
станоўчага выніку, трэба самому быць высока і ўсебакова падрыхтаваным, 
вось чаму, мы надаём такую вялікую ўвагу падрыхтоўцы спецыялістаў, 
якія маюць высокую кваліфікацыю ў межах сваёй спецыяльнасці і 
адмыслова падрыхтаваны ў плане моўных набыткаў. 
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