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РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ  
«БЕЛАРУСКАЯ АРФАГРАФІЯ: ЗДАБЫТКІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ» 

Пад такой назвай 20–21 кастрычніка 2011 г. на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта праходзіла Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя, прымеркаваная  
да 90-гадовага юбілею ўніверсітэта і 85-годдзя з дня нараджэння прафесара Льва Міхайлавіча 
Шакуна. Як адзначыў у сваім прывітальным слове дэкан факультэта прафесар І.С. Роўда, правядзен-
не канферэнцыі выклікана патрэбамі сённяшняга дня, паколькі ў краіне з 1 верасня 2010 г. дзейнічае 
новая рэдакцыя правіл беларускай арфаграфіі, увядзенне якой рэгламентавана Законам Рэспублікі 
Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008).    

Арганізатары канферэнцыі – кафедра гісторыі беларускай мовы (загадчык – прафесар 
М.Р. Прыгодзіч) – сумесна з навукоўцамі кафедры сучаснай беларускай мовы, акадэмічнага Інстытута 
мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы, іншых устаноў засяродзілі ўвагу найперш на 
практычных пытаннях, звязаных з выкарыстаннем абноўленых правілаў у школьным навучанні, 
сродках масавай інфармацыі, лексікаграфічнай практыцы. Канструктыўна-дзелавы тон абмеркаванню 
актуальных праблем сучаснай беларускай арфаграфіі надалі пленарныя даклады, з якімі выступілі 
прафесар В.І. Іўчанкаў («Беларускі правапіс: традыцыі, пераемнасць і перспектывы»), дацэнт 
У.І. Куліковіч («Тэарэтычныя праблемы сучаснай беларускай арфаграфіі»), дацэнт І.П. Клімаў («Да 
асэнсавання нарматыўнага плюралізму ў беларускай літаратурнай мове»), метадыст Ф.А. Піскуноў 
(«Аб некаторых пытаннях правапісу О, Э: з досведу распрацоўкі электроннай базы беларускай 
мовы»), незалежны даследчык З.Ф. Саўка («Бруна, Віка, Карла – ён ці яна? Гендарны аспект 
адаптацыі ненаціскнога фінальнага О»). Дыскусійныя пытанні, узнятыя дакладчыкамі на пленарным 
пасяджэнні, знайшлі працяг у секцыйных выступленнях. 

Арганізатарамі канферэнцыі было выдзелена тры секцыі. У першай з іх абмяркоўваліся розныя 
пытанні з гісторыі станаўлення і развіцця беларускай арфаграфіі, удзельнікамі дзвюх іншых секцый 
разглядаліся праблемы тэорыі і практыкі сучаснай  беларускай арфаграфіі. Цікавасць ва ўдзельнікаў 
канферэнцыі выклікалі даклады Ж.Я. Белакурскай «Аканне ў кантэксце станаўлення арфаграфічных 
нормаў беларускай літаратурнай мовы (на матэрыяле ранняй творчасці Якуба Коласа», С.М. Запруд-
скага «Аб кадыфікацыі правапісу запазычаных слоў у 1920-я гады», Г.І. Кулеш «Прыёмы ўключэння 
іншамоўнай лексікі ў тэксты першых заканадаўчых актаў савецкага перыяду», М.І. Свістуновай 
«Перадача ўласных імёнаў у палемічных тэкстах 16–17 ст.», Г.К. Цівановай «Выпрацоўка беларускіх 
арфаграфічных нормаў у 18 ст. (на матэрыяле рукапісаў школьнай драматургіі)», М.М. Швед «Слоўнік 
лацінізмаў старабеларускай мовы: актуальнасць і прынцыпы ўкладання». 

Шырокім спектрам надзённых праблем сучаснай беларускай арфаграфіі вызначаліся даклады і 
паведамленні ўдзельнікаў другой і трэцяй секцый, працай якіх кіравалі дацэнты І.А. Гапоненка, 
З.І. Бадзевіч і старшы выкладчык Т.М. Смольская. Арыгінальны фактычны матэрыял і слушныя 
заўвагі-рэкамендацыі былі ўласцівы дакладам Л.А. Гедзімін «З вопыту выкладання арфаграфіі на 
гістарычным факультэце», В.М. Лапанік ««Адлюстраваная» аманімія ў словаўтваральных гнёздах з 
каранямі лаціна-грэчаскага паходжання», С.М. Балотнікавай і Ю.В. Назаранка «Выкладанне 
арфаграфіі замежным студэнтам (да пастаноўкі праблемы)», І.М. Курловіч «Да пытання аб 
ідэнтыфікацыі складаных слоў з кампанентам-прыслоўем і суадносных словазлучэнняў», С.М. Якуба 
«Прыёмы карэкціроўкі арфаграфічных уменняў і навыкаў вучняў», С.В. Ліпніцкай «Праблемы 
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арфаграфічнай нормы пры перадачы англамоўных тапонімаў на беларускую мову», А.М. Назаранкі
«Некаторыя аспекты ўжывання вялікай літары ў назвах арганізацый», С.А. Шацёр-Шалюта
«Выкарыстанне вялікай і малой літар у беларускіх фірмонімах» і інш.  

Заключным акордам канферэнцыі стаў круглы стол «Іншамоўныя запазычанні ў беларускай мове», 
прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння аўстрыйскага беларусіста Германа Бідэра. З дакладамі аб
навуковай і грамадска-асветнай дзейнасці юбіляра выступілі прафесары Г.А. Цыхун і М.Р. Прыгодзіч. 
Ад імя рэктарата, дэканата філалагічнага факультэта і ўдзельнікаў канферэнцыі на адрас
«аўстрыйскага рыцара беларускай мовы» была адпраўлена віншавальная тэлеграма. 

Па выніках працы канферэнцыі былі прыняты рэкамендацыі, скіраваныя на далейшае ўдасканаленне
правапісных нормаў беларускай мовы. У прыватнасці, звернута ўвага на ўпарадкаванне правілаў
правапісу О і Э ў складаных словах, ненаціскнога фінальнага О, напісанняў спалучэнняў галосных у
запазычаных словах, прыставак іншамоўнага і спрадвечна беларускага паходжання, вялікай і малой
літар у назвах дзяржаўных і камерцыйных арганізацый, устаноў, фірмаў і інш.  

А.А. Прыгодзіч, 
кандыдат філалагічных навук,  

дацэнт кафедры нямецкай мовы 


