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Гісторыя беларускай мовы - асноватворны курс у базавай 
падрыхтоўцы студэнта-філолага. Гэты курс складаецца з дзвюх частак, 
проціпастаўленных паводле аб'екта даследавання: гістарычнай граматыкі, 
якая вывучае гісторыю народна-гутарковай мовы на фанетычным і 
граматычным узроўнях, і гісторыі літаратурнай мовы, засяроджанай на 
вывучэнні эвалюцыі кніжна-пісьмовай традыцыі. Курс разлічаны 
максімальна на 394 гадзіны, з іх - 188 аудыторных гадзін (104 - лекцыі, 84 -
практычныя заняткі). 

ЧАСТКАI. ГІСТАРЫЧНАЯ ГРАМАТЫКА БЕЛАРУСКАИ 
МОВЫ 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Вывучэнне гістарычнай граматыкі дазваляе сфарміраваць у студэнтаў 
цэласнае ўяўленне пра працэсы, якія адбываюцца ў моўнай сістэме на 
працягу яе гістарычнага развіцця. 

Для авалодання курсам гістарычнай граматыкі беларускай мовы 
неабходна грунтоўная тэарэтычная надрыхтоўка студэнтаў, а менавіта 
веданне сучаснай беларускай мовы, асноўных тэм курсаў стараславянскай 
мовы і беларускай дыялекталогіі, пэўных пытанняў агульнага 
мовазнаўства, гісторыі народа і краіны. Акрамя таго, усведамленне 
гісторыі развіцця сістэмных адносін беларускай мовы немагчыма без 
супастаўлення з фактамі блізкароднасных (рускай і ўкраінскай), а таксама 
суседніх моў (у першую чаргу - польскай). 

Мэты і задачы дысцыпліны 
Мэта выкладання гістарычнай граматыкі беларускай мовы - даць 

навуковае ўяўленне пра структуру і функцыянаванне моўнай сістэмы на розных 
этапах яе развіцця, сфарміраваць разумение заканамернасцей і першапрычын 
фанетычных і граматычных змен. Філалагічнае веданне мовы прадугледжвае 
ўменне арыентавацца ў разнастайных варыянтных з'явах аіульнанароднай мовы, 
выяўляць сістэмныя і структурныя змяненні на падставе аналізу гэтьк з'яў і ў 
пэўнай ступені прагназаваць шляхі і накірункі далейшага развіцця. 

Веданне гістарычнай граматыкі спрыяе асэнсаванню адметнасцей 
беларускай мовы сярод іншых славянскіх моў, свядомаму засваенню нормаў 
сучаснай літаратурнай мовы, разумению шматлікіх дыялектных адрозненняў. 

Асноўнай мэтай курса з'яўляецца засваенне студэнтамі галоўных 
паняццяў гістарычнага мовазнаўства, усведамленне эвалюцыі фанетычнай 
сістэмы і граматычнага ладу беларускай мовы. 



Заданы вывучэння дысцыпліны: 
• даць агульнае ўяўленне пра мэты і заданы вывучэння мовы ў 

гістарычным аспекце, пра сутнасць метадаў і прыёмаў гістарычнага 
даследаваня моўных з'яў; 

• сфарміраваць сістэму ведаў пра дыяхранічныя змены (фанетычныя, 
марфалагічныя, сінтаксічныя) у моўнай сістэме; 

• паказаць фарміраванне і эвалюцыю сістэмы беларускай мовы ў 
старажытны перыяд і сярэднія вякі; падкрэсліць беларускія спецыфічныя 
моўныя рысы на агульным славянскім фоне; 

• выпрацаваць навыкі гістарычнага каментавання асобных з'яў 
сучаснай беларускай мовы. 

У выніку вывучэння курса 'Тістарычная граматыка беларускай мовы" 
студэнт павінен 

ведаць: 
• асноўныя тэндэнцыі развіцця фанетычнай сістэмы беларускай мовы 

Ў розныя гістарычныя перыяды; 
• асноўныя этапы эвалюцыі граматычнага ладу: адміранне старых і 

зараджэнне новых граматычных катэгорый; 
• змены Ў сістэме словазмянення (скланення і спражэння) і 

функцыянальным выкарыстанні граматычных формаў у сінтаксічных 
канструкцыях; 

• прынцыпы класіфікацыі лексікі паводле паходжання і крыніцы 
папаўнення лексічнага складу беларускай мовы 

умець: 
• знаходзіць ілюстрацыі гістарычным моўным з'явам у помніках 

пісьменства; 
• даваць гістарычны каментарый фактам сучаснай мовы ў яе 

літаратурным і дыялектным варыянтах: выяўляць гістарычныя чаргаванні ў 
фанетыцы, аналізаваць варыянтныя граматычныя формы паводле іх 
паходжання, тлумачыць гістарычныя змены ў структуры асобных слоў; 

• выкарыстоўваць разнастайныя крыніцы інфармацыі для атрымання 
звестак па гістарычнай граматыцы (навуковую і навукова-даведачную 
літаратуру: гістарычныя, этымалагічныя слоўнікі, энцыклапедыі). 

Структура зместу вучэбнай дысцыпліны 
На вывучэнне курса 'Тістарычная граматыка беларускай мовы" 

тыпавым вучэбным планам адведзена 260 гадзін, з іх 1Ш~аўдыторныя, у 
тым ліку 68-лекцыйныя, 50-практычных заняткаў. Дысцыпліна выкладаецца 
на працягу двух семестраў. 

Структура зместу вучэбнага матэрыялу па дысцыпліне " Гістарычная 
граматыка беларускай мовы" пабудавана паводле прынцыпу модульнага 
падыходу, які прадугледжвае падзел вучэбнага матэрыялу на асобныя модулі, 
а ў межах пэўнага вучэбнага модуля - на асобныя тэмы. Згодна з мэтамі і 
задачам! па фарміраванні і развіцці ў студэнтаў канкрэтных кампетэнцый 



выкладчыкам павінны распрацоўвацца адэкватныя падыходы да 
размеркавання гадзін па тэмах. 

Метады навучання 
Для эфектыўнага вывучэння дысцыпліны 'Тістарычная граматыка 

беларускай мовы" рэкамендуецца выкарыстоўваць тэхналогіі праблемна-
модульнага навучання, тэхналогіі вучэбна-даследчай дзейнасці, методыкі 
актыўнага навучання, якія садзейнічаюць уключэнню студэнтаў у працэс 
атрымання ведаў, дазваляюць атрымаць вопыт самастойнага вырашэння 
разнастайных вучэбных і даследчых задач. 

У вучэбным працэсе магчымае выкарыстанне падручніка -
Ф.М.Янкоўскі 'Тістарычная граматыка беларускай мовы" (Мн., 1989), 
асобных раздзелаў падручнікаў па гістарычнай фаматыцы рускай мовы, 
зборнікаў практыкаванняў па гістарычнай марфалогіі, матэрыялаў для 
тэставых заданняў, табліц і схем па гістарычнай марфалогіі, тэкстаў з 
хрэстаматыі. Кантроль і ацэнку вучэбнай і навукова-даследчай работы 
студэнтаў мэтазгодна ажыццяўляць з дапамогай рэйтынгавай сістэмы ацэнкі. 

Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў 
Кіруемая самастойная работа студэнтаў па дысцыпліне 'Тістарычная 

граматыка беларускай мовы" прадугледжвае знаёмства з навуковай, 
навукова-даведачнай літаратурай (гістарычным і этымалагічным слоўнікамі 
беларускай мовы, энцыклапедычнымі выданнямі), выкананне 
індывідуальных заданняў па канкрэтных тэкстах, рашэнне лінгвістычных 
задач, выкананне кантрольных работ і тэставых заданняў. 

Крытэрыі адзнак і дыягнастычны інструійентарый 
Для ацэнкі вучэбных дасягненняў студэнтаў рэкамендуецца 

прымяняць крытэрыі, зацверджаныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь. Для дыягностыкі вучэбных дасягненняў студэнтаў на прамежкавых 
этапах мэтазгодна выкарыстоўваць рознаўзроўневыя кантрольныя заданні, 
камп'ютарныя тэсты; па найбольш складаных раздзелах рэкамендуецца 
праводзіць пісьмовыя работы, калёквіумы; на выніковых этапах - залік і 
экзамен. 



Прыкладны тэматычны план курса 

3 ? 

І І 

Назва тэмы (модуля) 
Колькасць гадзін 

3 ? 

І І 

Назва тэмы (модуля) Аўдыторныя 3 ? 

І І 

Назва тэмы (модуля) 
Лекцыі Практычныя 

заняткі 
I Уводзіны 
1 Змест І сутнасць гістарычнай 

граматыкі як асобнай дысцыпліны 
гісторыка-лінгвістычнага цыкла. 

4 2 

2 Перыядызацыя гісторыі беларускай 
мовы. 

2 

I I Гістарычная фанетыка 
3 Гісторыя гукавых змяненняу 

І фаналагічных адносін 
2 

4 Гукавая сістэма ўсходнеславянскіх 
гаворак дапісьмовай пары 

4 2 

5 Адлюстраванне вынікаў 
фанетычных працэсаў ва 
ўсходнеславянскіх гаворках 
дапісьмовай пары 

6 8 

6 Фанетычныя змяненні пісьмовай 
пары 

8 8 

7 З'явы, не звязаныя са стратай 
рэдукаваных. 

2 4 

III Гістарычная марфалогія 
8 Характарыстыка марфалагічнага 

ладу старажытных 
усходнеславянскіх гаворак 

2 

9 Гісторыя назоўніка 10 8 
10 Займеннік і яго гісторыя 6 4 
11 Гісторыя прыметніка 4 4 
12 Фарміраванне лічэбніка як часціны 

мовы 
2 2 

13 Гісторыя дзеяслова 10 8 
14 Прыслоўе і яго гісторыя. 

Службовыя словы і выклічнікі 
2 

IV Гістарычны сінтаксіс 
15 Гістарычныя змены сінтаксічных 

сувязей і сродкаў іх выражэння 
4 

Колькасць гадзін 68 50 
Усяго 118 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

МОДУЛЬ I. УВОДЗШЫ 

Тэіча 1. Змест і сутнасць гістарычнай граійатыкі як асобнай 
ДЫСЦЫПЛІНЫ гісторыка-лінгвістычнага цыкла 

Бесперапыннасць змянення і развіцця мовы. Гістарызм як дзейсны 
сродак асэнсавання мовы на ўсіх этапах яе развіцця, у тым ліку і на 
сучасным. Су вязь гісторыі мовы з гісторыяй народа. 

Гісторыя мовы як навука. Падзел навукі аб гісторыі беларускай мовы 
на гістарычную граматыку і гісторыю літаратурнай мовы, 

Прадмет і заданы гістарычнай граматыкі як асобнай лінгвістычнай 
дысцыпліны гістарычнага цыкла. Умоўнасць назвы гэтай дысцыпліны, 
паколькі яна вывучае гісторыю ўсіх узроўняў моўнай сістэмы. 

Агульныя і спецыфічныя рысы гістарычнай граматыкі і гісторыі 
літаратурнай мовы як розных раздзелаў навукі аб гісторыі беларускай 
мовы. Праблема сінтэтычнага курса гісторыі беларускай мовы. 

Адносіны гістарычнай граматыкі да іншых лінгвістычных дысцыплін 
гістарычнага цыкла (параўнальна-гістарычнай граматыкі славянскіх моў, 
стараславянскай мовы, гістарычнай дыялекталогіі), а таксама тых, якія 
вывучаюць сучасны стан мовы (сучаснай дыялекталогіі, апісальнай 
граматыкі сучаснай літаратурнай мовы і г.д.). Гістарычная граматыка і 
іншыя навукі аб гісторыі беларускага народа (сацыяльная гісторыя, 
археалогія, этнаграфія). 

Месца і значэнне лінгвістычных дысцыплін гістарычнага цыкла, у 
прыватнасці гістарычнай граматыкі, у сістэме філалагічнай падрыхтоўкі 
спецыялістаў па роднай мове і літаратуры. Гістарычная граматыка як 
навуковая база пры вывучэнні мовы і літаратуры ў сярэдняй школе. 

Галоўныя крыніцы вывучэння гістарычнай граматыкі. 
Пісьмовыя помнікі, разнастайнасць іх тыпаў і неаднароднасць з пункту 
гледжання інфармацыйнасці для гістарычнай граматыкі. Агляд найбольш 
каштоўных помнікаў старажытнага пісьменства. Агульнанародная 
беларуская мова ў яе дыялектах і літаратурна апрацаванай форме як 
матэрыял для гістарычнай граматыкі. Выкарыстанне фактаў роднасных 
моў і іх дыялектаў у гістарычным і сучасным аспекце. 

Дапаможныя крыніцы: анамастыка (тапаніміка, асабліва гідраніміка, 
антрапаніміка), адметнасці ў форме асобных запазычаных слоў, сведчанні 
старажытных філалагічных распрацовак і інш. 

Асноўныя метады вывучэння гістарычнай граматыкі. 
Параўнальна-гістарычны метад; прыёмы ўнутранай і знешняй 
рэканструкцыі. Супастаўляльна-тыпалагічны метад; прыём сінхранічнага 
вывучэння мовы (сінхронных зрэзаў) у дыяхраніі і інш. Магчымасці і межы 
прымянення розных метадаў; іх суадносіны. 

Кароткія звесткі з гісторыі распрацоўкі гістарычнай граматыкі 
беларускай мовы. А.Х. Вастокаў - пачынальнік усходнеславянскага 



параўнальнага мовазнаўства. Я.Ф. Карскі - заснавальнік гістарычнай 
граматыкі беларускай мовы. Вывучэнне гістарычнай граматыкі беларускай 
мовы ў паслякастрычніцкі час. 

Тэіча 2. Перыядызацыя гісторыі беларускай ійовы 
Праблема перыядызацыі гісторыі мовы ў сувязі з гісторыяй народа і з 

улікам найбольш важных інтралінгвістычных фактараў (эвалюцыі моўнай 
структуры). 

Гістарычныя ўмовы ўтварэння і развіцця беларускай мовы. Драбленне 
агульнаславянскага моўнага адзінства і моўнае вылучэнне ўсходніх славян 
(VI - IX стст.). Старажытныя ўсходнеславянскія плямёны і пытанне аб іх 
дыялектах. Узнікненне дыялектных аб'яднанняў у сувязі з узвышэннем 
асобных феадальных фарміраванняў на ўсходнеславянскіх землях (у 
прыватнасці, Полацкага княства - на тэрыторыі сучаснай Беларусі). 
Прабеларускія гаворкі: узаемадзеянне полацка-разанскай і кіева-палескай 
дыялектных зон. Канчатковае афармленне беларускай мовы ў часы Вялікага 
Княства Літоўскага. Асаблівасці развіцця беларускай мовы ў розных 
гістарычных умовах. 

Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Структурнае 
падабенства і галоўныя адметныя рысы ўсходнеславянскіх моў як вынік 
агульных і спецыфічных працэсаў у іх развіцці. 

МОДУЛЬ п. ГІСТАРЫЧНАЯ ФАНЕТЫКА 

Тэма 3. Гісторыя гукавых змяненняў і фаналагічных адносін 
Узнаўленне гукавой сістэмы мовы ў той ці іншы перыяд яе развіцця на 

падставе сведчанняў пісьмовых помнікаў. Методыка фанетычнай 
інтэрпрэтацыі фактаў, выяўленых у пісьмовых помніках шляхам 
карэктыруючага супастаўлення з данымі сучаснай мовы і лінгвістычнай 
геаграфіі. 

Фаналагічныя адносіны: сінтагматычныя (спалучальнасць фанем у 
слове) і парадыгматычныя (проціпастаўленасць фанем пры тоесных умовах). 

Тэма 4. Гукавая сістэма ўсходнеславянскіх гаворак 
дапісьмовай пары 

Структура склада: складовы і нескладовы элемент. Заканамернасіді 
будовы склада: прынцып нарастаючай гучнасці; закон адкрытага склада; 
нерухомасць фаніц склада; складовы сінгарманізм. Ступені гучнасці фанем. 
Спалучальнасць зычных фанем у межах аднаго склада. Змены, выкліканыя 
патрабаваннямі да будовы склада: 1) асіміляцыі, дысіміляцыі, спрашчэнні, 
сцяжэнні груп зычных; 2) змены ў праславянскіх дыфтангоідах ([о], [е] + 
плаўны; галосны + санорны); 3) I, II палаталізацыі заднеязычных, j-
палаталізацыі. 



Націск: лакальная, колькасная і якасная характарыстыкі. 
Політанічнасць старажытнага славянскага націску: акутавая (узыходная) і 
цыркумфлексная (зыходная) інтанацыя. Уплыў націску на змены 
спалучэнняў тыпу *ort (ort, olt), *olt (olt, olt). Сувязь націску ва 
ўсходнеславянскіх поўнагалосных спалучэннях з інтанацыяй у адпаведных 
праформах (*t6rt> орб, *t6rt>6po). 

Сістэма вакалізму. Класіфікацыя галосных фанем паводле даўжыні / 
кароткасці, месца ўтварэння (рада і пад'ёму), асаблівасцей вымаўлення 
(наяўнасці / адсутнасці лабіялізацыі і назальнасці). 

Сэнсаадрознівальная роля фанем <і> і <у> (ы). 
Фанемны статус напружаных [Ыр] і [Ир], абмежаванасць іх ужывання. 
Змена рэестру галосных фанем пасля страты насавых галосных. 
Спалучальнасць галосных у слове з іншымі фанемамі. Развіццё 

пратэтычных зычных [v], [h], [j] у сувязі з тэндэнцыяй да прыкрытасці 
пачатковага склада: 1) перад <ь>, <ъ>;<у>(ы); 2) перад <ё>,<^>; 3) [j] парад 
[а], [u], [o]/[e] Ў розных праславянскіх дыялектах 

Сістэма кансанантызму. Рэестр зычных фанем. Класіфікацыя 
паводле месца і спосабу ўтварэння, паводле наяўнасці / адсутнасці 
палаталізацыі. Зычныя звонкія і глухія. Сінтагматычная спалучальнасць 
зычных. 

Характарыстыка зычных па цвёрдасці / мяккасці. Зычныя цвёрдыя і 
спрадвечна мяккія. Пазіцыйныя змяненні цвёрдых зычных: цвёрдыя і 
паўмяккія алафоны. Адсутнасць суадноснасці зычных паводле цвёрдасці / 
мяккасці і звонкасці / глухасці (акрамя магчымасці аглушэння канцавога [з] у 
прыназоўніках-прыстаўках без-, въз-, из-, роз-/раз-) як спецыфічная 
асаблівасць кансанантызму старажытнай пары ў параўнанні з 
кансанантызмам сучаснай беларускай мовы. 

Залежнасць зычных ад наступных галосных. Адсутнасць зычных на 
канцы слоў у сувязі з адкрытасцю склада. Вакалістычны характар гукавой 
СІСТЭМЫ ўсходнеславянскіх гаворак дапісьмовай пары. 

Усходнеславянскія дыялектныя адрозненні ў гукавой сістэме 
Адрозненні ў якасці звонкага заднеязычнага зычнага ([g], [у]). Неаднолькавая 
якасць звонкага губнога спіранта (губна-зубны [v] і губна-губны [w]). Слабае 
супрацьпастаўленне зубных і альвеалярных зычных і выкліканае гэтым 
цоканне, неадрозненне мяккіх свісцячых і шыпячых. 

Тэма 5. Адлюстраванне вынікаў фанетычных працэсаў ва 
ўсходнеславянскіх гаворках дапісыйовай пары 

Гісторыя мяккіх зычных. Пераходныя памякчэнні заднеязычных у 
суседстве з галоснымі пярэдняга рада (першая, другая і трэцяя 
палаталізацыі). Пераходнае памякчэнне спалучэнняў заднеязычных з зубнымі 
зычнымі (*gt, *kt) перад галоснымі [i], [ь]. Змяненне спалучэнняў *gv, *kv 
перад [ё]. Асаблівасці спалучэння зычных і груп зычных з [j]. 

Лёс спалучэнняу кароткіх галосных з плаўнымі зычныійі. Гісторыя 
спалучэнняў тыпу *tort, *tert, *toIt, *telt у розных групах славянскіх 



дыялектаў. Першае поўнагалоссе; уплыў акання на адлюстраванне рэфлексаў 
*ort, *olt у сучаснай беларускай мове. Поўнагалосныя і няпоўнагалосныя 
(царкоўнаславянскія) спалучэнні ў беларускай мове. 

Насавыя галосныя і іх гісторыя. Адсутнасць насавых галосных ва 
ўсходнеславянскіх гаворках у сувязі са змяненнем [о] > [у] і [^] > [а]. 
Паўмяккасць зычных перад [а] (а-пярэднім). Сведчанні аб часе страты 
насавых усходнеславянскімі гаворкамі. Гукавое значэнне і гісторыя 
ўжывання ва ўсходнеславянскім пісьменстве літар Ж (юс вялікі) і А (ЮС 
малы). Гістарычныя чаргаванні, звязаныя з дэназалізацыяй насавых 
галосных. Спосабы выяўлення рэфлексаў насавых галосных у сучаснай 
беларускай мове. 

Гісторыя фанемы <ё> ("fe). Своеасаблівасць фанемы: 1) <ё>і (< і-е. ё) > 
['а]; 2) <ё>2 (дыфтангічнага паходжання). Дэфаналагізацыя <ё>2; гукі на месцы 
<ё2> ва ўсходнеславянскіх мовах. Спосабы выяўлення рэфлексаў <ё> у 
сучаснай беларускай мове. 

Тэма 6. Фанетычныя зійяненні пісьмовай пары 
Другаснае паійякчэнне зычных як вынік далейшага ўздзеяння 

галосных пярэдняга рада на папярэднія зычныя (палаталізацыя напаўмяккіх 
зычных); храналогія гэтага працэсу і яго частковае адлюстраванне ў 
пісьмовых помніках XI - XII стст. З'яўленне мяккіх губных [б'], [п'], [м'], [в'] і 
зубных [д'], [т']. Супадзенне другасна памякчоных [з'], [с'], [л'], [н'], [р'] з 
палатальным! (спрадвечна мяккімі) [з'], [с'], [л'], [м'], [р']. Карэлятыўныя рады 
цвёрдых І МЯККІХ зычных фанем. 

Страта рэдукаваных. Знікненне рэдукаваных у слабай пазіцыі і 
вакалізацыя ў моцнай: [ъ] > [о], [ь] > [е]. Адлюстраванне страты рэдукаваных 
у пісьмовых помніках XI - XIII стст. Неаднолькавая храналогія працэсаў 
знікнення слабых і вакалізацыі моцных рэдукаваных у залежнасці ад месца ў 
словаформе. Неадначасовасць страты рэдукаваных у розных 
усходнеславянскіх дыялектах. 

Вынікі страты рэдукаваных. Змяненне складовай структуры. 
Узнікненне новых закрытых складоў. Змяненне складовай мяжы пры 
словазмяненні і словаўтварэнні. 

Знікненне адрознення галосных па даўжыні / кароткасці; чаргаванні 
галосных ў выніку падаўжэння галосных [о] і [е] у новых закрытых складах 
ва ўкраінскай мове і некаторых гаворках беларускай мовы. Пераўтварэнне 
пазіцыйнай мены моцных і слабых рэдукаваных у чаргаванне [о] і [е] з нулём 
гука (бегласць галосных). Развіццё ўстаўных галосных; чаргаванні ўстаўных 
галосных 3 нулём гука. З'ява бегласці галосных па аналогіі. Чаргаванні 
пачатковага [i] з [ы]. 

Вакалізацыя [ъ] і [ь] у спалучэннях з плаўнымі [р] і [л]. Гісторыя 
спалучэнняў тыпу *tbrt у старажытнабеларускіх гаворках: 1) ^tbrtb > *tortb, 
2) *1ъг1ъ> *t''rt;b> тырт; 3) *tbrt>*tbrbt > торот. Дыялектны характар другога 
поўнагалосся. Своеасаблівае развіццё спалучэнняў тыпу *trbt (> трот/трыт) у 
асобных усходнеславянскіх дыялектах і вынікі яго ў сучасных мовах. 



Непазіцыйная мяккасць зычных. З'яўленне новых спалучэнняў зычных 
у складзе (неаднародных паводле зоны артыкуляцыі, размешчаных не па 
нарастаючай гучнасці, падвоеных зычных і інш.). Магчымасць міжскладовых 
пазіцыйных змяненняў. Спрашчэнні і сцяжэнні ў новых трупах зычных. 

Канчатковае афармленне пасля страты рэдукаваных суадноснага рада 
зычных, парных па звонкасці / глухасці. Прыпадабненне глухіх зычных да 
звонкіх перад звонкімі. Прыпадабненне звонкіх зычных да глухіх перад 
глухімі. Аглушэнне звонкіх зычных на канцы слова. Пытанне аб часе 
ўзнікнення гэтых працэсаў і асаблівасцях іх працякання ў розных умовах 
перад зычнымі і на канцы слова. З'яўленне перакрыжаванага тыпу 
пазіцыйнай мены парных глухіх і звонкіх зычных. 

Спецыфічныя з'явы ў станаўленні суадносных радоў парных звонкіх / 
глухіх зычных у беларускай мове параўнальна з іншымі ўсходнеславянскімі 
мовамі. 

Асіміляцыйныя і дысіміляцыйныя змяненні ў новых (узнікшых пасля 
страты рэдукаваных) трупах зычных у беларускай мове. Прыпадабненне 
свісцячых зычных да шыпячых і шыпячых зычных да свісцячых. Лес 
спалучэнняу "санорны + шумны зычны" ў пачатку слова ў беларускай мове 
(з'яўленне пратэтычных талосных [а], [і]). 

Развіцце падвоеных і падоўжаных зычных. Падваенне зычных 
(талоуным чынам на стыку марфем) ва ўсіх усходнеславянскіх мовах. 
Фанетычнае падаўжэнне зычных у беларускай і ўкраінскай мовах. 

Зацвярдзенне тубных на канцы слова і перад зычнымі. 
Гісторыя [у] (у-нескладовага). Умовы з'яўлення [й](ў) на месцы [w], 

1]. Пераход [л] у [ў] паводле фаматычнай аналотіі. Адлюстраванне тука [ў] у 
пісьмовых помніках. Гук [ў] у беларускай і ўкраінскай мовах; аглушэнне [в] у 
[ф], [в'] у [ф'] перад тлухімі зычнымі і на канцы слова ў рускай мове. 

Гісторыя напружаных [Ыр] і [Ир] у моцнай і слабай пазіцыях. 
Неаднолькавае змяненне тэтых талосных у дыялектах і ято вынікі ў сучасных 
усходнеславянскіх мовах. 

Тэма 7. З'явы, не звязаныя са стратай рэдукаваных 
Змяненне [е] > [о] у становішчы пасля мяккага зычнага перад 

цвёрдым. Пытанне аб часе і ўмовах узнікнення тэтай з'явы і яе спецыфіка ў 
розных усходнеславянскіх літаратурных мовах і дыялектах. Адлюстраванне 
тэтай з'явы Ў пісьмовых помніках рознага часу. 

Фаналатізацыя адносін паміж тукамі [е] і [о] на канцы слова і паміж 
мяккімі зычнымі. Афармленне супрацьпастаўлення талосных <е> - <о> па 
нелабіялізаванасці - лабіялізаванасці. 

Гісторыя зычных, няпарных па цвёрдасці /ічяккасці. Зацвярдзенне 
шыпячых і [ц] у беларускай мове. Дыялектныя адрозненні ў вымаўленні 
шыпячых і [ц]. Развіццё афрыкаты [дж] у беларускай мове; тлумачэнне тэтай 
з'явы І яе храналотія. Зацвярдзенне [р] у беларускай мове. Своеасаблівае 
памякчэнне [д] і [т] у беларускай мове (дзеканне і цеканне). 



Змяненне груп |гы|, [кы|, [хы1 у [г'и], [к'и], [х'и] і яго адносіны да 
гісторыі парнага супрацьпастаўлення цвёрдых - мяккіх зычных. 

Гісторыя акання. Агульнае паняцце пра аканне і яго тыпы. Гіпотэзы 
адносна прычын і часу ўзнікнення акання, тэрыторыі, на якой яно 
першапачаткова развівалася. Адлюстраванне акання у помніках пісьменства 
(прамое І гіпернармальнае). Аканне (яканне) як норма сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы. 

МОДУЛЬ III. ПСТАРЫЧНАЯ МАРФАЛОГІЯ 

Тэійа 8. Харакггарыстыка марфалагічнага ладу старажытных 
усходнеславянскіх гаворак 

Прадмет і задачы гістарычнай марфалогіі як часткі навукі аб развіцці 
граматычнага ладу мовы. 

Агульная характарыстыка марфалагічнага ладу старажытных 
усходнеславянскіх гаворак. Асноуныя марфалагічныя сродкі; флексіі, афіксы, 
чаргаванні гукаў, суплетывізм асноў, асноваскладанне. 

Часціны мовы як марфалагічныя падсістэмы, узаемазвязаныя і адносна 
аўтаномныя ў сваёй гісторыі. Размежаванне часцін мовы ў старажытныя 
часы. Супрацьпастаўленне імені і дзеяслова ў сістэме паўназначных часцін 
мовы. Ступень дыферэнцыяцыі розных часцін мовы ў межах імені. 

Тэма 9. Гісторыя назоўніка 
Універсальныя (род, лік, склон) і неўніверсальныя (зборнасць, асоба, 

адушаўлёнасць/неадушаўлёнасць) катэгорыі назоўнікаў. 
Гісторыя катэгорыі роду як асноўнай класіфікацыйнай граматычнай 

катэгорыі назоўнікаў. Прычыны хістанняў у граматычным родзе назоўнікаў. 
Адносіны граматычнага роду назоўнікаў да іх размеркавання па тыпах 
скланення. 

Гісторыя катэгорыі ліку і зборнасці. Канкрэтны лік і абстрактнае 
разумение множнасці. Лексіка-граматычная катэгорыя зборнасці. Зборныя 
назвы асоб і канкрэтных прадметаў. 

Катэгорыя асобы і адушаўлёнасці. Адметнасці ўжывання назоўнікаў 
са значэннем асобы ў агульнаўсходнеславянскіх помніках пісьменства. 
Гісторыя катэгорыі адушаўлёнасці/неадушаўлёнасці назоўнікаў (формаў 
вінавальнага склону). 

Мнагатыпнасць скланення назоўнікаў. Умоўнае абазначэнне тыпаў 
скланення ў залежнасці ад характару індаеўрапейскіх іменных асноў (на 
падставе гукаў, якімі калісьці заканчвалася аснова слова). 

Зійены ў скланенні назоўнікаў. Страта старых клічных формаў. 
Рэлікты старой клічнай формы ў беларускай мове. З'яўленне новай клічнай 
формы ў эмфатычным ужыванні (з асаблівым напружаннем у вымаўленні) ў 
некаторых усходне-славянскіх гаворках {мам! Ваньі). Адлюстраванне ў 
пісьмовых помніках працэсу разбурэння старажытных (праславянскіх) тыпаў 
скланення, сфарміраваных на базе індаеўрапейскіх іменных асноў. 



Праблематычнасць рэгулярнасці скланенняў на зычныя і на ва 
ўсходнеславянскіх гаворках перыяду найбольш ранніх пісьмовых помнікаў. 

Перагрупоўка тыпаў скланення назоўнікаў у адзіночным ліку. 
Значэнне катэгорыі роду ў працэсе гэтай перагрупоўкі. Аб'яднанне ў адным 
тыпе скланення (так званым мужчынскім) назоўнікаў мужчынскага роду, 
акрамя назоўнікаў з былымі асновамі на *a/ja. Страта старажытнага 
скланення на *й як асобнага тыпу і захаванне некаторых яго склонавых 
формаў у скланенні назоўнікаў з былымі асновамі на *d/Jd. Уніфікацыя 
словазмянення назоўнікаў ніякага роду на базе скланення назоўнікаў з 
былымі асновамі на *d/jd. Разбурэнне скланення на зычны (пераход 
назоўнікаў з асновамі на зычны у іншыя тыпы скланення). Рэлікты 
старажытнага скланення на зычны у сучаснай беларускай мове. Разбурэнне 
скланення назоўнікаў жаночага роду на з асновай ускосных склонаў на -
ъв-. Змены Ў скланенні на */ (пераход назоўнікаў мужчынскага роду ў 
скланенне на *jd). Сучасная тыпалогія скланення назоўнікаў і яе адносіны да 
старажытных тыпаў іменнага скланення. 

Фарійіраванне парадыгійы скланення назоўнікаў у іуіножным ліку. 
Змены ў канчатках назоўнікаў у назоўным склоне множнага ліку. Гісторыя 
формаў роднага склону ў множным ліку. Уніфікацыя формаў давальнага, 
творнага і меснага склонаў множнага ліку назоўнікаў усіх трох родаў. Страта 
назоўнікамі адрознення па тыпах скланення ў множным ліку. 

Узаемадзеянне цвёрдай і мяккай разнавіднасцей скланення. Гісторыя 
склонавых формаў назоўнікаў на заднеязычныя. 

Страта парнага ліку ў выніку развіцця граматычнай 
супрацьпастаўленасці адзіночнага і множнага лікаў. Рэшткі парнага ліку ў 
сучаснай беларускай мове. 

Тэійа 10. Займеннік і яго гісторыя 
Сістэма займенных слоў старажытнага перыяду. Разрады займеннікаў і 

марфалагічныя асаблівасці некаторых разрадаў (адсутнасць катэгорый роду і 
ліку). Сінтаксічная і марфалагічная супрацьпастаўленасць асабовых (і 
зваротнага) і неасабовых займеннікаў. Словаўтварэнне займеннікаў. 

Скланенне асабовых і зваротнага зайійеннікаў. Асаблівасці 
ўжывання формаў 1-й асобы ў назоўным склоне адзіночнага ліку (азъ, юзъ, 
ія). Суплетывізм асноў асабовых займеннікаў; кніжна-традыцыйныя і ўласна 
ўсходнеславянскія адрозненні асобных склонавых формаў {мьніі - мьн^ 
теб'й - тоб'й, себ'Ь - соб^). Энклітычныя формы, характэрныя для мовы 
старажытнага пісьменства, і адсутнасць іх рэфлексаў у сучасных 
усходнеславянскіх гаворках. 

Гісторыя зайійенніка 3-й асобы. Аб'яднанне ў беларускай мове 
асновы назоўнага склону займенніка 3-й асобы з ускоснымі (/bw, jano - як 
jaeo, JoMy, jaje, joj i т.д.). Граматычная адметнасць гэтага займенніка сярод 
іншых асабовых займеннікаў, абумоўленая яго паходжаннем з указальнага 
займенніка н, га, к: захаванне катэгорыі роду і змяненне па так званым 



займенным скланенні, адсутнасць суадноснага прыналежнага займенніка 
(развіццё ЯГО у гаворках: ягоны, іхні і т.д.). 

Скланенне неасабовых зайіченнікаў (займеннае скланенне) у 
старажытныя часы. Асаблівасці марфалагічнага выражэння родавых 
адрозненняу у гэтых займенніках. 

Змены у складзе неасабовых займеннікаў. 
Гісторыя склонавых формау неасабовых займеннікаў. Страта родавых 

адрозненняу у множным ліку і асаблівасці змен канчаткаў назоўнага і 
вінавальнага склонаў неасабовых займеннікаў у беларускай мове. 
Узаемадзеянне цвёрдай і мяккай разнавіднасцей скланення. Развіццё формаў 
тыпу той у родным і творным склонах адзіночнага ліку жаночага роду (на 
месцы то'й, тою). Абагульненне (аналогіі) формаў творнага і меснага 
склонаў адзіночнага ліку ў беларускай мове як вынік больш паслядоўнага 
праяўлення агульнай тэндэнцыі да ўніфікацыі склонавых формаў 
займеннікаў. Развіццё членных (поўных) формаў займеннікаў тыпу той, тая, 
тое, нашая, нашыя і г.д. Гісторыя скланення займеннікаў къто, чьто. 
Пытанне аб паходжанні [г] у займенніку гэты (гэтая і г.д.). Пытанне аб 
прычынах адсутнасці [н] у беларускіх формах тыпу аб ім (руск. о нем), пры 
ёй (руск. при ней) і г.д. Іншыя спецыфічныя з'явы ў фанетычным развіцці 
формаў займеннікаў у беларускай мове. 

Тэма 11. Гісторыя прьшетніка 
Асноўныя катэгорыі прыічетніка як адной з груп імёнаў і іх 

адрозненне ад адпаведных катэгорый назоўніка. Разрады прыметнікаў па 
значэнні. Сістэма формаў якасных прыметнікаў. Адносныя (суфіксальныя) 
прыметнікі. Папаўненне за іх кошт якасных прыметнікаў. Прыналежныя 
прыметнікі, іх словаўтваральная сінаніміка. 

Іменныя (кароткія) і займенныя (поўныя) прыметнікі. Заканамернасці 
функцыянавання тых і другіх формаў прыметнікаў у старэйшых помніках 
усходнеславянскага пісьменства. 

Скланенне іійенных прыметнікаў. Ранняя страта іменных формаў 
адноснымі прыметнікамі. Ужыванне іменных формаў якасных прыметнікаў у 
прэдыкатыўнай функцыі і страта імі ўскосных склонаў. Працэс уніфікацыі 
родавых канчаткаў у множным ліку. Выпадкі ўжывання іменных формаў 
якасных прыметнікаў у сучаснай беларускай мове. Пазнейшае пранікненне 
займенных формаў у скланенне прыналежных прыметнікаў. Ужыванне 
прыналежных прыметнікаў у беларускай мове ва ўскосных склонах у 
займенных формах. 

Гісторыя займенных (поўных) нрыметнікаў. Адлюстраванне ў 
старэйшых помніках усходнеславянскага пісьменства працэсу пераўтварэння 
першапачатковых формаў займенных прыметнікаў; іх скланенне. Паступовае 
замацаванне займенных формаў у атрыбутыўнай функцыі і збліжэнне іх з 
формамі неасабовых займеннікаў (страта родавых адрозненняў у множным 
ліку, абагульненне асобных склонавых формаў і г.д.). Пашырэнне ў 



беларускай мове займенных формау у прэдыкатыунай функцыі і паступовае 
выцясненне імі з ужытку іменных формау. 

Сцягнутыя (злітныя) формы прыметнікаў і іх гісторыя. 
Гісторыя формаў ступеней параўнання прыметнікаў. Іменныя і 

займенныя формы ступеней параўнання. Замацаванне іменных формаў 
вышэйшай ступені ў прэдыкатыўнай функцыі з двухбаковай сінтаксічнай 
сувяззю (параўн. ён старэй за брата) і страта імі катэгорый склону, роду і 
ліку. Асаблівасці ўжывання такіх формаў у беларускай мове. Пашырэнне ў 
беларускай мове дапасаваных формаў вышэйшай ступені займенных 
прыметнікаў (тыпу вышэйшы дом, вышэйшага дома і г.д.). Гісторыя формаў 
найвышэйшай ступені. Развіццё апісальных (аналітычных) формаў ступеней 
параўнання прыметнікаў і асаблівасці іх ужывання ў беларускай мове. 

Тэма 12. Фарміраванне лічэбніка як часціны мовы 
Лічыльныя словы ў найбольш ранніх помніках усходнеславянскага 

пісьменства. Сувязь гэтых слоў з рознымі класамі імёнаў - назоўнікамі, 
прыметнікамі, займеннікамі. Асаблівасці скланення асобных груп лічыльных 
слоў. Складаныя і састаўныя лікавыя назвы (11 і далей) і іх паходжанне. 

Працэс семантычнага пераўтварэння лічыльных слоў у назвы 
адцягненых лікаў (колькасныя лічэбнікі) і звязаныя з ім граматычныя змены 
ў гэтых словах: нейтралізацыя граматычных катэгорый роду і ліку, 
уніфікацыя скланення ўнутры асобных груп (2 - 4, 5 - 10 і далей), 
абагульненне сінтаксічнай спалучальнасці з назоўнікамі і інш. Сувязь 
перабудовы скланення лічыльных слоў і фарміраванне катэгорыі лічэбніка як 
асобнай часціны мовы са стратай парнага ліку. Спецыфічныя з 'явы ў 
развіцці некаторых колькасных лічэбнікаў у беларускай мове. 

Гісторыя парадкавых, дробавых і зборных лічэбнікаў, іх суадноснасць з 
іншымі часцінамі мовы і словаўтваральныя асаблівасці. 

Тэма 13. Гісторыя дзеяслова 
Агульная характарыстыка спецыфічных катэгорый дзеяслова 

(трыванне, лад, час). Дапасавальныя катэгорыі ліку і асобы. Лексіка-
граматычная катэгорыя стану. Спрагальныя і неспрагальныя формы дзеяслова. 

Сістэма спрагальных формаў усходнеславянскага дзеяслова дапісьмовага 
перыяду. Сістэма формаў часу. Адсутнасць фармальнага выражэння 
трывання. Аўтаномнасць значэнняў трывання і часу. Пытанне аб ступені 
размежавання трыванняў у ранніх пісьмовых помніках усходніх славян. 
Простыя і складаныя (аналітычныя) формы часу. Супрацьпастаўленасць 
рэальнага (абвеснага) ладу ірэальным ладам. Асаблівасці катэгорыі асобы і 
ліку спрагальных формаў. Адсутнасць граматычна выражанай 
дыферэнцыяцыі стану ў спрагальных формах. 

Тыпы формаўтваральных дзеяслоўных асноў інфінітыва і цяперашняга 
часу. Тэматычныя і нетэматычныя асновы цяперашняга часу. 

Класы дзеясловаў у старажытны перыяд. 
Сістэма спражэння. Гісторыя трывальна-часавай сістэмы дзеяслова. 



Гісторыя формаў цяперашняга (будучага простага) часу. 
Нетэматычнае спражэнне ў гісторыі беларускай мовы. Гісторыя тэматычнага 
спражэння. Зліццё тэматычных галосных з асабовымі канчаткамі і 
формаўтваральнымі суфіксамі. Асаблівасці развіцця формаў тэматычнага 
спражэння (3-й асобы адзіночнага і множнага ліку і некаторых іншых) у 
беларускай мове. 

Гісторыя форійаў будучага часу. Дыферэнцыяцыя часавага значэння 
формаў цяперашняга часу незакончанага і закончанага трыванняў 
(марфалагічнае афармленне будучага простага часу). Развіццё фармальных 
сродкаў (афіксацыі) супрацьпастаўлення значэнняў цяперашняга і будучага 
простага часу. Дзве складаныя формы будучага часу старажытных 
усходнеславянскіх дзеясловаў: будучы першы (з інфінітывам) і будучы другі 
(папярэднебудучы), іх значэнне і спосабы выражэння. Канкурэнцыя 
дапаможных дзеясловау у спалучэнні з інфінітывам. Захаванне ў гаворках 
рэштак будучага першага часу з формамі дапаможнага дзеяслова ішу. 
Разбурэнне будучага другога. Замацаванне дапаможнага дзеяслова буду пры 
інфінітыве І афармленне сучасных формаў будучага складанага часу. 

Гісторыя формаў прошлага часу. Сістэма формаў прошлага часу ў 
старэйшых помніках усходнеславянскага пісьменства: формы простыя 
(аорыст, імперфект) і складаныя (перфект, плюсквамперфект); іх утварэнне, 
спражэнне, часавае значэнне і адносіны да значэнняў трывання. 
Праблематычнасць імперфекта як часавай формы ва ўсходнеславянскіх 
дыялектах. Два рады формаў плюсквамперфекта. Распад старажытнай 
СІСТЭМЫ прошлага часу ў сувязі з развіццём адрозненняў закончанага і 

незакончанага трыванняў. Розны лёс мнагачленнай сістэмы прошлага часу ў 
кніжнапісьмовай і ў вуснагутарковай мове. Ранняя страта гутарковай мовай 
простых формаў прошлага часу; сведчанне лінгвістычнай геаграфіі аб 
завяршэнні перабудовы старажытнай славянскай сістэмы формаў прошлага 
часу ва ўсходнеславянскіх гаворках да XVII ст. Пашырэнне функцый 
перфекта і пераўтварэнне формаў на -л- ва ўніверсальны выразнік агульнага 
значэння прошлага часу; сувязь гэтага працэсу са стратай дапаможнага 
дзеяслова есмь. Здольнасць формаў на -л-, утвораных ад асноў розных 
трыванняў, выражаць разнастайныя прыватныя значэнні прошлага часу. 
Гісторыя формау плюсквамперфекта. Рэшткі яго ў сучасных гаворках і ў 
беларускай літаратурнай мове. 

Гісторыя форійаў ірэальных ладоў: загаднага і ўмоўнага. 
Гісторыя іменных (неспрагальных) формаў дзеяслова. 
Сістэма іменных формаў старажытнага дзеяслова: інфінітыў, супін, 

дзеепрыметнік; спецыфіка дзеяслоўных катэгорый у сістэме іменных формаў. 
Гісторыя формаў інфінітыва і пашырэнне яго функцый. 
Гісторыя супіна. Выцясненне яго інфінітывам у канструкцыях са 

значэннем мэты. Захаванне супіна ў некаторых гаворках. 
Гісторыя формаў дзеепрыметніка. Утварэнне і скланенне іменных і 

займенных дзеепрыметнікаў незалежнага і залежнага стану цяперашняга і 
прошлага часу ў старажытных помніках пісьменства. Ужыванне іменных 



дзеепрыметнікаў незалежнага стану у прэдыкатыўнай або паўпрэдыкатыўнай 
функцыі (другараднага выказніка), праблематычнасць атрыбутыўнай 
функцыі іменных дзеепрыметнікаў на -уч, -ач- ва ўсходнеславянскіх 
гаворках. 

Дзеепрыметнікі залежнага стану як асноўны сродак афармлення 
пасіўных канструкцый (залежнага стану). Захаванне іменных 
дзеепрыметнікаў залежнага стану ў ролі выказніка ў пасіўных канструкцыях і 
страта гэтымі дзеепрыметнікамі формаў ускосных склонаў. Пашырэнне 
займенных дзеепрыметнікаў залежнага стану на -н-, -т- ў прэдыкатыўнай 
функцыі ў беларускай мове. 

Замацаванне іменных дзеепрыметнікаў незалежнага стану ў функцыі 
другараднага выказніка і паслабленне іх залежнасці ад дзейніка, страта імі 
формаў словазмянення і пераўтварэнне ў дзеепрыслоўі. Формаўтваральныя і 
сінтаксічныя рысы дзеепрыслоўяў, абумоўленыя іх гістарычнай сувяззю з 
дзеепрыметнымі формамі ў паўпрэдыкатыўнай функцыі. Асаблівасці 
развіцця дзеепрыметных формаў у дзеепрыслоўі ў беларускай мове 
(парушэнне дапасавання ў родзе і ліку). Заняпад займенных дзеепрыметнікаў, 
акрамя формаў прошлага часу залежнага стану на -н-, -т- і незалежнага стану 
на -Л-. Ад'ектывацыя (пераход у прыметнікі) займенных дзеепрыметнікаў. 

Тэма 14. Прыслоўе і яго гісторыя. Службовыя словы і выклічнікі 
Асаблівасці фарміравання прыслоўя як часціны мовы. Падзел 

старажытных усходнеславянскіх прыслоўяў паводле ўтварэння і значэння. 
Ступені параўнання прыслоўяў. Змены ў лексічным складзе прыслоўя на 
працягу развіцця беларускай мовы. 

Службовыя словы (прыназоўнікі, злучнікі, часціцы) у гісторыі 
беларускай мовы. 

Выклічнікі і іх гісторыя. 

МОДУЛЬ IV. ГІСТАРЫЧНЫ СІНТАКСІС 

Тэма 15. Гістарычныя змены сінтаксічных сувязей і сродкаў іх 
выражэння 

Прадмет і задачы гістарычнага сінтаксісу. Сувязь паміж зменамі 
сінтаксічнымі і марфалагічнымі. Метады гістарычнага даследавання 
сінтаксічных з'яў. Асаблівасці інтэрпрэтацыі гісторыі сінтаксічных з'яў 
вуснага маўлення на падставе сведчанняў пісьмовых помнікаў. 

Асноўныя тыпы простых сказаў у помніках усходнеславянскага 
пісьменства (сказы апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя, клічныя, 
адмоўныя, двухсастаўныя і аднасастаўныя). 

Гісторыя спосабаў выражэння членаў сказа. 
Эліпсіс дзейніка як норма старажытнага (і сучаснага размоўнага) сказа ў 

звязным тэксце. Асаблівасці ўжывання асабовых займеннікаў у ролі дзейніка ў 
розныя перыяды ў сувязі з гісторыяй дзеяслоўных формаў. Назоўнікі 
зборнага значэння ў ролі дзейніка і дапасаванне да яго выказніка. 



Выказнік як абавязковы член старажытнага сказа. 
Просты выказнік і спосабы яго выражэння. 
Асаблівасці іменнага выказніка: выражэнне іменнай часткі, 

дапасаванне яе да дзейніка, ужыванне звязкі, выражанай дзеясловам бытй у 
форме цяперашняга часу. Гістарычныя змены ў спосабах выражэння іменнага 
выказніка: развіццё творнага прэдыкатыўнага на месцы другога назоўнага 
склону (назоўнікаў і прыметнікаў), паступовая страта звязкі, выражанай 
дзеясловам быти у форме цяперашняга часу, пашырэнне займенных 
(поўных) формаў прыметнікаў і дзеепрыметнікаў у беларускай мове. 

Дзеепрыметнікі незалежнага стану ў ролі іменнай часткі выказніка і ў 
ролі даданага, другараднага выказніка. Афармленне дзеепрыслоўяў як 
спецыялізаванай формы з паўпрэдыкатыўнай функцыяй. Развіццё сказаў з 
дзеепрыслоўнымі зваротамі. Гісторыя пасіўных канструкцый (суадносіны 
дзеепрыметнікаў залежнага стану і зваротных дзеясловаў у розныя перыяды 
развіцця беларускай мовы). 

Гісторыя суадносных канструкцый з прыналежнымі прыметнікамі 
(тыпу судь Ярославль) і з родным склонам назоўнікаў (тыпу судь Ярослава). 
Параўнальна шырокае ўжыванне ў беларускай мове прыналежных 
прыметнікаў у ролі дапасаванага азначэння. 

Змены ў формах дапасавання: выцясненне постпазіцыйнага 
дапасаванага азначэння ў нейтральных канструкцыях прэпазіцыйным; 
дапасаванне азначэнняў і выказнікаў да зборных назоўнікаў у форме 
адзіночнага ліку: замена канструкцый з другімі (двайнымі) ускоснымі 
склонамі (двайным родным, двайным давальным) прэдыкатыўнымі 
канструкцыямі з творным склонам у сувязі з пашырэннем функцый творнага 
склону. 

Асаблівасці старажытнага ўсходнеславянскага кіравання. Суадносіны 
склонавых формаў з прыназоўнікамі і без прыназоўнікаў пры дзеясловах. 
Змена ў кіраванні дзеясловаў прыназоўнікавымі і беспрыназоўнікавымі 
склонавымі формамі. Пашырэнне сістэмы прыназоўнікавых канструкцый. 
Лбаіульненне прыназоўнікаў у выпадку, калі яны паўтараліся пры 
аднародных членах сказа, а таксама пры назоўніках і дапасаваных да іх 
азначэннях (тыпу сь поб'йдою и сь славою - з перамогай і славай, нар'кці на 
Каял'к- нарацэ Каяче). 

Змены ў сінтаксічных функцыях інфінітыва і ў спалучэнні з ім 
залежных склонаў. 

Давальны самастойны і яго адносіны да жывога маўлення ўсходніх 
славян. 

Развіццё розных тыпаў простых сказаў у беларускай мове. Змены ў 
суадносінах асабовых і безасабовых дзеяслоўных сказаў. Пашырэнне відаў 
безасабовых сказаў. Няпэўна- і абагульнена-асабовыя сказы ў пісьмовых 
помніках розных гістарычных перыядаў. Гісторыя намінатыўных сказаў. 
Змены ў структуры адмоўных сказаў. 

Праблема складанага сказа ва ўсходнеславянскіх гаворках старэйшай 
пары (невыразная ў шматлікіх выпадках расчлянёнасць сэнсавых адносін у 



складаных сінтаксічных адзінках і слаба выражаная граматычная сувязь 
паміж іх часткамі). 

Гісторыя бяззлучнікавых складаных сказаў. 
Складаназлучаныя і складаназалежныя сказы і іх сінтаксічнае 

падабенства ў помніках усходнеславянскага пісьменства, адсутнасць 
выразнага размежавання паміж галоўнай і залежнай часткамі складаных 
сказаў. Сродкі злучэння і падпарадкавання ў складаных сказах. 

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці складаназлучаных сказаў. 
Развіццё новых сродкаў выражэння падпарадкавальнай сувязі і 

фарміраванне сучасных тыпаў складаназлучаных сказаў. 
Складаныя сказы са злучэннем і падпарадкаваннем у гісторыі 

беларускай мовы. 
Змены ў спосабах і сродках перадачы простай і няўласна-простай 

мовы, у асаблівасцях парадку слоў у сказах і іншыя працэсы ў гісторыі 
сінтаксічнага ладу беларускай мовы. 
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ЧАСТКА П. ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы з'яуляецца састауной часткай 
гістарычнага цыкла навукі аб мове. 

У адрозненне ад гістарычнай граматыкі гісторыя літаратурнай мовы 
з'яўляецца не чыста лінгвістычнай, а сацыялінгвістычнай дысцыплінай, 
паколькі вывучае, акрамя лінгвістычных з'яў, уздзеянне сацыяльных 
фактараў на развіццё мовы, грамадскія функцыі мовы ў пэўны перыяд. 
Менавіта найбольш важныя падзеі грамадска-палітычнага і культурнага 
жыцця абумовілі перыядызацыю гісторыі літаратурнай мовы, вылучэнне 
асноўных храналагічных перыядаў. У параўнанні з гістарычнай граматыкай, 
якая вывучае гісторыю ладу мовы, гісторыя літаратурнай мовы вывучае 
гісторыю ўжывання мовы і займаецца больш шырокім колам праблем, аднак 
абмежавана рамкамі літаратурнай мовы. 

Мэты і задачы дысцыпліны 
Асноўная мэта - засваенне студэнтамі гісторыі развіцця беларускай 

літаратурнай мовы як сістэмы стыляў, фарміравання для кожнага стылю 
лексіка-фразеалагічных, марфалагічных, сінтаксічных сродкаў і прыёмаў 
літаратурнага выказвання. 

Задачы вывучэнння дысцыпліны: 
• паказаць гісторыю фарміравання стыляў беларускай літаратурнай 

мовы; 
• прасачыць, якія функцыі выконвала беларуская літаратурная мова 

ў пэўны перыяд; 
• высветліць суадносіны паміж асобнымі стылямі, іх узаемаўплыў і 

суадносіны паміж літаратурнай мовай і размоўна-народнай; 
• прааналізаваць суадносіны беларускай літаратурнай мовы з 

іншымі літаратурнымі мовамі; 
• асвятліць гісторыю складвання нормаў літаратурнай мовы; 
• вызначыць ролю найбольш значных пісьменнікаў, дзеячаў 

культуры і навукі ў апрацоўцы і ўзбагачэнні выяўленчых сродкаў 
беларускай літаратурнай мовы; 

• выпрацаваць навыкі лінгвістычнага аналізу тэкстаў розных 
жанрава-стылістычных разнавіднасцей. 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен 
ведаць: 

• асноўныя перыяды і этапы гісторыі беларускай літаратурнай мовы, 
іх храналагічныя межы; 

• грамадскія функцыі беларускай літаратурнай мовы на кожным 
этапе яе функцыянавання; 



• жанрава-стылявую дыферэнцыяцыю літаратурнай мовы 
старабеларускага і новага перыядау; 

• найбольш значныя літаратурныя помнікі старабеларускага 
пісьменства і іх моўныя асаблівасці; 

умець: 
• праводзіць лінгвістычны аналіз тэкстаў розных жанрава-

стылістычных разнавіднасцей; 
• на аснове праведзенага лінгвістычнага аналізу вызначаць 

стылёвую і храналагічную прыналежнасць пэўнага літаратурнага 
тэксту. 

Структура зместу вучэбнай дысцыпліны 

На вывучэнне дысцыпліны 'Тісторыя беларускай літаратурнай мовы" 
тыпавым вучэбным планам адведзена ўсяго 134 гадзіны,з іх 70 аўдыторных 
гадзін, у тым ліку Зв-лекцыйныя, 34-практычныя. 

Пры структурыраванні зместу вучэбнага матэрыялу выкарыстаны 
модульны падыход, пры якім увесь вучэбны матэрыял падзелены на чатыры 
асноўныя модулі. Модуль I уключае ўводзіны ў вывучэнне дысцыпліны; 
астатнія тры модулі адпавядаюць перыядызацыі гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы. Такая структура зместу вучэбнага матэрыялу 
падкрэслівае, што старабеларуская і новая беларуская літаратурная мова -
назвы адной і той жа мовы ў розныя перыяды яе гістарычнага развіцця, а не 
розныя мовы. 

Метады навучання 
Для найбольш эфектыўнага вывучэння дысцыпліны выкарыстоўваюцца 

методыкі, якія спрыяюць набыццю вопыту самастойнага вырашэння 
разнастайных задач: праблемна-модульнага навучання, вучэбна-даследчай 
дзейнасці, некаторыя камунікатыўныя тэхналогіі (напрыклад, дыскусія). 

Арганізацыя самастойнай работы студэнта 
Кантралюемая самастойная работа (КСР) праводзіцца ў аўдыторыі пад 

кантролем выкладчыка ў адпаведнасці з раскладам. 

Дыягностыка каійпетэнцыі студэнта 
Для дыягностыкі кампетэнцыі студэнтаў выкарыстоўваецца 

рэйтынгавая сістэма. Рэйтынгавая адзнака ўлічваецца пры выніковай ацэнцы 
вучэбных дасягненняў студэнтаў, што ажыццяўляецца на экзамене па 
дзесяцібальнай шкале. Ацэнка прамежкавых вучэбных дасягненняў 
студэнтаў праводзіцца паэтапна па найбольш важных тэмах вучэбнай 
дысцьшліны 3 выкарыстаннем рознаўзроўневых тэставых заданняў. 



Прыкладны тэматычны план вучэбнай дысцыпліны 

№ 
п/п Назвы модуляу, тэм Колькасць гадзін № 
п/п Назвы модуляу, тэм 

Лекцыі Практыч. 
I Уводзіны 
1 Гісторыя беларускай літаратурнай 

мовы як асобная лінгвістычная 
дысцыпліна. 

2 

2 Праблема перыядызацыі гісторыі 
беларускай літаратурнай мовы. 

2 2 

II Агульнаўсходнеславянскі перыяд у гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы 

3 Тыпы (стылявыя разнавіднасці) 
літаратурнай мовы ўсходніх славян. 

6 

1И Старабеларускі пе рыяд 
4 Узнікненне беларускай народнасці і 

яе мовы. 
2 

5 Грамадская роля і стан 
старабеларускай літаратурнай мовы у 
XIV- XVIII стст. 

2 2 

6 Моўна-стылістычныя асаблівасці 
канцылярска-юрыдычнага 
пісьменства. 

4 4 

7 Мова старабеларускага свецка-
мастацкага пісьменства. 

4 4 

8 Моўна-стылістычныя асаблівасці 
рэлігійнай літаратуры XIV- XVIII 
стст. 

2 4 

9 Мова навуковай і палемічнай 
літаратуры 

2 

IV Перыяд новай беларускай літаратурнай ічовы 
10 Умовы фарміравання новай 

беларускай літаратурнай мовы. • 
2 2 

11 Беларуская літаратурная мова ў XIX 
ст. 

4 

12 Функцыянаванне і развіццё 
беларускай літаратурнай мовы ў XX -
пачатку XXI стст. 

6 6 

колькасць гадзін 36 34 
усяго 10 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

МОДУЛЬ I. УВОДЗІНЫ 

Тэма 1. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы як асобная 
лінгвістычная дысцыпліна 

Прадмет і заданы дысцыпліны. Азначэнне прадмета дысцыпліны у 
лінгвістычнай літаратуры (працы Л.М.Шакуна, Б.А.Ларына, А.І.Яфімава і 
інш. гісторыкаў мовы). Паняцце літаратурнай мовы, дыферэнцыяльныя 
прыкметы літаратурнай мовы, адсутнасць іх у поўным наборы ў 
данацыянальны перыяд. Гістарычная зменлівасць зместу паняцця 
літаратурная мова ў розныя перыяды развіцця грамадства. Суадносіны 
паняццяў літаратурная мова і мова мастацкай літаратуры. Пытанне аб 
немагчымасці існавання беспісьмовай літаратурнай мовы. Крыніцы 
вывучэння гісторыі беларускай літаратурнай мовы. Тэксты мастацкай, 
публіцыстычнай, дзелавой, навуковай і іншай літаратуры як асноўная 
крыніца вывучэння гісторыі літаратурнай мовы. Праблемы выяўлення і ўліку 
помнікаў беларускага пісьменства, адрознення літаратурных помнікаў ад 
нелітаратурных, размежавання беларускіх і ўкраінскіх помнікаў 
старажытнага пісьменства. Сувязь гісторыі літаратурнай мовы з іншымі 
дысцыплінамі гістарычнага цыкла. Пазнавальнае, практычнае і выхаваўчае 
значэнне вывучэння гісторыі беларускай літаратурнай мовы. 

Тэійа 2. Праблеійа перыядызацыі гісторыі беларускай літаратурнай 
мовы 

Узаемасувязь унутрымоўных змен і экстралінгвістычных фактараў, 
што ўздзейнічаюць на характар развіцця і функцыянавання мовы. Сувязь 
гісторыі мовы 3 гісторыяй народа як вызначальны фактар пры перыядызацыі 
гісторыі літаратурнай мовы. Назіранні за нормамі літаратурнай мовы; за 
зменай стылявой дыферэнцыяцыі; за адносінамі да старой літаратурна-
моўнай традыцыі; літаратурнай мовы да размоўна-народнай і яе дыялектаў; 
за узаемаўплывам беларускай літаратурнай мовы і іншых літаратурных моў; 
улік грамадскіх функцый і сфер ужывання як аснова перыядызацыі. 
Узнікненне пісьменства - перадумова фарміравання літаратурнай мовы. 
Вылучэнне трох асноўных перыядаў, а ў іх межах асобных этапаў у гісторыі 
беларускай літаратурнай мовы. Праблема перыядызацыі гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы ў лінгвістычнай літаратуры. Меркаванні гісторыкаў мовы 
аб існаванні адзінай усходнеславянскай літаратурнай мовы; погляды 
даследчыкаў аб пачатку новага перыяду гісторыі беларускай літаратурнай 
мовы. Значэнне перыядызацыі для асэнсавання гістарычнага шляху 
літаратурнай мовы. 



МОДУЛЬ II. АГУЛЬНАЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІ ПЕРЫЯД У 
ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ 

Тэма 3. Тыпы (стылявыя разнавіднасці) літаратурнай ічовы 
усходніх славян 

Праблема паходжання літаратурнай мовы ўсходніх славян. Тэорыі 
A.А.Шахматава аб яе царкоўнаславянскай аснове і С.П.Абнорскага аб 
уласнамоўнай аснове. Гіпотэза В.У.ВІнаградава аб двух тыпах літаратурнай 
мовы ўсходніх славян з уласцівай кожнаму тыпу стылістычнай 
дыферэнцыяцыяй. Статус мовы дзелавых помнікаў у ацэнцы 
B.У.Вінаградава. Моўная сітуаідыя Кіеўскай Русі паводле Б.А.Успенскага. 
Крытыка тэорыі дыгласіі ў працах А.І.Гаршкова і Ф.П.Філіна. Значэнне 
высвятлення праблемы паходжання літаратурнай мовы ўсходніх славян для 
асэнсавання гіпотэз утварэння беларускай літаратурнай мовы. 

Праблема вылучэння стылістычных разнавіднасцей літаратурнай мовы 
ўсходніх славян. Змест, прызначэнне, мова літаратурных помнікаў як аснова 
іх тыпалагічнай групоўкі. Трактоўка праблемы стыляў, прапанаваная 
А.І.Яфімавым. Універсальнасць трыхатамічнай класіфікацыі (Р.В.Вінакур, 
А.І.Гаршкоў). Лінгвістычныя асновы вылучэння жанрава-стылістычных 
разнавіднасцей усходнеславянскай літаратурнай мовы. 

Жанравая разнастайнасць царкоўна-кніжнага (кніжнаславянскага) тыпу 
ўсходнеславянскай літаратурнай мовы. Моўны статус богаслужбовых кніг 
пры вывучэнні ўсходнеславянскай літаратурнай мовы. Характарыстыка 
моўных асаблівасцей на прыкладзе рэлігійна-дыдактычных ("Зборнік 
Святаслава" 1073 г. і 1076 г.), жыційных ("Жыціе Феадосія Пячэрскага", 
"Казанне аб Барысе і Глебе"), паломніцкіх ("Хаджэнне ігумена Данііла") 
твораў. 

Летапісна-апавядальная і вобразна-апавядальная манеры напісання ў 
пісьмовых помніках народна-літаратурнага (свецка-мастацкага) тыпу. 
Моўныя асаблівасці летапісу "Аповесць мінулых гадоў", "Слова пра паход 
Ігара", твораў Уладзіміра Манамаха, "Малення Данііла Заточніка (Вязня)". 

Меркаванні гісторыкаў мовы аб часе ўзнікнення першых 
усходнеславянскіх тэкстаў дзелавога тыпу (Б.А.Ларын, Л.П.Якубінскі, 
І.І.Сразнеўскі аб мове першых дагавораў усходніх славян з грэкамі). Моўныя 
асаблівасці "Рускай праўды", грамат ХІ-ХІІІ стст. 

Пісьменства на тэрыторыі Беларусі ў ХІ-Х1ІІ стст. Класіфікацыя 
пісьмовай спадчыны (перапісаныя на стараславянскай мове рэлігійныя 
тэксты, арыгінальныя творы на рэлігійную тэматыку, надпісы на помніках 
матэрыяльнай культуры, дзелавыя тэксты). Характарыстыка мовы твораў 
Кірылы Тураўскага, надпіса на крыжы Еўфрасінні Полацкай. Дагаворная 
грамата смаленскага князя Мсціслава Давыдавіча з Рыгай і Гоцкім берагам 



(1229 г.), яе моўныя асаблівасці і значэнне ў гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы. 

МОДУЛЬ III. СТАРАБЕЛАРУСК1 ПЕРЫЯД 

Тэійа 4. Узнікненне беларускай народнасці і яе мовы 

Палемічнасць пытання аб паходжанні беларускай народнасці і яе мовы. 
Аналіз асноўных канцэпцый этнагенезу беларусаў XIX і XX стагоддзяў. 
Праблема асновы старабеларускай літаратурнай мовы ў лінгвістычнай 
літаратуры. Роля гарадскіх кайнэ ў фарміраванні старажытных літаратурных 
моў. Меркаванне Я.Ф.Карскага аб ролі віленскага кайнэ ва ўтварэнні 
старабеларускай літаратурнай мовы. 

Тэійа 5. Граійадская роля і стан старабеларускай літаратурнай 
мовы у XIV-XVIII стст. 

Акалічнасці, якія абумовілі афіцыйны статус старабеларускай 
літаратурнай мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім. Моўная сітуаідыя ў ВКЛ. 
Адносіны паміж старабеларускай і царкоўнаславянскай мовамі і сферы іх 
функцыянавання у працах гісторыкаў мовы (Л.М.Шакун, П.Вэкслер). 
Асноўныя этапы развіцця старабеларускай літаратурнай мовы. 

XIV ст. як пачатковы этап старабеларускага перыяду. Ступень 
адлюстравання ў тэкстах пісьмовых традыцый папярэдняга перыяду, рысаў 
беларускай мовы. Характарыстыка мовы тагачаснага дзелавога пісьменства. 

Выпрацоўка і замацаванне правапісных, граматычных асаблівасцей 
старабеларускай літаратурнай мовы, адметных прыёмаў і спосабаў 
літаратурнага выказвання ў XV-XVI стст. Функцыянальна-стылістычная 
разнастайнасць старабеларусакай літаратурнай мовы. Выцясненне архаічных 
моўных элементаў рысамі тагачаснай беларускай мовы, пашырэнне 
іншамоўнага уплыву. Суадносіны трох моўных стыхій у тэкстах рознай 
жанравай прыналежнасці. 

Значэнне для развіцця і ўнармавання старабеларускай літаратурнай 
мовы ўзнікнення і пашырэння кнігадрукавання на беларускіх землях. 

Пагаршэнне ўмоў для ўдасканалення і функцыянавання 
старабеларускай літаратурнай мовы пасля ўваходжання Вялікага Княства 
Літоўскага ў склад Рэчы Паспалітай. 

Роля ў развіцці беларускай літаратурнай мовы царкоўнаславянскай 
мовы, яе заняпад на беларускіх землях у часы Рэчы Паспалітай. Публікацыя 
царкоўнаславянскіх кніг з беларускімі глосамі як сведчанне пачатку гэтага 
заняпаду. Стварэнне буквароў, граматык, слоўнікаў з мэтай вывучэння і 
папулярызацыі царкоўнаславянскай мовы. Значэнне граматыкі Мялеція 
Сматрыцкага і "Лексікона" Памвы Бярынды для старабеларускай мовы. 



Лацінамоўная 'Траматыка славенская" Івана Ужэвіча як першая спроба 
апісання старабеларускай літаратурнай мовы XVI-XV1I стст. 

Уключэнне ў Статут ВКЛ 1566 г. артыкула аб ужыванні ў 
справаводстве беларускай мовы як ускосны паказчык пачатку заняпаду 
старабеларускай літаратурнай мовы. Роля пастановы Варшаўскага сейма 
1696 г. у гісторыі беларускай літаратурнай мовы. 

Характар выкарыстання беларускай мовы ў XVIII ст. Колькасная і 
жанравая абмежаванасць пісьмовы тэкстаў. Моўныя асаблівасці тагачасных 
драматычных твораў. 

Тэма 6. Моўна-стылістычныя асаблівасці канцылярска-
юрыдычнага пісьменства 

Вісліцкі статут, Метрыка Вялікага Княства Літоўскага, Статут Вялікага 
Княства Літоўскага як найбольш значныя ўзоры канцылярска-юрыдычнага 
пісьменства. Узбагачэнне гэтага віду пісьменства новымі жанрамі ў 
параўнанні з папярэднім перыядам. Выпрацоўка і замацаванне строгай 
структуры дзелавых тэкстаў. Наяўнасць клішыраваных выразаў як стылявых 
маркераў і паказчыкаў аўтэнтычнасці канцылярска-юрыдычных дакументаў. 
Фанетызацыя правапісу дзелавых тэкстаў, блізкасць да жывой тагачаснай 
мовы граматычнага ладу юрыдычных помнікаў. Разнастайнасць лексічнага 
матэрыялу. Тэрміналагічны характар лексікі. Утварэнне канцылярска-
юрыдычнай тэрміналогіі шляхам субстантывацыі. Запазычанні ў сістэме 
канцылярска-юрыдычнай тэрміналогіі. Адлюстраванне найбольш 
пашыраных традыцыйных моўных элементаў. Значэнне канцылярска-
юрыдычнага пісьменства для развіцця старабеларускай літаратурнай мовы. 
Паняцце дэмакратызацыі літаратурнай мовы. 

Тэійа 7. Мова старабеларускага свецка-мастацкага пісыченства 

Жанравая разнастайнасць перакладных і арыгінальных мастацкіх 
твораў. Моўныя асаблівасці перакладных рыцарскіх і гістарычных аповесцей. 
Параўнальны аналіз мовы розных спісаў перакладной гістарычнай аповесці 
"Александрыя". Арыентацыя аўтараў ўзораў палітычнай сатыры на сродкі 
тагачаснай беларускай мовы. Характарыстыка мовы "Прамовы Мялешкі" і 
"Ліста да Абуховіча". Параўнальны аналіз мовы вершаў Ф.Скарыны, 
С.Полацкага, А.Рымшы. Суадносіны традыцыйна-кніжных, беларускіх і 
іншамоўных элементаў у паэтычных творах гэтых аўтараў, абумоўленасць 
выбару моўна-выяўленчых сродкаў. 

Пытанне аб часе ўзнікнення беларускага летапісання ў навуковай 
літаратуры. Сінкрэтызм зместу і своеасаблівасць жанравай формы летапісаў. 
Класіфікацыя летапісаў, пашыраных на беларускіх землях. Месца і роля ў 
гісторыі беларускай літаратурнай мовы перапісаных усходнеславянскіх 
летапісаў. Асаблівасці мовы ранніх агульнадзяржаўных беларускіх летапісаў. 
Выяўленне спецыфікі моўна-выяўленчай сістэмы і вобразна-выяўленчай 



структуры праз параунанне супадаючых фрагментау летапісаў кароткай і 
поунай рэдакцый. Народная аснова мовы ўзору мясцовага летапісання -
"Баркулабаўскага летапісу". Узнікненне мемуарных твораў як замяшчэнне 
традыцыйнага летапісання. 'Тістарычныя запіскі" Ф.Еўлашоўскага -
рэпрэзентант моўнай сітуацыі XVII ст. Білінгвальнасць тэксту, сітуацыйны 
характар выкарыстання паланізмаў. Абумоўленасць адметных лінгвістычных 
асаблівасцей твора Ф.Еўлашоўскага пэўнымі аб'ектыўнымі і суб'ектыўнымі 
фактарамі. 

Тэма 8. Моўна-стылістычныя асаблівасці рэлігійнай літаратуры 
XIV- XVIII стст. 

Пашырэнне працэсу дэмакратызацыі беларускай літаратурнай мовы на 
рэлігійныя тэксты як адметная асаблівасць яе гісторыі і істотнае адрозненне 
ад літаратурнай мовы Маскоўскай дзяржавы. Трансфармацыя кніжна-
славянскай мовы ў выніку пранікнення беларусізмаў у мову рэлігійнай 
літаратуры. Фактары, што спрыялі ўзнікненню рэлігійнай літаратуры на 
старабеларускай мове. Характарыстыка моўных асаблівасцей перакладных 
рэлігійна-бытавых аповесцей XV ст. Мова выданняў Ф.Скарыны ў ацэнках 
даследчыкаў. Прычыны процілегласці даследчыцкіх ацэнак. Выданні 
Ф.Скарыны як узор беларускай рэдакцыі царкоўнаславянскай мовы. 
Абгрунтаванне неправамернасці характарыстыкі мовы выданняў Ф.Скарыны 
як перакладу. 

Працяг і развіццё традыцый Ф.Скарыны яго паслядоўнікамі. Мова 
"Катэхізіса" С.Буднага: спецыфіка гласіравання ў параўнанні з выданнямі 
Ф.Скарыны, адметнасць лексічнага складу, характар выкарыстаных 
стылістычных прыёмаў. 

Перакладчыцкая дзейнасць В.Цяпінскага. Праяўленне блізкасці 
лінгвістычных сродкаў "Евангелля" да тагачаснай беларускай мовы на ўсіх 
моўных узроўнях. Адлюстраванне тэндэнцыі да выцяснення з пісьмовай 
мовы царкоўнаславянізмаў сродкамі народнай мовы. Разнастайнасць 
характару і колькасная перавага глосаў у "Евангеллі" В.Цяпінскага ў 
параўнанні з выданнямі папярэднікаў. 

Тэма 9. Мова палемічнай і навуковай літаратуры 

Сацыяльна-гістарычныя ўмовы ўзнікнення палемічнай літаратуры. 
Твор Пятра Скаргі "Пра еднасць касцёлага божага" як адзін з першых 
палемічных твораў. Актывізацыя палемікі пасля Брэсцкай царкоўнай уніі 
1596 г. Жанравая разнастайнасць палемічных твораў. Лінгвістычныя і 
вобразна-выяўленчыя сродкі "Уніі" Іпація Пацея, "Апокрысіса" Хрыстафора 
Філалета, "Трэнаса" Тэафіла Арталога (Мялеція Сматрыцкага), "Дыярыуша" 
Афанасія Філіповіча. Сітуацыйнае выкарыстанне кніжных і размоўных 
сродкаў. Лінгвістычныя сродкі дасягнення эмацыянальнасці і вобразнасці 
мовы. Шматлікасць цытаванняў як адметнасць палемічнай літаратуры. 



Моўныя асаблівасці прадмоў і пасляслоўяў да выданняў рэлігійных 
кніг, прамовы Льва Сапегі на Варшаўскім сейме 1588 г. і яго прадмовы да 
Статута ВКЛ 1588 г. як узораў твораў на навуковую тэматыку. Перакладныя 
трактаты логіка-філасофскага, медыцынскага, касмаграфічнага, 
энцыклапедычнага зместу як узоры беларускага тыпу кніжнаславянскай 
мовы. Беларуская моўная аснова "Арыстоцелевых варот". 

МОДУЛЬ IV. ПЕРЫЯД НОВАИ БЕЛАРУСКАЙ 
ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ 

Тэійа 10. Уійовы фарміравання новай беларускай 
літаратурнай мовы 

Неспрыяльнасць сацыяльна-гістарычных умоў. Дзеянні царскіх уладаў 
па русіфікацыі беларускіх тэрыторый пасля трох падзелаў Рэчы Паспалітай. 
Меры па стрымліванні развіцця беларускай літаратуры і беларускай мовы. 
Неспрыяльнасць умоў лінгвістычнага характару: адрыў ад традыцый 
старабеларускага пісьменства, адсутнасць прац, якія давалі б тагачасным 
літаратарам практычныя рэкамендацыі па ўжыванні беларускай мовы. 
Арыентацыя аўтараў XIX ст. у філалагічнай практыцы на асаблівасці 
вядомых ім беларускіх гаворак. Асаблівасці фарміравання новай 
літаратурнай мовы ў адрозненне ад старабеларускай. Складванне новай 
беларускай літаратурнай мовы на аснове народнай. Мастацкая літаратура як 
вядучая сфера выкарыстання. 

Тэма 11. Беларуская літаратурная мова ў XIX ст. 

Жанравая абмежаванасць беларускай літаратуры з прычыны грамадска-
палітычных акалічнасцей. Ананімныя творы як найбольш раннія помнікі 
беларускага пісьменства XIX ст. Сучасны стан пытання аб аўтарстве і месцы 
стварэння паэм "Тарас на Парнасе" і "Энеіда навыварат". Ступень 
паслядоўнасці адлюстравання фанетычных і граматычных рысаў ва ўмовах 
адсутнасці правіл перадачы асаблівасцей беларускай мовы на пісьме. 
Спосабы і прыёмы мастацкай апрацоўкі мовы аўтарамі гэтых твораў. Мова 
аўтарскіх твораў. Верш "Зайграй, зайграй, хлопча малы" як рэпрэзентант 
цэнтральных беларускіх гаворак. Сучасны стан пытання аб аўтарстве верша. 
Моўныя асаблівасці твораў Яна Чачота, яго лінгвістычныя артыкулы і 
слоўнікі. 

"Мужыцкая праўда", "Пісьмо з-пад шыбеніцы" К.Каліноўскага, 
прадмова да зборніка "Дудка беларуская" Ф.Багушэвіча як лепшыя ўзоры 
публіцыстыкі XIX ст. Пашырэнне жанру гутаркі. Моўныя асаблівасці 
публіцыстычных твораў. 

Моўна-выяўленчыя асаблівасці твораў В.Дуніна-Марцінкевіча. Яго 
роля ў развіцці беларускай літаратурнай мовы. 



Асаблівасці мовы твораў Ф.Багушэвіча. Яго ўклад у фарміраванне і 
развіццё беларускай літаратурнай мовы. 

Тэійа 12. Функцыянаванне і развіццё беларускай літаратурнай 
1И0ВЫ ў XX - пачатку XXI стст. 

Грамадская роля і жанрава-стылявая дыферэнцыяцыя беларускай 
літаратурнай мовы ў пачатку XX ст. Узнікненне легальнага беларускага 
друку. Пашырэнне кнігадрукавання на беларускай мове. Змены ў стылявой 
дыферэнцыяцыі беларускай літаратурнай мовы. Выхад на першы план 
публіцыстычнага стылю. Закладванне асноў навуковага і афіцыйна-
справаводчага стылю. Роля газеты "Наша ніва" ў развіцці беларускай 
літаратурнай мовы. 

Развіццё і ўдасканаленне мастацкага стылю. Роля творчасці Я.Купалы, 
Я.Коласа, Цёткі, М.Багдановіча, інш. пісьменнікаў у фарміраванні і развіцці 
беларускай літаратурнай мовы. 

Вылучэнне асобных этапаў і вызначэнне іх дамінанты ў развіцці 
беларускай літаратурнай мовы XX - пачатку XXI стст. Значэнне палітыкі 
беларусізацыі ў гісторыі беларускай літаратурнай мовы. Функцыянаванне 
беларускай літаратурнай мовы ў 1930-1950-я гг. Другая палавіна 1950-х -
першая палавіна 1980-х гг. як асобны этап у гісторыі літаратурнай мовы. 
Беларуская літаратурная мова ў другой палавіне 1980-х - пачатку XXI ст. 

Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя беларускай літаратурнай 
мовы ў XX ст. Складванне лінгвістычных сродкаў публіцыстыкі на аснове 
мастацкага стылю. Інфармацыйная і агітацыйная функцыя публіцыстычных 
тэкстаў. Эвалюцыя лінгвістычных сродкаў беларускай публіцыстыкі, 
прызначаных для рэалізацыі яе функцый. 

Распрацоўка беларускай навуковай тэрміналогіі. Развіццё і 
ўдасканаленне навуковага стылю. Функцыянаванне беларускай літаратурнай 
мовы ў сферы адукацыі і навукі. Выцясненне беларускай мовы са сферы 
навукі ў 1960-я - першай палавіне 1980-х гг. Гуманітарная сфера як 
пераважная галіна функцыянавання беларускай літаратурнай мовы. 

Пашырэнне беларускай мовы ў 1920-я гады ў сферы адміністрацыйна-
прававых зносін. З'яўленне першых дапаможнікаў па справаводстве. 
Выпрацоўка беларускай юрыдычнай тэрміналогіі і ўвядзенне беларускай 
мовы ў заканадаўчую сферу. Замацаванне ў пасляваенны перыяд 
двухмоўнасці галіны адміністрацыйна-прававых зносін, выцясненне 
беларускай мовы са сферы судаводства і ў значнай меры са сферы 
заканадаўства. 
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