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СПЕЦЫФІКА СЛОВАСПАЛУЧАЛЬНАСЦІ Ў СПРАВАВЫМ 

МАЎЛЕННІ 

Пісьмовае справавое маўленне характарызуецца спецыфічнай 

словаспалучальнасцю, якая заключаецца ў тым, что большасць слоў 

выкарыстоўваецца толькі з адным словам ці з абмежаванай групай слоў. 

Такое спалучэнне дасягае максімальнай семантычнай сувязі у справавым 

маўленні, бо з’ядноўваецца, сінтэзуецца ѐю практычна ў асобную 

непадзельную адзінку. 

Словазлучэнні з дзеясловам у ролі галоўнага кампанента з’яўляюцца 

самым распаўсюджаным тыпам у справавой дакументацыі. Тлумачэннем 

гэтаму лічым той факт, што ў дзелавой дакументацыі галоўную ролю 

адводзяць дзеянню, якое дазваляе рэалізаваць аўтару свае мэты і намеры. 

Адначасова ключавыя словы-дзеясловы выражаюць не толькі сэнсавыя 

аспекты паведамляемага, але і вызначаюць танальнасць паведамлення. У 

пісьмовым справавым маўленні з дапамогай дзеяслоўных канструкцый 

выражаюцца наступныя маўленчыя дзеянні: 

паведамленне: паведамляем, хочам паведаміць Вам; 

прапанова: прапаноўваем; 

просьба, патрабаванне, распараджэнне: прашу, просім, заяўляем, 

аб’яўляем; 

загад: загадваю, абавязваю; 

абяцанне: завяраем, абяцаем, гарантуем; 

напамінак, папярэджанне: напамінаем, папярэджваем; 

адказ: вымушаны адказаць, не можам выканаць Вашу просьбу, не маем 

магчымасці задаволіць Вашу просьбу; 

выражэнне адносін (формулы этыкету): са шкадаваннем паведамляем, 

просім прабачэння, выказваем удзячнасць, дзякуем, жадаем поспехаў, 

выказваем спачуванне. 

Лексіка-граматычны аналіз дзеяслоўных словазлучэнняў справавога 

маўлення дазволіў вылучыць наступныя разнавіднасці: 

1) Дзеяслоў + назоўнік у родным склоне. 

Словазлучэнні гэтай групы выражаюць пераважна аб’ектныя адносіны 

са значэннем жадання, дасягнення аб’екта. Галоўным кампанентам тут 

выступаюць дзеясловы са значэннем жадання, імкнення, дасягнення, адносін, 

якія абумоўліваюць семантыку залежнага кампанента –назоўніка з 

абстрактным значэннем: пазбаўляць магчымасці, пазбаўляць правоў, 

пазбаўляць кіраўніцтва, патрабаваць тлумачэнняў, удастоіцца адказу, 

дабівацца згоды, дабівацца паляпшэння, дасягаць узроўню.  

2) Дзеяслоў + назоўнік у давальным склоне. 

Словазлучэнні дадзенай групы выражаюць дадатковыя адносіны. У 

якасці залежных слоў тут выступаюць абстрактныя назоўнікі: садзейнічаць 



развіццю, садзейнічаць выкананню, дапамагаць кіраўніцтву, адпавядаць 

функцыям. 

3) Дзеяслоў + назоўнік у вінавальным склоне.  

Словазлучэнні гэтай групы выражаюць аб’ектныя адносіны з адценнем 

канкрэтна-фізічнага ўздзеяння на аб’ект. У якасці залежных выступаюць як 

абстрактныя, так і канкрэтныя назоўнікі з абагульняючым значэннем: 

затрымліваць развіццѐ, укараняць распрацоўку, даваць распіску, рабіць 

рэвізію, выдзяляць сродкі, парушаць умовы, выказваць заўвагі, абгрунтоўваць 

высновы, узгадняць дзеянні, разглядаць пытанні, рыхтаваць кадры, 

павышаць кваліфікацыю, прызначаць камісію, здзяйсняць каардынацыю. 

4) Дзеяслоў + назоўнік у творным склоне. 

Словазлучэнні гэтай групы выражаюць аб’ектнае значэнне са шматлікімі 

адценнямі, звязанымі з семантыкай галоўнага і залежнага слоў: абменьвацца 

звесткамі, валодаць сілай, адказваць згодай, пераконваць фактамі, валодаць 

ініцыятывай, быць выключэннем, абкладаць падаткам, дзяліцца вопытам, 

карыстацца магчымасцю, з’яўляцца гарантыяй, валодаць кампетэнцыяй, 

кіравацца наменклатурай, кіраваць пошукам. 

5) Дзеяслоў + прыназоўнік + назоўнік у родным склоне. 

Словазлучэнні гэтай групы выражаюць наступныя значэнні: аб’ектнае 

— здымаць з абмеркавання, выключаць з арганізацыі, выходзіць з друку, 

адступаць ад нормы, накіроўваць для абагульнення, прыцягваць да адказу; 

азначальна-акалічнаснае — зводзіць да мінімуму, пакінуць без адказу. 

6) Дзеяслоў + прыназоўнік + назоўнік у вінавальным склоне. 

Словазлучэнні гэтай групы шырока ўжывальныя ў справавым маўленні. 

Яны выражаюць аб’ектнае значэнне: накіроўваць у камандзіроўку, браць пад 

кантроль, даваць у крэдыт, заносіць у пратакол, укладвацца ў тэрмін, 

уступаць у канфлікт.  

7) Дзеяслоў + прыназоўнік + назоўнік у творным склоне.  

Словазлучэнні гэтай групы выражаюць аб’ектнае значэнне — 

выступаць з ініцыятывай, трымаць пад кантролем, лічыцца з меркаваннем, 

выступаць са зваротам, звяртацца з просьбай, выступаць з патрабаваннем, 

звяртацца з пытаннем, выступаць з дакладам і сумеснасці дзеяння — 

узгадняць з арганізацыяй.  

8) Дзеяслоў + прыназоўнік + назоўнік у месным склоне. 

Словазлучэнні гэтай групы выражаюць значэнні: аб’ектнае — ляжаць у 

аснове, прадугледзець у плане, быць у падпарадкаванні, узнаўляць на рабоце, 

выкарыстоўваць па прызначэнні; прасторавае — знаходзіцца ў полі зроку. 

Большая частка словазлучэнняў заснавана на сінтаксічнай сувязі 

кіравання, сустракаюцца выпадкі іменнага прымыкання. Ім уласцівы прамы 

парадак слоў — постпазіцыя залежнага слова. 

Дзеясловы у функцыі ключавых слоў у справавым маўленні могуць 

выкарыстоўвацца ў форме трэцяй асобы адзіночнага ліку, калі называюць 

дзеянне, якое ажыццяўляецца ад імя ўсѐй арганізацыі (“САЮЗЛЕГПРАМ” 

прапаноўвае...; АТ “Белфарм” гарантуе...) і трэцяй асобы множнага ліку 

(адміністрацыя і прафсаюзны камітэт універсітэта прадастаўляюць...). 



Калі аўтар дакумента — асоба фізічная, то дзеянні перадаюцца ад першай 

асобы адзіночнага ліку (загадваю; абавязваю; прашу паведаміць...; 

прапаноўваю правесці...) і ад першай асобы множнага ліку (Запрашаем Вас...; 

нам прыемна паведаміць Вам... ). 

Часцей за іншыя ў тэкстах дакументаў сустракаецца дзеяслоў прасіць. 

Ён уключаецца ў тэксты заяў, службовых запісак, скаргаў, пісем-запытаў, 

пісем-прапаноў, пісем-запрашэнняў і іншых. Такая выкарыстальнасць і 

шматфункцыянальнасць дадзенага слова тлумачыцца этыкетнымі 

патрабаваннямі да мовы справавых папер, а таксама псіхалагічнымі законамі 

зносін, бо заўсѐды лягчэй выканаць дзеянне, выражанае ў форме просьбы, 

чым у форме загаду ці ўказання, напрыклад: Просім неадкладна пагасіць 

запазычанасць за 2005 год...; Прашу спыніць неправамоцныя дзеянні 

каменданта інтэрната... . 

 Словазлучэнні з дзеясловам у ролі галоўнага кампанента з’яўляюцца 

самым шматлікім і разнастайным тыпам словазлучэнняў у справавым 

маўленні. Абумоўлена гэта шырокай спалучальнасцю і разнастайнасцю 

семантыка-сінтаксічных значэнняў самога дзеяслова, які з’яўляецца 

граматычным і семантычным ядром сказа і ўступае ў падпарадкавальныя 

сувязі амаль з усімі даданымі членамі сказа. 
 


