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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Арыентацыявышэйшай школы на гуманізацыюнавучання мае на 

мэцеўсебаковаеразвіццёасобы. На гэтым шляху ў 

якасціпрыярытэтныхнапрамкаўпрывывучэннібеларускаймовывызначаюццаф

арміраваннемоўнай, маўленчай і лінгвакультуралагічнай кампетэнцый, 

прафесійныхякасцейбудучыхпедагогаў. 

Складнікаміпастаўленаймэтыз’яўляеццарэалізацыя задач па 

развіцціінтэлекту, мыслення, памяці, агульнаадукацыйныхуменняў, 

творчыхздольнасцейстудэнтаў.  

У структуры зместунавучаннябеларускаямовамаеасноўнае ядро – 

базавыкампанент, якіз’яўляеццанеабходным для кожнагастудэнта. Увесь 

блок прадметаў на гэтымузроўніпавінензабяспечыць той 

аб’ёмлінгвістычныхведаў, моўных і маўленчыхуменняў, 

якідасцьпоўнаеўяўленнепрасістэмумовы і некаторыяпадсістэмы, 

прафункцыянаваннекожнагакампанентасістэмымовы ў маўленні, 

праагульныязаканамернасцікамунікацыі. “Марфалогія” – адзін з узроўняў 

моўнай сістэмы, засваенне якога дазволіць студэнтам сістэматызаваць і 

паглыбіць свае веды пра асноўныя марфалагічныя паняцці, законы, якія 

дзейнічаюць у марфалогіі, розныя падыходы да вытлумачэння той ці іншай 

моўнай з’явы, спрэчныя пытанні марфалогіі, новае ў вывучэнні 

марфалагічных адзінак.Разам з тым пры вывучэнні раздзела студэнтам 

прапануецца засваенне тых моўных фактаў і з’яў, якія ўсталяваліся ў 

лінгвістычнай навуцы, лічацца стрыжнёвымі для разумення іншых пытанняў 

і з’яўляюцца важнымі для пашырэння агульнага моўнага дыяпазону 

студэнтаў. 

Навучанне марфалогіі (лекцыі, практычныя заняткі, самастойная 

падрыхтоўка студэнтаў) ажыццяўляецца на аснове прынцыпаў навуковасці і 

даступнасці, пераемнасці і перспектыўнасці, сістэмнасці і паслядоўнасці, 

сувязі тэорыі з практыкай, актыўнасці і самастойнасці і інш. Падчас 

засваення моўнага матэрыялу звяртаецца ўвага не толькі на 

ўнутрыўзроўневыя, міжузроўневыя, а і на міжпрадметныя сувязі. Так, пры 

вывучэнні марфалогіі ўдасканальваюцца веды па лексіцы, фанетыцы, 

словаўтварэнні, сінтаксісе і іншых раздзелах курса сучаснай беларускай 

мовы. Асаблівая ўвага пры засваенні марфалогіі звяртаецца на развіццё 

арфаграфічных і пунктуацыйных навыкаў студэнтаў. Фарміраванне ведаў, 

уменняў і навыкаў па марфалогіі адбываецца ў цеснай сувязі з такімі 

лінгвістычнымі дысцыплінамі, як гістарычная граматыка, дыялекталогія, 

гісторыя літаратурнай мовы, уводзінамі ў мовазнаўства, агульнае 

мовазнаўства. Такім чынам, вывучэнне раздзела “Марфалогія” скіроўвае на 

засваенне мовы як суладнай сістэмы ва ўсім аб’ёме яе ўласцівасцей і 

функцый, што садзейнічае матывацыі навучання, стымулюе пошукавую 

дзейнасць па выяўленні заканамернасцей мовы і яе камунікатыўнай 

накіраванасці. На аснове матывацыі фарміруецца, замацоўваецца і 

развіваецца цікавасць студэнтаў да прадмета вывучэння, да папаўнення 

ўласных ведаў і самаадукацыі, павышаецца творчы патэнцыял, развіваюцца 

індывідуальныя здольнасці. 



Акрэсліваючы ў якасці прыярытэтных метадалагічных напрамкаў пры 

навучанні беларускай мове развіццё моўнай і маўленчай кампетэнцый, варта 

адзначыць неабходнасць фарміраваць пры засваенні марфалогіі 

лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі. Навучанне мове пры 

лінгвакультуралагічным падыходзе мае на мэце не толькі трывалае засваенне 

лінгвістычнага матэрыялу і ўдасканаленне ўмення прымяняць яго на 

практыцы ў разнастайных маўленчых сітуацыях, але і ўсведамленне роднай 

мовы як нацыянальна-культурнага феномена, што перадае маральны і 

духоўны вопыт народа. Падчас вывучэння марфалогіі фарміраванне 

лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі ажыццяўляецца на матэрыяле тэкстаў 

ярка выражанага нацыянальна-культуралагічнага зместу, а таксама шляхам 

лінгвакультуралагічнай аспектызацыі вучэбнага матэрыялу. 

На практычных занятках выкарыстоўваюцца разнастайныя метады і 

прыёмы навучання: індывідуальнае, франтальнае або выбарачнае апытанне, 

праца з інфармацыйна-даведачнымі матэрыяламі, пісьмовыя работы, сярод 

якіх дыктант і кантрольныя работы, выкананне тэставых заданняў (у тым 

ліку камп’ютэрных), разнастайныя віды навучальных творчых работ, вусны і 

пісьмовы марфалагічны разбор і інш., што стварае ўмовы для фарміравання 

лінгвістычнай і маўленчай кампетэнцый. Асаблівая ўвага надаецца 

падрыхтоўцы вусных выказванняў, якая садзейнічае ўдасканаленню ўмення 

самастойна працаваць з філалагічнай літаратурай (слоўнікамі, граматыкамі, 

энцыклапедыямі, даведнікамі, навуковай і навукова-папулярнай літаратурай, 

артыкуламі ў лінгвістычных выданнях), падводзіць да самастойнага 

асэнсавання моўных з’яў. Пошукавыя сітуацыі, што ствараюцца на занятках, 

накіраваны на выяўленне супярэчнасцей і заканамернасцей у марфалагічных 

з’явах, развіццё навуковага маўлення і інтэлекту школьнікаў.  

Значную ролю ў сістэме тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі студэнтаў 

па раздзеле “Марфалогія” адыгрывае марфалагічны разбор. Арыентацыя на 

тэкстацэнтрычны падыход пры вывучэнні моўных адзінак і правядзенні 

лінгвістычнага разбору дазваляе студэнтам зразумець, як тая або іншая 

адзінка функцыянуе ў тэксце, дапамагае параўнаць моўныя з’явы з іншымі, 

ахарактарызаваць іх паводле асноўных прымет, правесці частковы ці поўны 

марфалагічны разбор, выкарыстаць ва ўласным маўленні.  

Шматаспектная вусная або пісьмовая характарыстыка той або іншай 

моўнай з’явы садзейнічае ўсведамленню моўнай адзінкі ў сістэме 

іерархічных сувязей, паглыбленню ці падагульненню ведаў па вывучанай 

тэме, раздзеле; фарміраванню ўмення аналізаваць, сістэматызаваць, 

параўноўваць, дыферэнцаваць моўныя з’явы, класіфікаваць моўныя адзінкі 

на аснове выяўлення спецыфічных, прыватных і агульных прымет, рабіць 

абгрунтаваныя вывады; развівае навуковае вуснае і пісьмовае маўленне 

студэнтаў, інтэлектуальныя здольнасці, выпрацоўвае ўменне карыстацца 

лінгвістычнай тэрміналогіяй, а таксама з’яўляецца сродкам дыягностыкі, 

кантролю і самакантролю ведаў, уменняў і навыкаў.  

Такім чынам, змест і задачы вывучэння “Марфалогіі” скіраваны на тое, 

каб дапамагчы студэнтам асэнсаваць мову як суладную сістэму, у якой усе 

ўзроўні ўзаемазвязаны і ўзаемаабумоўлены, садзейнічаць фарміраванню 

навыкаў самастойнага аналізу марфалагічных фактаў і з’яў, развиццю 



прафесійных моўных і маўленчых ўменняў і навыкаў, рэалізацыі 

індывідуальных траекторый станаўлення і развіцця асобы педагога. 

  



Вучэбная праграма курса 

 

МАРФАЛОГІЯ 

 

Марфалогія як раздзел граматыкі, яе прадмет і задачы. Сувязь 

марфалогіі з іншымі раздзеламі мовазнаўства (фанетыкай і фаналогіяй, 

арфаграфіяй, лексікалогіяй, словаўтварэннем, сінтаксісам). Асноўныя 

граматычныя паняцці і адзінкі: граматычная форма, граматычны спосаб, 

граматычны сродак, граматычнае значэнне і граматычная катэгорыя. 

Асноўныя спосабы і сродкі выражэння граматычных значэнняў у беларускай 

мове. Класіфікацыйныя (лексіка-граматычныя) і словазмяняльныя 

граматычныя катэгорыі. Класіфікацыя граматычных катэгорый паводле 

тыпаў апазіцый граматычных значэнняў: бінарныя і небінарныя, 

эквіпалентныя і прыватыўныя катэгорыі.  

Парадыгматычны і функцыянальны падыходы да вывучэння 

граматычных адзінак. Парадыгматычная марфалогія як навука аб правілах і 

формах словазмянення. Паняцце “функцыі” граматычных адзінак у розных 

лінгвістычных школах (Ленінградская (Пецярбургская), Пражская).  

Прынцыпы і крытэрыі аб’яднання слоў у лексіка-граматычныя класы – 

часціны мовы. Анамасіялагічны, навуковы і дыдактычны падыходы да 

выдзялення часцін мовы. Сістэма часцін мовы ў беларускай мове. Спрэчныя 

пытанні класіфікацыі часцін мовы. Пераходныя з’явы ў сістэме часцін мовы.  

 

Назоўнік 

Назоўнік як часціна мовы. Семантыка-камунікацыйная адметнасць і 

граматычныя асаблівасці назоўніка як носьбіта агульнага значэння 

прадметнасці. Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў як адлюстраванне 

ўзаемасувязі лексікі і марфалогіі. Назоўнікі агульныя і ўласныя, канкрэтныя і 

абстрактныя, адушаўлёныя і неадушаўлёныя, асабовыя, зборныя, рэчыўныя; 

сінгулятывы, іх семантычныя і граматычныя асаблівасці.  

Сістэма граматычных катэгорый назоўніка: катэгорыі роду, ліку і 

склону. Катэгорыя роду назоўнікаў. Значэнне і сродкі выражэння 

граматычных значэнняў мужчынскага, жаночага і ніякага роду. Пытанне аб 

назоўніках агульнага роду ў беларускай мове.  Граматычны род абрэвіятур. 

Род марфалагічна нязменных назоўнікаў. Разыходжанні ў граматычным 

родзе некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах. 

Катэгорыя ліку назоўнікаў. Значэнне і сродкі выражэння лікавага 

супрацьпастаўлення. Адзіночналікавыя і множналікавыя назоўнікі. Рэшткі 

парнага ліку ў сучаснай беларускай мове. Несупадзенне ў граматычным ліку 

некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.  

Катэгорыя склону назоўнікаў. Сістэма склонаў назоўнікаў у сучаснай 

беларускай мове. Пытанне аб значэннях склонавых форм у лінгвістычнай 

літаратуры. Сродкі выражэння склонавых значэнняў у беларускай мове. Роля 

прыназоўнікаў у выражэнні склонавых значэнняў. Рэшткі формы клічнага 

склону.  

Скланенне назоўнікаў. Словазменная парадыгма назоўніка. Залежнасць 

склонавых канчаткаў назоўнікаў ад прыналежнасці да лексіка-граматычнага 

разраду і ад характару асноў. Назоўнікі першага, другога і трэцяга 



скланенняў, рознаскланяльныя і нескланяльныя назоўнікі; назоўнікі 

ад’ектыўнага і змешанага тыпаў скланення. Склонавыя канчаткі назоўнікаў 

розных тыпаў скланення. Варыянты склонавых канчаткаў назоўнікаў. 

Дынаміка склонавых форм назоўніка і праблема кадыфікацыі склонавых 

канчаткаў назоўнікаў у сучаснай беларускай мове. Асаблівасці выкарыстання 

назоўнікаў і іх склонавых форм у тэкстах розных стыляў.  

 

Прыметнік 

Прыметнік як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўная адметнасць і 

граматычныя катэгорыі  прыметніка як носьбіта непрацэсуальнай прыметы. 

Разрады прыметнікаў: якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх 

значэнне і граматычныя формы. Асаблівасці ўтварэння і ўжывання 

прыналежных прыметнікаў. Пераход прыметнікаў з аднаго разраду ў іншы. 

Поўныя і кароткія формы якасных прыметнікаў, іх ужыванне і сінтаксічная 

роля. Сцягнутыя формы прыметнікаў і іх роля ў мастацкім тэксце. Ступені 

параўнання якасных прыметнікаў, іх значэнне і ўтварэнне. Пытанне аб 

граматычным статусе катэгорыі ступеней параўнання прыметнікаў у 

беларускай мове. Асаблівасці катэгорыі ступеней параўнання прыметнікаў у 

беларускай мове ў параўнанні з рускай мовай. Прыметнікі са значэннем 

ацэнкі і меры якасці.  

Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў. Пытанне 

аб аб'ёме словазменнай парадыгмы прыметнікаў розных разрадаў. 

Варыянтнасць склонавых канчаткаў прыметнікаў.  

Выкарыстанне прыметнікаў розных разрадаў у тэкстах розных стыляў 

як сродку слоўнага жывапісу, сродку інфармацыйнай, класіфікацыйнай 

характарыстыкі прадметаў.  

Словаўтваральная сінанімія прыметнікаў. 

 

Лічэбнік 

Лічэбнік як часціна мовы. Семантычныя асаблівасці і спецыфіка 

граматычных катэгорый лічэбнікаў як слоў з колькасна-лікавым значэннем. 

Разрады лічэбнікаў паводле значэння і структуры. Колькасныя 

(уласнаколькасныя і зборныя) лічэбнікі, асаблівасці іх сінтаксічнай 

спалучальнасці з назоўнікамі. Дробавыя лічэбнікі, іх семантычныя і 

структурныя асаблівасці. Пытанне аб парадкавых лічэбніках і іх месцы ў 

сістэме часцін мовы, асаблівасці семантыкі і ўтварэння. Простыя, складаныя і 

састаўныя лічэбнікі, іх структура. Скланенне лічэбнікаў розных разрадаў. 

Няпэўнаколькасныя словы. 

Асаблівасці выкарыстання лічэбнікаў у кантэксце.  

Ужыванне лічэбнікаў у ролі іншых часцін мовы. Лічэбнік як 

утваральная база для самастойных часцін мовы.   

 

Займеннік 

Займеннік як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўная і граматычная 

адметнасць займеннікаў як слоў-“замяняльнікаў”, “указальнікаў”. Пытанне 

аб месцы займеннікаў у сістэме часцін мовы. Тэрмін “займеннік” як 

сумяшчэнне двух значэнняў гэтага разраду слоў: лексічнага і 

функцыянальнага.  



Семантычная класіфікацыя займеннікаў. Разрады займеннікаў паводле 

лексічнага значэння: асабовыя, зваротны, прыналежныя, указальныя, 

азначальныя, пытальныя, адносныя, адмоўныя, няпэўныя (неазначальныя). 

Марфалагічная класіфікацыя займеннікаў. Разрады займеннікаў 

паводле суадносін з іншымі часцінамі мовы. Займеннікі-назоўнікі. Катэгорыя 

роду, адушаўлёнасці-неадушаўлёнасці ў займенніках-назоўніках. Займеннікі-

прыметнікі. Займеннікі-лічэбнікі. Займеннікі-прыслоўі.  

Скланенне займеннікаў розных разрадаў. Варыянты склонавых форм 

займеннікаў. 

Займеннік як сродак сінтаксічнай арганізацыі тэксту. 

Пераход іншых часцін мовы ў займеннікі. Пранаміналізацыя і яе роля 

ва ўтварэнні займеннікаў марфалагічна-сінтаксічным спосабам. 

Займеннік як база для ўтварэння іншых часцін мовы (назоўнікаў, 

прыметнікаў, дзеясловаў, часціц, злучнікаў). 

Дзеяслоў 

Дзеяслоў як часціна мовы. Асаблівасці семантыкі і граматычная 

адметнасць дзеяслова як носьбіта працэсуальнай прыметы. Граматычныя 

катэгорыі і граматычныя формы дзеяслова. Пытанне пра аб’ём дзеяслоўнай 

парадыгмы ў сучаснай лінгвістыцы.  

Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе ўтварэнне, граматычнае 

значэнне, марфалагічныя адзнакі і сінтаксічныя функцыі. Інфінітыў як назва 

дзеяння.  

Асновы дзеяслова: інфінітыва і цяперашняга (будучага простага) часу. 

Спосабы вызначэння асноў дзеясловаў. Роля асноў дзеясловаў ва ўтварэнні 

дзеяслоўных формаў.  

Класы дзеяслова. Прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы дзеясловаў.  

Пераходныя (прама пераходныя і ўскосна пераходныя) і непераходныя 

дзеясловы, асаблівасці іх семантыкі і спалучэння са склонавымі формамі 

назоўніка. 

Непрэдыкатыўныя катэгорыі дзеяслова. 

Катэгорыя трывання дзеяслова. Дзеясловы закончанага і незакончанага 

трывання, іх лексіка-граматычныя асаблівасці і спосабы ўтварэння. 

Асаблівасці ўтварэння суадносных (карэлятыўных) трывальных пар 

деясловаў. Аднатрывальныя і двухтрывальныя дзеясловы. Спосабы 

дзеяслоўнага дзеяння як лексіка-граматычныя разрады дзеяслова, іх сувязь з 

іншымі разрадамі і граматычнымі катэгорыямі дзеяслова.  

Зваротныя дзеясловы, іх утварэнне і лексіка-граматычная адметнасць. 

Разрады зваротных дзеясловаў паводле значэння: уласна-зваротныя, узаемна-

зваротныя, агульна-зваротныя, ускосна-зваротныя, пасіўна-якасныя, 

актыўна-безаб’ектныя, зваротна-пасіўныя, зваротна-залежныя. 

Зваротныя дзеясловы, матываваныя непераходнымі дзеясловамі. 

Дзеясловы “толькі зваротныя” (reflexiva tantum) у сучаснай беларускай мове. 

Катэгорыя стану дзеяслова. Пытанне пра стан дзеяслова ў сучаснай 

лінгвістыцы. Незалежны і залежны стан дзеяслова, спосабы і сродкі 

выражэння станавых значэнняў. Стан і зваротнасць-незваротнасць 

дзеясловаў. Суадноснасць парадыгм дзеясловаў незалежнага і залежнага 

стану. Аднастанавыя дзеясловы.  

Прэдыкатыўныя катэгорыі дзеяслова.  



Катэгорыя ладу дзеяслова як словазменная дзеяслоўная катэгорыя. 

Граматычнае значэнне катэгорыі ладу. Сродкі выражэння мадальнага 

значэння рэальнасці-ірэальнасці дзеяння. Граматычныя формы абвеснага, 

загаднага і ўмоўнага ладу. Лад і час дзеяслова, лад і асоба дзеяслова, лад і 

род дзеяслова. 

Абвесны лад, яго значэнне, формы  і асаблівасці ўжывання. 

Аналітычныя формы ў сістэме дзеясловаў абвеснага ладу. 

Загадны лад, яго значэнні, утварэнне і ўжыванне. Граматычныя сродкі 

выражэння значэнняў загаднага ладу. Аналітычныя формы загаднага ладу. 

Варыянты граматычных форм загаднага ладу. 

Умоўны лад дзеяслова і яго граматычнае значэнне. Спосабы ўтварэння 

граматычных форм умоўнага ладу. Аналітычныя формы ўмоўнага ладу.  

Катэгорыя часу дзеяслова. Формы дзеясловаў цяперашняга, прошлага і 

будучага (простага і складанага) часу і іх значэнне. Утварэнне і ўжыванне 

форм даўно мінулага часу. Ужыванне форм аднаго часу ў значэнні іншага. 

Сувязь катэгорыі часу дзеяслова з катэгорыяй трывання ў беларускай мове.  

Катэгорыі роду і ліку дзеясловаў, іх формы і спецыфіка 

функцыянавання ў сістэме форм абвеснага, загаднага і ўмоўнага ладу, 

цяпершняга, будучага і прошлага часу. Суадноснасць катэгорыі роду і 

катэгорыі асобы дзеяслова. 

Катэгорыя асобы дзеяслова. Граматычныя значэнні першай, другой і 

трэцяй асобы адзіночнага і множнага ліку, іх выражэнне і ўжыванне. 

Суадноснасць катэгорыі асобы з катэгорыямі часу і ладу дзеяслова. 

Марфалагічныя сродкі выражэння асобы.  Значэнні форм асобы і 

сінтаксічныя ўмовы іх ужывання. Безасабовыя дзеясловы, іх значэнне, 

граматычныя формы і ўжыванне. Выкарыстанне ў мове форм адной асобы са 

значэннем другой. 

Спражэнне дзеясловаў. Сістэма асабовых канчаткаў дзеясловаў 

першага і другога спражэння. Спосабы вызначэння спражэнняў дзеясловаў. 

Рознаспрагальныя дзеясловы.  

Сэнсавая і выяўленчая роля дзеяслова ў тэкстах розных стыляў.  

 

Дзеепрыметнік як дзеяслоўна-іменная форма. Граматычная 

характарыстыка дзеепрыметнікаў. Пытанне аб месцы дзеепрыметнікаў у 

сістэме часцін мовы. Семантычная, граматычная і сінтаксічная суадноснасць 

дзеепрыметнікаў з дзеясловамі і прыметнікамі. Дзеепрыметнікі незалежнага і 

залежнага стану, цяперашняга і прошлага часу, іх значэнні, спосабы 

ўтварэння, асаблівасці ўжывання ў сучаснай беларускай мове (у параўнанні з 

рускай). Пераходнасць/непераходнасць дзеясловаў і асаблівасці ўтварэння 

дзеепрыметнікаў розных разрадаў. Поўныя і кароткія формы 

дзеепрыметнікаў залежнага стану і іх ужыванне. Ад’ектывацыя і 

субстантывацыя дзеепрыметнікаў.  

 

Дзеепрыслоўе як дзеяслоўна-прыслоўная форма. Граматычная 

характарыстыка дзеепрыслоўя. Суадноснасць дзеепрыслоўяў з дзеясловамі і 

прыслоўямі. Дзеепрыслоўе і інфінітыў. Супрацьпастаўленне дзеепрыслоўяў 

спрагальным (асабовым) формам дзеяслова. Граматычныя катэгорыі 

дзеепрыслоўяў. Утварэнне дзеепрыслоўяў незакончанага і закончанага 



трывання. Ужыванне дзеепрыслоўяў у сучаснай беларускай літаратурнай 

мове. Адвербіялізацыя дзеепрыслоўяў. 

Дзеясловы як база для ўтварэння слоў іншых часцін мовы (назоўнікаў, 

прыметнікаў, прыслоўяў, слоў катэгорыі стану, мадальных слоў, 

прыназоўнікаў, злучнікаў, часціц, звязак, выклічнікаў). Пераход дзеясловаў у 

іншыя часціны мовы. 

 

Прыслоўе 

Прыслоўе як часціна мовы. Семантычныя асаблівасці і граматычная  

адметнасць прыслоўяў як слоў са значэннем прыметы дзеяння ці 

прыметы прыметы.  

Тыпы прыслоўяў у залежнасці ад характару выражэння лексічнага 

значэння: знамянальныя і займеннікавыя прыслоўі. Групы займеннікавых 

прыслоўяў. 

Лексіка-граматычныя разрады прыслоўяў: азначальныя і акалічнасныя. 

Азначальныя прыслоўі і іх падразрады: якасныя, колькасныя, спосабу 

дзеяння, параўнання, сумеснасці. Акалічнасныя прыслоўі і іх падразрады: 

месца, часу, прычыны, мэты. Ужыванне прыслоўяў адных разрадаў са 

значэннем іншых. 

Ступені параўнання (вышэйшая і найвышэйшая) якасных прыслоўяў, іх 

утварэнне і ўжыванне. Марфаналагічныя з’явы пры ўтварэнні форм ступеней 

параўнання прыслоўяў. Суадноснасць ступеней параўнання якасных 

прыслоўяў і ступеней параўнання якасных прыметнікаў. 

Спосабы ўтварэння прыслоўяў. Сінхранія і дыяхранія ў словаўтварэнні 

прыслоўяў. Афіксальныя спосабы ўтварэння прыслоўяў: суфіксальны, 

прэфіксальны, конфіксны. Спосаб складання і яго роля ва ўтварэнні 

прыслоўяў. Складанне ў спалучэнні з афіксацыяй. 

Лексіка-сінтаксічны і марфалагічна-сінтаксічны спосабы ўтварэння 

прыслоўяў. Прадуктыўнасць спосабаў словаўтварэння прыслоўяў. 

Прыслоўе як база для ўтварэння самастойных і службовых часцін 

мовы. 

Пераход прыслоўяў у назоўнікі, словы катэгорыі стану, прыназоўнікі, 

злучнікі і часціцы. Прыслоўі і мадальныя словы. 

Тэкстаўтваральная (інфармацыйная, ацэначная) роля прыслоўяў у 

тэкстах розных стыляў.  

 

Безасабова-прэдыкатыўныя словы 

Пытанне аб безасабова-прэдыкатыўных словах (словах катэгорыі 

стану) у лінгвістычнай літаратуры. Безасабова-прэдыкатыўныя словы як 

асобны лексіка-граматычны клас, іх семантычныя, марфалагічныя, 

словаўтваральныя, сінтаксічныя адметнасці. Безасабова-прэдыкатыўныя 

словы і прыслоўі: агульныя і адметныя адзнакі. 

Разрады безасабова-прэдыкатыўных слоў паводле значэння. 

Ступені параўнання безасабова-прэдыкатыўных слоў, іх формы, 

утварэнне і адрозненне ад форм ступеней параўнання прыслоўяў і 

прыметнікаў. 

 

Мадальныя словы 



Пытанне аб мадальных словах у мовазнаўстве. Сінтаксічная аснова 

выдзялення мадальных слоў у асобную групу. Месца мадальных слоў у 

сістэме часцін мовы. Іншыя часціны мовы як крыніца папаўнення групы 

мадальных слоў у беларускай мове. Адрозненне мадальных слоў ад слоў 

іншых часцін мовы. Разрады мадальных слоў паводле значэння, іх роля ў 

тэксце. 

 

Службовыя часціны мовы 

Агульная характарыстыка службовых слоў. Семантычны і сінтаксічны 

прынцыпы як асноўныя для вызначэння службовых часцін мовы. 

Супрацьпастаўленне службовых слоў паўназначным на аснове функцыі ў 

сказе. 

Класіфікацыя службовых слоў паводле граматычных значэнняў і 

функцый у сказе. Прыназоўнікі і злучнікі як непаўназначныя службовыя 

часціны мовы.  

 

Прыназоўнікі 

Прыназоўнікі як службовыя словы, іх семантычныя, марфалагічныя і 

сінтаксічныя адзнакі. Функцыі прыназоўнікаў. Класіфікацыя прыназоўнікаў 

паводле паходжання і структуры. Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі. 

Асаблівасці вытворных прыназоўнікаў, іх суадноснасць з іншымі часцінамі 

мовы. Адпрыслоўныя, адыменныя, аддзеяслоўныя вытворныя прыназоўнікі. 

Простыя, складаныя і састаўныя прыназоўнікі.  

Значэнні прыназоўнікаў. Ужыванне прыназоўнікаў з ускоснымі 

склонамі назоўнікаў. Варыянты прыназоўнікаў. Сінаніміка прыназоўнікаў. 

Некаторыя асаблівасці ўжывання прыназоўнікаў у беларускай мове. 

Спосабы ўтварэння прыназоўнікаў. Пераход паўназначных слоў у 

прыназоўнікі (прэпазіцыяналізацыя). 

Прыназоўнікі як база для ўтварэння прэфіксаў, злучнікаў. 

 

Злучнікі 

Злучнікі як службовыя словы, іх семантычныя і граматычныя адзнакі. 

Класіфікацыя злучнікаў паводле функцыянальнага значэння: злучальныя і 

падпарадкавальныя злучнікі. Разнавіднасці злучальных злучнікаў, іх 

ужыванне. Падпарадкавальныя злучнікі, іх асаблівасці і разнавіднасці. 

Адрозненне падпарадкавальных злучнікаў ад злучальных слоў (займеннікаў і 

прыслоўяў). 

Разрады злучнікаў паводле  паходжання, саставу, спосабу ўжывання. 

Вытворныя злучнікі, спосабы іх утварэння. 

Ужыванне іншых часцін мовы (займеннікаў, прыслоўяў, часціц, 

мадальных слоў) у функцыі злучнікаў. 

 

Звязкі 

Пытанне аб звязках у лінгвістычнай літаратуры. Пераход у разрад 

звязак дзеясловаў з аслабленым лексічным значэннем. 

Тыпы звязак паводле лексіка-граматычнага значэння: абстрактныя 

(незнамянальныя), паўабстрактныя (паўзнамянальныя), знамянальныя. 

 



Часціцы 

Часціцы як непаўназначная часціна мовы. Семантычныя і граматычныя 

асаблівасці часціц. Месца часціц у сістэме часцін мовы. 

Разрады часціц паводле іх функцыянальнага значэння: семантычныя, 

мадальныя і мадальна-валявыя, эмацыянальна-экспрэсіўныя. 

Словаўтваральныя і формаўтваральныя часціцы. 

Разрады часціц паводле паходжання. Суадносіны вытворных часціц з 

паўназначнымі словамі (займеннікамі, дзеяслоўнымі формамі, прыслоўямі) і 

выклічнікамі. Структура часціц. Састаўныя часціцы як сродак экспрэсіі. 

Утварэнне састаўных часціц. 

Развіццё мадальнага значэння ў часціцах. Пераход у часціцы слоў 

іншых часцін мовы. Роля часціц у тэксце. 

Часціцы як база для ўтварэння злучнікаў і марфем (постфіксаў). 

 

Выклічнікі 

Месца выклічнікаў у сістэме часцін мовы, іх адрозненне ад 

паўназначных і непаўназначных слоў. 

Разрады выклічнікаў паводле значэння: эмацыянальныя, 

волевыяўленчыя (пабуджальныя, імператыўныя) і моўнага этыкету. 

Разрады выклічнікаў паводле пажоджання. Невытворныя і вытворныя 

выклічнікі. Суадносіны вытворных выклічнікаў з назоўнікамі, дзеясловамі, 

прыслоўямі. Выклічнікі-запазычанні з іншых моў. Структурныя тыпы 

выклічнікаў. 

Словаўтварэнне выклічнікаў. Ужыванне выклічнікаў у  вуснай і 

пісьмовай мове. 

Пераход у выклічнікі слоў з іншых часцін мовы (інтэр’ектывацыя). 

Выклічнікі як база для ўтварэння слоў паўназначных часцін мовы і часціц. 

 

Гукаперайманні 

Гукаперайманні, іх функцыі ў сказе і тэксце. Падабенства і адрозненне 

гукаперайманняў ад выклічнікаў. Пытанне аб статусе гукаперайманняў як 

лексічных адзінак (слоў). Лексічная, марфалагічная і сінтаксічная 

характарыстыка гукаперайманняў. 

 

 

  



 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

№п/п Назвы раздзелаў, тэм Колькасць аўдыторных гадзін 

Аўдыторныя 
Самаст. 

работа 
Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 

заняткі 

КСРС 

1. Марфалогія як раздзел 

граматыкі. Часціны 

мовы 

 

2    48 

2. Паўназначныя часціны 

мовы 

14 10   100 

3. Непаўназначныя 

часціны мовы 

2 2   60 

 Усяго: 18 12   208 



 

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТКА 

 

Н
у
м

ар
р
аз

д
зе

л
а,

 т
эм

ы
, 

за
н

я
тк

аў
 

 

 

Назвараздзела, тэмы, заняткаў; 

Пералікпытанняў для вывучэння 

Колькасць аўдыторных гадзін 

М
ат

эр
ы

я
л
ь
н

ае
 

за
б

ес
п

я
ч
эн

н
е 

за
н

я
тк

аў
 (

н
аг

л
я
д

н
ы

я
, 

м
ет

ад
ы

ч
н

ы
я
д

ап
ам

о
ж

н
ік

іі
ін

ш
.)

 

 Л
іт

ар
ат

у
р
а 

 Ф
о
р
м

ы
 к

ан
тр

о
л

ю
 

В
ед

аў
 Л

ек
ц

ы
і 

п
р
ак

ты
ч
н

ы
я 

 (
се

м
ін

ар
ск

ія
) 

 З
ан

я
тк

і 

л
аб

ар
ат

о
р
н

ы
я
 

за
н

я
тк

і 

к
ір

у
ем

ая
 

са
м

ас
то

й
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
эн

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОВА: 

МАРФАЛОГІЯ 

18 12      

1.1. Марфалогія як раздзел граматыкі. Часціны 

мовы 

1. Марфалогія як раздзел граматыкі, яе прадмет і 

задачы. 

2. Сувязь марфалогіі з іншымі раздзеламі 

мовазнаўства. 

3. Асноўныя граматычныя паняцці і адзінкі: 

граматычнае значэнне, граматычны сродак, 

граматычная форма, граматычная катэгорыя. 

4. Класіфікацыйныя (лексіка-граматычныя) і 

словазмяняльныя граматычныя катэгорыі. 

Класіфікацыя граматычных катэгорый паводле 

тыпаў граматычных значэнняў. Бінарныя і 

небінарныя, эквіпалентныя і прыватыўныя 

граматычныя апазіцыі. 

5. Парадыгматычны і функцыянальны падыходы 

да вывучэння граматычных адзінак. 

6. Прынцыпы і крытэрыі аб’яднання слоў у 

часціны мовы. 

7. Сістэма часцін мовы ў сучаснай беларускай 

мове. Спрэчныя пытанні класіфікацыі часцін 

2    Граматыкі 

беларускай 

мовы 

[1, 2, 9, 

11 – 18] 

Самастойная 

работа 



мовы. 

8. Пераходныя з’явы ў сістэме часцін мовы. 

1.2. Паўназначныя часціны мовы 14 10      

1.2.1 Назоўнік і прыметнік як паўназначныя 

часціны мовы. 

1. Назоўнік як часціна мовы. Лексіка-

граматычныя разрады назоўнікаў.  

2. Сістэма граматычных катэгорый назоўніка. 

Катэгорыя роду назоўнікаў. Граматычны род 

абрэвіятурі марфалагічна нязменных назоўнікаў. 

Катэгорыя ліку назоўнікаў. Адзіночналікавыя і 

множналікавыя назоўнікі. Катэгорыя склону 

назоўнікаў.  

3. Скланенне назоўнікаў. Склонавыя канчаткі 

назоўнікаў субстантыўнага, ад’ектыўнага і 

змешанага тыпаў тыпаў скланення. Праблема 

кадыфікацыі склонавых канчаткаў назоўнікаў у 

сучаснай беларускай мове.  

4. Сэнсава-граматычная характарыстыка 

прыметніка, адметнасць ужывання ў маўленні. 

Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў. 

Пераход прыметнікаў з аднаго разраду ў іншы. 

5. Поўныя і кароткія формы якасных 

прыметнікаў. Сцягнутыя формы прыметнікаў. 

Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх 

значэнне і ўтварэнне. Прыметнікі са значэннем 

ацэнкі і меры якасці. 

6. Скланенне якасных, адносных і прыналежных 

прыметнікаў.  
 

2 

 

2 
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1.2.2 Лічэбнік і займеннік у сістэме часцін мовы. 

1. Лічэбнік як часціна мовы. Разрады лічэбнікаў 

паводле значэння і структуры.  Колькасныя 

(уласнаколькасныя і зборныя) лічэбнікі, 

асаблівасці іх сінтаксічнай спалучальнасці з 

назоўнікамі. Дробавыя лічэбнікі. Пытанне аб 

2 2   Матэрыялы 

электроннага 

падручніка 

 

Дапаможнік 

“Сучасная 

[1, 2, 5], 

[9], [11-

18] 

 

Кантрольная 

работа 

 

Тэст у сістэме 

e-University 

 



парадкавых лічэбніках . Няпэўнаколькасныя 

словы. 

2. Простыя, складаныя і састаўныя лічэбнікі, іх 

структура.  

3. Скланенне лічэбнікаў розных разрадаў. 

Ужыванне лічэбнікаў у ролі іншых часцін мовы. 

4. Займеннік як часціна мовы. Семантычная 

класіфікацыя займеннікаў. Разрады займеннікаў 

паводле лексічнага значэння. 

5. Марфалагічная класіфікацыя займеннікаў. 

Разрады займеннікаў паводле суадносін з іншымі 

часцінамі мовы.  Скланенне займеннікаў розных 

разрадаў.  

6. Займеннік як сродак сінтаксічнай арганізацыі 

тэксту. Пранаміналізацыя і яе роля ва ўтварэнні 

займеннікаў. 

 

беларуская 

літаратурная 

мова: спрэчныя 

пытанні” 

 

ВМК 

 

1.2.3. Дзеяслоў 6 2      

 Дзеяслоў як часціна мовы. Пераходныя і 

непераходныя дзеясловы. Зваротныя 

дзеясловы 

1. Асаблівасці семантыкі і граматычная 

адметнасць дзеяслова як носьбіта працэсуальнай 

прыметы. Граматычныя катэгорыі і граматычныя 

формы дзеяслова. Неазначальная форма дзеяслова 

(інфінітыў). 

2. Асновы дзеяслова: інфінітыва і цяперашняга 

(будучага простага) часу.  

3. Пераходныя (прама пераходныя і ўскосна 

пераходныя) і непераходныя дзеясловы, 

асаблівасці іх семантыкі і спалучэння са 

склонавымі формамі назоўніка.  

4. Зваротныя дзеясловы, іх утварэнне і лексіка-

граматычная адметнасць. Разрады зваротных 

дзеясловаў паводле значэння. Зваротныя 

дзеясловы, матываваныя непераходнымі 

2 
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[1, 2, 9], 
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[21] 
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тэму 
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заданні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дзеясловамі. Дзеясловы толькі зваротныя 

(reflexivatantum) у сучаснай беларускай мове. 

Непрэдыкатыўныя катэгорыі дзеяслова 

1. Катэгорыя трывання дзеяслова. Дзеясловы 

закончанага і незакончанага трывання. 

Асаблівасці ўтварэння суадносных 

(карэлятыўных) трывальных пар дзеяслова. 

Аднатрывальныя і двухтрывальныя дзеясловы. 

Спосабы дзеяслоўнага дзеяння як лексіка-

граматычныя разрады дзеяслова. 

2. Катэгорыя стану дзеяслова. Пытанне пра стан 

дзеяслова ў сучаснай лінгвістыцы. Незалежны і 

залежны стан дзеяслова, спосабы і сродкі 

выражэння станавых значэнняў. Аднастанавыя 

дзеясловы. 

Прэдыкатыўныя катэгорыі 

дзеяслова.Спражэнне дзеясловаў 

1. Катэгорыя ладу дзеяслова як словазменная 

марфалагічная катэгорыя. Граматычныя формы 

значэнні абвеснага, загаднага і ўмоўнага ладу. Лад 

і час дзеяслова, лад і асоба дзеяслова, лад і род 

дзеяслова. Абвесны лад, яго значэнне, формы і 

асаблівасці ўжывання. Загадны лад, яго значэнне, 

утварэнне і ўжыванне. Умоўны лад дзеяслова і яго 

граматычнае значэнне. Спосабы ўтварэння 

граматычных форм умоўнага ладу. Ужыванне 

форм аднаго ладу ў значэнні іншага. 

2. Катэгорыя часу дзеяслова. Формы дзеясловаў 

цяперашняга, прошлага і будучага (простага і 

складанага) часу і іх значэнне. Ужыванне форм 

аднаго часу ў значэнні іншага. Сувязь катэгорыі 

часу з катэгорыяй трывання. 

3. Катэгорыя асобы дзеяслова. Граматычныя 

значэнні першай, другой і трэцяй асобы 

адзіночнага і множнага ліку, іх выражэнне і 

ўжыванне. Безасабовыя дзеясловы, іх значэнне, 
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граматычныя формы і ўжыванне. Выкарыстанне 

форм адной асобы са значэннем іншай. 

4. Катэгорыі роду і ліку дзеясловаў, іх формы і 

спецыфіка функцыянавання. Суадноснасць 

катэгорыі роду і катэгорыі асобы дзеяслова. 

5. Словазмяняльныя класы і групы дзеясловаў. 

Прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы 

дзеясловаў.  

6. Спражэнне дзеясловаў. Сістэма асабовых 

канчаткаў дзеясловаў першага і другога 

спражэння. Спосабы вызначэння спражэнняў 

дзеяслова. Рознаспрагальныя дзеясловы. 

3. Сэнсавая і выяўленчая роля дзеяслова ў тэкстах 

розных стыляў. 

1.2.4 Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як 

атрыбутыўныя формы дзеяслова 

1. Дзееепрыметнік як дзеяслоўна-іменная форма 

дзеяслова. Граматычная характарыстыка 

дзеепрыметнікаў. Пытанне аб месцы 

дзеепрыметнікаў у сістэме часцін мовы. 

Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, 

цяперашняга і прошлага часу, іх значэнні, 

спосабы ўтварэння, асаблівасці ўжывання ў 

сучаснай беларускай мове. Поўныя і кароткія 

формы дзеепрыметнікаў залежнага стану і іх 

ужыванне. Ад’ектывацыя і субстантывацыя 

дзеепрыметнікаў. 

2. Дзеепрыслоўе як дзеяслоўна-прыслоўная форма 

дзеяслова. Граматычная характарыстыка 

дзеепрыслоўя. Пытанне аб месцы дзеепрыслоўя у 

сістэме часцін мовы. Утварэнне дзеепрыслоўяў 

незакончанага і закончанага трывання. Ужыванне 

дзеепрыслоўяў у сучаснай беларускай мове. 

Адвербіялізацыя дзеепрыслоўяў. 
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1.2.5. Прыслоўе. Безасабова-прэдыкатыўныя словы.  2 2   Матэрыялы [1, 2, 7, Камп’ютарныя 



1. Прыслоўе як часціна мовы. Знамянальныя і 

займеннікавыя прыслоўі. Лексіка-граматычныя 

разрады прыслоўяў: азначальныя і акалічнасныя. 

Ступені параўнання якасных прыслоўяў, іх 

утварэнне і ўжыванне. Марфаналагічныя з’явы 

пры ўтварэнні форм ступеней параўнання. 

Спосабы ўтварэння прыслоўяў. Пераход 

прыслоўяў у іншыя часціны мовы. 

Тэкстаўтваральная роля прыслоўяў. 

2. Пытанне аб безасабова-прэдыкатыўных словах 

(словах катэгорыі стану) ў лінгвістычнай 

літаратуры. Безасабова-прэдыкатыўныя словы як 

асобны лексіка-граматычны клас, іх 

семантычныя, марфалагічныя, словаўтваральныя, 

сінтаксічныя адметнасці. 

 

электроннага 

падручніка; 

Зборнік тэкстаў 

для 

лінгвістычнага 

аналізу 

9], [11-

18], [20] 

 

тэсты 

 

 

 

Марфалагічны 

разбор 

1.2.6. Непаўназначныя часціны мовы 

1. Непаўназначныя часціны мовы ў сучаснай 

беларускай мове. Мадальныя словы, іх месца ў 

сістэме часцін мовы.  

2. Агульная характарыстыка службовых слоў. 

Класіфікацыя службовых слоў паводле 

граматычных значэнняў і функцый у сказе.  

3. Прыназоўнікі як службовыя словы. 

Класіфікацыя прыназоўнікаў паводле паходжання 

і структуры. Значэнні прыназоўнікаў. Асаблівасці 

ўжывання прыназоўнікаў у беларускай мове. 

Пераход паўназначных слоў у прыназоўнікі 

(прэпазіцыяналізацыя). 

4. Злучнікі як службовыя словы. Класіфікацыя 

злучнікаў паводле функцыянальнага значэння, 

паходжання, саставу, спосабу ўжывання. Пытанне 

аб звязках у лінгвістычнай літаратуры.  

5. Часціца як службовая часціна мовы. Разрады 

часціц паводле іх функцыянальнага значэння і 

паходжання. Структура часціц. Пераход у часціцы 

2 2   Матэрыялы 

электроннага 

падручніка 

 

ВМК 

 

Інфармацыйна-

даведачныя 

матэрыялы 

 

[1 – 8], 

[15], [19 

– 21] 

 

Кантрольная 

работа 

 

 

 

Тэст у сістэме 

e-University 

 



слоў іншых часцін мовы.  

6. Месца выклічнікаў у сістэме часцін мовы. 

Разрады выклічнікаў паводле значэння і 

паходжання. Пераход у выклічнікі слоў з іншых 

часцін мовы (інтэр’ектывацыя). Гукаперайманні, 

іх функцыі ў сказе і тэксце.  
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