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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 



Курс “Сінтаксіс простага сказа”, “Сінтаксіс складанага сказа і тэксту” 

чытаецца для студэнтаў 4-га курса завочнай формы навучання спецыяльнасці 

“Беларуская філалогія” і з’яўляецца важным звяном у сістэме іх агульнай 

філалагічнай адукацыі. Разам з канкрэтнымі вучэбнымі задачамі ставяцца 

задачы па асваенні нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны беларускага 

народа. Гэта адна з умоў фарміравання прафесійнай лінгвістычнай кампетэнцыі 

будучых настаўнікаў-філолагаў агульнаадукацыйных школ, каледжаў, ліцэяў, 

гімназій, а таксама работнікаў асветы, культуры, друку, навукова-даследчых 

устаноў. 

Курс зарыентаваны на вытлумачэнне сінтаксічных з’яў у структурна-

семантычным і функцыянальна-камунікатыўным аспектах, на выяўленне 

адметных спецыфічных заканамернасцей у беларускім сінтаксісе – з’явы 

дынамічнай і рухомай.  

Прадугледжваецца збалансаваная прэзентацыя звестак тэарэтычнага 

характару і практычнай часткі, што скарэктавана з улікам самастойнай 

падрыхтоўкі і выканання кантрольных работ. Студэнты павінны засвоіць веды 

па сінтаксісе сучаснай беларускай мовы ў такой ступені, каб дасканала 

валодаць яе сродкамі, а беларускую мову ўсведамляць як грамадскую з’яву і 

пэўную семіятычную сістэму. 

Кантрольныя работы і практычныя заняткі скіраваны на замацаванне і 

паглыбленне тэарэтычных ведаў, што паспрыяе выпрацоўцы ў студэнтаў 

самастойных навуковых поглядаў на моўныя з’явы і працэсы, дапаможа ім 

грунтоўна авалодаць нормамі літаратурнай мовы, паскорыць набыццё навыкаў 

самастойнага аналізу моўных з’яў і фактаў.  

Змест і задачы курса скіраваны на тое, каб сфарміраваць у студэнтаў 

правільныя навуковыя погляды на сінтаксічную сістэму сучаснай беларускай 

мовы, дапамагчы авалодаць ёй, набыць устойлівыя навыкі самастойнага 

сінтаксічнага аналізу, удасканаліць сістэму звязнага маўлення. 

Спіс рэкамендаванай літаратуры, які змешчаны ў канцы праграмы, уключае 

найбольш важныя працы як па ўсім вучэбным курсе, так і па асобных 

раздзелах. 
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СІНТАКСІС 

Прадмет і задачы сінтаксісу. Сінтаксіс сярод лінгвістычных дысцыплін. 

Асноўныя аспекты апісання сінтаксісу: структурны, камунікатыўны, 

функцыянальны, семантычны, структурна-семантычны, прагматычны, 

стылістычны. Сучасная беларуская сінтаксічная навука: актуальны стан, 

праблемы, канцэпцыі. 

Паняцце сінтаксічнай сувязі. Асноўныя віды сінтаксічнай сувязі: злучэнне 

(паратаксіс) і падпарадкаванне (гіпатаксіс). Асноўныя віды сінтаксічных 

адносін: прэдыкатыўныя, непрэдыкатыўныя: злучальныя (паратаксічныя), 

падпарадкавальныя (гіпатаксічныя). Сродкі выражэння сінтаксічнай сувязі ў 

словазлучэнні, простым сказе, складаным сказе.  

Паняцце валентнасці, яе тыпы: лагічная, семантычная, сінтаксічная 

валентнасць; абавязковая (аблігаторная), неабавязковая (факультатыўная) 

валентнасць. Паняцце дыстрыбуцыі. Валентнасць і дыстрыбуцыя.  

Паняцце спалучальнасці. Валентнасць і спалучальнасць. Семантычная, 

сінтаксічная, лексічная спалучальнасць слоў у беларускай мове. 

Спалучальнасныя ўласцівасці розных часцін мовы.  

Сістэма сінтаксічных адзінак: сінтаксема, словазлучэнне, просты сказ, 

складаны сказ, складанае сінтаксічнае цэлае (звышфразавае адзінства), тэкст. 

Мова як сістэма vs. маўленне як рэалізацыя моўнай сістэмы (канцэпцыя 

А.Я. Міхневіча). Сказ (адзінка мовы) як мадэль. Выказванне (адзінка маўлення) 

як рэалізацыя мадэлі ў маўленні. 

Словазлучэнне 

Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Дыферэнцыяльныя прыметы 

словазлучэння. Словазлучэнне і слова. Словазлучэнне і сказ. Структурная схема 

і парадыгма словазлучэнняў. 

Асноўныя падыходы да разумення граматычнай прыроды словазлучэнняў: 

“вузкі” (словазлучэнні – толькі падпарадкавальныя словаспалучэнні; працы 

М.С. Яўневіча, П.У. Сцяцко, В.У. Протчанкі, Л.П. Падгайскага, А.І. Наркевіча, 

А.Я. Міхневіча); “залатая сярэдзіна” (словазлучэннямі з’яўляюцца ўсе 

непрэдыкатыўныя словаспалучэнні; працы Л.І. Бурака, М.Г. Булахава); 

“шырокі” (словазлучэнні – як прэдыкатыўныя, так і непрэдыкатыўныя 

словаспалучэнні; працы (Г.Н. Клюсава). Аб’ём паняцця “словазлучэнне”. 

Праблема вылучэння прэдыкатыўных і паратаксічных словазлучэнняў. 

Класіфікацыя словазлучэнняў у сучаснай лінгвістычнай літаратуры: 

свабодныя і несвабодныя; прэдыкатыўныя і непрэдыкатыўныя; простыя і 

складаныя. Лексіка-граматычныя тыпы словазлучэнняў: назоўнікавыя, 

прыметнікавыя, лічэбнікавыя, займеннікавыя, дзеяслоўныя і прыслоўныя. 

Сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні ў сучаснай беларускай мове: 

структура, значэнне, функцыі. 

Сінтаксічная сувязь кампанентаў непрэдыкатыўных словазлучэнняў: 

злучальная (паратаксічная) і падпарадкавальная (гіпатаксічная). 

Дыферэнцыяльныя прыметы злучальнай сувязі: адкрытасць / закрытасць. 

Разнавіднасці злучальнай сувязі: з’яднанне, раз’яднанне, перараз’яднанне. 



Дыферэнцыяльныя прыметы падпарадкавальнай сувязі: прадказальнасць / 

непрадказальнасць, абавязковасць / неабавязковасць. Разнавіднасці 

падпарадкавальнай сувязі: дапасаванне (поўнае і няпоўнае; склонавы 

паралелізм); кіраванне (беспрыназоўнікавае і прыназоўнікавае; моцнае і 

слабае); прымыканне (уласнае і іменнае). Размежаванне выпадкаў слабага 

кіравання і іменнага прымыкання. Асаблівасці і нацыянальная адметнасць 

дапасавання і кіравання ў беларускай літаратурнай мове. 

Тыпалогія семантыка-сінтаксічных адносін паміж кампанентамі 

падпарадкавальнага (гіпатаксічнага) словазлучэння: аб’ектныя, суб’ектныя, 

азначальныя (атрыбутыўныя), акалічнасныя (сітуацыйныя), камплетыўныя. 

Сінкрэтызм семантыка-сінтаксічных адносін на ўзроўні падпарадкавальнага 

словазлучэння. Сродкі выражэння семантыка-сінтаксічных адносін. 

Сінтаксічная сінаніміка сучаснай беларускай мовы. 

Сказ 

Паняцце сказа. Сказ як прэдыкатыўная адзінка мовы. Дыферэнцыяльныя 

прыметы сказа: камунікатыўнасць, прапазіцыйнасць, прэдыкатыўнасць, 

граматычная і інтанацыйная аформленасць, сэнсавая закончанасць і 

самастойнасць. 

Прэдыкатыўнасць як асноўная сінтаксічная катэгорыя сказа. Субкатэгорыі 

прэдыкатыўнасці: мадальнасць, тэмпаральнасць, персанальнасць. 

Монапрэдыкатыўнасць і поліпрэдыкатыў насць як адрознівальныя прыметы 

простага і складанага сказаў. 

Граматычнае значэнне і граматычная форма сказа. Паняцце сінтаксічнай 

мадэлі сказа. 

Сінтаксічная мадэль vs. структурная схема сказа. Універсальнае і 

спецыфічнае ў сінтаксічных мадэлях беларускай мовы (пры супастаўленні з 

рускай і іншымі мовамі). 

Сінтаксічная парадыгма (сінтаксічнае поле) сказа. 

Сінтаксічная сувязь кампанентаў сказа. Разнавіднасці прэдыкатыўнай 

сувязі: каардынацыя, суразмяшчэнне, прыцягненне. Паўпрэдыкатыўная сувязь. 

Далучальная сувязь. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж кампанентамі 

сказа, сродкі іх выражэння і спосабы рэалізацыі ў беларускай мове. 

Класіфікацыя сказаў: паводле будовы – простыя і складаныя; паводле 

мадальнасці – сцвярджальныя і адмоўныя; паводле мэты выказвання – 

апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя; паводле інтанацыі – няклічныя і 

клічныя; паводле структурнай арганізацыі – члянімыя і нечлянімыя; паводле 

колькасці саставаў – аднасастаўныя і двухсастаўныя; паводле наяўнасці / 

адсутнасці пашыральнікаў прэдыкатыўнай асновы сказа – развітыя і 

неразвітыя; паводле наяўнасці / адсутнасці структурна неабходных 

кампанентаў – поўныя і няпоўныя; паводле наяўнасці / адсутнасці элементаў 

ускладнення – ускладненыя і няўскладненыя. 

Аспекты вывучэння сказа: структурны, семантычны, структурна-

семантычны, камунікатыўны, прагматычны і інш. 

 

Просты сказ 



Паняцце простага сказа. Дыферэнцыяльныя прыметы простаг а сказа. 

Просты сказ як двухбаковая сінтаксічная адзінка з узаемаабумоўленымі планам 

зместу (семантычнай, глыбіннай структурай) і планам выражэння (фармальнай, 

паверхневай структурай). Паняцце глыбіннага і паверхневага сінтаксісу. 

Суадносіны глыбіннай і паверхневай структур сказа. 

Семантычная арганізацыя простага сказа. Намінатыўнае значэнне сказа. 

Дыктум (прапазіцыя) і модус як два складнікі намінатыўнага значэння сказа. 

Структура пазамоўнай сітуацыі – семантычная структура сказа. 

Паняцце прапазіцыі. Тыпы прапазіцый: падзейная (існавання, стану, руху, 

успрымання, дзеяння) і лагічная (характарызацыі, ідэнтыфікацыі, рэляцыі). 

Структура прапазіцыі: прэдыкат і актанты (аргументы, семантычныя функцыі 

(ролі), глыбінныя склоны), іх тыпы. Сірканстанты, атрыбуты, іх тыпы. 

Фармальная арганізацыя простага сказа. Традыцыйнае вучэнне аб членах 

сказа. Галоўныя і даданыя члены сказа як канструктыўныя кампаненты 

фармальнай структуры сказа. Сучасны стан вучэння аб членах сказа. Праблема 

вылучэння галоўных і даданых членаў сказа ў сучаснай лінгвістыцы. Крытыка 

традыцыйнага вучэння аб членах сказа ў рэчышчы функцыянальнага сінтаксісу 

і функцыянальна-камунікатыўнай граматыкі. 

Двухсастаўны сказ як асноўны структурна-семантычны тып простага сказа. 

Прэдыкатыўная аснова простага сказа. Суадносіны дзейніка і выказніка ў 

фармальнай структуры сказа. Вербацэнтрычная канцэпцыя сказа. 

Структурныя тыпы дзейніка і выказніка і спосабы іх выражэння ў сучаснай 

беларускай мове. Сувязь паміж дзейнікам і выказнікам і яе разнавіднасці. 

Праблема аднародных дзейнікаў і выказнікаў. 

Даданыя члены сказа: дапаўненне (прамое / ускоснае); азначэнне 

(дапасаванае / недапасаванае; прыдатак); акалічнасць (месца, часу, прычыны, 

мэты, спосабу дзеяння, меры і ступені, умовы, уступкі). Марфалагізаваныя і 

немарфалагізаваныя, дэтэрмінаваныя і недэтэрмінаваныя даданыя члены сказа. 

Сінкрэтызм у сістэме членаў сказа. 

Лінгвістычны статус аднасастаўных сказаў. Фармальная арганізацыя 

структурнай асновы аднасастаўных сказаў, яе пашырэнне. Традыцыйная 

класіфікацыя аднасастаўных сказаў, крытэрыі іх размежавання. Дзеяслоўна-

адвербіяльныя (выказнікавыя) сказы: пэўна-асабовыя, абагульнена-асабовыя, 

няпэўна-асабовыя, безасабовыя, інфінітыўныя. Праблема вылучэння 

абагульнена-асабовых сказаў. Размежаванне безасабовых і інфінітыўных сказаў 

у рэчышчы традыцыйнага беларускага сінтаксісу. Субстантыўныя 

(дзейнікавыя) сказы: намінатыўныя, назыўныя, вакатыўныя, генітыўныя, 

канструкцыі з “назоўным уяўлення”. 

Семантычная арганізацыя аднасастаўных сказаў. Кваліфікацыі 

аднасастаўных сказаў у рэчышчы семантычнага падыходу. Праблема 

вылучэння аднасастаўных сказаў (канцэпцыя “аб прынцыповай двухсастаў 

насці сказа”). Аднасастаўныя сказы як вынік камунікатыўнай рэалізацыі 

двухсастаўнай мадэлі. 

Ускладненне простага сказа як спосаб пашырэння яго структурнай схемы. 

Ускладненне і катэгорыя прэдыкатыўнасці. Семантычныя і сінтаксічныя 

аспекты ўскладненых сказаў. Інтанацыйнае афармленне ўскладнення. 

Сказы з аднароднымі членамі: арганізацыя, семантыка-сінтаксічныя 

адносіны паміж кампанентамі аднароднага рада, функцыі аднародных членаў 

сказа. Сінтаксічная сувязь паміж аднароднымі членамі: адкрытая / закрытая, 



злучнікавая / бяззлучнікавая. Абагульняльныя словы пры аднародных членах 

сказа. 

Сказы з адасобленымі членамі сказа. Умовы адасаблення членаў сказа: 

семантычныя, граматычныя, камунікатыўныя. Сінтаксічная сувязь пры 

адасабленні: паўпрэдыкатыўная, паясняльная. Тыпы адасобленых кампанентаў. 

Сказы з параўнальнымі зваротамі. Структура, тыпы, значэнне, функцыі 

параўнальных зваротаў у сказе. 

Сказы з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі, іх структура і функцыі. 

Размежаванне пабочных і ўстаўных канструкцый. Агульнае і адрознае паміж 

пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі. 

Сказы са звароткам. Структура, функцыі і значэнне зваротка ў сказе. 

Сказы з мадальнымі часціцамі і выклічнікамі. Значэнне і функцыі 

сцвярджальных, адмоўных, пытальных і эмацыянальных слоў у сказе. 

Камунікатыўная арганізацыя простага сказа. Сказ і выказванне. Актуальнае 

чляненне выказвання. Кампаненты актуальнага члянення. Сродкі актуальнага 

члянення і актуалізацыі выказвання (парадак слоў, інтанацыя, лагічны націск, 

службовыя словы і інш.). Парадак слоў і актуальнае чляненне. Прамы і 

адваротны (інверсійны) парадак размяшчэння кампанентаў у выказванні. 

Спосабы выражэння тэмы і рэмы ў простым сказе. Камунікатыўная парадыгма 

сказа. Асноўныя камунікатыўна-сінтаксічныя тыпы выказванняў у беларускай 

мове. Тыпалогія выказванняў: нейтральныя / экспрэсіўныя, расчлянёныя / 

нерасчлянёныя (з нулявой тэмай), сінтагматычна незалежныя / сінтагматычна 

залежныя (абумоўленыя). 

Суадносіны камунікатыўнага і фармальна-сінтаксічнага члянення 

выказвання. 

Складаны сказ 

Паняцце складанага сказа. Семантычная, фармальная і камунікатыўная 

арганізацыя складанага сказа. Дыферэнцыяльныя рысы складанага сказа 

(поліпрэдыкатыўнасць, поліпрапазіцыйнасць і інш.). Ізамарфізм складанага 

сказа і словазлучэння. Граматычнае значэнне і граматычная форма складаных 

сказаў. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж прэдыкатыўнымі часткамі 

складаных сказаў, сродкі іх выражэння (інтанацыя, злучнікі і злучальныя 

словы). 

Прынцыпы класіфікацыі складаных сказаў. Асноўныя падыходы да 

класіфікацыі складаных сказаў. Структурна-семантычны падыход: злучнікавыя 

сказы: складаназлучаныя, складаназалежныя; бяззлучнікавыя сказы. Падыход 

“ад зместу да формы” (канцэпцыя А.Я. Міхневіча): складаназлучаныя сказы: 

злучнікавыя, бяззлучнікавыя; складаназалежныя сказы: злучнікавыя, 

бяззлучнікавыя. Праблема вылучэння бяззлучнікавых сказаў. 

Паняцце складаназлучанага сказа. Дыферэнцыяльныя прыметы 

складаназлучаных сказаў: адносная аўтаномнасць, адносная раўнапраўнасць 

прэдыкатыўных частак, наяўнасць злучальных сродкаў сувязі. 

Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі, размеркавальнымі, супраціўнымі, 

далучальнымі злучнікамі. Складаназлучаныя сказы аднароднага і 

неаднароднага складу, адкрытай і закрытай структуры. Семантыка-

сінтаксічныя адносіны паміж прэдыкатыўнымі часткамі складаназлучаных 

сказаў і спосабы іх выражэння. Шматкампанентныя складаназлучаныя сказы. 

Складаназлучаныя сказы згрупіраванай і незгрупіраванай будовы. 



Паняцце складаназалежнага сказа. Дыферэнцыяльныя прыметы 

складаназалежных сказаў: характар сінтаксічнай сувязі – гіпатаксіс, 

іерархізаванасць будовы складаназалежных сказаў, наяўнасць 

падпарадкавальных сродкаў сувязі (злучнікаў і злучальных слоў). Падыходы да 

класіфікацыі складаназалежных сказаў: функцыянальны, марфалагічны, 

фармальны, структурна-семантычны.  

Функцыянальны падыход да класіфікацыі складаназалежных сказаў. 

Складаназалежныя сказы з даданымі дзейнікавымі, выказнікавымі, 

дапаўняльнымі, азначальнымі і акалічнаснымі часткамі. Семантыка-

сінтаксічныя адносіны паміж галоўнай і даданай часткамі складаназалежных 

сказаў і спосабы іх выражэння. 

Структурна-семантычны падыход да класіфікацыі складаназалежных 

сказаў. Тып складаназалежных сказаў паводле стр уктуры: складаназалежныя 

сказы расчлянёнай, нерасчлянёнай, кантамінаванай структуры. Асноўныя 

сродкі сувязі: падпарадкавальныя злучнікі, злучальныя словы (рэляты), 

указальныя словы (карэляты), апорныя словы. Праблема размежавання 

злучнікаў і злучальных сло ў у складаназалежных сказах. 

Складаназалежныя сказы нерасчлянёнай (прыслоўнай) структуры, 

асаблівасці іх арганізацыі. 

Структурна-семантычныя тыпы складаназалежных сказаў нерасчлянёнай 

структуры: прысубстантыўна-атрыбутыўныя, тлумачальна-аб’ектныя, 

прыкампаратыўна-аб’ектныя, прызайменнікава-суадносныя. 

Складаназалежныя сказы расчлянёнай (прысастаўнай, прыфразавай) 

структуры, асаблівасці іх арганізацыі. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

прэдыкатыўнымі часткамі такіх сказаў, спосабы іх выражэння. Тыпалогія 

складаназалежных сказаў расчлянѐнай структуры. 

Складаназалежныя сказы кантамінаванай будовы, асаблівасці іх 

арганізацыі. 

Шматкампанентныя складаназалежныя сказы. Тыпы падпарадкавання на 

ўзроўні складаназалежных сказаў з некалькімі даданымі часткамі: паслядоўнае 

падпарадкаванне; сузалежнае падпарадкаванне: аднароднае і неаднароднае; 

камбінацыя розных тыпаў падпарадкавання. 

Паняцце бяззлучнікавага складанага сказа. Дыферэнцыяльныя прыметы 

бяззлучнікавых сказаў: дыфузнасць, размытасць семантыкі, недастатковая 

дыферэнцыраванасць значэнняў бяззлучнікавых сказаў; адсутнасць злучальных 

сродкаў сувязі. Бяззлучнікавыя сказы аднароднага і неаднароднага складу, 

адкрытай і закрытай структуры. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

прэдыкатыўнымі часткамі бяззлучнікавых сказаў і спосабы іх выражэння. 

Шматкампанентныя бяззлучнікавыя сказы. Бяззлучнікавыя сказы згрупіраванай 

і незгрупіраванай будовы. 

Камбінаваныя складаныя сказы. Дыферэнцыяльныя прыметы камбінаваных 

складаных сказаў: наяўнасць розных відаў сувязі; больш за два ўзроўні 

члянення; згрупаванасць структуры. Паняцце генеральнай сувязі. Разнавіднасці 

камбінаваных сказаў, іх структура і значэнне. Сувязь прэдыкатыўных частак у 

камбінаваных складаных сказах. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

часткамі камбінаваных сказаў і спосабы іх выражэння. 

Складанае сінтаксічнае цэлае (ССЦ) 



Складанае сінтаксічнае цэлае (звышфразавае адзінства, празаічная страфа) 

як мінімальная адзінка тэксту. Асноўныя крытэрыі вылучэння ССЦ: лагічны, 

семантычны, граматычны. Паняцце мікратэмы. ССЦ і абзац. Суадносіны ССЦ і 

абзаца. Асноўныя функцыі абзаца. 

Сродкі міжфразавай сувязі на ўзроўні ССЦ: уласна лексічныя, лексіка-

граматычныя, граматычныя. Віды сувязі ў ССЦ: ланцужковая, паралельная, 

далучальная, змешаная. Тыпы рэматычнай дамінанты ССЦ: прадметная, 

якасная, статальная, акцыянальная, статальна-дынамічная, імпрэсіўная, 

сінкрэтычная. 

Семантычная і структурная арганізацыя складанага сінтаксічнага цэлага. 

Камунікатыўная арганізацыя складанага сінтаксічнага цэлага. Тэма-

рэматычная структура складанага сінтаксічнага цэлага. Тыпы тэма-

рэматычных ланцужкоў: простая лінейная паслядоўнасць, паслядоўнасць са 

скразной тэмай, паслядоўнасць з вытворнымі тэмамі, паслядоўнасць з 

расшчэпленай тэмай. 

Тэкст 

Тэкст як сінтаксічная адзінка. Паняцце тэксту і дыскýрсу. Падыходы да 

даследавання граматычнай прыроды тэксту: структурны (граматычны), 

семантычны, стылістычны, камунікатыўны, псіхалінгвістычны, семіятычны, 

прагматычны, кагнітыўны і інш. Катэгорыі тэксту. Структура тэксту, тыпы 

сувязі ў ім, сродкі яе рэалізацыі. Асаблівасці арганізацыі тэкстаў розных 

стыляў. 

Функцыянальна-сэнсавая тыпалогія тэкстаў: апавяданне, апісанне, 

разважанне. Семантыка-сінтаксічная адметнасць іх арганізацыі. 

Чужая мова 

Чужая мова, яе віды (простая, ускосная і няўласна-простая) і спосабы 

ўвядзення ў кантэкст. Сінтаксічныя асаблівасці разнавіднасцей чужой мовы. 

Чужая мова і словы аўтара, сувязь і ўзаемаадносіны паміж імі.  

Рэпліка, маналог, дыялог, палілог, цытата, іх арганізацыя, функцыі і 

стылістычная роля. 

Пунктуацыя 

Прадмет і задачы пунктуацыі. Пунктуацыя як графічны сродак пісьмовай 

мовы. Значэнне пунктуацыі. 

Асновы сучаснай пунктуацыі. Пунктуацыя і граматычная будова сказа. 

Пунктуацыя і інтанацыйнае афармленне сказа. 

Нарматыўнасць сучаснай пунктуацыі. Прынцыпы беларускай 

пунктуацыі. Пунктуацыйныя варыянты і іх значэнне. 

Класіфікацыя знакаў прыпынку. Раздзяляльныя і выдзяляльныя знакі 

прыпынку. Агульная характарыстыка знакаў прыпынку і асноўных правіл іх 

пастаноўкі ў пісьмовым тэксце. 
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15. СІНТАКСІС 

1. Прадмет і задачы сінтаксісу. 

2. Асноўныя сінтаксічныя катэгорыі і паняцці. 

3. Сістэма сінтаксічных адзінак. 

4. Аспекты даследавання сінтаксічных аб’ектаў. 

5. Сінтаксіс і іншыя ўзроўні мовы. 

– – – – Камп’ютар-

ная прэзен-

тацыя № 1 

[Арутюнова 1990, с. 448–

451] 

[Булахаў 1959, с. 5–11] 

[Бурак 1987, с. 3–12] 

[Міхневіч 1994, с. 484–486] 

[Рамза 2003, с. 9–16] 

Кантрольная 

работа №7;  

E-university: 

Модуль № 1 

(камп’ютар-

нае тэсціра-

ванне) 

   15.1. Словазлучэнне  
1. Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка, яго 

дыферэнцыяльныя прыметы. 

2. Тыпалогія словазлучэнняў. 

3. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

кампанентамі словазлучэння і сродкі іх 

выражэння. 

4. Падпарадкавальная сінтаксічная сувязь 

кампанентаў словазлучэння і яе 

разнавіднасці. 

5. Асаблівасці (нацыянальная адметнасць) 

дапасавання і кіравання ў беларускай 

літаратурнай мове. 

2 2 – – Камп’ютар-

ная прэзен-

тацыя № 2 

[Арашонкава, Лемцюгова, 

1991] 

[Бандарэнка 1975, с. 46–55] 

[Бандарэнка 1981] 

[Беларуская граматыка 

1986, с. 6–113] 

[Беларуская мова: 

Энцыклапедыя 1994, с. 

513–515] 

[Бурак 1987, с. 12–32] 

[Граматыка беларускай 

мовы 1966, с. 7–248] 

[Кароткая граматыка 

беларускай мовы 2009, с. 

7–37] 

Кантрольная 

работа № 7; 

вуснае 

апытванне; 

E-university: 

Модуль № 1 

(камп’ютар-

нае тэсціра-

ванне) 



[Каўрус 1997, с. 290–307] 

[Клюсаў, Юрэвіч 1972, с. 

15–46] 

[Конюшкевич 1994, с. 7–42] 

[Кривицкий и др. 1990, с. 

220–243] 

[Лепешаў 2002, с. 185–192.] 

[Міхневіч 1965] 

[Міхневіч, Рамза 2005] 

[Падгайскі 1971] 

[Плотнікаў, Трайкоўская 

2004, с. 219–243] 

[Плотнікаў, Антанюк  

2003, с. 236–258] 

[Рамза 2003, с. 18–56] 

[Сцяцко 2002, с. 85–95] 

[Чалюк 2004, с. 10–31] 

[Яўневіч 1977]  

   15.2. Сказ 

1. Паняцце сказа. Дыферэнцыяльныя прыметы 

сказа. 

2. Прэдыкатыўнасць як асноўная сінтаксічная 

катэгорыя сказа. 

3. Граматычнае значэнне і граматычная форма 

сказа. 

4. Сінтаксічная сувязь кампанентаў сказа. 

5. Класіфікацыя сказаў. 

2 – – – Камп’ютар-

ная прэзен-

тацыя № 3 

[Абабурка 1992, с. 182–186] 

[Беларуская граматыка 

1986, с. 114–271] 

[Беларуская мова: 

Энцыклапедыя 1994, с. 

326–327] 

[Беларуская мова: 

Хрэстаматыя 2005, с. 411–

447.] 

[Бурак 1987, с. 32–50] 

[Виноградов 1975, с. 53–87] 

[Клюсаў, Юрэвіч 1972, с. 

15–46] 

[Конюшкевич 1994, с. 43–

76] 

[Кривицкий и др. 1990, с. 

245–248; 306–309] 

[Плотнікаў, Антанюк  

2003, с. 258–262] 

Кантрольная 

работа №7; 

E-university: 

Модуль № 1 

(камп’ютар-

нае тэсціра-

ванне) 



[Рагаўцоў 2001, с. 25–64] 

[Рамза 2003, с. 57–68] 

[Сямешка і інш. 1996, с. 

496–511]  

   15.3. Просты сказ 

1. Фармальная арганізацыя простага сказа. 

Традыцыйнае вучэнне аб членах сказа. 

Галоўныя і даданыя члены сказа як 

канструкцыйныя кампаненты фармальнай 

структуры сказа. 

2. Прэдыкатыўная аснова простага сказа. 

Суадносіны дзейніка і выказніка ў 

фармальнай структуры сказа. 

3. Структурныя тыпы дзейніка і выказніка і 

спосабы іх выражэння ў сучаснай беларускай 

мове.  

4. Сувязь паміж дзейнікам і выказнікам і яе 

разнавіднасці. Спецыфіка выражэння пазіцыі 

выказніка ў беларускай мове. 

5. Даданыя члены сказа: тыпалогія, спосабы іх 

выражэння ў сказе. 

6. Марфалагізаваныя і немарфалагізаваныя, 

дэтэрмінаваныя і недэтэрмінаваныя даданыя 

члены сказа. Сінкрэтызм у сістэме членаў 

сказа. 

4 4 – – Камп’ютар-

ная прэзен-

тацыя № 4, 

5 

[Абабурка 1992, с. 182–186] 

[Бабайцева 1988] 

[Беларуская граматыка 

1986, с. 114–271] 

[Беларуская мова: 

Энцыклапедыя 1994, с. 

536–538] 

[Булахаў 1959, с. 36–57] 

[Бурак 1982, с. 30–39] 

[Бурак 1987, с. 50–99] 

[Бурак 1993, с. 108–112] 

[Граматыка беларускай 

мовы 1966, с. 251–349] 

[Клюсаў, Юрэвіч 1972, с. 

15–46, 68–196] 

[Клюсаў 1993, с. 87–97] 

[Кривицкий и др. 1990, с. 

244–274] 

[Лепешаў 2002, с. 182–185, 

192–194] 

[Ломтев 1956, с. 140–289] 

[Міхей 1984, с. 21–24.] 

[Плотнікаў, Трайкоўская 

2004, с. 253–274] 

[Правілы беларускай 

арфаграфіі і пунктуацыі 

2008, с. 68–140] 

[Пунктуацыя: кароткі 

комплексны дапам.-давед.  

2006, с. 10–11] 

[Рабчинская 1994, с. 49–

101] 

[Рагаўцоў 2001, с. 25–64] 

Кантрольная 

работа № 7; 

вуснае 

апытванне; 

E-university: 

Модуль № 1 

(камп’ютар-

нае тэсціра-

ванне) 



[Рамза 2003, с. 68–96] 

[Сінтаксіс беларускай 

мовы 1939, с. 26–30] 

[Супрун 1972. С. 264–270] 

[Чеснокова 1991] 

[Яўневіч 1987, с. 34–73] 

   15.4. Складаны сказ 

1. Паняцце складанага сказа. Дыферэнцыяльныя 

рысы складанага сказа. 

2. Семантычная, фармальная і камунікацыйная 

арганізацыя складанага сказа. 

3. Граматычнае значэнне і граматычная форма 

складаных сказаў. 

4. Прынцыпы класіфікацыі складаных сказаў. 

5. Асноўныя падыходы да класіфікацыі 

складаных сказаў (структурна-семантычны 

падыход і падыход “ад зместу да формы”) 

6. Паняцце складаназлучанага сказа. 

Дыферэнцыяльныя прыметы 

складаназлучаных сказаў. 

7. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

прэдыкатыўнымі часткамі складаназлучаных 

сказаў і спосабы іх выражэння. 

8. Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі, 

размеркавальнымі, супраціўнымі, 

далучальнымі злучнікамі, аднароднага і 

неаднароднага складу, адкрытай і закрытай 

структуры. 

9. Паняцце складаназалежнага сказа. 

Дыферэнцыяльныя прыметы 

складаназалежных сказаў. 

10. Падыходы да класіфікацыі складаназалежных 

сказаў: функцыянальны, марфалагічны, 

фармальны, структурна-семантычны. 

6 4 – – Камп’ютар-

ная прэзен-

тацыя № 6 

[Бандарэнка 1981, с. 71–73] 

[Беларуская граматыка 

1986, с. 272–320] 

[Беларуская мова: 

Сінтаксіс. Пунктуацыя 

1989, с. 254–257] 

[Беларуская мова: 

Энцыклапедыя 1994, с. 

448–545] 

[Беларуская мова: 

Хрэстаматыя 2005, с. 448–

545] 

[Бурак 1993, с. 157–180] 

[Бурак 1987, с. 212–291] 

[Бурак 1986, с. 111–119] 

[Бурак 1975] 

[Бурак 1980 (а), с. 27–31] 

[Гаўрош 2002, с. 52–57] 

[Граматыка беларускай 

мовы 1966, с. 484–720] 

[Груца 1970] 

[Данільчык 1990, с. 19–23] 

[Иванова 1977] 

[Канюшкевіч 1981, с. 23–

28] 

[Канюшкевіч 1979] 

[Кастрыца 1991, с. 19–21] 

[Клюсаў, Юрэвіч 1972, с. 

196–240] 

[Конюшкевич 1994, с. 78–

139] 

Кантроль-

ная работа 

№8; вуснае 

апытванне;  

E-university: 

Модуль № 2 

(камп’ютар-

нае тэсціра-

ванне) 



11. Функцыянальны падыход да класіфікацыі 

складаназалежных сказаў. Складаназалежныя 

сказы з даданымі дзейнікавымі, 

выказнікавымі, дапаўняльнымі, азначальнымі 

і акалічнаснымі часткамі 

12. Структурна-семантычны падыход да 

класіфікацыі складаназалежных сказаў. 

Складаназалежныя сказы прыслоўнай і 

прыфразавай структуры. Складаназалежныя 

сказы кантамінаванай структуры. 

13. Паслядоўнае і сузалежнае падпарадкаванне ў 

шматкампанентным складаназалежным сказе. 

14. Праблема размежавання злучнікаў і 

злучальных слоў у складаназалежных сказах. 

15. Паняцце бяззлучнікавага складанага сказа. 

Дыферэнцыяльныя прыметы бяззлучнікавых 

сказаў. 

16. Бяззлучнікавыя сказы аднароднага і 

неаднароднага складу, адкрытай і закрытай 

структуры. 

17. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

прэдыкатыўнымі часткамі бяззлучнікавых 

сказаў і спосабы іх выражэння. 

18. Камбінаваныя складаныя сказы. 

Дыферэнцыяльныя прыметы камбінаваных 

складаных сказаў. 

19. Разнавіднасці камбінаваных сказаў, іх 

структура і значэнне. 

20. Сувязь прэдыкатыўных частак у 

камбінаваных складаных сказах. Семантыка-

сінтаксічныя адносіны паміж часткамі 

камбінаваных сказаў і спосабы іх выражэння. 

 

[Конюшкевич 1988, с. 26–

35] 

[Конюшкевич 1986, с. 3–11] 

[Кривицкий и др. 1990, с. 

317–320] 

[Кротевич 1953, с. 30–55] 

[Крючков 1977] 

[Ломтев 1956, с. 289–321] 

[Міхневіч 1993, 317–320] 

[Плотнікаў, Трайкоўская 

2004, с. 274–280] 

[Плотнікаў, Антанюк 2003, 

с. 287–298] 

[Поспелов 1950 (а), с. 321–

337] 

[Поспелов 1950 (б), с. 338–

354] 

[Поспелов 1959, с. 19–27] 

[Рагаўцоў 2001, с. 152–178] 

[Рамза 2003, с. 116–125] 

[Симулик 1976] 

[Яўневіч 1987, с. 166–232] 



   15.5. Складанае сінтаксічнае цэлае (ССЦ) 

1. Складанае сінтаксічнае цэлае (звышфразавае 

адзінства, празаічная страфа) як мінімальная 

адзінка тэксту. 

2. Асноўныя крытэрыі вылучэння ССЦ: лагічны, 

семантычны, граматычны. 

3. Паняцце мікратэмы. 

4. ССЦ і абзац. Суадносіны ССЦ і абзаца. 

Асноўныя функцыі абзаца. 

5. Сродкі міжфразавай сувязі на ўзроўні ССЦ: 

уласна лексічныя, лексіка-граматычныя, 

граматычныя. 

6. Віды сувязі ў ССЦ: ланцужковая, 

паралельная, далучальная, змешаная. 

7. Тыпы рэматычнай дамінанты ў ССЦ. 

8. Камунікатыўная арганізацыя складанага 

сінтаксічнага цэлага. 

9. Тэма-рэматычная структура складанага 

сінтаксічнага цэлага. 

10. Тыпы тэма-рэматычных ланцужкоў: простая 

лінейная паслядоўнасць, паслядоўнасць са 

скразной тэмай, паслядоўнасць з вытворнымі 

тэмамі, паслядоўнасць з расшчэпленай тэмай. 

11. Функцыянальна-сэнсавыя тыпы тэксту: 

апісанне, апавяданне, разважанне. 

4 2 – – Камп’ютар-

ная прэзен-

тацыя № 7 

[Акишина 1979] 

[Беларуская мова: 

Хрэстаматыя 2005, с. 546–

559] 

[Беларуская мова: 

Энцыклапедыя 1994, с. 

498–499] 

[Бурак 1988, с. 90–98] 

[Бурак 1982 (а), с. 39–44] 

[Бурак 1981, с. 30–34] 

[Бурак 1978, с. 449–453] 

[Гальперин 1981] 

[Гаўрош 2002, с. 52–57] 

[Дымарская-Бабалян 1988] 

[Дымарская-Бабалян 1984] 

[Золотова и др 1998] 

[Золотова 1979, с. 113–

133] 

[Ильенко 1989] 

[Левковская 1980, с. 75–78] 

[Лепешаў 1981] 

[Лепешаў 2000] 

[Лосева 1980] 

[Малажай 1992] 

[Малажай 1982] 

[Мілашэўская 1999, с. 66–

71] 

[Москалъская 1981] 

[Николаева 1972, с. 48-54] 

[Поспелов 1948, с. 43–68] 

[Рамза 2003, с. 146–180] 

[Реферовская 1989] 

[Реферовская 1983] 

[Солганик 1997] 

[Солганик 1991] 

[Тураева 1986] 

[Фридман 1993, с. 5–15] 

Кантроль-

ная работа 

№8; вуснае 

апытванне;  

E-university: 

Модуль № 2 

(камп’ютар-

нае тэсціра-

ванне) 



[Цікоцкі 2002] 

[Юрэвіч 1975, с. 20–30] 

   15.6. Тэкст  

1. Тэкст як сінтаксічная адзінка. 

2. Паняцце тэксту і дыску́рсу. 

3. Падыходы да даследавання граматычнай 

прыроды тэксту. 

4. Катэгорыі тэксту. 

5. Асаблівасці арганізацыі тэкстаў розных 

стыляў. 

2 - - - Камп’ютар-

ная прэзен-

тацыя № 8 

[Всеволодова 2000] 

[Гальперин 1981] 

[Золотова и др 1998] 

[Золотова 1979, с. 113–

133] 

[Ильенко 1989] 

[Кожевникова 1979, с. 49–

67] 

[Лепешаў 2000] 

[Лепешаў 1981] 

[Лосева 1980] 

[Малажай 1992] 

[Малажай 1982] 

[Мілашэўская 1999, с. 66–

71] 

[Москалъская 1981] 

[Николаева 1972, с. 48-54] 

[Поспелов 1948, с. 43–68] 

[Рамза 2003, с. 146–180] 

[Солганик 1997] 

[Солганик 1991] 

[Супрун 2001] 

[Филиппов 2003] 

[Цікоцкі 2002] 

[Юрэвіч 1975, с. 20–30] 

Кантроль-

ная работа 

№8; пісьмо-

вы аналіз. 

   15.7. Чужая мова 

1. Чужая мова, яе віды (простая, ускосная і 

няўласна-простая) і спосабы ўвядзення ў 

кантэкст.  

2. Сінтаксічныя асаблівасці разнавіднасцей 

чужой мовы і пунктуацыйныя спосабы яе 

ўвядзення ў кантэкст. 

3. Чужая мова і словы аўтара, сувязь і 

- - - - Камп’ютар-

ная прэзен-

тацыя № 9 

[Бурак 1993, с. 180–192] 

[Бурак 1987, с. 292–297] 

[Бурак 1982 (б)] 

[Бурак 1980 (б)] 

[Граматыка беларускай 

мовы 1966, с. 721–749] 

[Клюсаў 1972, с. 240–276] 

[Правілы беларускай 

арфаграфіі і пунктуацыі 

Кантроль-

ная работа 

№8; E-

university: 

Модуль № 2 

(камп’ютар-

нае тэсціра-

ванне) 



ўзаемаадносіны паміж імі.  

4. Рэпліка, маналог, дыялог, палілог, цытата, іх 

арганізацыя, функцыі і стылістычная роля. 

5. Чужая мова і словы аўтара, сувязь і 

ўзаемаадносіны паміж імі.  

2008, с. 68–140] 

[Пунктуацыя: кароткі 

комплексны дапам.-давед.  

2006] 

[Яўневіч 1987, с. 232–243] 

16. Пунктуацыя 

1. Прадмет і задачы пунктуацыі.  

2. Асновы сучаснай пунктуацыі. 

3. Пунктуацыя і граматычная будова сказа. 

Пунктуацыя і інтанацыйнае афармленне 

сказа. 

4. Нарматыўнасць сучаснай пунктуацыі. 

Прынцыпы беларускай пунктуацыі. 

Пунктуацыйныя варыянты і іх значэнне. 

5. Класіфікацыя знакаў прыпынку. 

Раздзяляльныя і выдзяляльныя знакі 

прыпынку. Агульная характарыстыка знакаў 

прыпынку і асноўных правіл іх пастаноўкі ў 

пісьмовым тэксце.  

2 - - - Камп’ютар-

ная прэзен-

тацыя № 10 

[Беларуская мова: 

Хрэстаматыя 2005, с. 546–

559] 

[Бурак 1993, с. 101–192] 

[Бурак 1987, с. 304–316] 

[Бурак 1982 (б)] 

[Бурак 1980 (б)] 

[Клюсаў 1993] 

[Клюсаў 1972] 

[Плотнікаў, Трайкоўская 

2004, с. 243–252] 

[Правілы беларускай 

арфаграфіі і пунктуацыі 

2008, с. 68–140] 

[Пунктуацыя: кароткі 

комплексны дапам.-давед.  

2006] 

[Яўневіч 1987, с. 243–253] 

Кантроль-

ная работа 

№8; E-

university: 

Модуль № 2 

(камп’ютар-

нае тэсціра-

ванне) 
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