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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
 “Сучасная беларуская мова” з’яўляецца прапедэўтычным курсам да

вывучэння мовы ў функцыянальным аспекце, з прыцягненнем элементаў
камунікатыўнага аналізу тэкстаў СМІ, ілюстрацый і прыкладаў рэалізацыі
семасіялагічных катэгорый на падставе сістэмнага падыходу да існавання і
развіцця маўлення. Сінхроннае вывучэнне значэння моўных адзінак і іх змянення
падмацоўваецца, абгрунтоўваецца дыяхроннымі назіраннямі, што садзейнічае
ўсвядомленаму разуменню лексічнай з’явы, а таксама адцяняе гістарычныя
асаблівасці станаўлення, фарміравання і развіцця лексічнай сістэмы беларускай
мовы.

Роля і месца дысцыпліны ў прафесійнай падрыхтоўцы.
Падрыхтоўка спецыялістаў журналісцкага профілю з універсітэцкай

адукацыяй прадугледжвае фарміраванне маўленчай кампетэнтнасці носьбіта
мовы, арыентаванай на інтэнсіўную і прадуктыўную вытворчасць тэкстаў у
адпаведнасці з камунікатыўнай зададзенасцю і жанравай спецыфікай. Валоданне
мовай разглядаецца як важны складнік тэкставай дзейнасці журналіста, базай для
лінгвістычнай арганізацыі публіцыстычнага твора, што непасрэдным чынам
звязана з развіццём і ўдасканаленнем прафесійнага майстэрства.

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэтай курса “Сучасная беларуская
мова” з’яўляецца прафесійна арыентаванае ўдасканаленне ўменняў і навыкаў
валодання лексічнай базай літаратурнай беларускай мовы, фарміраванне высокай
культуры маўлення, засваенне тэарэтычнай базы, неабходнай для самастойнай
вытворчасці рознажанравых тэкстаў функцыянальных стыляў беларускай мовы.

Гэта дасягаецца вырашэннем агульных і прыватных задач:
- адлюстраванне непарыўнай сувязі паміж моўнымі заканамернасцямі і

захоўваннем імператыўных / дыспазітыўных лексічных норм;
- выпрацоўка ўменняў і навыкаў лексіка-семіялагічнай арганізацыі тэкстаў

паводле нормаў сучаснай беларускай мовы;
- вывучэнне адметнасцей беларускай мовы на лінгвістычнай карце ўсходніх

славян;
- вызначэнне і вытлумачэнне інтэрферэнтных з’яў пры дзяржаўным білінгвізме;
- вылучэнне ды- і канвергентных з’яў, заканамернасцей развіцця лексічнай

сістэмы беларускай мовы на сучасным этапе і інш.
Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці

з адукацыйным стандартам.
У выніку вывучэння курса “Сучасная беларуская мова” студэнты павінны

ведаць:
– ролю мовы і маўлення ў працэсе сацыяльных адносін;
– функцыі беларускай мовы як асноватворнага кампанента нацыянальнай

культуры;
– месца і ролю беларускай мовы ў славянскай і еўрапейскай супольнасці

народаў і моў;
– сістэму лексічных, граматычных і стылістычных сродкаў беларускай мовы;
– склад асноўнай лексікі для прафесійных зносін;
– тэрміналагічныя, перакладныя і галіновыя слоўнікі па неабходных для

прафесійнай дзейнасці галінах;
умець:



– карыстацца на дастатковым узроўні вуснай і пісмовай разнавіднасцямі
сучаснай беларускай літаратурнай мовы;

– адэкватна ўспрымаць прафесійна-арыентаваныя тэксты і патрэбную
інфармацыю;

– перакладаць, анатаваць і рэферыраваць неабходныя для прафесійнай
дзейнасці тэксты;

– складаць і весці на беларускай мове службовую дакументацыю, рыхтаваць
навуковыя і публічныя выступленні і г. д.;

– выконваць тэсты і тэставыя заданні, якія садзейнічаюць замацаванню
вучэбнага матэрыялу;

валодаць:
– навыкамі маўленчай дзейнасці ў сістэме функцыянальна-стылёвых

разнавіднасцей беларускай літаратурнай мовы;
– метадамі і прыёмамі аналізу неабходнай для прафесійнай дзейнасці

літаратуры з пункту гледжання беларуска-рускага білінгвізму;
– методыкай адэкватнага беларуска-рускага і руска-беларускага перакладу

неабходных для прафесійнай дзейнасці тэкстаў;
– пісьмовымі і вуснымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Усе віды вучэбных заданняў маюць паэтапны, сістэмны і пераемны
характар у адпаведнасці з праходжаннем пэўнага раздзела мовазнаўства.

Студэнтам у працэсе вывучэння дысцыпліны рэкамендуецца рэгулярна
знаёміцца з айчыннай і замежнай літаратурай, аналізаваць новыя публікацыі па
лексікалогіі, фразеалогіі, лексікаграфіі, фразеаграфіі, словаўтварэнні, матэрыялы
навукова-практычных канферэнцый па праблемах арганізацыі медыятэкстаў,
вучыцца творча прымяняць атрыманыя веды пры напісанні трактатаў.

У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны
“Сучасная беларуская мова” адведзена 54 гадзіны, у тым ліку 34 аўдыторных, з іх
– 8 гадзін лекцыі, 26 гадзін – практычныя заняткі.



Колькасць гадзін
Аўдыторныя

№ п/п Найменне раздзелаў, тэм

Лекцыі Практыч.,
семінар.

Лаб.
занят.

КСР
Самаст.
работа

1. Беларуская мова як найважнейшы
складнік прафесійнай падрыхтоўкі
журналіста. Мова і маўленне.
Функцыі мовы.

       2         2         2

2. Лексічная сістэма беларускай
мовы.

       2         2         2

3. Фарміраванне слоўнікавага складу
мовы ва ўмовах інфармацыйнага
грамадства.

        1      2         2

4. Прычыны схільнасці мовы да
альтэрнатыўных пазначэнняў,
моўныя рэсурсы і маўленчыя
рэалізацыі лексічнай аманіміі.

        1          1

5. Лексікаграфія. Практычнае
значэнне лексікаграфіі ў
прафесійнай дзейнасці журналіста,
методыка карыстання слоўнікамі.

        1       2          1

6. Сінанімія і антанімія.         1         2
7. Гістарычнае фарміраванне лексікі

сучаснай беларускай мовы.
        1         1

8. Сацыяльна-функцыянальная
характарыстыка лексікі
беларускай мовы.

         1       2         1

9. Фразеалогія і фразеаграфія.        2          2          2
10. Функцыянаванне беларускай

мовы ва ўмовах дзяржаўнага
білінгвізму.

         2         2

11. Марфеміка і словаўтварэнне.        2          2         1
12. Марфеміка як вучэнне аб

мінімальна значымых частках
слова. Слова і марфема.

         2          1

13. Словаўтварэнне (дэрывацыя)
– найважнейшая крыніца
папаўнення слоўнікавага
складу мовы.

         2         2

Усяго гадзін:        8           20       6       20



Вучэбна-метадычная карта
Колькасць

аўдыторных гадзін
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2 3 4 5 6 7 8 9
1. Беларуская мова і

нацыянальная культура, аснова
нацыянальнай ідэнтыфікацыі.
Беларуская мова як сродак
камунікацыі. Мова і тэкставая
дзейнасць журналіста. Паняцце пра
сучасную беларускую літаратурную
мову як найвышэйшую форму
праяўлення нацыянальнай
культуры. Адметнасці
функцыянавання беларускай мовы ў
мінулым і сучаснасць.

Моўны стыль эпохі. Беларуская
мова з гледжання тыпалагічнага і
сацыяльнага. Функцыянальна-
сацыяльная дыферэнцыяцыя
нацыянальнай мовы. Месца
беларускай мовы на лінгвістычнай
карце свету.

Адметнасці вывучэння
сучаснай беларускай мовы ў межах
журналісцкіх спецыяльнасцей (у
супастаўленні з філалагічнымі і
іншымі). Мэты, задачы, змест і
аб’ём курса сучаснай беларускай
мовы.

Мова і маўленне. Функцыі
мовы. Культура мовы і культура
маўлення.

2 2 Актуалізацыя
аўдыявізуальных

сродкаў.

1,3,4,6,11,14 Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.
Дыктант

2. Прадмет і задачы вывучэння
лексікалогіі. Структурная і
сістэмная характарыстыка слова ў
медыятэксце. Азначэнне слова як
асноўнай адзінкі мовы. Навуковыя
адгалінаванні лексікалогіі:
семантыка (семасіялогія,
анамасіялогія) і семіётыка
(семіялогія). Лексічнае і
граматычнае значэнні слова.
Полісемія, семантычная
пераарыентацыя слова ў
медыямаўленні, асаблівасці
выкарыстання тропаў у СМІ.
Лексіка-семантычная
характарыстыка беларускай мовы.
Семантычная структура
шматзначнага слова.

2 2
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3,4,6-15

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.



3. Фарміраванне слоўнікавага
складу мовы ва ўмовах
інфармацыйнага грамадства.
Безэквівалентная лексіка і
семантычная кандэнсацыя як спосаб
захавання народнай спадчыны.
Парадыгматыка, сінтагматыка,
эпідыгматыка. Лексіка-семантычная
парадыгматыка. Семантычная
пазіцыя слова.

1 2
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3,4,6-15

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.
Прамежкавы

тэст.

4. Прычыны схільнасці мовы да
альтэрнатыўных пазначэнняў,
моўныя рэсурсы і маўленчыя
рэалізацыі лексічнай аманіміі. Тыпы
амонімаў. Прычыны ўзнікнення і
шляхі ўтварэння амонімаў.
Тыпалогія і размежаванне аманіміі і
полісеміі. Паронімы ў тэкстах СМІ.
Міжмоўныя амонімы і паралексія ў
медыямаўленні.

1
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3,4,6-15

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.

5. Практычнае значэнне
лексікаграфіі ў прафесійнай
дзейнасці журналіста, методыка
карыстання слоўнікамі. Сучасны
стан і тэдэнцыі развіцця
лексікаграфіі. Лексікаграфія
практычная і тэарэтычная. Слоўнік,
слоўнікавы артыкул, семантызацыя,
каментарыі да слова (вакабулы),
экземпліфікацыя, памета –
асноўныя паняцці практычнай
лексікаграфіі. Тыпы слоўнікаў:
перакладныя, тлумачальныя,
дыялектныя, арфаграфічныя і
арфаэпічныя, сінонімаў, паронімаў,
міжмоўных амонімаў і паронімаў,
паралексаў, этымалагічныя,
гістарычныя, тэрміналагічныя,
марфемныя, эпітэтаў, мовы
пісьменніка, анамастычныя,
частотныя і інш. Змест слоўнікавага
артыкула. Тыпы лексікаграфічных
дэфініцый. Інтэрнэт-слоўнікі,
інфармацыйныя даведачныя
парталы. Праблемы ў выкарыстанні
электронных перакладчыкаў.

1 2
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3,4,6-15

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.
Прамежкавы

тэст.



6. Сінанімія. Сінанімічны рад.
Паняцце пра дамінанту. Тыпы
сінонімаў. Эўфемізмы. Крыніцы
ўзбагачэння беларускай лексікі
сінонімамі. Лексічная і сінтаксічная
сінанімія ў тэкстах СМІ.

Антанімія. Тыпы антонімаў.
Сутнасць антанімічнага
супрацьпастаўлення: антонім,
антытэза, энантыясемія, аксюмаран
і інш. Выяўленчыя магчымасці
антонімаў. Кантэкстуальныя
сінонімы і антонімы. Сінанімія і
антанімія – актыўныя працэсы ў
мове і ў тэкстах СМІ.

1
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3,4,6-
15,24,

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.

7. Гістарычнае фарміраванне
лексікі сучаснай беларускай мовы.
Лексіка сучаснай беларускай мовы
паводле паходжання:
агульнаславянская,
усходнеславянская,
уласнабеларуская. Спрадвечна
беларуская і запазычаная лексіка.
Методыка вызначэння запазычанага
слова. Засваенне запазычаных слоў:
фанетычнае, графічнае,
граматычнае, семантычнае.
Транслітэрацыя. Выкарыстанне
варварызмаў і экзатызмаў у
сучасным маўленні і ў тэкстах СМІ.
Запазычанні на сучасным этапе,
правамернасць выкарыстання іх ў
СМІ. Сацыяльная адказнасць
журналіста за чысціню маўлення.
Норма і кадыфікацыя.

1
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3,4,6,11,14

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.

8. Сацыяльна-функцыянальная
характарыстыка лексікі беларускай
мовы. Лексіка сучаснай беларускай
мовы паводле актыўнага і пасіўнага
складу: гістарызмы, архаізмы,
неалагізмы. Сфера ўжывання
беларускай лексікі (асаблівасці
функцыянавання).
Агульнаўжывальная лексіка і
лексіка абмежаванага ўжытку:
дыялектызмы, тэрміналагічная і
прафесійная лексіка, жарганізмы і
аргатызмы (выкарыстанне ў
мастацкіх і публіцыстычных
тэкстах). Патэнцыяльныя словы і
аказіяналізмы. Слэнгіраванне
камп’ютэрнага маўлення, лексічныя
працэсы ў інтэрнэт-выданнях.

Адметнасць функцыянавання
лексічных пластоў вуснай і
пісьмовай форм.

Лексіка-семантычны аналіз
слова. Сродкі фіксацыі лексікі.

1 2
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3,4,6,11,14

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.
Прамежкавы

тэст.



9. Фразеалагічная адзінка і
фразеалагічны склад беларускай
мовы. Значэнне фразеалагізма як
сістэмнага элемента мовы ў
арганізацыі медыятэксту. Структура
значэння фразеалагічнай адзінкі:
ідыяматычнасць, унутраная форма,
ацэначнасць, мадальнасць,
стылістычныя канатацыі,
экспрэсіўнасць, эмацыянальная
ацэнка. Класіфікацыя
фразеалагізмаў паводле
семантычнай злітнасці.
Фразеалагічныя зрашчэнні,
адзінствы і спалучэнні. Крытэрыі іх
размежавання: вобразнасць,
матываванасць значэння, характар
сувязі паміж кампанентамі. Паняцце
фразеалагічнага зварота.
Фразеалагізмы паводле паходжання.
Фразеалагічныя калькі.
Стылістычная класіфікацыя
фразеалагізмаў. Лексіка-
фразеалагічны кантэкст. Полісемія,
сінанімія і аманімія фразеалагізмаў.
Памылковае ўжыванне ўстойлівых
словазлучэнняў у тэкстах СМІ.
Фразеолага-семантычны аналіз
устойлівых словазлучэнняў.
Фразеаграфія: набыткі і праблемы.

2 2
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3,4,6,11,14,
30,40,41

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.

10. Функцыянаванне беларускай мовы
ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму.

Беларуская тэрміналогія і
крыніцы яе фарміравання. Культура
прафесійнага маўлення. Асноўныя
камунікатыўныя якасці маўлення:
правільнасць, дакладнасць,
лагічнасць, чысціня і багацце
(разнастайнасць) маўлення,
мэтазгоднасць, вобразнасць.
Маўленчы этыкет і культура зносін.

2
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3-5

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.

11. Марфеміка і словаўтварэнне.
Сучасныя тэндэнцыі беларускага
словаўтварэння. 2 2

Актуалізацыя
аўдыявізуальных

сродкаў.
1,3, 11,14

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.
Дыктант.



12. Марфеміка як вучэнне аб
мінімальна значымых частках
слова. Слова і марфема. Адметныя
прыметы марфемы: паўтаральнасць,
непадзельнасць, значымасць,
абстрактнасць і інш. Класіфікацыя
марфем. Тыпы марфем. Каранёвыя і
афіксальныя марфемы. Радыксоіды і
свабодныя карані. Слова-, форма- і
словаформаўтваральныя афіксы.
Віды афіксальных марфем: прэфікс,
суфікс, постфікс, інтэрфікс, конфікс
(цыркумфікс), флексія.
Рэгулярнасць/нерэгулярнасць,
прадуктыўнасць/непрадуктыўнасць,
матэрыяльная
выражанасць/нявыражанасць,
спрадвечнасць/запазычанасць
афіксаў. Афіксоіды ( прэфі- і
суфіксоіды) як марфемы
пераходнага тыпу.  Аснова слова.
Сінанімічнасць і аманімічнасць
марфем.

Марфемны аналіз слова,
адрозненне яго ад
словаўтваральнага. Этымалагічны
аналіз слова. Гістарычныя змены ў
марфалагічным складзе слова
(апрошчанне, перараскладанне,
ускладненне, дыфузія і
дэкарэляцыя).

2
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3,11,14

Вуснае
апытанне.
Пісьмовыя

заданні.



13. Прадмет і задачы
словаўтварэння. Словаўтварэнне
(дэрывацыя) – найважнейшая
крыніца папаўнення слоўнікавага
складу мовы. Словаўтварэнне і
часціны мовы. Асноўныя функцыі
словаўтварэння ў мове: уласна
намінатыўная, канструктыўная,
кампрэсіўная, экспрэсіўная,
стылістычная. Вытворнае слова.
Прыметы вытворнага слова. Тыпы
матывацыі вытворных слоў.
Полісемія, аманімія, сінанімія
словаўтваральных сродкаў.
Словаўтваральнае значэнне,
методыка яго вылучэння.
Сінхроннае і дыяхроннае
словаўтварэнне. Марфалагічныя і
немарфалагічныя спосабы
ўтварэння слоў. Адваротнае
словаўтварэнне (рэдэрывацыя).
Спосабы дыяхроннага
словаўтварэння: лексіка-
семантычны, лексіка-сінтаксічны,
марфолага-сінтаксічны.
Калькаванне. Сучасныя тэндэнцыі
беларускага словаўтварэння.
Тыповыя памылкі ва ўтварэнні
некаторых слоў. Словаўтваральны
аналіз.

2
Актуалізацыя

аўдыявізуальных
сродкаў.

1,3,11,14

Вуснае
апытанне.
Выніковы

тэст.
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