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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 
Вывучэнне беларускай мовы ў сістэме адукацыйнай праграмы 

студэнтау, ЯКІЯ навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 01 01 "Тэалогія" мае як 
спецыфічныя прафесійныя, так і агульнаадукацыйныя мэты. 

У прафесійным плане тэолагу-релігіязнаўцу неабходна ведаць 
багаслоускую і літургічную тэрміналогію на беларускай мове у сувязі з тым, 
што беларуская мова зараз актыўна ўжываецца ў рэлігійнай сферы. У 
праваслаўнай, каталіцкай і пратэстанцкай перыёдыцы часта з'яўляюцца 
публікацыі на беларускай мове, выходзяць манаграфіі. На беларускай мове 
правяцца богаслужэнні, выдаюцца малітвасловы і літургічныя тэксты. Разам 
3 тым большасць рэлігійных тэрмінаў або зусім адсутнічае ў сучасных 
беларускіх слоўніках, або падаецца ў іх у скажонай форме. Акрамя таго, 
сучасныя слоўнікі не ўлічваюць спецыфікі ўжывання рэлігійнай тэрміналогіі 
ў розных канфесіях. Гэта абумоўлена тым, што ў самы актыўны перыяд 
фарміравання сучаснай беларускай мовы (XX стагоддзе) у нашай краіне 
панаваў атэістычны рэжым, які змагаўся з рэлігіяй. Па гэтай прычыне ў 
Беларусі адсутнічала сістэма рэлігійнай адукацыі, не выдавалася 
багаслоўская літаратура і таму не фарміравалася багаслоўская тэрміналогія. 
Цяпер Праваслаўная Царква і іншыя канфесіі запаўняюць гэты прабел і 
актыўна ствараюць беларускую багаслоўскую тэрміналогію, у чым маладыя 
тэолагі павінны ўдзельнічаць. 

Галоўнай мэтай курса "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" 
з'яўляецца фарміраванне беларускамоўнай камунікатыўнай кампетэнцыі 
спецыяліста-тэолага, якая дазваляе выкарыстоўваць беларускую мову як 
сродак прафесійных і міжасабовых зносін, напрыклад, напісанне артыкулаў 
багаслоўскага зместу, выступление ў прэсе, па радыё і тэлебачанні, 
выкладанне па-беларуску асноў праваслаўнай культуры і іншых курсаў. 

Дасягненне галоўнай мэты ўключае ў сябе комплексную рэалізацыю 
наступных мэт: пазнавальнай, развівальнай, выхаваўчай, практычнай. 

Рэалізацыя пазнавальнай мэты дазваляе сфарміраваць цэласнае 
ўяўленне пра разгалінаваную сістэму беларускай царкоўна-багаслоўскай 
тэрміналогіі, пра яе ўзнікненне, развіццё і станаўленне. 

Рэалізацыя развівальнай мэты забяспечвае развіццё мысліцельных і 
камунікатыўных здольнасцей, а таксама памяці, увагі, уяўлення, 
фарміраванне патрэбнасці ў самастойнай пазнавальнай дзейнасці. 

Рэалізацыя выхаваўчай мэты садзейнічае фарміраванню ў студэнтаў 
хрысціянскіх маральных каштоўнасцей, у тым ліку патрыятызму і павагі да 
культурных здабыткаў беларускага народа. 

Рэалізацыя практычнай мэты забяспечвае авалоданне камунікатыўнымі 
навыкамі ў вуснай і пісьмовай формах, а таксама спосабамі самаадукацыі. 

Задачы курса: 
1. паказаць месца і ролю мовы ў рэлігійнай сферы на працягу ўсёй 

тысячагадовай гісторыі хрысціянства на Беларусі; 



2. спрыяць фарміраванню навыкаў правільнага ўжывання 
беларускай багаслоўскай тэрміналогіі. 

Па заканчэнні курса студэнт павінен 
ведаць: 
- ролю мовы і маўлення ў працэсе сацыяльных адносін; 
- функцыі беларускай мовы як асноватворнага кампанента 

нацыянальнай культуры; 
- сістэму лексічных, граматычных і стылістычных сродкаў беларускай 

мовы; 
- склад прафесійнай лексікі; 
умець: 
- правільна карыстацца вуснай і пісьмовай разнавіднасцямі сучаснай 

літаратурнай беларускай мовы; 
- адэкватна ўспрымаць прафесійныя тэксты і навуковую галіновую 

інфармацыю; 
- перакладаць, анатаваць і рэферыраваць прафесійна-арыентаваныя 

тэксты; 
- складаць і весці на беларускай мове дзелавую дакументацыю, 

рыхтаваць навуковыя і публічныя выступленні і г.д .; 
валодаць: 
- навыкамі моўнай дзейнасці ў сістэме функцыянальна-стылявых 

разнавіднасцяў беларускай літаратурнай мовы; 
- пісьмовымі і вуснымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай 

мовы. 
Студэнт павінен валодаць наступнымі акадэмічнымі і прафесійнымі 

кампетэнцыямі: 
АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі; 
ПК-20. Валодаць дзвюма дзяржаўнымі мовамі і адной замежнай мовай 

на ўзроўні прафесійных зносін, чытання, вуснага і пісьмовага перакладу для 
напісання навуковых і публіцыстычных тэкстаў. 

Веды, навыкі і ўменні, атрыманыя студэнтамі на занятках па курсу 
«Беларуская мова (прафесійная лексіка)», дапамогуць ім глыбей пазнаёміцца 
са зместам курсу дысцыпліны кампанета ўстановы вышэйшай адукацыі 
«Беларуская агіялогія і агіяграфія», а таксама будуць ўводзінамі ў 
дысцыпліну дзяржаўнага кампанета «Гісторыя Праваслаўя ў Беларусі». 

Праграма разлічана на 54 гадзіны, з іх аўдыторных - 34. Прыкладнае 
размеркаванне аўдыторнага часу па відах заняткаў: 6 гадзін - лекцыйных і 28 
гадзін семінарскіх. 

Рэкамендуемая форма кантролю - залік. 



ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

№ 
п/п Назва раздзелау і тэм 

Колькасць 
аудыторных 

гадзін 

3 іх 
№ 
п/п Назва раздзелау і тэм 

Колькасць 
аудыторных 

гадзін 
Лекцыі Практычныя 

заняткі 

1. Беларуская мова ў індаеўрапейскай 
моўнай прасторы. 

2 2 

2. Свяціцель Кірыл, епіскап Тураўскі і 
яго пісьмовая спадчына. 

2 2 

3. Жыціе прападобнай Еўфрасінні як 
помнік агульнаўсходнеславянскай 
мовы. 

2 2 

4. Георгій (Францыск) Скарына: яго 
асветніцкая дзейнасць і творчая 
спадчына. 

4 
4 

5. Асветніцкая дзейнасць князя 
К.К.Астрожскага. 

4 4 

6. Дзейнасць і духоўная спадчына 
архімандрыта Ляонція Карповіча. 

4 4 

7. "Дыярыуш" святога 
прападобнамучаніка Афанасія, 
ігумена Брэсцкага, як помнік 
старабеларускай мовы. 

4 4 

8. Гістарычныя ўмовы фарміравання 
новай (сучаснай) беларускай мовы. 
Уклад беларускіх праваслаўных 
філолагаў у станаўленне і развіццё 
беларускай мовы. 

2 
2 

9. Новы запавет і Псальмы ў перакладзе 
Л.Дзекуця-Малея і А. Луцкевіча. 

2 2 

10. Біблія ў перакладзе Я.Станкевіча. 2 2 
11. Чын вячэрні ў сучасным беларускім 

перакладзе. 
2 2 

12. Ранішнія малітвы ў сучасным 
беларускім перакладзе. 

2 2 

13. Вячэрнія малітвы ў сучасным 
беларускім перакладзе. 

2 2 

Усяго: 34 6 28 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

1. Беларуская мова у індаеўрапейскай моўнай прасторы. 
1. Генеалагічная класіфікацыя моў. 
2. Індаеўрапейскія мовы. 
3. Славянскія мовы. 

2. Свяціцель Кірыл, епіскап Тураўскі і яго пісьмовая спадчына. 
1. Паходжанне свяціцеля Кірыла. 
2. Аскетычныя подзвігі свяціцеля Кірыла. 
3. Гамілетычная і гімнаграфічная спадчына свяціцеля. 

3. Жыціе прападобнай Еўфрасінні як помнік агульнаўсходнеславянскай 
мовы. 

1. Дата напісання жыція. 
2. Асноўныя рысы духоўнага вобліка прападобнай паводле жыція. 

4. Георгій (Францыск) Скарына: яго асветніцкая дзейнасць і творчая 
спадчына. 

1. Паходжанне Скарыны, яго адукацыя. 
2. Выдавецкая дзейнасць Скарыны. 
3. Канфесійная прыналежнасць Скарыны. 

5. Асветніцкая дзейнасць князя К.К.Астрожскага. 
1. Род князёў Астрожскіх. 
2. Князь К.КАстрожскі як асветнік і абаронца праваслаўнай веры. 
3. Пасланні К.К.Астрожскага. 

6. Дзейнасць і духоўная снадчына архімандрыта Ляонція Карновіча. 
1. Паходжанне архімандрыта Ляонція Карповіча. 
2. Лонгін Карповіч як член Віленскага брацтва. 
3. Арышт і зняволенне. 
4. Дзейнасць у якасці ігумена Свята-Духавага манастыра. 
5. Сведчанні пра святасць архімандрыта Ляонція Карповіча. 

7. "Дыярыуш" святога нрападобнамучаніка Афанасія, ігумена 
Брэсцкага, як номнік старабеларускай мовы. 

1. Гісторыя Купяціцкага манастыра. 
2. Гісторыя падарожжа ў Маскву. 
3. Суплікі да караля. 
4. Парады каралю. 



8. Гістарычныя ўмовы фарміравання новай (сучаснай) беларусскай 
мовы. Уклад беларускіх праваслаўных філолагаў у станаўленне і 

развіццё беларускай мовы. 
1. Падзелы Рэчы Паспалітай і ўваход беларускіх земляў у склад Расіі. 
2. Протаіерэй Іаан Грыгаровіч. 
3.1.І.Насовіч. 
5. Я.Ф.Карскі. 

9. Новы запавет і Псальмы ў перакладзе Л.Дзенуця-Малея і 
А.Луцкевіча. 

1. Гісторыя перакладу Я.Дзекуця-Малея і А.Луцкевіча. 
2. Моўныя асаблівасці перакладу. 

10. Біблія ў перакладзе Я.Станкевіча. 
1. Я.Станкевіч як філолаг. 
2. Гісторыя яго перакладу Бібліі. 
3. Арыгінальнасць працы Я.Станкевіча. 

11. Чын вячэрні ў сучасным беларускім перакладзе. 
1. Псалом пачынальны. 
2. Вершы "Господи, воззвах". 
3. "Спадобі, Госпадзі". 

12. Ранішнія ійалітвы ў сучасным беларускім перакладзе. 
1. Пачатковыя малітвы. 
2. Трапары троічныя. 
3. Сімвал веры. 
4. Псалом 50. 
5. Іншыя малітвы. 

13. Вячэрнія малітвы ў сучасным беларускім перакладзе. 
1. Трапары пакаянныя. 
2. Малітвы Госпаду. 
3. Малітвы Прасвятой Багародзіцы. 
4. Малітва святому Ангелу Ахоўніку. 
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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІI ВЫКАНАНШ 
САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

У якасці асноўных форм самастойнай працы студэнтаў рэкамендуюцца: 
1) самастойнае чытанне пропаведзяў свяціцеля Кірілы Тураўскага, 

жыція прападобнай Еўфрасінні Полацкай, прадмоў да Бібліі Францыска 
Скарыны, пасланняў князя Канстанціна Канстанцінавіча Астрожскага і 
іншых твораў тых аўтараў, якія вывучаюцца па праграме; 

2) знаёмства з вучэбнай, навуковай і метадычнай літаратурай, 
матэрыяламі перыядычных выданняў, выкарыстанне электронных сродкаў 
перыядычнай і навуковай інфармацыі; 

3) падрыхтоўка да практичных заняткаў; 
4) праца з канспектам лекцый. 

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 
КАМПЕТЭНЦЫІ СТУДЭНТА 

Для бягучага кантролю і самакантролю ведаў, уменняў і навыкаў 
выкарыстоўваецца: 

• пісьмовае апытанне на кіруемай самастойнай рабоце; 
• вусны адказ на практычных занятках; 

падрыхтоўка рэфератаў; 
• падрыхтоўка мультымедыйных прэзентацый. 


