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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

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

Задачы дысцыпліны:
- адлюстраванне непарыўнай сувязі паміж моўнымі заканамернасцямі і захоўваннем

нормаў арфаграфіі, арфаэпіі, лексікі, словаўтварэння, граматыкі і стылістыкі;
- выпрацоўка ўменняў і навыкаў лексіка-граматычнай 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 заканамернасцей развіцця беларускай мовы на сучасным этапе.
У выніку вывучэння курса “Сучасная беларуская мова” студэнты павінны ведаць:
- асаблівасці функцыянання беларускай мовы на сучасным этапе;
- метады і прыёмы фанетычнага, лексічнага, словаўтваральнага, граматычнага аналізу

з мэтай выяўлення асноўных тэкстаўтваральных фактараў пабудовы
публіцыстычнага твора;

- лінгвістычныя законы і прынцыпы пабудовы рознажанравых тэкстаў СМІ;
- класіфікацыю моў і месца беларускай мовы на лінгвістычнай карце свету;
умець:
- дыферэнцыраваць лексіка-граматычную структуру тэкстаў СМІ з мэтай вызначэння

іх арталагічных характарыстык;
- вызначаць і кваліфікаваць інтэрферэнтныя парушэнні ў маўленні;
- вылучаць ды- і канвергентнасць беларускай і рускай моў, умець супастаўляць іх і

даваць ім тыпалагічную характарыстыку;
- ствараць рознажанравыя тэксты і аналізаваць іх з пункту погляду лінгвістычнай

арганізацыі;
- вызначаць маўленчыя факты ў тэкстах СМІ асістэмнага характару, рэдагаваць іх з

глежання нарматыўнасці мовы.
Лекцыі маюць уводны, праблемны або абагульняючы (аглядны) характар. Асноўным

прызначэннем іх з’яўляецца апісанне набыткаў і новых тэндэнцый развіцця мовы і
мовазнаўства; інтэрпрэтацыя класічных і сучасных поглядаў на лексіка-семантычныя,
словаўтваральныя факты; метадычныя рэкамендацыі па лексіка- і фразеалагічнай практыцы;
вызначэнне тыповых памылак словаўжывання і словаўтварэння; сістэмнае азнаямленне з
вучэбнай і навуковай літаратурай.

На лабараторных занятках прадугледжваецца выкананне заданняў, якія падсумоўваюць,
абагульняюць, і інтэрпрэтуюць вывучаны матэрыял, замацоўваюць набытыя веды. Творчы
элемент садзейнічае далучэнню студэнта-журналіста да стварэння ўласнага тэксту і
рэдактарскага прачытвання яго.

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

У практыцы выкладання сучаснай беларускай мовы актыўна выкарыстоўваюцца
камп’ютарныя тэхналогіі (лекцыі-прэзентацыі, аўдыявізуальныя заданні да лабараторных
заняткаў).



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Колькасць гадзін
Аўдыторныя

№ п/п Найменне раздзелаў, тэм

Лекцыі Практыч.,
семінар.

Лаб.
занят.

КСР
Самаст.
работа

1. Граматыка. Марфалогія. 2     10
2. Назоўнік. Прыметнік. Лічэбнік.

Займеннік.
2     20

3. Дзеяслоў, дзеепрыметнік,
дзеепрыслоўе.

2      30

4. Прыслоўе. Словы катэгорыі стану.      5
5. Граматычныя асаблівасці

мадальных слоў як самастойных
часцін мовы

     5

6. Значэнне і функцыі службовых
часцін мовы

     10

7. Сінтаксіс. 2 4      36
8. Пунктуацыя     10



Вучэбна-метадычная карта
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Агульнае апісанне беларускай граматыкі.
Марфалогія. Сувязь граматыкі з фанетыкай і

лексікалогіяй. Граматычнае значэнне, катэгорыя,
форма. Сродкі і спосабы выражэння

граматычных формаў. Класіфікацыя часцін
мовы. Знамяняльныя і незнамяняльныя словы.

Пераходнасць у сістэме часцін мовы.
Марфалагічная стратыфікацыя публіцыстычнага

тэксту.

2 1, 2, 3, 4, 6,
8, 14

Дыктант.

Тэст



Функцыянальная характарыстыка часцін мовы.
Функцыянальная характарыстыка назоўніка.

Дамінаванне назоўнікавых канструкцый у
тэкстах СМІ. Асноўныя граматычныя катэгорыі

назоўнікаў.
Функцыянальная характарыстыка прыметнікаў.
Асноўныя катэгарыяльныя значэнні і лексіка-

граматычныя разрады. Ступені параўнання
якасных прыметнікаў. Элятыў у беларускай
мове. Адносныя і прыналежныя прыметнікі.

Ад’ектывацыя.
Функцыянальная характарыстыка лічэбніка.

Падзел лічэбнікаў па значэнні. Скланенне
лічэбнікаў. Тыповыя памылкі ва ўжыванні.

Асаблівасці значэнняў і функцый займеннікаў.
Асаблівасці скланення займеннікаў.

Прыслоўе. Марфалагічныя прыметы і іх
сінтаксічная роля. Ступені параўнання якасных

прыслоўяў. Спосабы ўтварэння прыслоўяў.
Словы катэгорыі стану.

Дзеяслоў. Катэгарыяльныя значэнні дзеяслова.
Пераходныя, непераходныя, зваротныя і
незваротныя дзеясловы. Катэгорыі стану,
трывання, ладу, часу, асобы. Спражэнне.

Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як асобыя формы
дзеяслова.

Значэнні і функцыі службовых часцін мовы.

2 2 1, 2, 3, 4, 6,
10, 13

Заданні
 на

практычных
занятках.

Тэст

Залік
4 семестр



Сінтаксіс як вучэнне пра спалучанасць слоў і
пабудову тэксту. Дыскурс беларускіх СМІ.

Асноўныя сінтаксічныя адзінкі мовы:
словаформа, словазлучэнне, сказ, складанае

сінтаксічнае цэлае, тэкст.
Словазлучэнне і яго тыпы.Віды сувязі ў
словазлучэнні. Асаблівасці беларускага

кіравання.
Сказ. Прэдыкатыўнасць, мадальнасць,
тэмпаральнасць сказаў. Просты сказ.

Фармальная, семантычная  арганізацыя простага
сказа. Галоўныя члены і дэтэрмінанты.

Складаны сказ, яго фармальная, семантычная і
камунікатыўная арганізацыя.

2 2, 3, 7, 9,
10, 11, 12

Дыктант.

Кантрольная
работа №2

Складанае сінтаксічнае цэлае. Тэкст.

2 2 2, 3, 7, 9,
10, 11, 12

Заданні ў
практычных

занятках

Кантрольная
работа №2

Пунктуацыя як графічны сродак інтанацыйнага
выдзялення сінтагм. Актуальнае чляненне сказа.

Новыя “Правілы па арфаграфіі і пунктуацыі
беларускай мовы” (2008 г.)

1, 3, 6, 7, 9,
15 Экзамен
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