




 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

У вучэбным працэсе беларускіх ВНУ паспяхова прымяняецца цэлы 

комплекс метадаў і прыёмаў, з дапамогай якіх дасягаецца засваенне норм 

правапісу. Практычныя веды маглі б стаць больш трывалым, калі паказаць 

студэнтам гістарычную аснову вывучаемых арфаграфічных фактаў і з’яў, 

прадэманстраваць, што сённяшні беларускі правапіс – не адасоблены 

фрагмент, а натуральны вынік працяглага правапіснага працэсу, здабытак 

шматгадовых намаганняў вучоных і грамадскасці. Веданне гісторыі 

станаўлення правапісу, аб’ектыўнае ўяўленне аб арфаграфічнай традыцыі, 

безумоўна, можа паспрыяць больш глыбокаму разуменню сутнасці дзеючых 

прынцыпаў і правілаў, а таксама некаторых праблем і недакладнасцей, якія 

існуюць у сучаснай беларускай арфаграфіі.  

У вучэбных праграмах па гісторыі мовы пытанні гісторыі станаўлення 

правапісу асвятляюцца толькі фрагментарна. Тэматыка семінара 

фарміравалася з разлікам у пэўным сэнсе запоўніць гэты прабел.  

Мэтай спецсемінара з’яўляецца падрабязны разгляд графіка-

арфаграфічнай спецыфікі беларускай мовы перыяду ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Гэты часавы адрэзак – адзін з найбольш значных этапаў у працэсе 

станаўлення беларускай арфаграфічнай сістэмы, калі фактычна закладваўся 

яе фундамент і вызначаліся напрамкі далейшага развіцця. Асвятленне адной з 

найбольш яркіх старонак гісторыі сучаснага правапісу спрыяе лепшаму 

засваенню студэнтамі як некаторых канкрэтных пытанняў па гісторыі 

правапісу адпаведнага перыяду, так і ўвогуле курса сучаснай арфаграфіі. 

На семінарскіх занятках вырашаюцца наступныя задачы: 

 сфарміраваць веды адносна перыядызацыі гісторыі сучаснага 

беларускага правапісу;  

 паказаць грамадска-палітычныя ўмовы функцыянавання 

беларускай мовы і асаблівасці беларускага кнігадрукавання ў ХІХ – пачатку 

ХХ ст.; 

 вызначыць характар пераемнасці памiж старой i новай 

беларускай лiтаратурнай мовай у адносiнах правапiсу;  

 абазначыць асаблівасці беларускага нарматыўнага працэсу ХІХ –

 пачатку ХХ ст. і выявіць характар тагачаснай правапіснай нормы; 

 разгледзець графічныя асаблівасці і агульныя правапiсныя 

заканамернасцi ў беларускіх выданнях ХІХ – пачатку ХХ ст.;  

 выявіць арфаграфiчную спецыфiку выданняў розных выдавецкiх 

цэнтраў; ролю асобных пiсьменнiкаў у фармiраваннi беларускага правапiсу;  

 даць аналіз датарашкевiчаўскiх спроб апiсання граматыкі 

беларускай мовы; 

 прадэманстраваць абагульненне стыхiйных арфаграфiчных 

напрацовак перыяду ХІХ – пачатку ХХ ст. у “Беларускай граматыцы для 

школ” Б. Тарашкевiча.  



Курс адносіцца да цыклу дысцыплін спецыялізацыі і займае важнае 

месца ў падрыхтоўцы спецыяліста-філолага. Ён засноўваецца на такіх 

дысцыплінах дзяржаўнага кампанента, як “Беларуская палеаграфія”, 

“Гістарычная граматыка беларускай мовы”, “Беларуская дыялекталогія”, 

“Гісторыя беларускага мовазнаўства”.  

У выніку вывучэння матэрыялаў спецсемінара “Графіка і арфаграфія 

беларускіх выданняў ХІХ – пачатку ХХ ст.” фарміруюцца наступныя 

кампетэнцыі: 

 акадэмічныя: 

АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 

АК-4. Умець працаваць самастойна. 

АК-6. Валодаць мiждысцыплiнарным падыходам пры рашэннi 

праблем. 

АК-7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных 

прыстасаванняў, кіраваннем інфармацыяй і працай з камп’ютарам. 

АК-8. Мець лінгвістычныя навыкі (вусная і пісьмовая камунікацыя). 

 сацыяльна-асобасныя: 

САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 

САК-2. Быць здольным да сацыяльных кантактаў. 

САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый. 

САК-4. Валодаць навыкамі захавання здароўя. 

САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі (крытычнае 

мысленне). 

САК-6. Умець працаваць у калектыве. 

 прафесійныя: 

ПК-8. Выбіраць неабходныя метады даследавання, мадыфікаваць 

існуючыя і выкарыстоўваць новыя метады, зыходзячы з задач канкрэтнага 

даследавання. 

ПК-9. Выкарыстоўваць у працы сучасныя камп’ютарныя метады збору, 

апрацоўкі і захавання інфармацыі. 

ПК-10. Прадстаўляць вынікі навуковай працы ў адпаведнасці з 

адпаведнымі патрабаваннямі. 

ПК-12. Карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на беларускай, 

рускай і замежных мовах. 

ПК-20. Рыхтаваць даклады, матэрыялы для прэзентацый і кіраваць імі. 

ПК-25. Працаваць з навуковай, тэхнічнай і патэнтнай літаратурай. 

 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен 

ведаць: 

• значэнне разглядаемага гістарычнага перыяду для фарміравання і 

развіцця беларускай літаратурнай мовы; 



• асноўныя этапы ў фарміраванні беларускай арфаграфічнай сістэмы і 

своеасаблівасць правапіснага працэсу на кожным з гэтых этапаў; 

• комплекс экстра- і інтралінгвістычных фактараў, якія аказвалі ўплыў 

на станаўленне графіка-арфаграфічнай сістэмы беларускай мовы і 

прадвызначалі яе спецыфіку; 

умець: 

• складаць бібліяграфію па тэме даследавання; 

• працаваць з навуковай і даведачнай літаратурай па выбранай тэме; 

• ажыццяўляць лінгвістычны аналіз тэкстаў;   

валодаць: 

• навыкамі выкарыстання навуковай літаратуры ў даследчай працы; 

• методыкай падрыхтоўкі дакладаў і паведамленняў на навуковых 

канферэнцыях, курсавых і дыпломных работ па прапанаванай тэматыцы. 

 

Структура зместу вучэбнай дысцыпліны  
Праграма распрацавана для студэнтаў 3 курса дзённай формы 

навучання (6 семестр). Прыкладны расклад гадзін па відах навучання: усяго 

гадзін на семестр – 58, з іх аўдыторных – 34 гадзіны, у тым ліку 30 гадзін 

практычных заняткаў, 4 гадзіны – кіруемая работа студэнтаў (КРС). 

Працаёмістасць вучэбнай дысцыпліны складае 1 заліковую адзінку. 

Форма бягучай атэстацыі – залік. 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

Раздзел 1. УВОДЗІНЫ 

Тэма 1.1. Праблематыка і задачы семінара. Агляд навуковай 

літаратуры па праблеме семінара. Гісторыя арфаграфіі як аснова разумення 

сучасных праблем. 
 

Тэма 1.2. Перыядызацыя гiсторыi беларускай арфаграфii новага 

перыяду. Асноўныя этапы ў працэсе станаўлення арфаграфiчнай сiстэмы 

беларускай мовы і іх кароткая характарыстыка. 
 

Тэма 1.3. Знешнія ўмовы фарміравання беларускай літаратурнай 

мовы ў ХІХ – пачатку ХХ ст. Факты сацыяльнай гісторыі разглядаемага 

перыяду, якія маглі аказваць ўплыў на характар моўнага развіцця: агульныя 

прынцыпы вырашэння моўных пытанняў, стан нацыянальнага 

кнігадрукавання, непасрэдныя і апасродкаваныя фактары ўздзеяння на 

фарміраванне беларускай мовы. Адметнасць моўнай карціны на Беларусі ў 

ХІХ – пачатку ХХ ст. Беларуская мова ў асяродку сялянства, шляхты і 

вышэйшых колаў грамадства. 
 

Тэма 1.4. Агульная моўная характарыстыка перыяду. Перыяд 

ХІХ – пачатку ХХ ст. у гiсторыi беларускай графiкi i арфаграфii. 

Станаўленне беларускай мовы ў ХІХ – пачатку ХХ ст. на агульнаславянскім 

фоне. Своеасаблівасць беларускага правапіснага працэсу на пачатку ХІХ –

 пачатку ХХ ст. Беларуская мова перыяду ХІХ –пачатку ХХ ст. як аб’ект 

вывучэння ў беларускім мовазнаўстве. 
 

Тэма 1.5. Пытанні моўнай пераемнасці. Паняцце пра моўную 

пераемнасць. Пераемнасць на розных моўных узроўнях. Ступень пераемнасцi 

памiж старой i новай лiтаратурна-пiсьмовай мовай у галiне правапiсу.  
 

Раздзел 2. ПАНЯЦЦЕ НОРМЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ 

МОВЕ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ. 
 

Тэма 2.1. Агульнае паняцце моўнай нормы. Норма на розных 

моўных узроўнях. Суадносіны паняццяў норма/варыянтнасць і 

норма/кадыфікацыя ў дачыненні да беларускай мовы ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Нармалізацыйныя працэсы ў беларускай мове ХІХ – пачатку ХХ ст. як аб’ект 

беларускай лінгвістыкі. 
 

Тэма 2.2. Спецыфіка нормы беларускай літаратурнай мовы ХІХ –

 пачатку ХХ ст. Скіраванасць нормы беларускай літаратурнай мовы ХІХ –

 пачатку ХХ ст. народна-размоўныя формы. Узровень самастойнасці 

беларускай моўнай нормы разглядаемага перыяду. Суадносіны стыхійнага і 

свядомага кампанентаў у беларускім нарматыўным працэсе перыяду ХІХ –

 пачатку ХХ ст. Норма беларускай літаратурнай мовы ХІХ – пачатку ХХ ст. 

паводле ступені імператыўнасці.  
 

 

 



Раздзел 3. ГРАФІКА БЕЛАРУСКІХ ВЫДАННЯЎ 

ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ. 
 

Тэма 3.1. Графічныя асаблівасці выданняў ХІХ – пачатку ХХ ст. 
Графічная дваістаць беларускага пісьма ў ХІХ – пачатку ХХ ст., яе прычыны. 

 

Тэма 3.2. Беларуская лацінка. Спосабы перадачы беларускай мовы 

лацінскай графікай, эвалюцыя беларускай лацінкі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.. 

Беларуская лацінка на сучасным этапе.  
 

Тэма 3.3. Беларуская кірыліца. Спосабы перадачы беларускай мовы 

кірыліцкай графікай, эвалюцыя беларускай кірыліцы ў ХІХ – пачатку ХХ ст. 
 

Раздзел 4. АРФАГРАФІЯ БЕЛАРУСКІХ ВЫДАННЯЎ 

ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ. 
 

Тэма 4.1. Арфаграфія беларускіх выданняў ХІХ ст. 
Беларускамоўныя выданнi ХIХ ст. (да 90-х гадоў) як першыя спробы 

аднаўлення лiтаратурнага ўжывання беларускай мовы пасля працяглага 

перапынку, асаблiвасцi iх арфаграфiчнага афармлення. 
 

Тэма 4.2. Арфаграфія выданняў пачатку ХХ ст. Пачатак ХХ ст. – 

вызначальны перыяд у гiсторыi станаўлення беларускай арфаграфii. 

Дыялектная прывязка некаторых арфаграм. Выразная арыентацыя на 

агульнанацыянальныя або найбольш тэрытарыяльна пашыраныя фанетычныя 

асаблiвасцi. 
 

Тэма 4.3. Фактары арфаграфічнай варыянтнасці. Беларускія 

выдавецтвы i выдавецкiя аб’яднаннi пачатку ХХ ст. (пецярбургская суполка 

“Загляне сонца i ў наша аконца”, вiленскiя выдавецтвы “Нашай Нiвы” i 

“Наша хата”, мiнскiя выдавецтвы пры часопiсах “Лучынка”, “Вясёлка” i iнш.) 

як заканадаўцы правапiсных норм. Арфаграфія беларускіх перыядычных 

выданняў пачатку ХХ ст. Роля газеты “Наша Нiва” ў працэсе арфаграфiчнай 

нармалiзацыi. Арфаграфія выданняў з розным тыпам шрыфта.  
 

Тэма 4.4. Іншамоўныя арфаграфічныя ўплывы. Адлюстраванне ў 

выданнях пачатку ХХ ст. iншамоўнага (польскага i рускага) графiка-

арфаграфiчнага ўплыву.  
 

Тэма 4.5. Спецыфіка аўтарскай арфаграфіі. Удзел асобных аўтараў у 

правапісным працэсе. Індывідуальная арфаграфія вядучых беларускіх 

пісьменнікаў. 

Раздзел 5. НАВУКОВАЕ АПІСАННЕ НОРМАЎ БЕЛАРУСКАЙ 

МОВЫ Ў ХІХ-ПАЧАТКУ ХХ СТ. 
 

Тэма 5.1. Датарашкевiчаўскiя спробы апiсаць граматыку 

беларускай мовы: працы П. Шпiлеўскага (1846), К. Нядзведскага (1853), 

“Граматыка беларускай мовы” Б. Пачопкi, “Jak prawilna pisać pa biełarusku. 

Ułažyu Ant. Zuckiewič” i iнш. 
 



Тэма 5.2. Граматыка Б. Тарашкевіча (Вільня, 1918). Абагульненне і 

творчае выкарыстанне стыхiйных арфаграфiчных напрацовак ХIХ – пачатку 

ХХ ст. у “Беларускай граматыцы для школ” (Вiльня, 1918) Б. Тарашкевiча. 

Тэма 5.3. “Беларуская граматыка для школ” Б. Тарашкевіча 

(Вільня, 1918) і сучасны правапіс. Эвалюцыя нормаў “Граматыкі” 

Б. Тарашкевіча. Дзве сучасныя правапiсныя плыні: афiцыйны правапiс i 

трансфармаваная “тарашкевiца”. 



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 

Дзённая форма атрымання вышэйшай адукацыі  

з прымяненнем дыстанцыйных адукацыйных тэхналогій 
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1. РАЗДЗЕЛ 1. УВОДЗІНЫ 

Тэма 1.1. Праблематыка і задачы семінара. Агляд 

навуковай літаратуры па праблеме семінара. Гісторыя 

арфаграфіі як аснова разумення сучасных праблем. 

 2   Вуснае апытванне 

2. Тэма 1.2. Перыядызацыя гiсторыi беларускай 

арфаграфii новага перыяду. Асноўныя этапы ў працэсе 

станаўлення арфаграфiчнай сiстэмы беларускай мовы і іх 

кароткая характарыстыка. 

 2   Вуснае апытванне 

3. Тэма 1.3. Знешнія ўмовы фарміравання беларускай 

літаратурнай мовы ў ХІХ – пачатку ХХ ст. Факты 

сацыяльнай гісторыі разглядаемага перыяду, якія маглі 

аказваць ўплыў на характар моўнага развіцця: агульныя 

прынцыпы вырашэння моўных пытанняў, стан 

нацыянальнага кнігадрукавання, непасрэдныя і 

апасродкаваныя фактары ўздзеяння на фарміраванне 

беларускай мовы. 

 2   Падрыхтоўка рэфератаў  



4. Тэма 1.4. Агульная моўная характарыстыка перыяду. 

Перыяд ХІХ – пачатку ХХ ст. у гiсторыi беларускай графiкi 

i арфаграфii. Станаўленне беларускай мовы ў ХІХ –

 пачатку ХХ ст. на агульнаславянскім фоне. 

Своеасаблівасць беларускага правапіснага працэсу на 

пачатку ХІХ – пачатку ХХ ст. Беларуская мова перыяду 

ХІХ –пачатку ХХ ст. як аб’ект вывучэння ў беларускім 

мовазнаўстве 

 2   Вуснае апытванне 

5. Тэма 1.5. Пытанні моўнай пераемнасці. Паняцце пра 

моўную пераемнасць. Пераемнасць на розных моўных 

узроўнях. Ступень пераемнасцi памiж старой i новай 

лiтаратурна-пiсьмовай мовай у галiне правапiсу.  

 2   Вуснае апытванне 

6. РАЗДЗЕЛ 2. ПАНЯЦЦЕ НОРМЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ 

ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЕ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ. 

Тэма 2.1. Агульнае паняцце моўнай нормы. Норма на 

розных моўных узроўнях. Суадносіны паняццяў 

норма/варыянтнасць і норма/кадыфікацыя ў дачыненні да 

беларускай мовы ХІХ – пачатку ХХ ст. Нармалізацыйныя 

працэсы ў беларускай мове ХІХ – пачатку ХХ ст. як аб’ект 

беларускай лінгвістыкі. 

 2   Вуснае апытванне 

7. Тэма 2.2. Спецыфіка нормы беларускай літаратурнай 

мовы ХІХ – пачатку ХХ ст. Скіраванасць нормы 

беларускай літаратурнай мовы ХІХ – пачатку ХХ ст. 

народна-размоўныя формы. Узровень самастойнасці 

беларускай моўнай нормы разглядаемага перыяду. 

Суадносіны стыхійнага і свядомага кампанентаў у 

беларускім нарматыўным працэсе перыяду ХІХ – пачатку 

ХХ ст. Норма беларускай літаратурнай мовы ХІХ – пачатку 

ХХ ст. паводле ступені імператыўнасці. 

 2   Вуснае апытванне 

8. РАЗДЗЕЛ 3. ГРАФІКА БЕЛАРУСКІХ ВЫДАННЯЎ 

ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ. 

Тэма 3.1. Графічныя асаблівасці выданняў ХІХ –

 пачатку ХХ ст. Графічная дваістаць беларускага пісьма ў 

ХІХ – пачатку ХХ ст., яе прычыны. 

 2   Вуснае апытванне 



9. Тэма 3.2. Беларуская лацінка. Спосабы перадачы 

беларускай мовы лацінскай графікай, эвалюцыя беларускай 

лацінкі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.. Беларуская лацінка на 

сучасным этапе. Практычныя навыкі чытання і пісьмовага 

афармлення тэкстаў з лацінскай графікай. 

 2  2 

(ДН) 

Практычныя заданні: 

разбор тэкстаў з лацінскай 

графікай 

(паводле сістэмы LMS 

Moodle) 

10. РАЗДЗЕЛ 4. АРФАГРАФІЯ БЕЛАРУСКІХ 

ВЫДАННЯЎ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ. 

Тэма 4.1. Арфаграфія беларускіх выданняў ХІХ ст. 
Беларускамоўныя выданнi ХIХ ст. (да 90-х гадоў) як 

першыя спробы аднаўлення лiтаратурнага ўжывання 

беларускай мовы пасля працяглага перапынку, асаблiвасцi 

iх арфаграфiчнага афармлення. 

 2   Вуснае апытванне 

11. Тэма 4.2. Арфаграфія выданняў пачатку ХХ ст. Пачатак 

ХХ ст. – вызначальны перыяд у гiсторыi станаўлення 

беларускай арфаграфii. Дыялектная прывязка некаторых 

арфаграм. Выразная арыентацыя на агульнанацыянальныя 

або найбольш тэрытарыяльна пашыраныя фанетычныя 

асаблiвасцi. 

 2  2  

(ДН) 

Практычныя заданні:  

арфаграфічны разбор 

тэкстаў 

(паводле сістэмы LMS 

Moodle) 

12. Тэма 4.3. Фактары арфаграфічнай варыянтнасці. 

Беларускія выдавецтвы i выдавецкiя аб’яднаннi пачатку 

ХХ ст. (пецярбургская суполка “Загляне сонца i ў наша 

аконца”, вiленскiя выдавецтвы “Нашай Нiвы” i “Наша 

хата”, мiнскiя выдавецтвы пры часопiсах “Лучынка”, 

“Вясёлка” i iнш.) як заканадаўцы правапiсных норм. 

Арфаграфія беларускіх перыядычных выданняў пачатку 

ХХ ст. Роля газеты “Наша Нiва” ў працэсе арфаграфiчнай 

нармалiзацыi. Арфаграфія выданняў з розным тыпам 

шрыфта.  

 2   Вуснае апытванне 

13. Тэма 4.4. Іншамоўныя арфаграфічныя ўплывы. 

Адлюстраванне ў выданнях пачатку ХХ ст. iншамоўнага 

(польскага i рускага) графiка-арфаграфiчнага ўплыву.  

 1   Вуснае апытванне 



14. Тэма 4.5. Спецыфіка аўтарскай арфаграфіі. Удзел 

асобных аўтараў у правапісным працэсе. Індывідуальная 

арфаграфія вядучых беларускіх пісьменнікаў. 

 1   Вуснае апытванне 

15. РАЗДЗЕЛ 5. НАВУКОВАЕ АПІСАННЕ НОРМАЎ 

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ХІХ-ПАЧАТКУ ХХ СТ. 

Тэма 5.1. Датарашкевiчаўскiя спробы апiсаць 

граматыку беларускай мовы: працы П. Шпiлеўскага 

(1846), К. Нядзведскага (1853), “Граматыка беларускай 

мовы” Б. Пачопкi, “Jak prawilna pisać pa biełarusku. Ułažyu 

Ant. Zuckiewič” i iнш. 

 2   Вуснае апытванне 

16. Тэма 5.2. “Беларуская граматыка для школ”  

Б. Тарашкевіча (Вільня, 1918). Абагульненне і творчае 

выкарыстанне стыхiйных арфаграфiчных напрацовак ХIХ – 

пачатку ХХ ст. у “Беларускай граматыцы для школ” 

(Вiльня, 1918) Б. Тарашкевiча. 

 1   Вуснае апытванне 

17. Тэма 5.3. “Беларуская граматыка для школ” 

Б. Тарашкевіча (Вільня, 1918) і сучасны правапіс. 

Эвалюцыя нормаў “Граматыкі” Б. Тарашкевіча. Дзве 

сучасныя правапiсныя плыні: афiцыйны правапiс i 

трансфармаваная “тарашкевiца”. 

 1   Падрыхтоўка рэфератаў 
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Пералік сродкаў дыягностыкі вучэбнай дзейнасці і методыка 

фарміравання выніковай адзнакі  

1. Вуснае апытванне. 

2. Рэфераты. 

3. Практычныя заданні. 

4. Залік (выніковы). 

Адзнака за вусныя адказы на практычных занятках уключае ў сябе паўнату 

адказа, наяўнасць аргументаў, ілюстрацыйных прыкладаў.  

Пры ацэньванні рэферата звяртаецца ўвага на змест, паўнату раскрыцця 

тэмы, структуру і паслядоўнасць навуковага выкладу, падбор і аргументаванае і 

дарэчнае карыстанне навуковымі крыніцамі па тэме рэферата, валоданне правіламі 

афармлення тэкста, наяўнасць абгрунтаваных высноў.  

Пры ацэнцы практычных заданняў бярэцца пад увагу паўната адказаў на 

пытанні, карэктнасць аналітычных падыходаў, правільны падбор ілюстрацый з 

аналізуемага тэкста, дастатковасць ілюстрацыйнай часткі, здольнасць студэнта 

свабодна аперыраваць фактычнымі данымі. 

Формай бягучай атэстацыі па спецсемінару “Графіка і арфаграфія 

беларускіх выданняў ХІХ – пачатку ХХ ст.” вучэбным планам прадугледжаны 

залік вынікам якога з’яўляюцца адзнакі “залічана”/“незалічана”. Адзнака 

“залічана” ставіцца ў выпадку, калі студэнт дэманструе веды асноўных раздзелаў 

праграмы курса дысцыпліны, валодае асноўнымі базавымі паняццямі, мае 

неабходныя навыкі прымянення тэарэтычных ведаў пры выкананні практычных 

заданняў, пры адказе не дапускае фактычных памылак, за выключэннем асобных 

нязначных недакладнасцей, паслядоўна і лагічна выкладае матэрыял. Адзнака “не 

залічана” выстаўляецца ў выпадку, калі студэнт дэманструе толькі фрагментарныя 

веды па пытаннях курса дысцыпліны, недакладна арыентуецца ў базавых 

паняццях, не валодае спецыяльнай тэрміналогіяй, не мае выразных здольнасцей да 

аналітычнага мыслення, дапускае значныя памылкі пры адказе, не можа 

прымяніць тэарэтычныя веды ў практычным плане, мае цяжкасці пры адказе на 

дадатковыя пытанні па курсе. 

Пры фарміраванні выніковай ацэнкі выкарыстоўваецца рэйтынгавая адзнака 

ведаў студэнта, якая дае магчымасць прасачыць і ацаніць дынаміку працэсу 

дасягнення мэтаў навучання. Рэйтынгавая адзнака прадугледжвае выкарыстанне 

вагавых каэфіцыентаў для бягучага кантролю ведаў і бягучай атэстацыі студэнтаў 

па дысцыпліне. 

Прыкладныя вагавыя каэфіцыенты, якія вызначаюць уклад бягучага 

кантролю ведаў і бягучай атэстацыі ў рэйтынгавую адзнаку: 

 вусныя адказы на практычных занятках – 25 %; 

 падрыхтоўка рэферата – 25 %; 

 выкананне практычнага задання № 1 – 25 %; 

 выкананне практычнага задання № 2 – 25 %. 

Рэйтынгавая адзнака па дысцыпліне разлічваецца на аснове адзнакі бягучай 

паспяховасці і заліковай адзнакі з улікам іх вагавых каэфіцыентаў. Вага адзнакі па 

бягучай паспяховасці складае 40 %, заліковай адзнакі – 60 %. 

  



 

Прыкладны пералік заданняў  

для кіруемай самастойнай работы студэнтаў 

 

Тэма 3.2. Беларуская лацінка (2 г.). Спосабы перадачы беларускай 

мовы лацінскай графікай, эвалюцыя беларускай лацінкі ў ХІХ – пачатку 

ХХ ст.. Беларуская лацінка на сучасным этапе. Практычныя навыкі чытання і 

пісьмовага афармлення тэкстаў з лацінскай графікай:  

выканаць заданні па разбору тэкстаў з лацінскай графікай (у сістэме 

LMS Moodle); форма кантролю – праверка паводле справаздачы на форуме 

адукацыйнага партала: а) правільнасці разбору тэкстаў, запісаных 

беларускай лацінкай; б) правільнасці запісу кірылічных тэкстаў беларускай 

лацінкай. 

Тэма 4.2. Арфаграфія выданняў пачатку ХХ ст. (2 г.). Пачатак 

ХХ ст. – вызначальны перыяд у гiсторыi станаўлення беларускай арфаграфii. 

Дыялектная прывязка некаторых арфаграм. Выразная арыентацыя на 

агульнанацыянальныя або найбольш тэрытарыяльна пашыраныя фанетычныя 

асаблiвасцi: 

выканаць заданні па арфаграфічнаму разбору беларускамоўных 

тэкстаў пачатку ХХ ст. графікай (у сістэме LMS Moodle); форма кантролю 

– справаздача па выніках аналізу на форуме адукацыйнага партала. 

  



Апісанне інавацыйных падыходаў і метадаў  

да выкладання вучэбнай дысцыпліны 

 

Пры арганізацыі выхаваўчага працэса выкарыстоўваецца практыка-

арыентаваны падыход, згодна з якім мяркуецца: 

 засваенне адукацыйнага зместу праз рашэнне практычных задач; 

 набыццё навыкаў эфектыўнага выканання розных відаў 

прафесійнай дзейнасці; 

 арыентацыю на генерыраванне ідэй, рэалізацыю групавых 

студэнцкіх праектаў; 

 выкананне працэдур, спосабаў ацэньвання, якія іксуюць 

сфарміраванасць прафесійных кампетэнцый. 

 

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі  

самастойнай работы навучэнцаў 

 

Для арганізацыі самастойнай работы студэнтаў па спецсемінару 

“Графіка і арфаграфія беларускіх выданняў ХІХ – пачатку ХХ ст.” 

выкарыстоўваецца спіс рэкамендуемай літаратуры і заданні ў сістэме LMS 

Moodle.  

  



Тэмы рэфератыўных работ 

 

1. Арфаграфія выданняў В. Дуніна-Марцінкевіча. 

2. Арфаграфія выданняў К. Каліноўскага. 

3. Арфаграфія выданняў Ф. Багушэвіча. 

4. “Тарас на Парнасе”: параўнальны аналіз арфаграфіі розных 

выданняў паэмы. 

5. Графіка і правапіс беларускіх выданняў пачатку ХХ ст., 

выдадзеных за межамі Расійскай імперыі. 

6. Графіка-арфаграфічныя рысы зборніка Я. Коласа  “Песні-

жальбы” (Вільня, 1910). 

7. Графіка-арфаграфічныя рысы зборніка М. Гарэцкага “Рунь” 

(Вільня, 1914). 

8. Графіка-арфаграфічныя рысы зборніка Я. Купалы “Жалейка”. 

9. Графіка-арфаграфічныя асаблівасці пецярбургскіх выданняў. 

10. Графіка-арфаграфічныя асаблівасці віленскіх выданняў. 

11. Графіка-арфаграфічныя асаблівасці мінскіх выданняў. 

12. Роля газеты “Наша Ніва” ў фарміраванні беларускіх правапісных 

норм. 

13. Структурныя і арфаграфічныя варыянты тапонімаў у газеце 

“Наша Ніва”. 

14. Арфаграфічнае афармленне антрапонімаў у газеце “Наша Ніва”. 

15. Арфаграфічныя асаблівасці беларускіх дарэвалюцыйных 

перыядычных выданняў (газеты “Наша Доля”, “Гоман”, “Дзянніца”). 

16. Правапіс іншамоўнай лексікі ў беларускіх выданнях пачатку ХХ 

ст. 

17. Беларуская лацінка і кірыліца: параўнальны аналіз. 

18. Іншамоўныя (польскія і рускія) уплывы на беларускую 

арфаграфію пачатку ХХ ст. 

19. Пытанні нармалізацыі беларускай графікі і арфаграфіі на 

старонках перыядычнага друку пачатку ХХ ст. 

20. Правапісныя традыцыі пачатку ХХ ст. ў “Беларускай граматыцы 

для школ” Б. Тарашкевіча (Вільня, 1918). 

  



Прыкладны пералік пытанняў да заліку 
1. Грамадска-палiтычная сiтуацыя на Беларусi ў ХIХ – пачатку ХХ ст.; 

уплыў экстралiнгвiстычных фактараў на ход нарматыўнага правапiснага 

працэсу 

2. Асаблiвасцi беларускага кнiгадрукавання ХIХ – пачатку ХХ ст. 

3. Пачатак ХХ ст. у гiсторыi беларускай графiкi i арфаграфii (агульная 

характарыстыка) 

4. Пераемнасць памiж старой i новай беларускай лiтаратурнай мовай у 

адносiнах правапiсу.  

5. Графiчныя асаблiвасцi выданняў ХIХ – пачатку ХХ ст. Прычыны 

арфаграфічнай дваістасці 

6. Беларуская лацінка і кірыліца: параўнальны аналіз. 

7. Арфаграфiя беларускiх выданняў ХIХ cт. 

8. Агульныя правапiсныя заканамернасцi ў выданнях пачатку ХХ ст. 

9. Адлюстраванне ў выданнях пачатку ХХ ст. пашыраных i вузкiх 

дыялектных рыс 

10. Правапiс галосных у выданнях пачатку ХХ ст.: асноўныя 

прынцыпы і канкрэтныя правілы 

11. Правапiс зычных у выданнях пачатку ХХ ст.: асноўныя прынцыпы і 

канкрэтныя правілы 

12. Нялiтарныя арфаграмы ў выданнях пачатку ХХ ст. 

13. Храналагiчная эвалюцыя правапiсных норм на пачатку ХХ ст. Два 

этапы фармiравання беларускага правапiсу на працягу ХIХ – пачатку ХХ ст. 

14. Іншамоўныя (польскія і рускія) уплывы на беларускую арфаграфію 

пачатку ХХ ст. 

15. Арфаграфiчная спецыфiка выданняў пачатку ХХ ст. розных 

выдавецкiх цэнтраў 

16. Графіка і правапіс беларускіх выданняў пачатку ХХ ст., выдадзеных 

за межамі Расійскай імперыі 

17. Роля газеты “Наша Нiва” ў працэсе арфаграфiчнай нармалiзацыi  

18. Арфаграфiя выданняў ХIХ – пачатку ХХ ст. у залежнасцi ад тыпу 

графiкi 

19. Правапiс запазычаных слоў у выданнях пачатку ХХ ст. 

20. Арфаграфiчнае афармленне анамастычнай лексiкi ў выданнях 

пачатку ХХ ст. 

21. Роля асобных пiсьменнiкаў у фармiраваннi беларускага правапiсу 

22. Датарашкевiчаўскiя спробы апiсаць граматыку беларускай мовы 

23. Пытанні нармалізацыі беларускай графікі і арфаграфіі на старонках 

перыядычнага друку пачатку ХХ ст. 

24. Абагульненне стыхiйных арфаграфiчных напрацовак ХIХ – пачатку 

ХХ ст. у “Беларускай граматыцы для школ” (Вiльня, 1918) Б. Тарашкевiча. 

25. Эвалюцыя нормаў “Граматыкі” Б. Тарашкевіча на пазнейшых 

этапах арфаграфічнага развіцця.  



ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ З 

ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 

 

Назва дысцыпліны, з 

якой патрабуецца 

ўзгадненне  

Назва кафедры 

Прапановы аб 

змяненнях у 

змесце вучэбнай 

праграмы  

Прынятае 

рашэнне 

(пратакол, №, 

дата) кафедры, 

якая 

распрацавала 

вучэбную 

праграму 

1 2 3 4 

Гісторыя беларускай 

літаратурнай мовы  

 

кафедра 

гісторыі 

беларускай мовы  

Прапаноў няма змен не 

патрабуецца 

пратакол № 10 

ад 11.05.2018 

Сучасная беларуская 

мова  

кафедра 

сучаснай 

беларускай мовы 

Прапаноў няма змен не 

патрабуецца 

пратакол № 10 

ад 11.05.2018 

Стылістыка і 

культура беларускага 

маўлення 

кафедра 

сучаснай 

беларускай мовы 

Прапаноў няма змен не 

патрабуецца 

пратакол № 10 

ад 11.05.2018 
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