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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Вучэбная дысцыпліна «Беларуская мова» з’яўляецца неад’емным 

кампанентам філалагічнай адукацыі студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 06 

«Рамана-германская філалогія»; важным звяном у фарміраванні іх – будучых 

філолагаў, выкладчыкаў замежных моў і літаратур, перакладчыкаў, педагогаў 

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, каледжаў, ліцэяў, гімназій, работнікаў 

асветы, культуры, друку, навукова-даследчых устаноў – лінгвістычнай 

кампетэнцыі; спрыяе вырашэнню задачы гісторыка-культурнага асваення 

моўнай спадчыны беларускага народа. 

Вывучэнне дысцыпліны арыентавана на авалоданне лінгвістычнай 

тэорыяй па асноўных раздзелах сучаснай беларускай мовы, на практычнае 

засваенне яе норм, выпрацоўку навыкаў і ўменняў аналізаваць моўныя 

адзінкі рознага тыпу, выяўляць спецыфічныя заканамернасці іх арганізацыі і 

функцыянавання. 

Засваенне раздзелаў вучэбнай дысцыпліны дапаможа студэнтам 

зразумець прычынна-выніковыя сувязі ў мове, асэнсаваць шматаспектнасць 

моўнай сістэмы, элементы якой знаходзяцца ва ўзаемасувязі, іерархічна 

абумоўленай адпаведнасці. 

Метадалагічная база вучэбнай дысцыпліны абапіраецца на 

вытлумачэнне моўных з’яў, скарэкціраванае з улікам нацыянальнага 

кампанента беларускай мовы, яе сувязей з іншымі мовамі – вербальнымі 

сродкамі камунікацыі.  

Мэта вучэбнай дысцыпліны – авалоданне студэнтамі спецыяльнасці 1-

 21 05 06 «Рамана-германская філалогія» вуснай і пісьмовай формамі 

беларускай літаратурнай мовы; навыкамі карыстання асноўнымі моўнымі 

паняццямі і тэрмінамі ў іх сістэмна-структурных сувязях. 

Для рэалізацыі вызначанай мэты ставяцца наступныя задачы вучэбнай 

дысцыпліны:  

1. даць комплекснае, сістэмнае ўяўленне аб фанетыцы, арфаэпіі, 

графіцы, арфаграфіі, лексікалогіі, фразеалогіі, марфемнай будове слова, 

словаўтварэнні, марфалогіі, сінтаксісе і пунктуацыі; 

2. раскрыць змест асноўных паняццяў, якія характарызуюць 

фанетычныя, арфаэпічныя, графічныя, арфаграфічныя, лексічныя, 

фразеалагічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя адзінкі мовы, іх аспекты і 

ўзроўні; 

3. выпрацаваць навыкі характарыстыкі моўных адзінак з пункту 

погляду іх семантыкі, структуры і функцый; 

4. забяспечыць засваенне студэнтамі нормаў вуснага і пісьмовага 

маўлення сучаснай беларускай літаратурнай мовы; 

5. выпрацаваць навыкі і ўменне генераваць на беларускай мове звязныя 

тэксты розных стыляў і жанраў у адпаведнасці з нормамі сучаснай 

беларускай літаратурнай мовы. 

У сістэме падрыхтоўкі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй вучэбная 
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дысцыпліна займае важнае месца ў складзе модуля 

«Агульнапрафесіянальны» кампанента ўстановы вышэйшай адукацыі і 

непарыўна звязана з такімі навучальнымі дысцыплінамі, як «Уводзіны ў 

мовазнаўства», «Агульнае мовазнаўства», «Сучасная руская мова». 

У выніку засваення вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:  

 ведаць: сістэму беларускай мовы ў яе фанетычным, арфаэпічным, 

арфаграфічным, лексічным і граматычным аспектах; нормы 

сучаснай беларускай літаратурнай мовы; тэрміналогію 

філалагічнага профілю. 

 умець: карыстацца лінгвістычнай тэрміналогіяй; дыферэнцыраваць 

асноўныя моўныя адзінкі, характарызаваць іх; аналізаваць 

беларускія тэксты з пазіцый іх структурных, лексічных і 

функцыянальных асаблівасцей; аперыраваць вуснай і пісьмовай 

формамі маўленчай дзейнасці на беларускай мове; 

 валодаць нормамі вуснага і пісьмовага маўлення сучаснай 

беларускай літаратурнай мовы; навыкамі лінгвістычнага аналізу 

адзінак у моўнай сістэме беларускай мовы; навыкамі генераваць на 

беларускай мове звязныя тэксты розных стыляў і жанраў у 

адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

Патрабаванні да кампетэнцый 

Засваенне вучэбнай дысцыпліны «Беларуская мова» павінна 

забяспечыць фарміраванне спецыяльнай кампетэнцыі СК-8: «Валодаць 

вуснай і пісьмовай разнавіднасцямі беларускай літаратурнай мовы; 

карыстацца асноўнымі моўнымі паняццямі і тэрмінамі ў іх сістэмна-

структурных сувязях». 

Структура вучэбнай дысцыпліны 

Структура зместу вучэбнай дысцыпліны ўключае такія дыдактычныя 

адзінкі, як тэмы, у адпаведнасці з якімі распрацоўваюцца і рэалізуюцца 

адпаведныя лекцыйныя і семінарскія заняткі.  

Прыкладная тэматыка лекцыйных і семінарскіх заняткаў прыведзена ў 

інфармацыйна-метадычнай частцы. 
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Дысцыпліна вывучаецца ў І і ІІ семестрах.  

Усяго на вывучэнне дысцыпліны «Беларуская мова» адведзена 198 

гадзін, у тым ліку 94 гадзін – аўдыторныя гадзіны.  

З іх у І семестры адведзена 108 гадзін, у тым ліку 52 – аўдыторныя 

гадзіны: 

26 гадзін – лекцыйныя заняткі; 

22 гадзін – семінарскія заняткі; 

4 гадзін – КСР. 

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 3 заліковыя адзінкі. 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне ў 1 семестры: залік. 

На вывучэнне дысцыпліны «Беларуская мова» ў ІІ семестры ўсяго 

адведзена 90 гадзін, у тым ліку 42 аўдыторныя гадзіны. З іх: 

20 гадзін – лекцыйныя заняткі; 

20 гадзін – семінарскія заняткі; 

2 гадзіны – КСР. 

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 3 заліковыя адзінкі. 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне ў 2 семестры: 

экзамен. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

1 СЕМЕСТР 

Тэма 1.1 

Беларуская мова як найважнейшы элемент нацыянальнай культуры 

Роля роднай мовы ў працэсе развіцця асобы. Мова як сродак камунікацыі і 

інструмент пазнання рэчаіснасці. Роля і месца беларускай мовы ў сучасным 

грамадстве. Сацыяльна-функцыянальная дыферэнцыяцыя беларускай 

нацыянальнай мовы. 

Беларуская літаратурная мова, яе прыметы: наддыялектнасць, унармаванасць, 

кадыфікаванасць, поліфункцыянальнасць. Нормы беларускай літаратурнай мовы.  

Беларуская мова сярод моў свету. Асноўныя этапы станаўлення і развіцця 

беларускай літаратурнай мовы. Беларуская літаратурная мова і мова мастацкай 

літаратуры. 

Тэма 1.2 

Фанетыка як навука аб гукавым ладзе мовы 

Гукі мовы. Аспекты вывучэння гукаў. Склад як фанетычная адзінка. 

Прасадычныя фанетычныя адзінкі. Змены гукаў у маўленчай плыні. 

Тэма 1.3 

Арфаэпія і графіка як раздзелы мовазнаўства 

Асноўныя нормы сучаснага беларускага вымаўлення. Графічная сістэма 

сучаснай беларускай мовы. 

Тэма 1.4 

Арфаграфія як раздзел мовазнаўства 

Арфаграма і апорнае напісанне. Асноўныя прынцыпы беларускай 

арфаграфіі. Тэндэнцыя развіцця арфаграфічнай нормы. 

Тэма 1.5 

Лексікалогія як раздзел мовазнаўства 

Слова як адзінка мовы. Значэнне слова і паняцце. Функцыі слова. 

Спецыфіка лексічных адзінак. Слова як знак. Форма і змест слова. Гісторыя 

фарміравання лексічнага складу беларускай мовы. 

Лексічнае і граматычнае значэнні слова. Тыпы лексічных значэнняў. 

Тэма 1.6 

Дыферэнцыяцыя слоўнікавага складу беларускай мовы 

Мнагазначнасць. Прамыя і пераносныя значэнні. Тыпы пераносу значэнняў 

(метафара, метанімія, сінекдаха). Крытэрыі размежавання аманіміі і 

мнагазначнасці. Паранімія.  

Парадыгматычныя адносіны ў лексіцы. Лексічныя сінонімы і антонімы.  

Храналагічная і сацыялінгвістычная характарыстыка беларускай лексікі.   
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Тэма 1.7 

Храналагічная і сацыялінгвістычная характарыстыка беларускай 

лексікі 

Моўнае ядро і моўная перыферыя.  

Дынаміка лексіка-семантычнай сістэмы беларускай мовы.  

Актыўныя семантычныя працэсы ў лексіцы беларускай мовы канца ХХ ст. – 

пач. ХХІ ст.  

Актыўная і пасіўная лексіка. Устарэлыя словы: архаізмы і гістарызмы. 

Неалагізмы, іх тыпы. 

Тэма 1.8 

Лексікаграфія як раздзел мовазнаўства 

Прадмет і задачы лексікаграфіі. Тыпалогія слоўнікаў. Слоўнікавы артыкул, 

яго структурныя часткі. 

Тэма 1.9 

Фразеалогія як раздзел мовазнаўства 

Тыпы фразеалагічных адзінак. Паняцце фразеалагічнага зварота. 

Суадносіны фразеалагізмаў з часцінамі мовы. Структурныя тыпы 

фразеалагізмаў. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў паводле семантычнай 

злітнасці. 

Сінанімія, антанімія, аманімія і мнагазначнасць фразеалагізмаў у 

беларускай мове. Перыфразы. Прыказкі. Прымаўкі. Крылатыя словы. 

Афарызмы. 

Тэма 1.10 

Марфеміка і словаўтварэнне як раздзелы мовазнаўства 

Сістэма марфем у мове. Вытворнае слова як аб’ект вывучэння ў 

словаўтварэнні. Спосабы сінхроннага і дыяхроннага словаўтварэння. 

Марфемны і словаўтваральны аналіз. 

Тэма 1.11  

Марфалогія як раздзел граматыкі. Часціны мовы 

Асноўныя граматычныя паняцці і адзінкі. Сістэма часцін мовы ў 

беларускай мове. 

Тэма 1.12  

Семантыка-граматычная адметнасць імёнаў 

Назоўнік як часціна мовы. Лексіка-граматычныя разрады. Сістэма 

граматычных катэгорый. Тыпалогія скланення. Прыметнік як часціна мовы. 

Разрады прыметнікаў. Ступені параўнання прыметнікаў. Асаблівасці 

скланення. Лічэбнік як часціна мовы. Разрады лічэбнікаў паводле значэння і 

структуры. Скланенне лічэбнікаў розных разрадаў. Займеннік як часціна 

мовы. Разрады займеннікаў паводле лексічнага значэння і суадносінах з 
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іншымі часцінамі мовы. Скланенне займеннікаў розных разрадаў. 

Тэма 1.13 

Скланенне назоўнікаў 

Скланенне назоўнікаў першага субстантыўнага скланення. Асаблівасці 

канчаткаў адушаўлёных і неадушаўлёных назоўнікаў мужчынскага роду ў 

родным склоне. Асаблівасці канчаткаў асабовых і неасабовых назоўнікаў 

мужчынскага роду у месным склоне. 

Скланенне назоўнікаў другога субстантыўнага скланення. Асаблівасці 

змянення назоўнікаў мужчынскага і агульнага роду з націскнымі канчаткамі -

 а, -я. 

Скланенне назоўнікаў трэцяга субстантыўнага скланення. Асаблівасці 

змянення рознаскланяльных назоўнікаў. 

Скланенне назоўнікаў у множным ліку. Канчаткі назоўнікаў роднага і 

творнага склону. Праблема кадыфікацыі склонавых канчаткаў. 

Назоўнікі ад’ектыўнага тыпу скланення. Назоўнікі змешанага тыпу 

скланення. Нулявое скланенне назоўнікаў.  

Скланенне прозвішчаў у беларускай мове. 

Тэма 1.14 

Семантыка-граматычная адметнасць дзеяслова і яго формаў  

Дзеяслоў як часціна мовы. Зваротныя і незваротныя, пераходныя і 

непераходныя дзеясловы. Граматычныя катэгорыі і граматычныя формы 

дзеяслова. Спражэнне дзеясловаў.  

Тэма 1.15 

Прыслоўе як часціна мовы. Безасабова-прэдыкатыўныя і мадальныя 

словы 

Лексіка-граматычныя разрады прыслоўяў. Безасабова-прэдыкатыўныя 

словы як асобны лексіка-граматычны клас. Ступені параўнання прыслоўяў і 

слоў катэгорыі стану. Разрады мадальных слоў паводле значэння, іх роля ў 

тэксце. 

Тэма 1.16 

Семантыка-граматычная адметнасць службовых часцін мовы 

Прыназоўнікі і злучнікі як непаўназначныя службовыя часціны мовы. 

Семантычныя і граматычныя асаблівасці часціц. Месца выклічнікаў у сістэме 

часцін мовы.  

Гукаперайманні, іх функцыі ў сказе і тэксце. 
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2 СЕМЕСТР 

Тэма 2.1 

Сінтаксіс як раздзел мовазнаўства 

Прадмет і задачы сінтаксісу. Сінтаксіс сярод іншых лінгвістычных 

дысцыплін. Аспекты апісання сінтаксісу. Віды сінтаксічнай сувязі і 

сінтаксічных адносін. Сістэма сінтаксічных адзінак. Сказ і выказванне. 

Тэма 2.2 

Словазлучэнне 

Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Дыферэнцыяльныя прыметы 

словазлучэння. Структурная схема і парадыгма словазлучэнняў. 

Класіфікацыя словазлучэнняў. 

Тэма 2.3 

Сінтаксічная сувязь кампанентаў непрэдыкатыўных словазлучэнняў 

Дыферэнцыяльныя прыметы падпарадкавальнай сувязі. Разнавіднасці 

падпарадкавальнай сувязі. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

кампанентамі падпарадкавальнага словазлучэння. Сінкрэтызм семантыка-

сінтаксічных адносін на ўзроўні падпарадкавальнага словазлучэння. 

Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай літаратурнай мове. 

Тэма 2.4 

Сказ як прэдыкатыўная адзінка мовы 

Дыферэнцыяльныя прыметы сказа. Прэдыкатыўнасць як асноўная 

сінтаксічная катэгорыя сказа. Субкатэгорыі прэдыкатыўнасці. Граматычнае 

значэнне і граматычная форма сказа. Сінтаксічная сувязь кампанентаў сказа. 

Класіфікацыя сказаў. 

Тэма 2.5 

Фармальная арганізацыя простага сказа 

Прэдыкатыўная аснова простага сказа. Структурныя тыпы дзейніка і 

выказніка і спосабы іх выражэння ў сучаснай беларускай мове. Сувязь паміж 

дзейнікам і выказнікам і яе разнавіднасці. 

Даданыя члены сказа. Сінкрэтызм у сістэме членаў сказа. 

Тэма 2.6 

Аднасастаўныя сказы 

Фармальная арганізацыя аднасастаўных сказаў. Тыпалогія 

аднасастаўных сказаў. Семантычная арганізацыя аднасастаўных сказаў. 

Тэма 2.7 

Ускладненне простага сказа  

Ускладненне і катэгорыя прэдыкатыўнасці. Семантычныя і 
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сінтаксічныя аспекты ўскладненых сказаў. Сказы з аднароднымі членамі 

сказа. Сінтаксічная сувязь паміж аднароднымі членамі сказа. Сказы з 

адасобленымі членамі сказа. Умовы адасаблення членаў сказа. Сінтаксічная 

сувязь пры адасабленні. Сказы з параўнальнымі зваротамі. Сказы з 

пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі, іх структура і функцыі. Размежаванне 

пабочных і ўстаўных канструкцый. Сказы са звароткам: структура, функцыі і 

значэнне. Сказы з мадальнымі часціцамі і выклічнікамі.  

Тэма 2.8 

Складаны сказ 

Паняцце складанага сказа. Семантычная, фармальная і камунікатыўная 

арганізацыя складанага сказа. Дыферэнцыяльныя рысы складанага сказа. 

Граматычнае значэнне і граматычная форма складаных сказаў. Семантыка-

сінтаксічныя адносіны паміж прэдыкатыўнымі часткамі складаных сказаў, 

сродкі іх выражэння. Тыпы складаных сказаў. 

Складаназлучаныя сказы. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

прэдыкатыўнымі часткамі складаназлучаных сказаў і спосабы іх выражэння.  

Тэма 2.9 

Складаназалежныя сказы 

Паняцце складаназалежнага сказа. класіфікацыя складаназалежных 

сказаў. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж галоўнай і даданай часткамі 

складаназалежных сказаў і спосабы іх выражэння. Сродкі сувязі паміж 

галоўнай і даданай часткамі складаназалежных сказаў. Праблема 

размежавання злучнікаў і злучальных слоў у складаназалежных сказах. 

Шматкампанентныя складаназалежныя сказы. Тыпы падпарадкавання 

на ўзроўні складаназалежных сказаў з некалькімі даданымі часткамі. 

Тэма 2.10 

Бяззлучнікавыя складаныя сказы 

Паняцце бяззлучнікавага складанага сказа. 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.  

Тэма 2.11 

Складанае сінтаксічнае цэлае (ССЦ). Тэкст  

Складанае сінтаксічнае цэлае (звышфразавае адзінства) як мінімальная 

адзінка тэксту. Асноўныя крытэрыі вылучэння ССЦ. Паняцце мікратэмы. 

ССЦ і абзац. Асноўныя функцыі абзаца. Сродкі міжфразавай сувязі на 

ўзроўні ССЦ. Віды сувязі ў ССЦ. Тыпы рэматычнай дамінанты ССЦ. 

Семантычная і структурная арганізацыя складанага сінтаксічнага цэлага. 

Камунікатыўная арганізацыя складанага сінтаксічнага цэлага. 
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Тэкст як сінтаксічная адзінка. Паняцце тэксту і дыскýрсу, аспекты 

даследавання граматычнай прыроды тэксту. Катэгорыі тэксту. Структура 

тэксту, сродкі сувязі кампанентаў тэксту. Асаблівасці арганізацыі тэкстаў 

розных стыляў. Сэнсава-функцыянальныя тыпы тэкстаў: апавяданне, 

апісанне, разважанне. 

Тэма 2.12 

Чужая мова 

Чужая мова, яе віды 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. 

Тэма 2.13 

Пунктуацыя 

Прадмет і задачы пунктуацыі, значэнне пунктуацыі. Пунктуацыя і 

граматычная будова сказа. Пунктуацыя і інтанацыя. 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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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ  
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1 2 3 4 5 6 

1 семестр 

1.1. Беларуская мова як найважнейшы элемент нацыянальнай культуры  2  Суразмоўніцтва 

1.2. Фанетыка як навука аб гукавым ладзе мовы 2 2  Справаздача па дам. практ. з іх вусн. абаронай 

1.3. Арфаэпія і графіка як раздзелы мовазнаўства 2 2 2 Даклады на семінарскіх занятках. Тэсты 

1.4. Арфаграфія як раздзел мовазнаўства 2 2  Ацэньванне на аснове дзелавой гульні 

1.5. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства 2 2  Суразмоўніцтва 

1.6. Дыферэнцыяцыя слоўнікавага складу беларускай мовы 2 2  Справаздача па аўд. практ. з іх вусн. абаронай  

1.7. Храналагічная і сацыялінгвістычная характарыстыка беларускай лексікі   2 Тэсты 

1.8. Лексікаграфія як раздзел мовазнаўства   2  Узаемарэцэнзаванне студэнтамі рэфератаў 

1.9. Фразеалогія як раздзел мовазнаўства 2 2  Даклады на семінарскіх занятках 

1.10. Марфеміка і словаўтварэнне як раздзелы мовазнаўства 2 2  Справаздача па дам. практ. з іх вусн. абаронай 

1.11. Марфалогія як раздзел граматыкі. Часціны мовы  2  Суразмоўніцтва 

1.12. Семантыка-граматычная адметнасць імёнаў 2 2  Справаздача па дам. практ. з іх вусн. абаронай 

1.13. Скланенне назоўнікаў   2 Электронныя тэсты (дыс. нав. у сіст. Moodle) 

1.14. Семантыка-граматычная адметнасць дзеяслова і яго формаў  2 2  Ацэньванне на аснове дзелавой гульні 

1.15. Прыслоўе як часціна мовы. Безасабова-прэдыкатыўныя і мадальныя словы 2   Справаздача па аўд. практ. з іх вусн. абаронай 

1.16. Семантыка-граматычная адметнасць службовых часцін мовы  2  Даклады на семінарскіх занятках 

Усяго гадзін у 1 семестры 20 26 6  
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1 2 3 4 5 6 

2 семестр 

2.1. Сінтаксіс як раздзел мовазнаўства 2   Суразмоўніцтва 

2.2. Словазлучэнне 2 2  Справаздача па дам. практ. з іх вусн. абаронай 

2.3. Сінтаксічная сувязь кампанентаў непрэдыкатыўных словазлучэнняў   2 Камп. тэсціраванне (дыс. нав. па сіст. Moodle) 

2.4. Сказ як прэдыкатыўная адзінка мовы 2   Даклады на семінарскіх занятках 

2.5. Фармальная арганізацыя простага сказа 2 2  Суразмоўніцтва 

2.6. Аднасастаўныя сказы 2 2  Ацэньванне на аснове дзелавой гульні 

2.7. Ускладненне простага сказа як спосаб пашырэння яго структурнай схемы 2 4  Справаздача па аўд. практ. з іх вусн. абаронай 

2.8. Складаны сказ. Складаназлучаныя сказы 2 2  Суразмоўніцтва 

2.9. Складаназалежныя сказы 2 2  Узаемарэцэнзаванне студэнтамі рэфератаў 

2.10. Бяззлучнікавыя складаныя сказы 2 2  Даклады на семінарскіх занятках 

2.11. Складанае сінтаксічнае цэлае (ССЦ). Тэкст 2 2  Ацэньванне на аснове дзелавой гульні 

2.12. Чужая мова. Пунктуацыя  2  Справаздача па аўд. практ. з іх вусн. абаронай 

Усяго гадзін у 2 семестры 20 20 2  
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

1 СЕМЕСТР 

Асноўная літаратура: 

1. Бадзевіч, З.І. Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Марфаналогія. 

Словаўтварэнне: вучэб.-метад. дапаможнік  / З.І. Бадзевіч, В.П. Русак. – Мінск: 

БДУ, 2017. – 227 с. 

2. Савіцкая, І.І. Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Фразеалогія. 

Лексікаграфія: дапаможнік / І.І. Савіцкая. – Мінск: БДУ, 2014. – 94 с. 

3. Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: дапамаожнік / 

склад.: З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2015. – 199 с. 

4. Сучасная беларуская мова. Марфалогія : дапаможнік / З.І. Бадзевіч [і 

інш.]. – Мінск: БДУ, 2018. – 323 с. 

5. Чахоўская, Т.Л., Чахоўскі, Г.К. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. 

Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія:  вучэб.-метад. дапаможнік / 

Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. – Мінск: БДУ, 2017. – 247 с. 

6. Чахоўская, Т.Л., Чахоўскі, Г.К. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. 

Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Тэарэтычны курс: дапаможнік / 

Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. – Мінск: БДУ, 2013. – 172 с. 

Дадатковая літаратура: 

1. Беларуская граматыка: У 2 ч.– Мінск: Навука і тэхніка. – Ч. 1. 

Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск, 1985. – 431 с. 

2. Беларуская мова: хрэстаматыя. Аўт.-склад.: Бадзевіч З.І. і інш. – Мінск.: 

Изд-во Юнипресс, 2005. – 592 с. 

3. Беларуская мова: энцыклапедыя / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск, 

1994. 

4. Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. / навук. рэд. 

А.А. Лукашанец. Ч. 1. Фаналогія. Марфаналогія. Марфалогія. – Мінск: 

Беларуская навука, 2007. – 351 с. 

5. Крывіцкі, А.А., Падлужны, А.І. Практыкум па фанетыцы беларускай 

мовы / А.А. Крывіцкі, А.І. Падлужны. – Мінск, 2003. 

6. Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. 

А.Я. Баханькова. – Мінск, 1994. 

7. Лепешаў, І.Я. Фразеалогія сучаснай беларускай мовы / І.Я. Лепешаў. – 

Мінск, 1998. 

8. Малажай, Г. М. Сучасная беларуская мова: Слова. Перыфраза. 

Фразеалагiзм: вучэбны дапаможнiк / Г.М. Малажай. – Мінск: Вышэйшая школа, 

1992.  

9. Сучасная беларуская літаратурная мова: Марфалогія: вучэбны 

дапаможнік / Н.В.Гаўрош, М.Ц. Кавалёва, Н.М. Нямковіч [і інш.]; пад агульн. 

рэд. праф. М.С.Яўневіча. – Мінск: Выд Ул.М. Скакун, 1997. – С. 204-224 

10. Сямешка, Л.І. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік / Л.І. Сямешка. – 

Мінск: Сучаснае слова, 1999. – 224 с. 
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11. Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы / Л.І. Сямешка, І.Р. Шкраба, 

З.І. Бадзевіч. – Мінск, 1996. – 654 с. 

12. Фанетыка беларускай літаратурнай мовы / рэд. А.І. Падлужны. – 

Мінск: Навука і тэхніка, 1989.  

13. Шкраба, І.Р. Лексікалогія: тэарэтычна-практычны курс / І.Р. Шкраба – 

Мінск: Тэхналогія, 2012.  

14. Шуба, П.П. Сучасная беларуская мова: Марфаналогія. Марфалогія: 

вучэбны дапаможнік для філал. фак. ун-таў / П.П. Шуба. – Мінск: выд-ва 

“Універсітэцкае”, 1987. – С. 243 – 276. 

15. Янкоўскі, Ф.М. Беларуская фразеалогія / Ф.М. Янкоўскі. – Мінск: 

Народная асвета, 1981.  

Электронныя рэсурсы 

1. Сучасная беларуская мова. Электронны вучэбны дапаможнік:  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/123383  

2. Сучасная беларуская мова: вучэбна-метадычны комплекс для студ. 

спецыяльнасці «Рамана-германская філалогія» / БДУ, філалагічны фак., каф. 

сучаснай беларускай мовы; аўтары-складальнікі: З.І. Бадзевіч [і інш.]. – 

Мінск: БДУ, 2014. – 1450 с. – Бібліягр. У тэксце. № 003207042014 ад 

07.04.2014:  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/102497  

3. Сайт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ:  

http://philology.bsu.by/by/kafedry/suchasnaj-belaruskaj-movy  

Пералік выкарыстоўваемых сродкаў дыягностыкі 

Для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская 

мова» выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: 

 тэсты па вывучаемых раздзелах (тэмах); 

 вуснае (пісьмовае) апытванне падчас заняткаў; 

 камп’ютарныя тэсты (дыстанцыйнае навучанне ў сістэме Moodle); 

 пісьмовыя работы (дыктанты, пераклады, пераказы, сачыненні, эсэ, 

рэцэнзіі, анатацыі); 

 адзнака па практычных занятках; 

 выніковыя формы атэстацыі (залік). 

 

 

 

 

 

  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/123383
http://elib.bsu.by/handle/123456789/102497
http://philology.bsu.by/by/kafedry/suchasnaj-belaruskaj-movy
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2 СЕМЕСТР 

Асноўная літаратура: 

1. Маршэўская, В. В. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс [Тэкст]: 

вучэбны дапаможнік / В. В. Маршэўская. – Гродна : ГрДУ імя Я. Купалы, 

2015. - 279 с. 

2. Маршэўская, В. В. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс. Электронны 

вучэбна-метадычны комплекс: электронны вучэбны дапаможнік для 

студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / 

В.В. Маршэўская. – Гродна: ГрДУ ім. Я. Купалы, 2016 [Электрон. рэсурс]. – 

URL: https://elib.grsu.by/doc/19532 

Дадатковая літаратура: 

Арашонкава, Г.У. Кіраванне ў беларускай і рускай мовах: Слоўнік-

даведнік / Г. У. Арашонкава, В.П. Лемцюгова; пад рэд. М.В. Бірылы, 

А.І. Падлужнага. – Мінск: Выш. шк., 1991. – 303 с. 

Бадзевіч, З.І. Сучасная беларуская мова: практыкум па арфаграфii i 

пунктуацыi: вучэбна-мэтадычны дапаможнiк для студэнтау фiлалагiчных 

спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноу: [па новых правiлах] / 

З.I. Бадзевiч. – Мiнск: ТетраСистемс, 2012. - 319 с. 

Беларуская граматыка: у 2 ч. / АН БССР. Ін-т мов-ва імя Я. Коласа; рэд. 

М. В. Бірыла, П. П. Шуба. – Мінск, 1985–1986. Ч. 2: Сінтаксіс / Л. А. 

Антанюк [і інш.]. 1986. – 327 с. 

Беларуская мова: хрэстаматыя / З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: ПУП 

Изд-во «Юнипресс», 2005. – 592 с.  

Беларуская мова: Энцыклапедыя / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: 

Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1994. – 654 с.  

Бурак, Л. I. Пунктуацыя беларускай мовы / Л.І. Бурак. – Мінск, 1982. –

 223 с. 

Бурак, Л. І. Далучэнне ў сучаснай беларускай мове / Л. І. Бурак. – 

Мінск, 1975. – 256 с. 

Бурак, Л.І. Сучасная беларуская мова. Арфаграфія і пунктуацыя. 

Практыкум / Л.І. Бурак, І.Л. Бурак. – Мінск: Універсітэцкае, 1993. – 247 с.  

Бурак, Л.І. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс. Пунктуацыя / 

Л.І. Бурак. – Мінск: Універсітэцкае, 1987. – 319 с.  

Бурак, Л.І. Сучасная беларуская мова: Практычныя заняткі / Л.І. Бурак, 

В.П. Красней, У.М. Лазоўскі. – Мінск: Універсітэцкае, 1989. – 334 с.  

Граматыка беларускай мовы. У 2 т. / Рэдактары К.К. Атраховіч 

(Крапіва), М.Г. Булахаў, П.П. Шуба. – Мінск: Навука і тэхніка. – 

Т.ІІ. Сінтаксіс, 1966. – 756 с.  

Дынаміка літаратурнай нормы сучаснай беларускай мовы [Текст] / 

Н.П. Еўсіевіч [и др.]; Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі, Цэнтр 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял «Інстытут 

мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і янкі Купалы». – Мінск: Беларуская 

навука, 2015. - 440 с. 

https://elib.grsu.by/doc/19532
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Жаўняровіч, П. П. Даведнік па літаратурнай праўцы: арфаграфічны, 

пунктуацыйны, лексічны, марфалагічны, сінтаксічны, тэхнічны 

ўзроўні / П. П. Жаўняровіч ; пад рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і 

выхаванне, 2017 . – 447 с. 

Зборнік тэкстаў для лінгвістычнага аналізу: для студэнтаў філал. фак. / 

аўт.-склад.: З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2005. – 259 с.  

Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. / навук. рэд. 

А.А. Лукашанец. – Ч. 2. Сінтаксіс. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 240 с.  

Клюсаў, Г. Н. Асновы і нормы сучаснай беларускай пунктуацыі / 

Г.Н. Клюсаў. – Гродна, 1993. - 266 с. 

Кривицкий, А. А. Белорусский язык для говорящих по-русски / 

А.А. Кривицкий, А. Е. Михневич, А. И. Подлужный. – Мінск: Выш. шк., 

2008. – 384 с. 

Лапкоўская, А. М. Беларуская мова: Сінтаксіс складанага сказа. 

Пунктуацыя: практыкум для студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей: 

практыкум / А.М. Лапкоўская.– Мінск: РІВШ, 2016. - 64 с. 

Лепешаў, І. Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя 

пытанні: дапаможнік / І. Я. Лепешаў. – Гродна, 2002. – 207 с. 

Ломтев, Т.П. Грамматика белорусского языка / Т.П. Ломтев. – М., 

1956. - 336 с. 

Малажай, Г. М. Лінгвістычны аналіз тэксту / Г. М. Малажай. – Мінск, 

1992. - 365 с. 

Маршэўская, В.В. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс: дапам. / 

В.В. Маршэўская. – Гродна : ГрДУ, 2008. – 159 с. 

Міхневіч, А. Я. Сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні ў беларускай 

мове / А.Я. Міхневіч. – Мінск, 1965. 

Міхневіч, А. Я. Словазлучэнне: нарматыўныя аспекты ўтварэння і 

ўжывання / А. Я. Міхневіч, Т. Р. Рамза. – Мінск, 2005. 

Падгайскі, Л. П. Словазлучэнне ў беларускай мове / Л.П. Падгайскі. – 

Мінск, 1971. 

Плотнікаў, Б. А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум / 

Б.А. Плотнікаў, Л. А. Антанюк. – Мінск, 2003. 

Плотнікаў, Б. А., Трайкоўская, В.П. Слоўнік цяжкасцяў беларускай 

мовы / Б.А. Плотнікаў, В.П. Трайкоўская. – Мінск, 2004. – 544 с.  

Поспелов, Н. С. О грамматической природе сложного предложения / 

Н.С. Поспелов // Вопросы синтаксиса современного русского языка. – М., 

1950. С. 321–337. 

Поспелов, Н. С. (б) О грамматической природе и принципах 

классификации бессоюзных сложных предложений / Н. С. Поспелов // 

Вопросы синтаксиса современного русского языка. – М., 1950. С. 338–354. 

Поспелов, Н. С. Синтаксическое целое и особенности его структуры / 

Н.С. Поспелов // Доклады и сообщения Ин-та языка АН СССР. 1948. Вып. 2. 

С. 43–68. 

https://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/32785/source:default
https://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/32785/source:default
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Поспелов, Н. С. Сложноподчиненное предложение и его структурные 

типы / Н. С. Поспелов // Вопросы языкознания. 1959. № 2. С. 19–27. 

Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск: Нацыянальны 

цэнтр прававой інфармацыі, 2008. - 144 с. 

Пунктуацыя: кароткі комплексны дапам.-давед. / аўт.-склад. 

Т.Р. Рамза. – Мінск, 2006. 

Рабчинская, И. А. Функциональные резервы членов предложения / И. 

А. Рабчинская // Функциональные резервы простого предложения / И. А. 

Рабчинская. – Минск, 1994. 

Рагаўцоў, В. І. Сінтаксіс беларускай і рускай моў: Дыскусійныя 

пытанні / В. И. Рагаўцоў – Мінск, 2001. 

Рамза, Т. Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс : вучэб. дапам. / Т. Р. Рамза; 

Пад агул. рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: БДУ, 2003. 

Рамза, Т.Р. Безасабовыя сказы / Т.Р. Рамза. – Мінск, 1998. - 71 с. 

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс. Просты сказ: курс лекцый / Т. Р. Рамза. – Мінск, 

2002. 

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: вучэб. дапаможнік / Т.Р. 

Рамза. – 2-е выд., дапрац. і дапоўн. – Мн.: БДУ, 2006. 

Солганик, Г. Я. Синтаксическая стилистика (Сложное синтаксическое 

целое). / Г. Я. Солганик. – М., 1991. 

Старавойтава, С. В. Сінтаксіс. Просты сказ [Тэкст]: практыкум / 

С.В. Старавойтава; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова. – Магілёў: МДУ імя 

А.А. Куляшова, 2016. - 43 с.  

Супрун, А. Я. Дапасаванне выказніка да колькаснага дзейніка ў 

беларускай мове / А. Я. Супрун // Беларускае і славянскае мовазнаўства. – 

Мінск, 1972. С. 264–270. 

Сучасная беларуская арфаграфія [Текст]: акадэмічны даведнік / 

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Iнстытут мовы і літаратуры імя 

Якуба Коласа і Янкі Купалы; сост.: І. У. Кандраценя, Л. П. Кунцевіч, А. А. 

Лукашанец. – Минск: Аверсэв, 2012. - 272 с. 

Сцяцко, П. Сінтаксічныя нормы і іх парушэнні // Сцяцко, П. Культура 

мовы / П. Сцяцко. – Мінск, 2002. С. 85–95. 

Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса / Л. Теньер. – М., 1988. 

Чалюк Н.М. Сінтаксіс. Словазлучэнне. Просты сказ: Вучэб. дапам. / 

Пад рэд. Г.М. Малажай. Мн., 2004. 

Чалюк, Н. М. Сінтаксіс беларускай мовы. Словазлучэнне. Просты сказ: 

Вучэб. дапам. / Пад рэд. Г. М. Малажай. – Мінск, 2004. 

Чеснокова, Л. Д. Проблема членов предложения в теоретическом и 

методическом аспектах / Л.Д Чеснокова. – Таганрог, 1991. - 215 с. 

Шаршнёва, В. М. Беларуская мова : сінтаксіс : пунктуацыя : зборнік 

тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Шаршнёва. – Магілёў: МДУ імя 

А.А. Куляшова, 2016. – 132 с. 

http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.
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Шубадзёрава, А. М. Сінтаксіс тэксту: перыяд, складанае сінтаксічнае 

цэлае: метадычныя рэкамендацыі / А. М. Шубадзёрава . – Могилев : МГУ 

имени А.А. Кулешова, 2009 . – 32 с. 

Яўневіч, М. С. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы / М.С. Яўневіч, 

П.У. Сцяцко. – Мінск: Аверсэв, 2006. – 286 с. 

Яўневіч, М. С. Сінтаксічная сінаніміка ў сучаснай беларускай 

літаратурнай мове. – Мінск, 1977. – 279 с. 

Электронныя рэсурсы 

1. Сучасная беларуская мова. Электронны вучэбны дапаможнік:  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/123383  

2. Сучасная беларуская мова: вучэбна-метадычны комплекс для студ. 

спецыяльнасці «Рамана-германская філалогія» / БДУ, філалагічны фак., каф. 

сучаснай беларускай мовы; аўтары-складальнікі: З.І. Бадзевіч [і інш.]. – 

Мінск: БДУ, 2014. – 1450 с. – Бібліягр. у тэксце. № 003207042014 ад 

07.04.2014:  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/102497  

3. Сайт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ:  

http://philology.bsu.by/by/kafedry/suchasnaj-belaruskaj-movy  

Пералік выкарыстоўваемых сродкаў дыягностыкі 

Для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская 

мова» выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: 

 тэсты па вывучаемых раздзелах (тэмах); 

 вуснае (пісьмовае) апытванне падчас заняткаў; 

 камп’ютарныя тэсты (дыстанцыйнае навучанне ў сістэме Moodle); 

 пісьмовыя работы (дыктанты, пераклады, пераказы, сачыненні, эсэ, 

рэцэнзіі, анатацыі); 

 адзнака па практычных занятках; 

 выніковыя формы атэстацыі (экзамен). 

 

 

https://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/88040/source:default
https://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/88040/source:default
http://elib.bsu.by/handle/123456789/123383
http://elib.bsu.by/handle/123456789/102497
http://philology.bsu.by/by/kafedry/suchasnaj-belaruskaj-movy
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ТЭМАТЫКА ЗАДАННЯЎ ДЛЯ КІРУЕМАЙ  

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ 

1 СЕМЕСТР 
КСР № 1.1: 

Асноўныя нормы сучаснага беларускага вымаўлення 

(Форма кантролю: тэставыя заданні) 

Пытанні: 

1. Асноўныя нормы сучаснага беларускага вымаўлення: вымаўленне 

націскных і ненаціскных галосных, вымаўленне зычных (у моцных і слабых 

пазіцыях). Правілы вымаўлення гукаў на стыку слоў. Вымаўленне гукаў у 

запазычаных словах. 

2. Праблемы варыянтнасці на фанетычным узроўні. Арфаэпічная 

варыянтнасць у вакалізме і кансанантызме. Прычыны, характар і літаратурныя 

межы арфаэпічнай варыянтнасці ў беларускай мове. 

3. Адхіленні ад нормаў літаратурнага вымаўлення і іх прычыны. 

Асноўная літаратура: 

1. Сучасная беларуская мова: Вучэб. дапам. / Я.М. Камароўскі, 

В.П. Красней, У.М. Лазоўскі і інш. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Мн.: Выш. шк., 

1995. – С.103–107. 

2. Сямешка Л.І. Беларуская мова: Вучэб. дапам. – Мн.: Сучаснае слова, 

1999. – С.152–156. 

3. Сямешка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы. – 

Мн.: Універсітэцкае, 1996. – 654 с. 

4. Чахоўская Т.Л., Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. 

Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Тэарэтычны курс: дапаможнік. – 

Мінск: БДУ, 2013. – 172 с. 

Дадатковая літаратура: 
1. Беларуская мова: хрэстаматыя / З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: ПУП 

Изд-во “Юнипресс”, 2005. – 592 с. 

2. Беларуская мова: Энцыклапедыя. – Мінск: БелЭн, 1994. – С.51-53. 

3. Бірыла М.В. Да пытання аб фарміраванні і важнейшых нормах 

беларускага літаратурнага вымаўлення // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 

– 1958. – № 3. 

4. Выгонная Л.Ц. Інтанацыя. Націск. Арфаэпія. – Мінск: Навука і 

тэхніка, 1991. – С. 194-214. 

5. Плотнікаў Б.А., Антанюк Л.А. Беларуская мова. Лінгвістычны 

кампендыум. – Мінск: Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003. – 672 с. 

6. Янкоўскі Ф.М. Беларускае літаратурнае вымаўленне. 4 выд. -- Мінск, 

1976. – 91 с. 
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КСР № 1.2: 

Храналагічная і сацыялінгвістычная характарыстыка беларускай лексікі. 

(Форма кантролю: тэставыя заданні) 

Пытанні: 

1. Моўнае ядро і моўная перыферыя.  

2. Дынаміка лексіка-семантычнай сістэмы беларускай мовы.  

3. Актыўныя семантычныя працэсы ў лексіцы беларускай мовы канца ХХ 

ст. – пач. ХХІ ст.  

4. Актыўная і пасіўная лексіка. Устарэлыя словы: архаізмы і гістарызмы.  

5. Неалагізмы, іх тыпы. 

Асноўная літаратура: 

1. Савіцкая І.І. Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Фразеалогія. 

Лексікаграфія: дапаможнік. – Мінск: БДУ, 2014. – 94 с. 

Дадатковая літаратура: 

1. Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. 

А.Я. Баханькова. – Мінск, 1994. 

2. Беларуская мова: хрэстаматыя. Аўт.-склад.: Бадзевіч З.І. і інш. – Мінск: 

Изд-во Юнипресс, 2005. – 592 с. 

3. Беларуская мова: энцыклапедыя / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск, 

1994. Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы: падручнік / Л.І.Сямешка, 

І.Р.Шкраба, З.І.Бадзевіч.– 654 с. 

КСР № 1.3:  

Скланенне назоўнікаў 

(Форма кантролю: камп’ютарнае тэсціраванне) 

Пытанні: 

1. Скланенне назоўнікаў першага субстантыўнага скланення. 

Асаблівасці канчаткаў адушаўлёных і неадушаўлёных назоўнікаў 

мужчынскага роду ў родным склоне. Асаблівасці канчаткаў асабовых і 

неасабовых назоўнікаў мужчынскага роду у месным склоне. 

2. Скланенне назоўнікаў другога субстантыўнага скланення. 

Асаблівасці змянення назоўнікаў мужчынскага і агульнага роду з націскнымі 

канчаткамі - а, -я. 

3. Скланенне назоўнікаў трэцяга субстантыўнага скланення. 

4. Асаблівасці змянення рознаскланяльных назоўнікаў. 

5. Скланенне назоўнікаў у множным ліку. Канчаткі назоўнікаў роднага 

і творнага склону. Праблема кадыфікацыі склонавых канчаткаў. 

7. Назоўнікі ад’ектыўнага тыпу скланення. 

8. Назоўнікі змешанага тыпу скланення. 

9. Нулявое скланенне назоўнікаў. 

10. Скланенне прозвішчаў у беларускай мове.  
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Асноўная літаратура: 

1. Сучасная беларуская мова. Марфалогія : дапаможнік / З.І. Бадзевіч [і 

інш.]. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 56–73 

Дадатковая літаратура: 

1. Беларуская граматыка. У 2-х ч. / Ан БССР, Ін-т мовазнаўства імя 

Я.Коласа; [Рэд. М.В.Бірыла, П.П.Шуба]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985 – 

1986. – Ч.1: Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск. – 

1985. – С. 66–103 

2. Беларуская мова: хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік / аўт.-склад. 

З.І.Бадзевіч і інш. – Мінск: Изд-во Юнипресс, 2005. – с. 253–278 

3. Беларуская мова: энцыклапедыя / Беларуская Энцыклапедыя; пад 

рэд. А.Я. Міхневіча / рэдкал.: Б.І.Сачанка (гал. рэд) [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 

1994. – С. 334. 

4. Лепешаў, І.Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя 

пытанні: дапаможнік / І.Я.Лепешаў. – Гродна: ГрДУ, 2002. – С. 165–166 

5. Сучасная беларуская літаратурная мова: Марфалогія: вучэбны 

дапаможнік / Н.В.Гаўрош, М.Ц. Кавалёва, Н.М. Нямковіч [і інш.]; пад агульн. 

рэд. праф. М.С.Яўневіча. – Мінск: Выд Ул.М. Скакун, 1997. – С. 67–84 

6. Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы: падручнік / Л.І.Сямешка, 

І.Р.Шкраба, З.І.Бадзевіч. – Мінск: Універсітэцкае, 1996. – С. 309–318 

8. Шуба, П.П. Сучасная беларуская мова: Марфаналогія. Марфалогія: 

вучэбны дапаможнік для філал. фак. ун-таў / П.П. Шуба. – Мінск: выд-ва 

«Універсітэцкае», 1987. – С. 65–79. 
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2 СЕМЕСТР 

КСР № 2.1 

Сінтаксічная сувязь кампанентаў непрэдыкатыўных словазлучэнняў  

(Форма кантролю – пісьмовае тэсціраванне) 

Пытанні: 

1. Дыферэнцыяльныя прыметы падпарадкавальнай сувязі.  

2. Разнавіднасці падпарадкавальнай сувязі.  

3. Семантыка-граматычныя функцыі дапасавання (поўнае/няпоўнае), 

яго віды, сродкі выражэння. Склонавы паралелізм. 

4. Семантыка-граматычныя функцыі кіравання, яго віды 

(прыназоўнікавае/беспрыназоўнікавае, моцнае/слабае), сродкі выражэння. 

5. Семантыка-граматычныя функцыі прымыкання (уласнае/іменнае), 

яго віды, сродкі выражэння. 

6. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж кампанентамі 

падпарадкавальнага словазлучэння. 

7. Сінкрэтызм семантыка-сінтаксічных адносін на ўзроўні 

падпарадкавальнага словазлучэння. 

8. Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай літаратурнай мове. 

Асноўная літаратура: 

Маршэўская, В. В. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс [Тэкст]: вучэб-

ны дапаможнік / В. В. Маршэўская. – Гродна : ГрДУ імя Я. Купалы, 2015. - 

279 с 

Дадатковая літаратура: 
Антанюк Л. А., Міхневіч А. Я. Словазлучэнне // Беларуская 

граматыка: У 2 ч. – Мн.: Навука i тэхнiка, 1986. – Т. 2: Сiнтаксiс. – С. 6–113.  

Арашонкова Г.У, Лемцюгова В. П. Кiраванне ў беларускай i рускай 

мовах: Слоўнiк-даведнiк. – Мн.: Вышэйш. шк., 1991. – 303 с. 

Бурак, Л.І. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс. Пунктуацыя / 

Л.І. Бурак. – Мінск: Універсітэцкае, 1987. – 319 с. 

Мiхневiч А. Я. Сiнтаксiчна непадзельныя словазлучэннi ў беларускай 

мове. – Мн.: Навука i тэхнiка, 1965. – 114 с. 

Міхневіч А. Я. Словазлучэнне // Беларуская мова: Энцыклапедыя. – 

Мн.: БелЭН, 1994. – С. 513–515. 

Наркевіч А. І. Словазлучэнне // Граматыка беларускай мовы. – Мн.: 

Навука і тэхніка, 1966. – С. 7–108.  

Плотнікаў Б. А., Антанюк Л. А. Беларуская мова. Лінгвістычны 

кампендыум. – Мн.: Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003. – С. 236–258. 

Рамза Т. Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: Вучэб. дапаможнік / Пад агул. 

рэд. А. Я. Міхневіча. – Мн.: БДУ, 2003. – С. 18–45. 

Чалюк Н. М. Сінтаксіс беларускай мовы. Словазлучэнне. Просты сказ: 

Вучэб. дапам. / Пад рэд. Г. М. Малажай. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 208 с. 
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МЕТОДЫКА ФАРМАВАННЯ ВЫНІКОВАЙ АЦЭНКІ 

Выніковая ацэнка фарміруецца на аснове: 

1. Правіл правядзення атэстацыі студэнтаў (Пастанова Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь № 53 ад 29 мая 2012 г.); 

2. Палажэння аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў па дысцыпліне ў 

БДУ (Загад рэктара БДУ ад 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Крытэрыяў ацэнкі ведаў студэнтаў (ліст Міністэрства адукацыі ад 

22.12.2003 г.). 
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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ЎСТАНОВЫ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ 

Назва Вучэбнай дысцыпліны, з 

якой патрабуецца ўзгадненне 

Назва кафедры Прапановы аб зменах 

у змесце вучэбнай 

праграмы УВА па 

вучэбнай дысцыпліне 

Рашэнне, прынятае кафедрай, 

якая распрацавала вучэбную 

праграму  

(з указаннем даты і нумара 

пратакола) 

1. Замежныя мовы Кафедры замежных моў Змяненняў няма 
Змяненняў не патрабуецца. 

Пратакол № 1 ад 31.08.2018 г. 

2.Уводзіны ў агульнае 

мовазнаўства 

Кафедра тэарэтычнага і 

славянскага мовазнаўства 
Змяненняў няма 

Змяненняў не патрабуецца. 

Пратакол № 1 ад 31.08.2018 г. 

2. Агульнае мовазнаўства Кафедра тэарэтычнага і 

славянскага мовазнаўства 
Змяненняў няма 

Змяненняў не патрабуецца. 

Пратакол № 1 ад 31.08.2018 г. 

3. Руская мова Кафедра рускай мовы 
Змяненняў няма 

Змяненняў не патрабуецца. 

Пратакол № 1 ад 31.08.2018 г. 
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ДАПАЎНЕННІ І ЗМЕНЫ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ  

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ  

на 2018/2019 вучэбны год 

 
№№ 

п/п 
Дапаўненні і змены Падстава 

   

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры сучаснай 

беларускай мовы (пратакол № 1 ад 31.08.2018 г.) 

Загадчык кафедры 

_____________________   _______________          З.І. Бадзевіч 
(ступень, званне) (подпіс) (ініцыялы, прозвішча) 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дэкан філалагічнага факультэта 

д.ф.н., прафесар 

 

________________       І.С. Роўда 
(подпіс)  (ініцыялы, прозвішча) 

 

Пратакол № 1 ад 31.08.2018 г. 


