
пацвярджаецца (па Д.Х. Хаймсу) наяўнасцю спецыфічных выказванняў, 
суадносных з вызначанымі функцыямі, напрыклад: “Вы кажаце гэта з 
такім пачуццём!” – эматыўная функцыя; “Рабі, як я кажу!” – 
канататыўная функцыя; “Так часта думалі, але ніколі так выдатна не 
выказвалі”, – паэтычная функцыя; “Ты чуеш мяне?” – фатычная функцыя; 
“Пайдзі паглядзі гэта ў слоўніку”, – метамоўная функцыя; “Што ён хацеў 
сказаць?” – рэферентыўная функцыя.  

У лінгвадыдактыцы асноўныя функцыі маўлення знаходзяць сваё 
ўвасабленне ў такіх яе катэгорыях і раздзелах, як змястоўнасць тэксту, яго 
разуменне і інтэрпрэтацыя, маўленчы этыкет, стылістыка мовы і маўлення, 
культура маўлення, маўленчае майстэрства. 

Літаратура 
1. Якобсон, Р. О. Лингвистика и поэтика / Р. О. Якобсон // Структурализм: «За» и «про-
тив»: сб. статей. – М., 1975. – С. 193–230. 
2. Хаймс, Д. Х. Этнография речи / Д. Х. Хаймс // Новое в лингвистике. – Вып. 7: Социо-
лингвистика. – М., 1975. – С. 42–95 
3. Луначарский, А. В. Речь при открытии Института живого слова. 15 ноября 1918 г. / 
А. В. Луначарский // Театр. – 1968. – № 9. 
4. Михневич, А. Е. Языковые потребности человека и общества / А. Е.Михневич // Рус-
ский язык. – Вып. 5. – Минск, 1985. – С. 3–34. 

С. М. Балотнікава  
“ПРАВІЛЫ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦЫІ”  

1959 І 2008 ГАДОЎ: АБ ЗМЕНАХ У ПРАВАПІСЕ ГАЛОСНЫХ 
Для забеспячэння на практыцы неабходнай аднастайнасці напісання 

слоў і выразаў існуе правапіс – заканадаўча замацаваная адзіная сістэма 
правілаў, арфаграфічных нормаў пісьмовай мовы, якая “забяспечвае 
стабільнасць у сферы моўнай камунікацыі” грамадства, мае “важнае 
дзяржаўнае і палітычнае значэнне” [1, с. 3], “з’яўляецца важным сродкам 
павышэння культуры пісьмовай мовы“ [2, с. 9]. 

Лета 2008 года стала вызначальным у развіцці беларускай мовы і 
знакавым у жыцці ўсяго беларускага грамадства. Нарэшце завяршылася 
вялікая пятнаццацігадовая праца калектыву навукоўцаў, вядомых 
лінгвістаў, - выдадзены “Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, 
зацверджаныя Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года “Аб 
Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, што павінна павысіць 
“прэстыж беларускай мовы ў грамадстве як дзяржаўнай мовы Рэспублікі 
Беларусь” [1, с. 4]. Закон уступае ў сілу з 1 верасня 2010 года і будзе 
садзейнічаць “стабілізацыі правапісных нормаў сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы”, забяспечваць “захаванне адзінага моўнага рэжыму ў 
школьным навучанні і адзінства друкаваных беларускамоўных выданняў” 
[1, с. 4]. 

З часу ўвядзення існуючых правілаў (пастанова Савета Міністраў БССР 
“Аб удакладненні і частковых зменах існуючага беларускага правапісу” ад 
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11 мая 1957 года; “Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” 
выдадзены ў Мінску ў 1959 годзе) прайшло ўжо паўстагоддзя. Мова ж – 
жывы арганізм, які бесперапынна развіваецца і ўдасканальваецца. 
Абнаўляецца і папаўняецца лексічны склад мовы, з цягам часу аб’ектыўна 
адбываюцца фанетычныя, марфалагічныя, сінтаксічныя змены, узнікаюць 
рознага характару варыянты, якія патрабуюць унармавання. А паколькі 
правапіс не проста адлюстроўвае спецыфічныя асаблівасці і асноўныя 
заканамернасці беларускай мовы як статычнай сістэмы, а рэгламентуе 
менавіта жывую мову, то ён павінен быць адносна рухомым, дастаткова 
чуйна рэагаваць на змены ў мове, перыядычна ўдакладняць і 
ўдасканальваць свае правілы, якія ўжо не адпавядаюць сучаснаму стану 
беларускай літаратурнай мовы, засцерагаць ад непажаданага разнабою ў 
пісьмовай практыцы, ад пашырэння існуючых ненарматыўных 
арфаграфічных варыянтаў. Беларускі ж правапіс, у значнай меры 
пабудаваны на фанетычным прынцыпе, асабліва выразна рэагуе на 
падобныя змены ў сучаснай моўнай практыцы, а таму не можа доўгі час 
заставацца нязменным. 

Найбольш актуальным і раней надзённае пытанне аб упарадкаванні 
правапісу стала ў пачатку 90-х гг. ХХ ст., калі ў час вялікіх зрухаў у жыцці 
грамадства, у перыяд адраджэння нацыянальнай культуры адбыліся 
значныя змены як у жывым маўленні, так і ў самой сістэме беларускай 
мовы, што патрабавала неадкладнага рэагавання ў галіне кадыфікацыі. 

 Менавіта ў гэтым і палягае асноўнае адрозненне ў мэтазгоднасці 
ўзнікнення “Правілаў” 2008 года ад “Правілаў” 1959 года. Неабходнасць 
стварэння ў 50-х гадах новага зводу правіл узамен “Правапісу беларускай 
мовы”, выдадзенага ў 1934 годзе пасля ўрадавай пастановы 1933 года, 
узнікла з-за таго, што стары правапіс быў шмат у чым недасканалым (“гэта 
асабліва датычылася правапісу складаных слоў, імён, прозвішчаў і 
геаграфічных назваў” [2, с. 3]), меў мноства штучных, выкліканых 
экстралінгвістычнымі фактарамі выключэнняў, многія правілы састарэлі, 
не адпавядалі тагачаснаму стану мовы, а галоўнае, ён быў далёка не 
поўным, з мноствам лакун, па пэўных прычынах шмат якія пытанні 
арфаграфіі засталіся ў ім не закранутымі, хоць і патрабавалі ўнармавання. 
Таму “Правілы” 1959 года з’явілася першай спробай стварэння поўнага, 
комплекснага, распрацаванага ў дэталях зводу правіл з імкненнем да 
максімальнага вырашэння складаных пытанняў беларускага правапісу. А 
патрэба ў “Правілах” нашага часу была выклікана мэтай не столькі 
сістэматызаваць і пашырыць існуючы правапіс, колькі прывесці яго ў 
адпаведнасць са станам мовы ў канцы ХХ стагоддзя, захаваць адзінства 
менавіта сучасных правапісных нормаў дзяржаўнай мовы, мовы тытульнай 
нацыі, што ўяўлялася асабліва актуальным пасля набыцця незалежнасці 
Беларусі пры станаўленні дзяржаўнасці. 

“Правілы’2008” у параўнанні з “Правіламі’1959” маюць некалькі 
змененую сістэму структуравання, поўнасцю абноўленыя сучасныя 
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прыклады. У іх лагічна і зручна вылучана новая глава “Правапіс некаторых 
марфем”, палажэнні якой раней былі раскіданы па правапісе галосных і 
зычных. Правапіс канчаткаў, які як сістэма змянення слоў знаходзіцца ў 
“юрысдыкцыі” марфалогіі, слушна вынесены за межы правапісу і 
рэгламентуецца выключна граматыкай. Акрамя таго, у сучасных правілах 
адсутнічаюць дадаткі, якія меліся ў правапісе 1959 года: “Заўвагі аб 
уласных імёнах і прозвішчах” (аб адметнасцях ужывання, правапісу і 
скланення некаторых уласных імёнаў) і слоўнік – “дапаможнік пры 
засваенні правапісу”, які складаўся пераважна з прыкладаў з тэксту 
правілаў і меў пры кожным слове спасылкі на параграф і пункт 
рэгламентацыі напісання.   

Спынімся больш падрабязна на асноўных зменах, што закранулі 
правапіс галосных.  

• У “Правілах” 2008 года рэгламентавана і само напісанне літар: 
абавязковасць кропак над ё і і як у рукапісным, так і друкаваным тэксце, 
над І – толькі ў рукапісным варыянце. 

•  Правапіс о, э, а;  перадача акання на пісьме: 
– зараз літара о без выключэнняў будзе пісацца толькі пад 

націскам, нават на канцы іншамоўных слоў пасля галоснай: Ватэрлоа, 
Більбаа, Токіа; 

– у запазычаных словах напісанне э і а пасля зычных, акрамя 
шыпячых, [р], [д], [т] і [ц] (не з мяккага т) вызначаецца, як і раней, па 
слоўніку і абапіраецца на вымаўленне; аднак раней пасля шыпячых, 
[р], [д], [т] і [ц] (не з мяккага т) э і е перадаваліся праз э (шэф, прагрэс, 
цэгла,тэкст, дэфіс), а пасля астатніх зычных звычайна пісалася е 
(энергія, панель, экземпляр), то цяпер чакаем новы арфаграфічны 
слоўнік (прыклады ў новых правілах – панэль, экзэмпляр, тунэль, 
інтэрнэт, сэрвіс, але шынель – могуць сведчыць на карысць 
перавагі э); 

– ненаціскныя фіналі –эль, -эр (раней шніцэль, лідэр, катэр) у 
запазычаных словах перадаюцца па новых правілах як –аль, -ар 
(шпаталь, грэйдар, камп’ютар). 
• Перадача якання на пісьме: ідэнтычна ў 1959 і 2008 гг., толькі 

нарэшце зняты штучныя выключэнні па лічэбніках: цяпер будзе дзявяты, 
дзясяты, сямнаццаць, васямнаццаць замест дзевяты, дзесяты, 
семнаццаць, васемнаццаць. 

• Правапіс галосных у складаных словах: без сутнасных змен, месцамі 
розніцца спосаб структуравання і падачы матэрыялу;  

адзінае, у 1959 годзе пры пазначэнні першай часткі складаных слоў, у 
якіх захоўваецца о (фота-, мота-, што-: фотакартка, але 
фатаграфія; мотакрос, але матацыкл, матавоз; штогод), не 
ўзгадваецца, як у 2008-м, у якасці выключэння частка слова- 
(словатворчасць, словаформа), аднак шырэй прадстаўлены іншыя 
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заўвагі, калі першай часткай складаных слоў з’яўляюцца часткі сто-, 
дзевяноста-, адна-, поў-/паў- (стотысячны, але стагоддзе; 
дзевяностагадовы; аднагадовы і адназначны; поўнач і паўночны). Да 
выхаду новага арфаграфічнага слоўніка па падобных пазіцыях, якія 
былі ў старых правілах і не адлюстраваны ў новых, могуць паўстаць 
пытанні, напрыклад, ці не трэба зараз будзе пісаць стадзённы? 
• Правапіс ы, і пасля прыставак:  

пасля прыставак дэз- і суб- замест каранёвага і пішацца ы 
(субынспектар, дэзынфармацыя, раней субінспектар, 
дэзінтэграццыя), а пасля прэфіксоідаў звыш-, між-, пан-, супер-, 
транс-, контр- захоўваецца і (раней і зараз звышімклівы, 
міжірыгацыйны, панісламізм, контрігра);  

правапіс ы, і пасля іншых прыставак на зычны і на галосны 
застаўся без змен (зайсці, але надысці; заіскрыцца, неістотны); 
адзінае, што ў новых правілах пералічваюцца канкрэтныя словы, дзе 
адбываецца пераход і ў й (словы з коранем ісці, іграць, імя, іначай, 
таксама словы займаць, наймаць, пераймаць, перайманне, праймаць), а 
ўсе астатнія словы захоўваюць пасля прыставак на галосны пачатковы 
каранёвы і (заікацца, праінфармаваць). 
• Правапіс прыстаўных галосных і і а цалкам супадае; можна 

адзначыць толькі адзін нюанс – у 1959-м абедзве галосныя падаюцца як 
раўнапраўныя, без каментару пра перавагу ва ўжыванні і, а ў 2008-м у 
асноўным вядзецца гаворка пра напісанне прыстаўной і, а асобным 
пунктам зазначаецца магчымасць з’яўлення ў некаторых словах 
варыянтнай прыстаўной а (іржаны і аржаны, імшара і амшара). 

• Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах: захаваўся без 
змен, нават для ілюстрацыі выкарыстаны тыя ж самыя прыклады, што і ў 
1959 годзе; 

толькі на пачатку іншамоўных слоў спалучэнне [й] з галоснымі 
уніфікавана перадаецца ётаванымі галоснымі, як і ў беларускіх словах 
(Ёфе, Нью-Ёрк; раней – Нью-Йорк),  

таксама знята захаванне о ў канцавых адкрытых складах у 
спалучэннях іо,ыо (замест Токіо, сальфеджыо цяпер адпаведна Токіа). 
• Правапіс у і ў: пашырылася напісанне ў:  

у пачатку іншамоўных слоў, а таксама ў сярэдзіне іх пасля 
галосных перад зычнымі ўжо не актуалізуецца, як раней, даволі хісткі 
з-за суб’ектыўнасці вызначэння крытэрый складаўтварэння – заўсёды 
пішацца ў (ва ўніверсітэце, для ўніята; даўн, раўнд, саўна, фаўна, але 
траур; раней браўнінг і фауна, дзяржаўны універсітэт, не 
уніфікаваны і аўдыторыя, аўдыт).  

Ненаціскное у застаецца ў канцы запазычаных слоў і ў 
запазычаннях, якія заканчваюцца на –ум, –ус (фрау, ток-шоу, Ландау; 
кансіліум, радыус). 
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• У правапісе 1959 ёсць асобны параграф аб чаргаванні галосных у 
некаторых каранях слоў: інфармацыя сёння выдаецца неактуальнай; 
слушна зняты ў 2008. 

• Правапіс ненаціскных галосных у суфіксах назоўнікаў, прыметнікаў, 
дзеясловаў, дзеепрыметнікаў: без змен. 

• Правапіс галосных у абрэвіятурах:  
пры напісанні складанаскарочаных слоў часткі слова пішуца як у 

поўных словах, у апошняй частцы ўжо не аднаўляецца пад націскам 
этымалагічнае о (прафкам – прафсаюзны камітэт, інтэрпал – 
інтэрнацыянальная паліцыя, лінкар – лінейны карабель; раней – 
райком, селькор). Як і раней, пасля канцавых цвёрдых зычных першай 
часткі складанаскарочаных слоў пачатковае і другой часткі застаецца 
нязменным (цяпер і раней педінстытут, санінструктар). 
У прадмове да “Правілаў” 2008 года падкрэсліваецца, што ў беларускім 

правапісе не адбылося фундаментальных зменаў, гэта не новыя правілы, а 
частковыя змены існуючага правапісу, які ў цэлым забяспечвае свабоднае і 
поўнае функцыянаванне пісьмовай мовы ва ўсіх сферах выкарыстання і не 
патрабуе кардынальных змен. Гэта ўдакладненні з мэтай удасканалення, 
аптымізацыі і уніфікацыі правілаў, з мэтай прывядзення іх у адпаведнасць 
з сучаснай моўнай практыкай. Падобнае меркаванне цалкам 
пацвярджаецца нашым кароткім аглядам змен, што адбыліся ў правапісе 
галосных у беларускай мове. Аднак, на жаль, асобныя правілы з-за 
некаторай, на наш погляд, сцісласці выкладання, недастатковай 
інфарматыўнасці і адсылкі напісання да слоўніка як адзінай нарматыўнай 
крыніцы па-ранейшаму “не з’яўляюцца цвёрдым крытэрыем для адзінага і 
паслядоўнага напісання” [2, с. 9], што, відаць, пакідае прастору для 
навуковай думкі нашым нашчадкам. 
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А. А. Радзевіч 
АНАЛІЗ ХАРАКТАРУ ІНФАРМАЦЫІ Ў ТЭКСЦЕ 

Праверка кантрольных работ паказала, што студэнты не заўсёды 
ўдумліва падыходзяць да выканання заданняў, у большасці выпадкаў 
“літаральна” выкарыстоўваючы ўзоры зборніка “Сучасная беларуская 
мова: Кантрольныя работы для студэнтаў завочнага аддзялення…” 

Тэкст – аб’ект унікальны ўжо сам па сабе, таму пры яго апісанні 
зыходным павінны быць канцэптуальны падыход, заснаваны на 
індывідуальным асэнсаванні мадэлі свету, прапанаванай тым ці іншым 
аўтарам. Схема комплекснага аналізу тэксту і скіравана на гэта.  
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