
 



 

Вучэбная праграма складзена на аснове: Адукацыйнага стандарта 

вышэйшай адукацыі  1–21 05 01–2013 і Вучэбнага плана  філалагічнага  

факультэта БДУ па спецыяльнасці   1–21  05  01 – Беларуская філалогія (па 

напрамках) 
 

 

 

 

СКЛАДАЛЬНІК: 

 

КУЛЕШ  Ганна Іванаўна, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры 

гісторыі беларускай літаратурнай мовы 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ: 

 

Кафедрай гісторыі беларускай мовы (пратакол №  10 ад 11.05. 2018 г.) 

 

Навукова-метадычным саветам БДУ (пратакол № 8 ад  26.06. 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗГОДНЕНА: 

 

Загадчык кафедры  

гісторыі беларускай мовы 

доктар філалагічных навук прафесар         М. Р. Прыгодзіч  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЛУМАЧАЛЬНАЯ  ЗАПІСКА 
 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. 

Вучэбная дысцыпліна належыць да цыклу дысцыплін спецыялізацыі. 

У курсах па сучаснай беларускай мове, па гісторыі беларускай 

літаратурнай мовы, па гісторыі беларускага мовазнаўства пытанні гісторыі 

фарміравання нормаў у ХХ ст. асвятляюцца фрагментарна. У сувязі з гэтым 

мэтай спецсемінара з’яўляецца сістэматызацыя і паглыбленне ведаў у галіне 

гісторыі станаўлення нормаў беларускай літаратурнай мовы ХХ ст. 

Задачы вучэбнай дысцыпліны: 

• даць студэнтам неабходныя тэарэтычныя веды па пытаннях 

унармавання літаратурнай мовы;  

•  вылучыць і ахарактарызаваць асноўныя этапы фарміравання нормаў 

беларускай літаратурнай мовы ў ХХ ст.; 

• паказаць уплыў лінгвістычнай ідэалогіі пэўнага этапа гісторыі 

літаратурнай мовы на эвалюцыю моўных нормаў; 

• выпрацаваць навыкі практычнага прымянення набытых ведаў пры 

вывучэнні іншых дысцыплін, а таксама пры падрыхтоўцы рознага віду 

навуковых работ (дакладаў і паведамленняў на навуковых канферэнцыях, 

курсавых і дыпомных работ). 

Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыялістаў з 

вышэйшай адукацыяй абумоўлена тым, што ў спалучэнні з іншымі 

практычнымі і тэарэтычнымі курсамі, прадугледжанымі вучэбным планам, 

дысцыпліна “Гісторыя фарміравання нормаў беларускай літаратурнай мовы ў 

ХХ ст.” павінна садзейнічаць усебаковай падрыхтоўцы выпускніка. 

Вывучэнне курсу звязана з неабходнасцю паглыблення і ўпарадкавання 

ведаў, атрыманых студэнтамі па дысцыплінах, што вывучаюць беларускую 

мову як у дыяхронным, так і сінхронным аспектах: гісторыя беларускай 

літаратурнай гісторыя беларускага мовазнаўства, лексікалогія сучаснай 

беларускай мовы, стылістыка і культура маўлення.  

Формы правядзення практычных заняткаў разнастайныя: выступленні 

студэнтаў па тэме заняткаў, абмеркаванне рэфератаў на зададзеную тэму, 

складанне плана-канспекта навуковых артыкулаў па тэме семінара, 

рэцэнзаванне навуковай літаратуры па тэме семінара. 

Засваенне вучэбнай дысцыпліны “Гісторыя фарміравання нормаў 

беларускай літаратурнай мовы ў ХХ ст.” павінна забяспечыць фарміраванне 

акадэмічных, сацыяльна-асобасных і прафесійных кампетэнцый. 

Патрабаванні да акадэмічнай кампетэнцыі (АК) спецыяліста. 

Спецыяліст павінен: 

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

вырашэння тэарэтычных i практычных задач. 

 АК–2. Валодаць сiстэмным i параўнальным аналiзам. 

 АК–3. Валодаць даследчымi навыкамi. 

 АК–4. Умець працаваць самастойна. 



 АК–5. Быць здольным прадуцыраваць новыя iдэi (валодаць 

крэатыўнасцю). 

 АК–6. Валодаць мiждысцыплiнарным падыходам пры вырашэннi 

праблем. 

 АК–7. Мець навыкi, звязаныя з выкарыстаннем тэхнiчных 

прыстасаванняў, кiраваннем iнфармацыяй i працай з камп’ютарам. 

 АК–8. Мець навыкi вуснай i пiсьмовай камунiкацыi. 

Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый  (САК) 

спецыяліста. 

Спецыяліст павінен: 

САК–1. Валодаць якасцямi грамадзянскасцi. 

САК–2. Быць здольным да сацыяльных кантактаў. 

САК–3. Валодаць здольнасцю да мiжасабовых камунiкацый. 

САК–4. Валодаць навыкамi захавання здароўя. 

САК–5. Быць здольным да крытыкi i самакрытыкi. 

САК–6. Умець працаваць у калектыве. 

Патрабаваннi да прафесiйнай кампетэнтнасцi (ПК) спецыялiста 

Спецыялiст павiнен быць здольны: 

ПК–1. Планаваць, арганiзоўваць i весцi педагагiчную (вучэбную, 

метадычную, выхаваўчую) дзейнасць. 

ПК–2. Выкарыстоўваць розныя тэхналогii навучання мове i лiтаратуры. 

ПК–4. Ажыццяўляць манiторынг адукацыйнага працэсу, дыягностыку 

вучэбных i выхаваўчых вынiкаў. 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен 

ведаць: 

• значэнне акрэсленага перыяду для складвання і далейшага 

ўсталявання нормаў беларускай літаратурнай мовы; 

• асноўныя палажэнні канцэпцыі фарміравання нормаў беларускай 

літаратурнай мовы; 

• крыніцы папаўнення лексічнага складу беларускай літаратурнай мовы 

акрэсленага перыяду; 

• асноўныя тэндэнцыі ўнармавання беларускай літаратурнай мовы; 

умець: 

• карыстацца лінгвістычнай тэрміналогіяй: дыферэнцыраваць асноўныя 

моўныя адзінкі; 

• характарызаваць моўныя адзінкі з пункту погляду іх семантыкі, 

структуры і функцыі; 

• самастойна працаваць з навукова-даведачнай і метадычнай 

літаратурай па мовазнаўстве; 

валодаць: 

• навуковай тэрміналогіяй, звязанай з тэмай вучэбнай дысцыпліны; 

• навыкамі выкарыстання навуковай літаратуры ў даследчай працы; 

• методыкай падрыхтоўкі дакладаў і паведамленняў на навуковых 

канферэнцыях, курсавых і дыпломных работ па прапанаванай тэматыцы. 



Агульная колькасць гадзін, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны для студэнтаў 3 курса (5 семестр) спецыяльнасці 1-21 05 01 

Беларуская філалогія, складае 38 гадзін. Форма атрымання вышэйшай 

адукацыі – дзённая. Прыкладны расклад гадзін па відах навучання: усяго 

аўдыторных 34 гадзіны, у тым ліку 30 гадзін практычных заняткаў, 4 гадзіны 

– заняткі па кантролю за самастойнай працай студэнтаў (КРС). 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік. 

Курсавая работа з’яўляецца самастойным даследаваннем студэнта пры 

навукова-кансультацыйнай і метадычнай дапамозе навуковага кіраўніка. Яе 

выкананне запланавана ў 6-м  семестры. Мэта напісання – сістэматызацыя, 

замацаванне і пашырэнне тэарэтычных і практычных ведаў студэнта па 

вучэбнай дысцыпліне. У працэсе падрыхтоўкі курсавой студэнт набывае 

навыкі навукова-даследчай работы: выкарыстання навуковай і даведачнай 

літаратуры; афармлення бібліяграфічнага спісу; збору і класіфікацыі 

лінгвістычнага матэрыялу па тэме даследавання; лагічнага, аргументаванага і 

паслядоўнага выкладу засвоенага матэрыялу і абгрунтавання атрыманых 

вынікаў. Аб’ём курсавой работы – 25–30 старонак.  

 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Паняцце моўнай нормы. Норма і узус. Гістарычны змест паняцця 

“моўная норма”. Прычыны змены нормаў. Тыпы і класіфікацыя моўных 

нормаў. Імператыўныя (усеагульныя, абавязковыя) і дыспазітыўныя 

(варыянтныя) нормы. Агульнамоўныя і сітуатыўныя нормы. Паняцці норма і 

аказіяналізм; нармалізацыя і кадыфікацыя; пурызм. 

2. Фарміраванне нормаў літаратурнай мовы ў пачатку ХХ ст. 

Фактары, якія спрыялі выпрацоўцы нормаў беларускай літаратурнай мовы. 

Навучальная літаратура для дзяцей пачатку ХХ ст. і яе значэнне ў 

выпрацоўцы нормаў. Роля перыядычных  выданняў у фарміраванні моўных 

нормаў.  Стыхійнасць працэсу нармаліацыі.  

3. Роля граматык пачатку ХХ ст. у выпрацоўцы моўных нормаў.  

“Jak prawilna pisać pa biełarusku” А. Луцкевіча (1917) , “Biełaruski prawapis” 

А.  Луцкевіча і   Я. Станкевіча (1918), “Prosty sposаb stacca u karotkim časie 

hramatnym” Р. Абіхта і А. Луцкевіча (1918), “Hramatyka biełaruskaj mowy” 

Б. Пачобкі (Б. Пачопкі) як спроба сістэматызацыі асаблівасцей беларускай 

мовы. Граматыкі ў ацэнках сучасных лінгвістаў.  

4. “Biełaruskaja hramatyka” А. Луцкевіча – пачатак упарадкавання 

сучаснай беларускай літаратурнай мовы. «Беларуская граматыка паводле 

лекцый, чытаных на беларускіх вучыцельскіх курсах. Вільня, 1915–1916 год. 

Частка 1. Фанетыка і этымалогія. Вільня, 1916 год» – першая граматыка 

сучаснай беларускай мовы (гісторыя стварэння і апублікавання). Граматыка ў 

ацэнках сучасных беларусазнаўцаў. Абмеркаванне артыкула К. Гутшміта 

“Хто напісаў першую граматыку беларускай літаратурнай мовы?”, 

змешчанага ў даследаванні М. Р. Прыгодзіча і А. А. Прыгодзіч “Беларуская 

мова ў працах замежных лінгвістаў”. 



5. Роля Б. Тарашкевіча ва ўнармаванні беларускай літаратурнай 

мовы. Вучоба на гісторыка-філалагічным факультэце Пецярбургскага  

ўніверсітэта. “Беларуская граматыка для школ” – галоўны тагачасны 

падручнік па беларускай мове. Структура “Беларускай граматыкі для школ”. 

Выпрацоўка граматычных нормаў.  Вырашэнне праблем правапісу (правілы 

перадачы на пісьме ненаціскных галосных; марфалагічны прынцып 

напісання зычных; дыферэнцыраваны падыход да правапісу іншамоўных 

слоў). Ацэнка  “Беларускай граматыкі для школ” навуковай грамадскасцю. 

6. Нармалізатарская дзейнасць Язэпа Лёсіка. Вызначальныя вехі 

жыцця і дзейнасці (Я. Лёсік публіцыст і рэдактар; педагог і метадыст; 

навуковец; грамадскі і палітычны дзеяч). Граматыка Б.Тарашкевіча ў ацэнцы 

Я. Лёсіка (“Дзесяцігоддзе беларускай граматыкі”). Вырашэнне праблем 

ўнармавання правапісу (“Неўстаноўленыя выпадкі нашага правапісу”). 

Рэцэнзія Я. Лёсіка на слоўнік М. Байкова і С. Некрашэвіча.  

7. Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу. 

Неабходнасць склікання, умовы правядзення канферэнцыі. Мэты і задачы 

першага ў гісторыі Беларусі міжнароднага форуму навукоўцаў-славістаў. 

Склад удзельнікаў канферэнцыі. Даклад Я. Лёсіка “Да рэформы беларускага 

правапісу”. Даклад С. Некрашэвіча і карэктывы, прапанаваныя ў правапіс 

Б. Тарашкевіча. 

8. Вынікі і значэнне акадэмічнай канферэнцыі 1926 г. Водгукі аб 

канферэнцыі ў БССР і за мяжой. Ацэнка работы канферэнцыі камісіяй ЦК 

КПБ. Абмеркаванне дакладаў, прадстаўленых на канферэнцыі, Правапіснай 

камісіяй і яе пастанова. 

9. Вынікі рэформы 1933 г. Апублікаванне праекта новага беларускага 

правапісу (1930). Пастанова СНК БССР “Аб зьменах і спрашчэнні 

беларускага правапісу” ад 26 жніўня 1933 г. Змены ў правапісе галосных; 

уніфікацыя правапісу зычных; рэгламентацыя правапісу слоў іншамоўнага 

паходжання; уласных імёнаў, прозвішчаў і геаграфічных назваў. Пытанні 

граматычнай нармалізацыі. Звод арфаграфічных правіл “Правапіс беларускай 

мовы” (1934). 

10. Удакладненне правапісных нормаў пастановай 1957 г. Дыскусія 

па пытаннях беларускага правапісу 1949–57 гг. Стварэнне Арфаграфічнай 

камісіі пад кіраўніцтвам Якуба Коласа і Кандрата Крапівы (1950). 

Абмеркаванне “Праекта змен і ўдакладненняў беларускага правапісу” на 

канферэнцыях у АН БССР 30–31 сакавіка 1950 г. і 25 студзеня 1952 г. 

Асноўныя палажэнні пастановы СМ БССР ад 11 мая 1957 г. “Аб 

удакладненні і частковых зменах існуючага беларускага правапісу”. Выданне 

“Збору правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” (1959). 

 11. Закон “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” 

2008 г. Абвастрэнне праблемы беларускага правапісу ў канцы ХХ ст. 

Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Праблемы беларускага правапісу” 

(20–21 лістапада 1992 г.). Стварэнне дзяржаўнай камісіі па ўдакладненні 

правапісу (1993). Падрыхтоўка і апублікаванне “Высноў па ўдакладненні 

правапісу беларускай літаратурнай мовы” (1994). Распрацоўка праекта закона 



“Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”. Канчатковая дапрацоўка 

“Правіл” рабочай групай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.   

12. Адлюстраванне нормаў літаратурнай мовы ў слоўніках. 

Дэскрыптыўныя і нарматыўныя слоўнікі. Тыпы нарматыўных слоўнікаў. 

Роля слоўнікаў ва ўдасканаленні і замацаванні нормаў літаратурнай мовы. 

13. Значэнне слоўнікаў 1920-х гг. для нармалізацыі беларускай 

літартурнай мовы. Лінгвістычныя і пазалінгвістычныя перадумовы 

стварэння слоўнікаў. Погляды на крыніцы папаўнення лексікону 

літаратурнай мовы  і іх адлюстраванне ў “Руска-беларускім слоўніку” Г. і М. 

Гарэцкіх (1918), “Невялічкім беларуска-маскоўскім слоўніку” М.Гарэцкага 

(1919), “Практычным расійска-беларускім слоўніку” М.Байкова і 

М.Гарэцкага (1924), “Беларуска-расійскім слоўніку” (1925) і “Расійска-

беларускім слоўніку” (1928) М.Байкова і С.Некрашэвіча, “Падручным 

расійска-крыўскі (беларускім) слоўніку” (1924) В.Ластоўскага.  

14. Тэндэнцыі ўнармавання лексікі ў 1920-я і ў другой палавіне 

1930-х гг.  Параўнальны аналіз лексічнага складу “Расійска-беларускага 

слоўніка” (1928) М.Байкова і С.Некрашэвіча і “Руска-беларускага слоўніка” 

(1937) пад рэд. А.Александровіча. 

15. Стварэнне і ўпарадкаванне беларускай навуковай тэрміналогіі. 

Праца Навукова-тэрміналагічнай камісіі пры Народным камісарыяце асветы, 

тэрміналагічных камісій Інбелкульта. Выпрацоўка прынцыпаў укладання 

тэрміналагічных слоўнікаў. Вызначэнне крыніц тэрміналагічнай лексікі. 

Сістэматызацыя і ўніфікацыя тэрміналагічнай лексікі. Выданне “Беларускай 

навуковай тэрміналогіі” (1922–1930).  

16. Адносіны ў 1920-я гг. да іншамоўнай лексікі як крыніцы 

стварэння беларускай тэрміналогіі. Абмеркаванне артыкула А. Лёсіка “У 

справе беларускай навуковай тэрміналогіі”. 

17. Тэндэнцыі ўнармавання лексікі: 1950–90-я гг. Тэндэнцыя да 

выяўлення нацыянальнай адметнасці. Спосабы  рэалізацыі тэндэнцыі да 

збліжэння з рускай лексікай (ужыванне рускага слова ў спецыяльным 

значэнні, адпаведнага беларускага – у агульнаўжывальным; рускага слова – у 

пераносным, адпаведнага беларускага – у прамым; ужыванне рускага слова 

побач з адпаведным беларускім з абмежавальнымі паметамі; дублетнае 

ўжыванне рускага (на першым месцы ў слоўніку) і беларускага слоў)  у 

слоўніках другой палавіны ХХ ст.  
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« ГІСТОРЫЯ ФАРМІРАВАННЯ НОРМАЎ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ Ў ХХ ст. » 

для спецыяльнасці  1-21 05 01  Беларуская філалогія (па напрамках) 
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   30    4  

         

1. Паняцце моўнай нормы 

 

 2      

2. Фарміраванне нормаў літаратурнай мовы ў пачатку ХХ ст. 

 

 2      

3. Роля граматык пачатку ХХ ст. у выпрацоўцы моўных 

нормаў 

 2     Вуснае 

апытванне 

4. Граматыка А. Луцкевіча – пачатак упарадкавання 

сучаснай беларускай літаратурнай мовы 

 

 2     Ацэнка 

плана-

канспекта 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5. Роля Б. Тарашкевіча ва ўнармаванні беларускай 

літаратурнай мовы 

 2     даклады 

6 Нармалізатарская дзейнасць Язэпа Лёсіка 

 

 2     Вусн.апыт-

ванне 

7. Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага 

правапісу; неабходнасць склікання, умовы правядзення 

 

 2      

8. Вынікі і значэнне акадэмічнай канферэнцыі 1926 г. 

 
     2 Пісьм. 

работа 

9. Вынікі рэформы 1933 г.  2      

10. Удакладненне правапісных нормаў пастановай 1957 г.  2      

11. Закон “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” 

2008 г. 
 2     Ацэнка 

табл.дынам 

нормаў 

12. Адлюстраванне нормаў літаратурнай мовы ў слоўніках  2      

13. Значэнне слоўнікаў 1920-х гг. для нармалізацыі 

беларускай літаратурнай мовы 
 2      

14. Тэндэнцыі ўнармавання лексікі ў 1920-я і ў другой 

палавіне 1930-х гг.   

     2 Пісьм. 

работа 

15. Стварэнне і ўпарадкаванне беларарускай навуковай 

тэрміналогіі 
 2      

16. Адносіны ў 1920-я гг. да іншамоўнай лексікі як крыніцы 

стварэння беларускай тэрміналогіі 

 2     даклады 

17. Тэндэнцыі ўнармавання лексікі: 1950–90-я гг.  2      



Тэматыка кіруемай самастойнай работы 

 

КСР № 1 

Тэма: “Вынікі і значэнне акадэмічнай канферэнцыі 1926 г.” 

Форма кантролю: тэст 

Пытанні 

1. Водгукі аб канферэнцыі ў БССР і за мяжой.  

2. Ацэнка работы канферэнцыі камісіяй ЦК КПБ.  

3. Пастанова канферэнцыі аб рэформе беларускага правапісу і графікі. 

 

Літаратура 

Германовіч, І. К. Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага 

правапісу і азбукі // Беларуская мова: Энцыклапедыя / Пад рэд. 

А. Я. Міхневіча. – Мінск : БелЭн, 1994. – С. 19–21. 

Запрудскі, С. М. Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага 

правапісу і азбукі 1926 г. // Веснік БДУ. Серыя 4. – 2004. – № 3. – C. 21–26. 

Платонаў, Р. Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага 

правапісу і азбукі // Роднае слова. – 1996. – № 11. – С. 82–92. 

Працы Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і 

азбукі (14―21 лістапада 1926 г. ) / Інстытут беларускай культуры, Аддзел 

мовы і літаратуры. – Менск  : выд. Інстытута беларускай культуры, 1927. –

429 с.  

 

КСР № 2 

Тэма: “Тэндэнцыі ўнармавання лексікі ў 1920-я і ў другой палавіне 

1930-х гг.” 

Форма кантролю: тэст 

Пытанні 

1. Арыентацыя на народную мову як аснова фарміравання 

літаратурнага лексікону. 

2. Стаўленне да іншамоўнай лексікі як крыніцы папаўнення 

літаратурнага слоўніка. 

3. Адлюстраванне тэндэнцый ўнармавання лексікі ў слоўніках 1920-х і 

другой палавіны 1930-х гг. 

Літаратура 

Баханькоў, А. Я. Развіццё лексікі беларускай літаратурнай мовы ў 

савецкі перыяд: Сацыялінгвістычны нарыс.– Мінск : Навука і тэхніка, 1982. – 

230 с. 

Дубоўка, У. Пра нашу літаратурную мову // Узвышша. – 1927. – № 2. – 

С. 167– 181. 

Запрудскі, С. М. Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай 

літаратурнай мовы: 1920–1930-я гады. – Мінск, БДУ, 2013. – 367 с. 
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Пытанні да заліку 

 

1. Паняцці норма і узус. Гістарычны змест паняцця літаратурная 

норма. 

2. Класіфікацыя моўных нормаў. 

3. Фактары, якія спрыялі выпрацоўцы нормаў беларускай літаратурнай 

мовы ў пачатку ХХ ст. 

4. Роля перыядычных выданняў пачатку ХХ ст. у стварэнні нормаў  

беларускай літаратурнай мовы. 

5. Роля граматык пачатку ХХ ст. у выпрацоўцы нормаў беларускай 

літаратурнай мовы. 

6. “Biełaruskaja hramatyka” А. Луцкевіча ў ацэнках сучасных 

беларусазнаўцаў. 

7. Роля Браніслава Тарашкевіча ва ўнармаванні беларускай 

літаратурнай мовы. 

8. Нармалізатарская дзейнасць Язэпа Лёсіка. 

9. Вынікі і значэнне акадэмічнай канферэнцыі 1926 г. па рэформе 

беларускай правапісу і азбукі. 

10. Пастанова СНК БССР “Аб зьменах і спрашчэнні беларускага 

правапісу” ад 26 жніўня 1933 г. і яе роля ў фарміраванні нормаў беларускай 

літаратурнай мовы. 

11. Асноўныя палажэнні пастановы СМ БССР ад 11 мая 1957 г. “Аб 

удакладненні і частковых зменах існуючага беларускага правапісу”. 

12. Абмеркаванне праблем нормаў беларускай літаратурнай мовы ў 

канцы ХХ ст. 

13. Роля слоўнікаў ва ўдасканаленні і замацаванні нормаў літаратурнай 

мовы. 

14. Значэнне слоўнікаў 1920-х гг. для нармалізацыі беларускай 

літартурнай мовы. 

15. Стварэнне і ўпарадкаванне беларускай навуковай тэрміналогіі 

(1920-я гг.) 

16. Выданне “Беларускай навуковай тэрміналогіі” (1922–1930).  

17. Тэндэнцыя да выяўлення нацыянальнай адметнасці ў слоўніках 

1950–90-х гг. 

18. Спосабы  рэалізацыі тэндэнцыі да збліжэння з рускай лексікай ў 

слоўніках 1950–90-х гг. 

 

 

 



ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Літаратура (асноўная) 

 

Баханькоў, А. Я. Развіццё лексікі беларускай літаратурнай мовы ў 

савецкі перыяд: Сацыялінгвістычны нарыс / А. Я. Баханькоў. – Мінск : 

Навука і тэхніка, 1982. – 230 с. 

Беларуская мова: Najnowsze dzieje języków słowiańskich; red. naukowy:  

A. Lukašanec, M. Prigodzič, L. Sjameška. – Opole : Uniwersytet Opolski – 

Instytut Filologii Polskiej, 1998. – 293 с. 

Вайтовіч, Н. Т. Да пытання аб дыялектнай аснове беларускай 

літаратурнай мовы // Працы / Ін-т мовазнаўства акад. навук Беларус. ССР. – 

Мінск, 1954. – Вып. 2. – С.155–181. 

Гапоненка, І. А. Станаўленне нормаў беларускай літаратурнай мовы 

ХІХ–пачатку ХХ ст. у галіне графікі, арфаграфіі, лексікі : аўтарэф. дыс.  …  

д-ра філал.навук  – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т, 2014. – 52 с. 

Германовіч І.К. З гісторыі нармалізацыі беларускай лексікі // Весці АН 

БССР. Серыя грамад.навук. 1961. – № 3. – С. 87–96. 

Губкіна, А.В. Лексікалогія і лексікаграфія беларускай мовы ХХ ст.: 

сацыялінгвістычны аспект / А. В. Губкіна. – Мінск : БДУ, 2012. – 143 с. 

Крамко, І. І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы / І. І. Крамко, 

А. К. Юрэвіч, А. І. Яновіч – Т. 1. – Мінск : Навука і тэхніка, 1968. – Т. ІІ. – 

342 с. 

Кулеш, Г.І.  Лінгвістычная дыскусія 1920-х гадоў аб ролі запазычвання 

ў фарміраванні лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы / Г.І.Кулеш 

// Dziedzictwo przeszlosci zwiazkow jezykowych, literackich i kulturowych 

polsko-balto-wschodnio-slowianskich. – Tom IV. – Bialystok, 2000. – S .237–241. 

Кулеш, Г.І. Словатворчасць як спосаб папаўнення слоўніка 

літаратурнай мовы 1920-х гадоў / Г.І.Кулеш // Dziedzictwo przeszlosci 

zwiazkow jezykowych, literackich i kulturowych polsko-balto-wschodnio-

slowianskich. – Tom VI.–  Bialystok, 2001. – S. 46–49. 

Кулеш, Г.І. Да праблемы рускага лексічнага ўплыву / Г.І.Кулеш // 

Беларуская мова ў другой палове ХХ стагоддзя : матэр.Міжнар.навук.канф. – 

Мінск : БДУ, 1988. – С. 122–124. 

Куліковіч, У. І. Структура і змест брашуры  “Prosty sposob stacca u 

karotkim časie hramatnym” / У. І. Куліковіч // Беларуска-руска-польскае 

супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : зборнік 

навуковых артыкулаў. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2013. – С. 37–40. 



Лёсік, Язэп. Дзесяцігодзьдзе беларускае граматыкі (1918–1928 г.) // 

Лёсік Я. 1921–1930: Зб. тв. / Уклад., прадм. і камент. А. Жынкіна. – Мінск : 

НАРБ: Выд. Логвінаў, 2003. – 396 с. 

Лукашанец, А.А. “Беларуская граматыка для школ Браніслава 

Тарашкевіча” і дынаміка арфаграфічных норм сучаснай беларускай мовы / 

А.А.Лукашанец // Беларуская граматыка: ад Браніслава Тарашкевіча да 

сучаснасці : зб. матэр. навук. канф. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. –  С. 20–

30. 

Платонаў, Р. Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага 

правапісу і азбукі // Роднае слова. – 1996. – № 11. – С. 82–92. 

Працы Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і 

азбукі (14―21 лістапада 1926 г. ) / Інстытут беларускай культуры, Аддзел 

мовы і літаратуры. – Менск  : выд. Інстытута беларускай культуры, 1927. –

429 с.  

Прыгодзіч, М. Р.  Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў / 

Прыгодзіч М. Р.,  Прыгодзіч А. А. – Мінск : БДУ. – 2010. – 184 с. 

Рамза, Т. Р. Гутарковая беларуская літаратурная мова (аб суадносінах 

паняццяў «унармаванне мовы» і «моўная кадыфікацыя») / Т. Р.Рамза // Веснік 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. 

Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 37–40. 

Справаздача аб «Граматыцэ беларускай мовы» Б. Пачобкі // Вольная 

Беларусь. – 1918. – № 18. – 19 мая. 

Шакун Л.М. Роля Б.А.Тарашкевіча ў развіцці беларускай літаратурнай 

мовы / Л.М.Шакун // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія.  Журналістыка. 

Педагогіка. – 1981. – № 3. – С. 29–33. 

Шчэрбін, В.К. Гісторыя беларускай лексікаграфіі. – Мінск : МДЛУ, 

1994. – 38 с. 

 

Літаратура (дадатковая) 

 

Алехна, Г. А. Беларускія граматыкі пачатку ХХ ст. / Г. А. Алехна // 

Сборник работ 60-й научной конференции студентов и аспирантов 

Белгосуниверситета: в 3 ч. Ч.3. – БГУ, 2003. – С. 90–92. 

Анісім, А. Тэндэнцыі  ўнармавання  ў  беларускай  мове  пачатку  ХХ  

ст.  у  кантэксце развіцця ўсходнеславянскіх моў / А. Анісім // Мовазнаўства : 

матэрыялы ІV Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская  культура  ў  

кантэксце  еўрапейскіх  краін» – Мінск,  2010. – С. 5–7. 

Бубновіч, І. Роля Уладзіміра Дубоўкі ў фармаванні беларускай 

літаратурнай мовы // Роднае слова. –  2000. – № 7. – С. 6 – 8. 
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Бубновіч, І. І. Засваенне іншамоўных слоў беларускаю літаратурнаю 

моваю : дапам. для студ. філал. спец. / Пад рэд. П.У.Сцяцко. – Гродна : ГрДУ, 

2000. – 107 с. 

Вячорка, В. Правапіс – люстэрка гісторыі… / В. Вячорка // Спадчына. – 

1991. – № 4. – С. 2–11. 

Дубоўка, У. Пра нашу літаратурную мову // Узвышша. – 1927. – № 2. – 

С. 167– 181. 

Куліковіч, У. І. Закон “Аб правілах беларускай арфаграфіі і 

пунктуацыі” і яго ацэнка ў iнтэрнэце / У. І. Куліковіч // Часоп. Беларус. 

дзярж. ун-та. Філалогія. – 2017. – №  2. – С. 72–77. 
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ПРАТАКОЛ 

УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА 

 

Назва вучэбнай 

дысцыпліны, з 

якой патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва кафедры Прапановы аб 

зменах у змесце 

вучэбнай 

праграмы 

установы 

вышэйшай 

адукацыі 

па вучэбнай 

дысцыпліне 

Рашэнне, 

прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную 

праграму (з 

указаннем даты і 

нумара 

пратакола) 

Гісторыя 

беларускай  

літаратурнай 

мовы 

кафедра гісторыі 

беларускай мовы 

 Праграма 

зацверджана на 

пасяджэнні каф. 

гісторыі бел. 

мовы (прат. №11 

ад 12.04.2016) 

Сучасная 

беларуская 

літаратурная 

мова  

кафедра сучаснай 

беларускай мовы 

 Праграма 

зацверджана на 

пасяджэнні каф. 

гісторыі бел. 

мовы (прат. №2 

ад 25.11.2013) 

Гісторыя 

беларускага  

мовазнаўства 

кафедра гісторыі 

беларускай мовы 

 Праграма 

зацверджана на 

пасяджэнні каф. 

гісторыі бел. 

мовы (прат. №5 

ад  06.12.2011) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 



 

ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ 

ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА 

 НА _________ / __________ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД 

 

 

№ п/п Дапаўненні і змяненні Падстава 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры 

Гісторыі беларускай мовы__ (пратакол № __ ад _______________ г.)  
                (назва кафедры) 

 

 

 

 

Загадчык кафедры 

 

доктар філалагічных навук 

прафесар                             ____________________________               М.Р. Прыгодзіч 
                                                                                  (подпіс)                                          (ініцыялы, прозвішча) 

 

 

 

 

 

ЗАЦВЯРЖДАЮ 

Дэкан факультэта  

 

доктар філалагічных навук 

прафесар 

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

 

 


