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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Курс “Стылістыка і культура беларускага маўлення” ў вышэйшых 

навучальных установах філалагічнага профілю з’яўляецца заключным этапам у 

вывучэнні моўнай сістэмы ў цэлым. Ён скіраваны на асэнсаванне студэнтамі 

заканамернасцей паводзін моўных адзінак розных узроўняў у тыповых сітуацыях 

зносін, у розных функцыянальна-стылістычных разнавіднасцях мовы, а таксама 

арыентаваны на фарміраванне навыкаў правільнага, дакладнага, чыстага, 

выразнага і разнастайнага маўлення.  

Мэты и задачы вучэбнай дысцыпліны 

Мэта курса “Стылістыка і культура маўлення” палягае ў асэнсаванні і 

сістэматызацыі тэарэтычных палажэнняў стылістыкі і культуры маўлення, 

фарміраванні і ўдасканаленні практычных ведаў у роднай мове. Перад 

сінтэзаванай дысцыплінай стаіць задача выхавання і павышэння ў моўцаў 

культуры беларускага маўлення, развіцця ў іх моўнай інтуіцыі і чуйнасці. 

Вывучэнне стылістыкі і культура маўлення адбываецца ў цеснай сувязі са зместам 

усіх галін сучаснай лінгвістыкі і дысцыплінамі найперш гуманітарнага цыклу, 

што тлумачыцца скіраванасцю курса да пазамоўнай рэчаіснасці, паняцці і з’явы 

якой асэнсоўваюцца праз выяўленне шляхоў іх аптымальнай перадачы ў моўнай 

форме. 

Задачы вучэбнай дысцыпліны: 

- забяспечыць студэнтаў сістэмай тэарэтычных ведаў па стылістыцы і 

культуры маўлення; 

- спрыяць усведамленню асноўных камунікатыўных якасцей маўлення і 

спецыфікі іх праяўлення ў розных функцыянальных стылях; 

- выпрацаваць свядомае карыстанне літаратурнымі і стылістычнымі 

моўнымі сродкамі з улікам мэтазгоднасці іх залучэння ў канкрэтным тэксце. 

Фарміраваць навыкі максімальнай актуалізацыі гэтых ведаў у пісьмовай і вуснай 

форме маўлення; 

- сфарміраваць навуковы і метадычны погляд на стылістыку і культуру 

маўлення як комплексную дысцыпліну, звязаную з гісторыяй беларускай 

лінгвістычнай, эстэтычнай і рытарычнай думкі, у сувязі з дзейнасцю беларускіх 

пісьменнікаў і іншых культурных дзеячаў; 

- развіваць эстэтычныя адносіны да мовы, вучыць правілам маўленчых 

паводзін; 

-  выпрацаваць уменне аналізу тэкстаў рознай жанрава-стылістычнай 

прыналежнасці; 

-  спрыяць фарміраванню навыкаў рэдагавання і перакладу тэкстаў. 

Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста з 

вышэйшай адукацыяй. 

Вучэбная дысцыпліна адносіцца да цыклу спецыяльных дысцыплін 

(дысцыпліны напрамку спецыяльнасці) дзяржаўнага кампанента. 

У змесце вучэбнага матэрыялу дысцыпліны “Стылістыка і культура 

беларускага маўлення” адлюстравана сувзь з такімі вучэбнымі дысцыплінамі, як : 
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“Сучасная беларуская мова”, “Тэксталогія”, “Літаратурнае рэдагаванне”, 

“Стылістычнае рэдагаванне і карэктура”. 

Патрабаванні да кампетэнцый. 

Засваенне вучэбнай дысцыпліны «Стылістыка і культура беларускага 

маўлення» павінна забяспечыць фарміраванне наступных акадэмічных, 

сацыяльна-асобасных і прафесійных кампетэнцый: 

Акадэмічныя кампетэнцыі: 

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

вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 

АК-3. Валодаць даследчыцкімі навыкамі. 

АК-4. Умець працаваць самастойна. 

 

Сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі: 

СЛК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі. 

СЛК-6. Умець працаваць у камандзе. 

 

Прафесійныя  кампетэнцыі: 

ПК-2. Распрацоўваць і выкарыстоўваць сучаснае вучэбна-метадычнае 

забеспячэнне. 

ПК-7. Кваліфікавана праводзіць навуковыя даследаванні ў галіне філалогіі. 

ПК-15. Выкарыстоўваць дасягненні навукі і перадавыя тэхналогіі ў 

адукацыйнай і навукова-даследчай сферах. 

 

У выніку засваення вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:  

ведаць: 

- асноўныя тэндэнцыі, кірункі развіцця “Стылістыкі і культуры маўлення”; 

- гісторыю фарміравання вучэбнай дысцыпліны; 

- цэнтральныя паняцці “Стылістыкі і культуры маўлення”; 

- функцыянальныя стылі сучаснай беларускай літаратурнай мовы, іх 

жанравыя разнавіднасці; 

- стылістычныя патэнцыі моўных сродкаў, мэтазгоднасць іх выкарыстання ў 

канкрэтным тэксце; 

- сістэму літаратурных нор беларускай мовы, іх рэалізацыю ў 

функцыянальных стылях; 

- умовы і формы маўленчай камунікацыі. 

умець: 

- класіфікаваць функцыянальныя стылі беларускай літаратурнай мовы; 

- аналізаваць і ацэньваць моўныя сродкі, іх стылістычны патэнцыял, 

мэтазгоднасць выкарыстання ў тэкстах розных стыляў і жанраў; 

- карыстацца стылістычна-арталагічнымі паняццямі, катэгорыямі і 

тэрмінамі ў іх сістэмна-структурных сувязях; 

- карыстацца навуковай, даведачнай і метадычнай літаратурай; 

- валодаць методыкай перакладу рознастылёвых тэкстаў. 
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валодаць: 

- тэарэтычнымі і эмпірычнымі метадамі збору, апрацоўкі і фіксацыі 

лінгвістычнай інфармацыі; 

- навыкамі навукова-даследчыцкай дзейнасці; 

- міждысцыплінарнымі падыходамі пры вырашэнні стылістычных 

задач; 

- навыкамі аналізу моўных адзінак; 

- асноўнымі паняццямі стылістыкі; 

- сучаснымі тэхнічнымі сродкамі навучання, інфармацыйнымі і 

камп’ютарнымі тэхналогіямі ў працэсе самастойнага назапашвання 

ведаў па сучаснай беларускай мове. 

 

Структура вучэбнай дысцыпліны: 

Дысцыпліна вывучаецца ў 7 семестры. Усяго на  вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны «Стылістыка і культура беларускага маўлення» для вочнай формы 

атрымання вышэйшай адукацыі адведзена 124 гадзіны, у тым ліку  50 аўдыторных 

гадзін, з якіх: лекцыі – 24 гадзіны, практычныя заняткі – 20 гадзін, кіруемая 

самастойная работа – 6 гадзін; 

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 3 заліковыя адзінкі. 

Форма бягучай атэстацыі – экзамен.  

 

Дысцыпліна вывучаецца ў 5 і 6 семестрах. Усяго на на  вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны «Стылістыка і культура беларускага маўлення» для завочнай 

формы атрымання вышэйшай адукацыі адведзена 124 гадзіны, у тым ліку 12 

аўдыторных гадзін,  з якіх: лекцыі – 6 гадзіны, пактычныя – 6 гадзіны; 

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 3 заліковыя адзінкі. 

Форма бягучай атэстацыі – экзамен. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

(Дзённая форма атрымання вышэйшай адукацыі) 

 

Тэма1 Стылістыка тэксту і культура беларускага маўлення (38 гадзін) 

1.1 Стылістыка тэксту як найважнейшы раздзел стылістыкі маўлення (12 

гадзін) 

1. Прадмет і задачы стылістыкі тэксту. 

2. Тэкст як асноўная камунікатыўная адзінка. 

3. Тыпы тэкстаў. 

4. Феномен мастацкага тэксту. 

5. Асноўныя катэгорыі і ўзроўні мастацкага тэксту. 

6. Стылістыка тэксту ў аспекце моўнага майстэрства. 

 

1.2 Камунікацыйныя якасці маўлення (26 гадзіны) 

1. Правільнасць маўлення як камунікатыўная якасць.  

2. Крытэрыі правільнасці.  

3. Правільнасць і норма. Кадыфікацыя. 

4. Норма і варыянтнасць. Пурызм і антынармалізатарства. 

5. Класіфікацыя моўных норм.  

6. Аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны парушэння літаратурных нормаў. 

Тыповыя маўленчыя нестылістычныя памылкі, іх класіфікацыя і спосабы 

папярэджвання. 

7. Дакладнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння дакладнасці. 

8. Лагічнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння лагічнасці. 

9. Багацце і выразнасць маўлення. Моўныя сродкі рэалізацыі багацця і 

выразнасці маўлення. Стылістычныя рэсурсы выразнасці маўлення. 

Лінгвістычныя і паралінгвістычныя сродкі выразнасці. Выразнасць маўлення і 

мастацкі стыль. 

10. Чысціня, дарэчнасць, сцісласць маўлення. Моўныя сродкі рэалізацыі 

камунікацыйных якасцей. 

 

Тэма 2. Асновы стылістычнага рэдагавання (12 гадзін) 

2.1  Спецыфіка і асновы тэкставага аналізу і рэдагавання (12 гадзін) 

1. Літаратурнае рэдагаванне як вучэбная дысцыпліна. 

2. Задачы літаратурнага рэдагавання тэксту. 

3. Праца рэдактара над кампазіцыяй твора. 

4. Праўка тэксту пры літаратурным рэдагаванні. 

5. Класіфікацыя стылістычных памылак. 

 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

(завочная (скарочаная) форма атрымання адукацыі) 

 Стылістыка тэксту і культура беларускага маўлення (12гадзін) 

1.1  Стылістыка тэксту як найважнейшы раздзел стылістыкі маўлення (4 

гадзіны) 
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1. Прадмет і задачы стылістыкі тэксту. 

2. Тэкст як асноўная камунікатыўная адзінка. 

3. Тыпы тэкстаў. 

4. Феномен мастацкага тэксту. 

5. Асноўныя катэгорыі і ўзроўні мастацкага тэксту. 

6. Стылістыка тэксту ў аспекце моўнага майстэрства. 

 

1.2 Камунікацыйныя якасці маўлення (8 гадзін) 

1.Правільнасць маўлення як камунікатыўная якасць.  

2.Крытэрыі правільнасці.  

3.Правільнасць і норма. Кадыфікацыя. 

4.Норма і варыянтнасць. Пурызм і антынармалізатарства. 

5.Класіфікацыя моўных норм.  

6.Аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны парушэння літаратурных нормаў. 

Тыповыя маўленчыя нестылістычныя памылкі, іх класіфікацыя і спосабы 

папярэджвання. 

7.Дакладнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння дакладнасці. 

8.Лагічнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння лагічнасці. 

9.Багацце і выразнасць маўлення. Моўныя сродкі рэалізацыі багацця і выразнасці 

маўлення. Стылістычныя рэсурсы выразнасці маўлення. Лінгвістычныя і 

паралінгвістычныя сродкі выразнасці. Выразнасць маўлення і мастацкі стыль. 

10.Чысціня, дарэчнасць, сцісласць маўлення. Моўныя сродкі рэалізацыі 

камунікацыйных якасцей. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ  

Дзённая форма атрымання вышэйшай адукацыі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стылістыка тэксту і культура беларускага маўлення 18 16    4  

1.1. Стылістыка тэксту як найважнейшы раздзел стылістыкі маўлення 

1.Прадмет і задачы стылістыкі тэксту. 

2.Тэкст як асноўная камунікатыўная адзінка. 

3.Тыпы тэкстаў. 

4.Феномен мастацкага тэксту. 

5.Асноўныя катэгорыі і ўзроўні мастацкага тэксту. 

6.Стылістыка тэксту ў аспекце моўнага майстэрства. 

6 4    2 Вуснае 

кантрольнае 

апытванне.  

1.2. Камунікацыйныя якасці маўлення 

1.Правільнасць маўлення як камунікатыўная якасць.  

2.Крытэрыі правільнасці.  

3.Правільнасць і норма. Кадыфікацыя. 

4.Норма і варыянтнасць. Пурызм і антынармалізатарства. 

5.Класіфікацыя моўных норм.  

6.Аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны парушэння літаратурных 

нормаў. Тыповыя маўленчыя нестылістычныя памылкі, іх класіфікацыя і 

спосабы папярэджвання. 

7.Дакладнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння дакладнасці. 

8.Лагічнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння лагічнасці. 

9.Багацце і выразнасць маўлення. Моўныя сродкі рэалізацыі багацця і 

выразнасці маўлення. Стылістычныя рэсурсы выразнасці маўлення. 

12 12    2  

Аналіз тэкстаў 

 

 

 

Рэферат 

Тэст  
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Лінгвістычныя і паралінгвістычныя сродкі выразнасці. Выразнасць 

маўлення і мастацкі стыль. 

10.Чысціня, дарэчнасць, сцісласць маўлення. Моўныя сродкі рэалізацыі 

камунікацыйных якасцей. 

2 Асновы стылістычнага рэдагавання  6 4    2  

2.1. Спецыфіка і асновы тэкставага аналізу і рэдагавання 

1. Літаратурнае рэдагаванне як вучэбная дысцыпліна. 

2. Задачы літаратурнага рэдагавання тэксту. 

3. Праца рэдактара над кампазіцыяй твора. 

4. Праўка тэксту пры літаратурным рэдагаванні. 

5. Класіфікацыя стылістычных памылак. 

6 4    

 

2  Рэдагаванне 

тэкстаў. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ  

Завочная (скарочаная) форма навучання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стылістыка тэксту і культура беларускага маўлення 6 6      

1.1. Стылістыка тэксту як найважнейшы раздзел стылістыкі маўлення 

1.Прадмет і задачы стылістыкі тэксту. 

2.Тэкст як асноўная камунікатыўная адзінка. 

3.Тыпы тэкстаў. 

4.Феномен мастацкага тэксту. 

5.Асноўныя катэгорыі і ўзроўні мастацкага тэксту. 

6.Стылістыка тэксту ў аспекце моўнага майстэрства. 

2 2     Вуснае 

апытванне. 

Аналіз 

тэкстаў 

1.2. Камунікацыйныя якасці маўлення 

1. Правільнасць маўлення як камунікатыўная якасць.  

2. Крытэрыі правільнасці.  

3. Правільнасць і норма. Кадыфікацыя. 

4. Норма і варыянтнасць. Пурызм і антынармалізатарства. 

5. Класіфікацыя моўных норм.  

6. Аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны парушэння літаратурных нормаў. 

Тыповыя маўленчыя нестылістычныя памылкі, іх класіфікацыя і спосабы 

папярэджвання. 

7. Дакладнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння дакладнасці. 

8. Лагічнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння лагічнасці. 

9. Багацце і выразнасць маўлення. Моўныя сродкі рэалізацыі багацця і 

4 4   . 

 

  Тэст  
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выразнасці маўлення. Стылістычныя рэсурсы выразнасці маўлення. 

Лінгвістычныя і паралінгвістычныя сродкі выразнасці. Выразнасць маўлення і 

мастацкі стыль. 

10. Чысціня, дарэчнасць, сцісласць маўлення. Моўныя сродкі рэалізацыі 

камунікацыйных якасцей. 
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ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАВЕДАЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Асноўная лiтаратура 

1. Абабурка, М.В. Культура беларускай мовы / А.В. Абабурка. – Мн., 

1994. 

2. Асновы культуры маўлення і стылістыкі / Пад рэд. У.В. Анічэнкі. -

Мн., 1992. 

3. Багамолава, А.М., Семянькова, Г.К. Стылістыка і культура 

беларускага маўлення. Мн., 2012. 

4. Беларуская мова: Энцыклапедыя. – Мн., 1994. 

5. Каўрус, А.А. Стылістыка беларускай мовы / А.А. Каўрус. 3-е выд., 

дапрац. і дап. – Мн., 1993. 

6. Лепешаў, І.Я. Культура маўлення: дапаможнік па курсу “Стылістыка і 

культура мовы” / І.Я. Лепешаў. - Гродна, 2007. 

7. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы / М.Я. Цікоцкі. -2-е выд. 

Мн., 1995. 

8. Юрэвіч, А.К. Стылістыка беларускай мовы / А.К. Юрэвіч.- 2-е выд., 

перапрац. і дап. – Мн., 1992. 

 

Дадатковая літаратура 

1. Албут, А.А.. Беларуская мова: культура маўлення. Практыкум. Мн., 

2017.  

2. Каўрус, А.А. Культура слова / А.А. Каўрус. Мн., 1983. 

3. Лепешаў, І.Я. Культура маўлення: дапаможнік па курсу “Стылістыка і 

культура мовы” / І.Я. Лепешаў. – Гродна, 2007. 

4. Лепешаў, І.Я. Праблема фразеалагічнай стылістыкі і фразеалагічнай 

нормы / І.Я. Лепешаў. – Мн., 1984. 

5. Міхневіч, А.Я. Слоўка за слоўкам: алф. давед. па культуры бел. мовы 

для ўсіх / А.Я. Міхневіч, Л.П. Кунцэвіч, Ю.В. Назаранка. Мн., 2006. 

6. Рагойша, В.П. Проблемы переводы с близкородственных языков / 

В.П. Рагойша. – Мн., 1980. 

7. Старасценка, Т.Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб.-метад. дапам. 

/ Т.Я. Старасценка, В.В. Урбан, Ф.С. Шумчык. – Мінск, 2019. 

8. Стылістыка і культура маўлення: Метад. рэкамендацыі і тэксты. [Н.І. 

Гілевіч, В.М. Ляшук]. Мн., 1998. 

9. Сцяцко, П.У. Культура мовы / П.У. Сцяцко. – Мн., 2002. 

10. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка газетных жанраў / М.Я. Цікоцкі. – Мн., 

2003. 

11. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка тэксту / М.Я. Цікоцкі. – Мн., 2002. 

12. Чарота, І.А. Мастацкі пераклад на беларускую мову: Асновы 

тэорыі і практ. рэкамендацыі: вучэб. дапам. / І.А. Чарота. – Мн., 1997. 

13. Шумчык, Ф.С. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы – 

Ф.С. Шумчык. – Мн., 2004. 
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14. Шумчык, Ф.С. Лексічная стылістыка беларускай мовы – 

Ф.С. Шумчык. – Мн., 2005. 

15. Шумчык, Ф.С. Марфалагічная стылістыка беларускай мовы: 

(словаўтварэнне і іменныя часціны мовы) / Ф.С. Шумчык. – Мн., 2007. 
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ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

І МЕТОДЫКА ФАРМІРАВАНЯ ВЫНІКОВАЙ АДЗНАКІ 

Выніковая адзнака фарміруецца на аснове 3-ох дакументаў: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление Министерства 

образования № 53 от 29 мая 2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.) 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
 

Для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне “Стылістыка і 

культура беларускага маўлення” выкарыстоўваюцца наступныя сродкі 

дыягностыкі: 

- тэсты па вывучаемых раздзелах (тэмах); 

- вуснае (пісьмовае) апытванне падчас заняткаў; 

- пісьмовыя кантрольныя работы; 

- камп’ютарныя тэсты; 

- пісьмовыя работы;  

- адзнака па практычных занятках; 

- выніковае тэсціраванне; 

- выніковыя формы атэстацыі (экзамен). 

 

Прыкладныя каэфіцыенты, якія вызначаюць унёсак бягучага кантролю ведаў і 

бягучай атэстацыі ў рэйтынгавую ацэнку: Фарміраванне ацэнкі за бягучую 

паспяховасць: 

-   адказы на практычных занятках - 25 %; 

-   выкананне пісьмовых работ - 25 %; 

-   падрыхтоўка рэферата - 25 %; 

-   выкананне тэста - 25 %.  

Рэйтынгавая адзнака па дысцыпліне разлічваецца на аснове адзнакі бягучай 

паспяховасці з улікам вагавых каэфіцыентаў. 

 

ПРЫКЛАДНЫ ПЕРАЛІК ЗАДАННЯЎ ДЛЯ КІРУЕМАЙ 

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ: 

          КСР №1 “Стылістыка тэксту як найважнейшы раздзел стылістыкі 

маўлення” 

Падрыхтуйце рэферат па адной з абраных тэм: 

1. Вытокі беларускай стылістыкі і красамоўства на Беларусі ў ХІІ–

ХVIІI стст., моўна-стылістычнае багацце твораў К. Тураўскага, Р. Цамблака. 

2. Вытокі беларускай стылістыкі і красамоўства на Беларусі ў ХІІ–

ХVIІI стст., моўна-стылістычнае багацце твораў Ф. Скарыны, С. Буднага. 

3. Вытокі беларускай стылістыкі і красамоўства на Беларусі ў ХІІ–

ХVIІI стст., моўна-стылістычнае багацце твораў В. Цяпінскага, Л. Зізанія.  

4. Вытокі беларускай стылістыкі і красамоўства на Беларусі ў ХІІ–

ХVIІI стст., моўна-стылістычнае багацце твораў М. Сматрыцкага, 

А. Філіповіча. 
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5. Вытокі беларускай стылістыкі і красамоўства на Беларусі ў ХІІ–

ХVIІI стст., моўна-стылістычнае багацце твораў Х. Філалета, Л. Карповіча.  

6. Вытокі беларускай стылістыкі і красамоўства на Беларусі ў ХІІ–

ХVIІI стст., моўна-стылістычнае багацце твораў Л. Сапегі, А. Рымшы. 

7. Праблемы стылістыкі і культуры маўлення ў “Практычнай рыторыцы” 

Сігізмунда Лаўксміна (актуальнасць, асноўныя палажэнні, культурна-

гістарычнае значэнне). 

8. Стылістыка і рыторыка: агульнае і адрознае. 

9. Стылістыка і арталогія: агульнае і адрознае. 

10. Дынаміка нармавання беларускай літаратурнай мовы ў ХХ ст. Уклад 

беларускіх пісьменнікаў у распрацоўку тэорыі і практыкі стылістыкі і 

культуры беларускага маўлення (В. Дунін-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч, 

М. Багдановіч).  

11. Дынаміка нармавання беларускай літаратурнай мовы ў ХХ ст. Уклад 

беларускіх пісьменнікаў у распрацоўку тэорыі і практыкі стылістыкі і 

культуры беларускага маўлення (Я. Купала, Я. Колас). 

12. Дынаміка нармавання беларускай літаратурнай мовы ў ХХ ст. Уклад 

беларускіх пісьменнікаў у распрацоўку тэорыі і практыкі стылістыкі і 

культуры беларускага маўлення (А. Пашкевіч (Цётка), М. Гарэцкі, К. Чорны).  

13. Дынаміка нармавання беларускай літаратурнай мовы ў ХХ ст. Уклад 

беларускіх пісьменнікаў у распрацоўку тэорыі і практыкі стылістыкі і 

культуры беларускага маўлення (У. Дубоўка, К. Крапіва). 

14. Дынаміка нармавання беларускай літаратурнай мовы ў ХХ ст. Уклад 

беларускіх пісьменнікаў у распрацоўку тэорыі і практыкі стылістыкі і 

культуры беларускага маўлення (Я. Брыль, Я. Скрыган, В. Быкаў). 

15. Дынаміка нармавання беларускай літаратурнай мовы ў ХХ ст. Уклад 

беларускіх пісьменнікаў у распрацоўку тэорыі і практыкі стылістыкі і 

культуры беларускага маўлення (Н. Гілевіч, Р. Барадулін). 

16. Навуковае вывучэнне стылістыкі і культуры маўлення ў сучаснай 

беларускай філалогіі (Ф. Янкоўскі, У. Анічэнка, А. Каўрус). 

17. Навуковае вывучэнне стылістыкі і культуры маўлення ў сучаснай 

беларускай філалогіі (М. Цікоцкі Р. Шкраба). 

18.  Навуковае вывучэнне стылістыкі і культуры маўлення ў сучаснай 

беларускай філалогіі (А. Юрэвіч, , П. Сцяцко, М. Міхневіч). 

19. Правапіс 1953 г. і Новая рэдакцыя правілаў беларускай арфаграфі (2008 

г.)і: змены і спрашчэнні (параўнальны аспект). 
 

КСР № 2 “Камунікацыйныя якасці маўлення” 

Улічваючы, што базавай камунікатыўнай якасцю маўлення для 

сучаснай беларускай літаратурнай мовы з’яўляецца правільнасць, выберыце 

нарматыўныя варыянты ў прапанаваных заданнях: 

1. Вызначце тып чаргаванняў (гістарычнае/пазіцыйнае) у прыведзеных 

словах: 
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Верх – на версе, леў – ільвы, думала – думаў, лава – лаўка, графа – 

графлю, род – нарадзіцца, хада – хаджэнне, ласка – лашчыцца, глотка – 

глытаць, гара – горны, свет – світаць, лоб – ілбы, вока – вачаняты. 

 

2. Ад якіх слоў утвораны наступныя словы? Якія фанетычныя працэсы 

назіраюцца ў іх? 

Турэцкі, эскімоскі, лідскі, каўказскі, кастрычніцкі, паляшуцкі, мецэнацкі, 

пражскі, ткацкі, арарацкі, прускі, манаскі, суседскі, таварыскі, мноства, 

захопніцкі, мастацкі, данбаскі, палескі, птаства, студэнцкі, адвакацкі, 

гіганцкі, брэсцкі. 

 

3. З прапанаваных транскрыпцый выберыце правільную: 

[п’ац’ісодγоz’:э] – [п’ац’ісотγоz’:э], [аш∩да∩н’эба] – [аж∩да∩н’эба], 

[пакасчык] – [пакашчык], [над∩з’амл’ой] – [нат∩з’амл’ой] – 

[над’∩з’амл’ой], [сус’эцк’і] – [сус’этск’і], [с’в’этлы] – [св’этлы], 

[с∩м’інска] – [з∩м’інска] – [з’∩м’інска], [тулус:к’і] – [тулуск’і] – 

[тулус’к’і], [н’э∩в’эдаjэ] – [н’а∩в’эдаjэ], [узб’экск’і] – [узб’эцк’і] – 

[уз’б’экск’і], [аткажа] – [адкажа], [прыjажžац’] – [прыjасžац’] – 

[прыjазžац’]. 

 

4. Пазначце ў словах націск: 

Дачырвана, рэціравацца, пасланец, рэберны, навіна, газіраваны, 

адзінаццаць, струганы, флейтыст, каўчук, бляхар, газніца, эксперт, знахар, 

шчымліва, ядранасць, ялчаць, мармур, цяжар, дзядзіна, дзічына, драпіна, 

запінка, муляр, цяжба, завідна, завузкі, ігумен, джэрсі, зубры, квартал, 

кіданне, кішка, клюшня, крупяны, медыкаменты, мысленне, артыкул, 

заварны, занятасць, запрудзіць, здрадліва, індустрыя, казырны, каўчук. 

 

5. Перакладзіце словы з рускай мовы на беларускую. Падкрэсліце словы з 

падоўжанымі зычнымі адной рыскай, з падвоенымі – дзвюма: 

Бонна, подопытный, белокочанный, настенный, учиться, веселье, 

рассадник (болезни), Татьяна, солью, столетие, богатство, струнный, 

оловянный, рассыпанный, ячменный. 

 

6. Устаўце прапушчаныя арфаграмы і пунктаграмы. 

Ніхто гэтак як дзіця якое пачынае гаварыць не а..чувае мілагучнасці ласкі 

прыгажосці і маляўнічасці роднай мовы. 

Пераступіўшы школьны парог пачаўшы сваё жыццё ў кал..ктыве дзіця 

яшчэ думае ўслых яно не можа жыць без слова. Слова мат..рыяльнае 

выяўлен..е яшчэ наіўнай н..ўпэўн..най думкі кволага бе..дапаможнага 

пачуц..я. 

He палохайце дзіця патрабаван..ем сціхнуць замаўчаць. Цішыня ў першым 

у другім у трэц..м класах цішыня якую некаторыя педагогі лічаць ід..алам 
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навучання страшная цішыня. Яна як драпежнік падкраўшыся на мяк..іх 

лапах можа задушыць самае жывое і трап..ткое што ёсць у дзіцяці яго 

дапытлівую думку яго н..спын..ае жадан..е думаць (В. Вітка). 

7. Перакладзіце на беларускую мову, улічваючы пэўныя несупадзенні 

граматычных катэгорый: 

Железнодорожная насыпь, отцовская рукопись, горькая полынь, бешеная 

собака, книжная пыль, старый гусь, белый ягнёнок, длинная тень, чёрный 

бразильский кофе, неразборчивая подпись, горькое какао, едкая гарь. 

 

8. Падкрэсліце кантэксты, дзе лексічная спалучальнасць адзінак 

парушана, прапануйце правільны варыянт: 

Закрыць дзённік, адчыніць закон, заплюшчыць вочы, на вуглу вуліцы, 

рабінавая горыч, жарыць мяса, пражыць каву, статак рыб, малярная кісць, 

сачыць за сабой. 

 

9. Перакладзіце на беларускую мову: 

Два правильных ответа, четыре последних года, пять интереснейших книг, 

в трёх шагах от нас, путешествовать по городам, не спать по ночам, 

ходить по свету, менее двухсот лет, четыре больших окна, мужчина лет 

тридцати. 

 

КСР № 3 “Асновы стылістычнага рэдагавання” 

 

Зрабіце літаратурную праўку прапанаванага тэксту: 

І коскі з месца не зрушу!.. 

Рыгор Барадулін 

 

Усё першае, ранняе помніцца лепей, чым больш пазнейшае. З апрамецця 

памяці зьнічкава прахопліваюцца дэталі, эпізоды, нейкія падзеі –  нейкія здарэнні. 

Вясёлае чамусьці само пра сабе нагадвае болей настойліва, падчас нават, хочацца 

сказаць, нахабіста. Сумнае, бо яно ў перавазе сваёй душэўнае, інтымнае, звычайна 

саромеецца абазвацца. Пісаць пра сябра, успамінаць пра чалавека, які табе баліць, 

неяк боязна. 

Уладзімір  Караткевіч настолькі глубока ўвайшоў у маю свядомасць, 

заполніў мяне з маладых нашых гадоў, аж ня верыцца, што рана ці позна ён не 

прыйдзе, не прыедзе, не пазвоніць, не напіша смяшлівай паштоўкі ці урачыста 

кеплівага ліста.  

Упершыню ўбачыў я здзіўленавокага, нязвыкла даверанага, амаль па-малечы 

цыблакаватага і разам з тым мажнога хлопца, у якога нечакана спалучалася вяскова-

мястэчкавая беларуская шчырасць з урбаністычнай еўрапейскай шырынёй і 

ўзважанасць. Было гэта ўвосень 1955 года на традыцыйнае нарадзе маладых у 

Каралішчавічах. Першае ўражанне памыляецца рэдка. Такім і застаўся, такім і быў 

Уладзімір, сямёнаў сын - падлеткам, якому хочацца ведаць болей за ўсіх астатніх, 
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таму і ведае, якому між іншым рупіць паказаць сваю глыбокую дасведачнасць, сваю 

касмічную шырыню, таму і паказвае сваю неабачлівую любоў да ўсіх, таму і любіць. 

У Каралішчавічах у тую першую нашую сустрэчу далекавата заходзілі мы па 

тады яшчэ ціхай дарозе. Уладзімір здзіўляў і ашаламляў мяне і развагамі і задумамі. 

Глядзеў я на яго, як тубылец на касманаўта. І трэба быць шчырым, да апошніх дней 

заставалася жыць у мне гэтае пачуццё багавейнасці і здзіўленасці. Сам Уладзімір 

ніколі, нічым, ніяк не падкрэсліваў ні перад кімсьці сваёй перавагі, сваёй 

адметнасці. Яна сама выдавала яго, незвычайнасць караткевічава. Любіў 

масштабнасць, любіў гіпербалу. Любіў размах. Потым, калі ўжо не стала 

крыштальна чыстага пастара духоўнасці беларускай, калі адчынялі ў Оршы 

мемарыальную дошку на вуліцы, якую пераіменавалі ў гонар Уладзіміра 

Караткевіча, любімая сястра Наталья Сямёнаўна паказвала мясціну, дзе стаяла хата, 

у якой нарадзіўся новы звястун Адраджэння. Паказвала і крынічку, у якую бегаў 

малаваты Валодзечка мачаць ледзь не цэлую галаву даваеннага цукра. З малечых 

гадоў цягнула да шырыні жэста, да крыніцы. Метафарычна. 

А ў тую першую нашую восень чытаў Ўладзімір вершы і балады, якім 

суджана было стаць хрэстамацыйнымі, антаганістычнымі. Пра адну баладу 

насмеліўся я заўважыць, што моцна нагадвае “Івікавых журавоў”. Хацелася ж і мне 

паказаць, што нешта чытаў, нешта чуў. Чытаў Уладзімір, які настаўнічаў у 

роднаснай Оршы і пераклады з Гейнэ. 

І былі пазнейшыя Каралішчавічы, калі мы сядзелі ў лесе аж два месяцы. 

Уладзімір жыў у левай прыбудоўцы: калі стаць тварам да дома –  а я ў правай. 

Пісаў, як заўсёды, шмат. Чытаў Біблію. Па тых часінах гэта было амаль выклікам не 

толькі кіруючай і накіроўчай, але і усялякаму грамадству. Пісьменніцкаму 

найбольш. Бо пісаў жа адзін паэт: “Мая зямля, мая радзіма, чуў прыказку такую я: - 

Народ без партыі любімай, як гай вясной без салаўя”. Цэлы дзень Уладзімір 

працаваў, а ўвечары збіраліся ў маім пакойчыку. Кухар, які хваліўся, што кухарыў 

некалі маршалу Жукаву, выразаў самыя любовыя кавалачкі мясюгі, смажыў, пасля 

лажыў у дзве плоскія талеркі, а талеркі хаваў за халяву афіцэрскіх берцаў. Ішоў да 

нас на агенчык. 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ 

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

“Стылістыка і культура беларускага маўлення” 
Выкарыстанне ў адукацыйным працэсе комплексных тэставых заданняў 

забяспечвае засваенне студэнтамі спецыфікі вучэбна-даследчай дзейнасці на 

розных ўзроўнях, што дазваляе эфектыўна дыягнаставаць фарміруемыя 

лінгвістычныя кампетэнцыі. 

1. Адзначце агульнаўжывальныя словы: 

1. Маляваць 

2. Гіпербала 

3. Разява 

4. Каляровы 
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5. Кніга 

2. Адзначце словы з эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай 

1. Піць 

2. Лайдак 

3. Бабуля 

4. Плявузгаць 

5. Слоўнік 

3. Адзначце асноўныя функцыі, уласцівыя мастацкаму стылю 

1. Інфарматыўная (паведамленне) 

2. Эстэтычная 

3. Забеспячэнне зносін 

4. Уздзеяння 

5. Валюнтатыўная (загадная) 

 

4. Вызначце стыль тэксту 

Увогуле, для беларускай літаратурнай мовы характэрны яшчэ моцны 

ўплыў дыялектнай мовы, аб чым сведчыць трывалае суіснаванне побач з 

нарматыўнымі варыянтамі шматлікіх не прызнаных нормай варыянтаў. Так, у 

Тлумачальным слоўніку беларускай мовы, у Граматыцы-85 зафіксавана адна 

зыходная форма для назоўніка далонь; у творным вызначана адна форма – з 

канчаткам –ю пры падаўжэнні н: далонню. У творах мастацкай літаратуры, 

публіцыстыкі пашыраны шматлікія ненарматыўныя варыянты: далонь – 

далоня, далоня; далонню – даланёй (даланёю), далоняй (далоняю). 

Варыянтнасць з'яўляецца вынікам як натуральнага развіцця мовы, так і 

дзеяння пазамоўных фактараў – у сістэме беларускай літаратурнай мовы ў 

вялікай ступені тлумачыцца значным перыядам абмежавання беларускай 

мовы шмат у якіх сферах ужывання, што ўскладняе працэс нармалізацыі. 

1. Публіцыстычны 

2. Навуковы 

3. Афіцыйна-справавы 

4. Мастацкі 

5. Канфесійны 

5. Адзначце стыль, якому ўласцівы наступныя моўныя асаблівасці: 

выкарыстанне тэрміналагічнай і спецыяльнай лексікі, іншамоўных 

слоў, вялікай колькасці назоўнікаў і прыметнікаў, прыназоўнікаў і слоў, 

якія ўказваюць на лагічнасць выказвання; безасабовыя, няпэўна-асабовыя і 

намінатыўныя сказы з іменным складаным выказнікам і нулявой звязкай; 

перавага апавядальных сказаў; складаныя сказы ці простыя, ускладненыя 

аднароднымі членамі, пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыям. 

1. Публіцыстычны 

2. Афіцыйна-справавы 

3. Гутарковы 
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4. Канфесійны 

5. Навуковы 

 

6.Адзначце жанры навуковага стылю 

1. Рэцэнзія 

2. Манаграфія 

3. Аўтабіяграфія 

4. Справаздача 

5. Загад 

7. Адзначце, якія кампаненты складаюць схему тэксту-апісання 

1. Уступ (завязка) 

2. Агульнае ўяўленне аб прадмеце 

3. Асноўная частка 

4. Прыметы прадмета 

5. Адносіны аўтара 

 

1. Адзначце стыль і тып тэксту 

Звернемся да гравюрнага партрэта Францыска Скарыны, які быў 

надрукаваны ў Бібліі. Ф.Скарына ў доктарскай мантыі і берэце сядзіць за 

невялікім столікам. Перад ім ляжыць кніга, у руцэ – пяро. Стол накрыты 

сурвэткай з адлюстраваннем асабістага сігнета асветніка. Злева ад яго – кнігі. 

Вышэй – касмічны глобус, сведчанне таго, што вучоны муж захапляўся 

астраноміяй і астралогіяй. Ззаду – арка з калон, упрыгожаных вянком з 

дубовых галінак. Гэтыя калоны – сімвал Падуанскага універсітэта, дзе 

Ф.Скарына абараняў вучоную ступень доктара. На калонах – барэльефы 

мядзведзяў з таямнічымі геральдычнымі знакамі. Збаны. У правым ніжнім 

кутку гравюры - кошыкі, як мяркуюць, для збору лекавых траў. Побач 

выгравіраваны літары, - верагодна, - ініцыялы гравёра. У левым ніжнім кутку 

– падсвечнік з патушанай свечкай. Побач – адлюстраванне насякомага: ці то 

муха, ці то аса, ці то пчала. Зверху – дата выканання гравюры, запісаная 

кірыліцай: 1517 год. Унізе мудрагелістай вяззю напісана: доктар Францыск 

Скарына. 

1. Мастацкі, разважанне. 

2. Публіцыстычны, апісанне. 

3. Навуковы, апавяданне. 

4. Гутарковы, апісанне. 

5. Канфесійны, апавяданне. 

 

2. Адзначце, якія сродкі тэкставай сувязі выкарыстаны ў тэксце 

Прызнавацца радзіме ў сваёй любові да яе трэба ціхім, сціплым і нават 

крыху сарамлівым голасам – такім, якім прызнаюцца ў сваіх самых 

цнатлівых і непарыўных пачуццях. Інакш нельга. Інакш яна, Радзіма, 
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падумае, што ты і сам у такое не верыш і крычыш так толькі таму, каб 

пераканаць у гэтым усіх, а заадно і самога сябе.  

1.Займеннікі. 

2. Паўтор слоў. 

3. Сінонімы. 

4. Аднатыпная будова сказаў. 

5. Злучнікі. 

 

3. Вызначце спосаб сувязі сказаў у тэкстах 

У цішы жнівеньскага дня дрэмле палескі лес. Шырока раскінулі цёмна-

зялёныя шаты магутныя дубы, цягнуцца ўвысь стройныя грабы, прапускае, 

нібы праз дробную сетку, сонечнае святло ясень. Воддаль бялее гонкімі 

стваламі чародка бяроз, а яшчэ крыху далей, з паўсотні крокаў адсюль, 

паўстаў стромкі сасновы бор. Паветра насычана мядовым пахам ліпы і 

хваёвай смалы, расплаўленай на сонцы. 

1. Паслядоўная 

2. Паралельная 

3. Паслядоўная і паралельная 

11. Азначэнне якога тропа прыведзена ніжэй: 

Від тропа, заснаваны на пераносе назвы аднаго прадмета ці з'явы на 

іншы прадмет ці з'яву на аснове пэўнай знешняй ці ўнутранай сувязі паміж 

імі. 

1. Метафара 

2. Гіпербала 

3. Літота 

4. Антытэза 

5. Эпітэт 

 

12. Як называюцца прыведзеныя ніжэй тропы: 

жнейкі-красуні, белая вяргіня, маладыя каласы, поле чыстае  

1. Літота 

2. Эпітэт 

3. Перыфраза 

4. Алагізм 

5. Каламбур 

13. Якая сінтаксічная фігура выкарыстана ва ўрыўку: 

 Калі вораг сарве яблык, паспеўшы ў нашым садзе, то яблык 

разарвецца ў яго руках гранатай! Калі ён сажне жменю нашых цяжкіх 

каласоў, зерне вылеціць і паразіць яго свінцовым дажджом! Калі ён падыдзе 

да нашых чыстых, сцюдзёных крыніц, яны перасохнуць, каб не даць яму 

вады. 

1. Паралелізм 
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2. Градацыя 

3. Рытарычны зварот 

4. Анафара 

5. Умоўчанне 

 

14. Адзначце прыклады парушэння правільнасці маўлення: 

1. Ты, мабуць, б'ешся балюча. 

2. Цёткіна дачка гучна смяецца.  

3. Дзве пятыя агарода былі ўжо засаджаны. 

4. Меншая мяне сястра не ходзіць у школу. 

5. Янка Купала – найбуйнейшы паэт ХХ стагоддзя 

15. Якая камунікатыўная якасць парушана ў сказах:  

1. Патрабуюцца прадаўцы з магазіннай адукацыяй. 2. Наша Галіна 

Якаўлеўна вельмі любіць паэзію, таму кожны раз з палучкі купляе не менш 

двух паэтаў 

1. Дакладнасць маўлення 

2. Чысціня маўлення 

3. Правільнасць маўлення 

4. Сцісласць маўлення 

5. Багацце маўлення 

16. Якой стылістычнай памылкай з'яўляюцца прыклады: 

 саслужыць службу, хадзіць хадуном, спецыфічнасць спецыфікі  

1. Штамп 

2. Квяцістасць маўлення 

3. Слова-паразіт 

4. Таўталогія 

5. Плеаназм 

17. Адзначце стылі сучаснай беларускай мовы 

1. Афіцыйна-справавы 

2. Мастацкі 

3. Навуковы 

4. Гутарковы 

5. Канфесійны 

6. Публіцыстычны 

7. Рэкламны 

8. Судовы 

9. Ваенны 

18.  Суаднясіце паняцці і іх азначэнні 

1.Звязнасць 

(счапленне, кагезія) 

А. Тэкстаўтваральная сувязь паміж сказамі, якая закранае ўсе 

віды граматычных і семантычных адносін у межах тэксту, 

сэнсавае адзінства структур свядомасці 
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2. Завершанасць Б. Падзел тэксту як у фармальным (архітэктанічным), так і ў 

зместавым (кампазіцыйным) плане 

3.Цэласнасць 

(кагерэнтнасць) 

В. Сувязь семантычна самастойных асобных фрагментаў у 

адзінае кагерэнтнае поле; гармонія і адсутнасць 

супярэчнасцей паміж элементамі тэксту 

4. Падзельнасць Г. Завяршэнне працэсу генеравання тэксту 

5. Праспекцыя Д. Абавязковая наяўнасць галоўнай ідэі тэксту; падзел 

інфармацыйнай плыні тэксту на зместава-фактычную («што 

адбываецца ў тэксце?») і канцэптуальную («навошта яно 

адбываецца?») інфармацыю 

6. Рэтраспекцыя Е. Інфармацыя, якая будзе выкладацца ў наступных частках 

тэксту, перавод дзеяння ў рэгістр будучага часу; чаканне 

наступных падзей; забяганне наперад 

7.Лакальна-

тэмпаральная 

аднесенасць 

(хранатоп) 

Ё. Інфармацыя, якая выкладалася ў папярэдніх частках тэксту, 

вывядзенне дзеяння з сюжэтнага цяперашняга часу; зварот да 

падзей, якія ўжо калісьці адбыліся; забяганне назад 

8. Канцэптуальнасць Ж. Комплексная катэгорыя, што складаецца з тэмпаральнасці 

і лакальнасці (тэкставай прасторы) 
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АПІСАННЕ ІНАВАЦЫЙНЫХ ПАДЫХОДАЎ 

ДА ВЫКЛАДАННЯ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

Пры арганізацыі навучальнага працэсу выкарыстоўваецца практыка-

арыентаваны падыход, які прадугледжвае: 

- засваенне зместу вучэбнай дысцыпліны праз рашэнне практычных 

задач; 

- набыццё навыкаў эфектыўнага выканання розных відаў прафесійнай 

дзейнасці; 

- арыентацыю на генерыраванне ідэй, рэалізацыю групавых студэнцкіх 

пораектаў; 

- выкарыстанне працэдур, спосабаў ацэньвання, якія фіксуюць 

сфарміраванасць прафесійных кампетэнцый. 

 

Метады iнавацыйнага навучання: 

 метад праблемнай нагляднасцi; 

 метад вучэбнай дыскусіі; 

 метад лінгвістычнай алюзіі; 

 метад актывізацыі асацыятыўных сувязей і інш. 

 

Прыёмы работы на аўдыторных занятках: 

 асацыятыўны; 

 прыём складання тэматычнай сеткі, 

 прыёмы складання схем. 

 лінгвадыдактычная дыскусія, дыспут і інш. 

 

Матэрыяльна-дыдактычны бок інавацыйных тэхналогій звязаны з новай 

функцыяй лінгвістычнай нагляднасці, якая забяспечвае кіраванне 

пазнаваўчай дзейнасцю студэнтаў праз апарат эмоцый. 

 

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ 

ПА АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ 

Змест і формы самастойнай работы студэнтаў распрацоўваюцца, 

выбіраюцца і адаптуюцца ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі падрыхтоўкі 

спецыялістаў. 

Найбольш эфектыўнымі формамі і метадамі арганізацыі самастойнай 

работы студэнтаў з’яўляюцца: 

- выкананне прамежкавых тэстаў; 

- распрацоўка індывідуальных і калектыўных навукова-творчых 

заданняў і праектаў; 

- падрыхтоўка і ўдзел у правядзенні актыўных форм навучання 

(дыскусіі, дэбаты, прэс-канферэнцыі); 

- вывучэнне студэнтамі навукова-метадычных артыкулаў па 

праблемах беларускага і замежнага мовазнаўства, іх анатаванне і рэцэнзаванне; 
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- падрыхтоўка навуковых матэрыялаў, дакладаў, навукова-даследчых 

работ для ўдзелу ў студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях, конкурсах; 

- самакантроль шляхам выканання трэніровачных (у тым ліку 

камп’ютарных) тэстаў і заданняў; 

- індывідуальныя кансультацыі з выкладчыкам. 
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ПРЫКЛАДНЫ ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДА ЭКЗАМЕНУ 

1. Стылістыка як навука. Гісторыя станаўлення стылістыкі як навуковай 

дысцыпліны. Прадмет і задачы стылістыкі. 

2. Асноўныя паняцці і катэгорыі стылістыкі.  

3. Культура маўлення як навука. Прадмет і задачы культуры маўлення. 

4. Асноўныя паняцці і катэгорыі культуры маўлення. 

5. Функцыянальная стылістыка. Сістэмнасць функцыянальных стыляў і 

падстыляў беларускай мовы. 

6. Навуковы стыль і яго асноўныя моўныя сродкі. 

7. Афіцыйна-справавы стыль і яго асноўныя моўныя сродкі. 

8. Канфесійны стыль: функцыі і моўныя сродкі. 

9. Публіцыстычны стыль і яго асноўныя моўныя сродкі. 

10. Гутарковы стыль і яго асноўныя моўныя асаблівасці. 

11. Стыль мастацкай літаратуры. Суадносіны мовы мастацкай літаратуры і 

сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

12. Камунікатыўныя якасці маўлення: агульны агляд.  

13. Правільнасць маўлення як камунікатыўная якасць. Крытэрыі правільнасці. 

14. Норма і кадыфікацыя. Дынаміка моўных норм. Варыятыўнасць норм. 

15. Тыпалогія норм. 

16. Дакладнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння прадметнай і 

паняційнай дакладнасці ў функцыянальных стылях. Спецыфіка рэалізацыі 

дакладнасці ў функцыянальных стылях. Недакладнасць як маўленчая 

памылка. 

17. Лагічнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння прадметнай і паняційнай 

лагічнасці ў функцыянальных стылях. Спецыфіка рэалізацыі лагічнасці ў 

функцыянальных стылях. Нелагічнасць як маўленчая памылка. 

18. Багацце маўлення. Моўнае багацце і слоўнікі. 

19. Выразнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння выразнасці. Спецыфіка 

рэалізацыі выразнасці ў функцыянальных стылях. 

20. Чысціня маўлення. Фактары, што парушаюць чысціню маўлення. 

21. Дарэчнасць маўлення і моўныя сродкі яе рэалізацыі. Недарэчнасць 

маўлення як маўленчая памылка. 

22. Сцісласць маўлення. Эканомія і збыткоўнасць у мове з пункту погляду 

стылістыкі і культуры маўлення. 

23. Маўленчыя памылкі як сігнал тэкставай неўпарадкаванасці. 

Нестылістычныя памылкі. 

24. Стылістычныя памылкі, іх тыпы і асноўныя прычыны ўзнікнення. 

Стылістычная норма і рэкамендацыя. 

25. Прадмет і задачы стылістыкі тэксту.  

26. Тэкст як асноўная камунікатыўная адзінка і прадмет стылістыкі. 
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27. Асноўныя катэгорыі мастацкага тэксту з пункту погляду стылістыкі. 

28. Спецыфіка і асновы тэкставага аналізу і рэдагавання. 

 

ПРЫКЛАДНЫ ЎЗОР ПРАКТЫЧНАГА ЗАДАННЯ ДА ЭКЗАМЕНУ: 

Знайдзіце ў сказах памылкі, ахарактарызуйце іх від (стылістычныя, 

граматычныя, лагічныя і г.д.), тып, прапануйце правільны варыянт. 

Калі вырванае каліва пустазелля не выкінуць з градкі, напрыклад, 

пырніку, яно можа ўзысці зноў. 

Ціха ў гэтым святым месцы, толькі чуецца звон званоў. 

Стары Хамёнак гатовы быў сваю нявестку зраўняць з глебай. 

Пасля рэформы забіты раней селянін выступае як нешта большае. 

Янка Купала ўвесь час марыў, каб яго творчасць была прысвечана 

працоўнаму народу. 

З самага дзяцінства гне яна сваю маладую постаць на панскім надзеле. 

“Палеская хроніка” адлюстроўвае ў сабе першыя гады савецкай улады.  

Веру, што мая вялікая, свабодная, неабсяжная краіна будзе шчаслівай, 

магутнай і квітнеючай. 

Пісьменнік па-майстэрску паказаў усе перажыванні, якія прыйшлося 

пераадолець людзям падчас вайны. 

 

Знайдзіце сказ, які прыметна вызначаецца сваёй іншастылёвасцю. 

Падмацуйце адказ тэкстам. Перабудуйце сказ, прывядзіце яго ў 

адпаведнасць з кантэкстам. 

Ужо вечарэла. Але прыпарвала яшчэ ладна. Гэтая парнасць цяпер больш 

ішла ад самой за дзень нагрэтай зямлі і казытала ў носе спелай збажыной, 

горыччу палыну, змешаным пахам разнатраўя. Сям-там мільгалі пярэстыя 

матылькі. Натапырыўшы чырвоныя ў чорных плямках крылкі, пералётвалі з 

коласа на колас “божыя кароўкі”. Я з задавальненем заўважыў першых 

стракоз, якія красамоўна сведчылі аб тым, што недзе ёсць вадаём. 

І вось я ўжо бачу яго. Вялізная сажалка, якую шмат хто тут чамусьці 

называў Воўчым Ярам, зіхацела на сонцы выцягнутым, са шчарбінамі 

люстрам. 

 (М. Ракітны.) 

 
Вызначце стыль, падстыль і тып тэксту, адказ абгрунтуйце: 

Кажуць, што ў Егіпце быў знойдзены папірус, у якім ужо тады, тры ці 

чатыры тысячы з гакам тысячы гадоў таму назад, хтосьці са старэйшых 

наракаў на сучасную яму моладзь. І сённяшняя молодзь павінна таксам 

памятаць, што прыйдзе час, калі і ім давядзецца наракаць на сваіх патомкаў, і 

ім прыйдзецца пахадзіць да пабурчаць у якасці “продкаў”. 

Не скажу, што і мяне ва ўсім задавальняе аблічча сучаснага маладога 

чалавека, асабліва ў горадзе. Раздражняе цынізм, пустата... Аднак жа я не 

забываюся і пра тое, што ў нашай моладзі многа і добрага, прыгожага. 

(Я.Брыль)  
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