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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Курс “Стылістыка славянскай мовы І (беларускай)” 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 славянскай мовы (беларускай)” палягае ў 

асэнсаванні і сістэматызацыі тэарэтычных палажэнняў стылістыкі і культуры 

маўлення, фарміраванні і ўдасканаленні практычных ведаў у роднай мове, 

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 

кампанента ўстановы вышэйшай адукацыі. 

У змесце вучэбнага матэрыялу дысцыпліны “Стылістыка славянскай 

мовы (беларускай)” адлюстравана сувзь з такімі вучэбнымі дысцыплінамі, як 
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: “Стылістыка і культура беларускага маўлення”, “Сучасная беларуская 

мова”, “Тэксталогія”, “Літаратурнае рэдагаванне”, “Стылістычнае 

рэдагаванне і карэктура”. 

Патрабаванні да кампетэнцый. 

Засваенне вучэбнай дысцыпліны «Стылістыка славянскай мовы 

(беларускай)» 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. Выкарыстоўваць розныя тэхналогіі навучання мове і літаратуры. 

ПК-5. Планаваць, арганізоўваць і весці навукова-даследчую працу ў 

галіне філалогіі (тэксталогіі). 

ПК-7. Выкарыстоўваць у працы сучасныя камп’ютарныя метады збору, 

апрацоўкі і захавання інфармацыі. 

ПК-8. Прадстаўляць вынікі навуковай працы ў адпаведнасці з 

адпаведнымі патрабаваннямі. 

ПК-18. Выкарыстоўваць сучасныя сродкі тэле- і інтэрнэткамунікацый. 

ПК-20. Ажыццяўляць пошук, сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па 

перспектывах развіцця галіны, інавацыйных тэхналогіях, праектах і рашэннях. 

У выніку засваення вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:  

ведаць: 

- асноўныя тэндэнцыі, кірункі развіцця “Стылістыкі” “Культуры 

маўлення”, “Арталогіі” як навуковых дысцыплін; 

- 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: 
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- 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. 

 

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 6 семестры. Усяго на  вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны «Стылістыка славянскай мовы (беларускай)» для вочнай 

формы атрымання вышэйшай адукацыі адведзена 64 гадзіны, у тым ліку  34 

аўдыторныя гадзін, з якіх: лекцыі –  14 гадзін, практычныя заняткі –  16 

гадзін, кіруемая самастойная работа –  4 гадзіны; 

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 2 заліковыя адзінкі. 

Форма бягучай атэстацыі – залік.  
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

ТЭМА 1 СТЫЛІСТЫКА ЯК ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ДЫСЦЫПЛІНА 

1.1 Стылістыка як лінгвістычная дысцыпліна 

1. Змест, прадмет і задачы дысцыпліны “Стылістыка беларускай мовы”.  

2. Асноўныя паняцці і катэгорыі стылістыкі. Стылема як адзінка 

стылістыкі. Дыферэнцыяльныя і інтэгральныя прыметы стылемы. 

Стылеўтваральныя фактары: аб’ектыўныя, суб’ектыўныя, знешнія.  

3. Стылістыка лінгвістычная і стылістыка літаратуразнаўчая. Галіны 

сучаснай стылістыкі. 

 

1.2 Гісторыя станаўлення і развіцця стылістыкі і культуры беларускага 

маўлення  

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

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

Ф. Скарыны, С. Буднага, В. Цяпінскага, Л. Зізанія, М. Сматрыцкага, 

А. Філіповіча, Х. Філалета, Л. Карповіча, Л. Сапегі, А. Рымшы і інш.  

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

Сігізмунда Лаўксміна (актуальнасць, асноўныя палажэнні, культурна-

гістарычнае значэнне). 

3. 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, Я. Купала, Я. Колас, А. Пашкевіч (Цётка), М. Гарэцкі, 

К. Чорны, У. Дубоўка, К. Крапіва, Я. Брыль, Я. Скрыган, В. Быкаў, 

Н. Гілевіч, Р. Барадулін і інш.). 

4. Навуковае вывучэнне стылістыкі і культуры маўлення ў беларускай 

філалогіі (Ф. Янкоўскі, У. Анічэнка, М. Цікоцкі, А. Каўрус, А. Юрэвіч, 

Р. Шкраба, П. Сцяцко, М. Міхневіч і інш.). 

 

1.3 Стылістыка моўных узроўняў 

1. Фонастылістыка і яе прадмет. 

2. Лексічная стылістыка і яе прадмет. 

3. Марфалагічная стылістыка і яе прадмет. 

4. Сінтаксічная стылістыка і яе прадмет. 

 

1.4 Функцыянальная стылістыка як тэарэтычная база культуры 

маўлення  

1. Паняцце стылю. Прынцыпы выдзялення функцыянальных стыляў. 

Сістэма стыляў літаратурнай мовы. 
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2. Стыль мастацкай літаратуры (мастацкі стыль) у беларускай мове.  

3. Тыпалагічныя прыметы функцыянальных стыляў і падстыляў: тэматыка, 

прызначэнне, якасці стылю/падстылю, моўныя сродкі стылю/падстылю.  

4. Маўленчыя жанры ў беларускай мове.  

5. Вызначэнне стылявой прыналежнасці тэксту паводле набору 

тыпалагічных прымет стылю/падстылю. 

6. Супрацьпастаўленасць стыляў паводле вуснай (размоўны) і пісьмовай 

(астатнія стылі) формаў маўлення. 

Сістэмнасць функцыянальных стыляў. Узаемадзеянне функцыянальных 

стыляў. 

 

ТЭМА 2 СТЫЛІСТЫКА ТЭКСТУ  

2. 1 Прадмет і задачы стылістыкі тэксту  

 Сувязь стылістыкі тэксту з функцыянальнай стылістыкай. Тэкст як асноўная 

камунікатыўная адзінка і прадмет стылістыкі. Феномен мастацкага тэксту. 

Асноўныя катэгорыі мастацкага тэксту з пункту погляду стылістыкі 

(падзельнасць, кагерэнтнасць, кагезія, праспекцыя, рэтраспекцыя, лакальна-

тэмпаральная аднесенасць (хранатоп), інфарматыўнасць, канцэптуальнасць, 

сістэмнасць, мадальнасць, прагматычная скіраванасць, завершанасць). 

 

2.2. Функцыянальна-сэнсавыя тыпы маўлення  

 Мэта апісання, яго пабудова. Апісанне статычнае і дынамічнае. Мэта 

паведамлення, яго структура. Мэта разважання, яго разнавіднасці. 

Своеасаблівасць дзеяслоўных форм у розных тыпах тэксту. 

 

2.3. Асаблівасці арганізацыі тэкстаў розных стыляў 

 Цэласны аналіз тэксту. 

 

ТЭМА 3 КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ ЯК ЛІНГВІСТЫЧНАЯ 

ДЫСЦЫПЛІНА 

3.1. Культура маўлення як лінгвістычная дысцыпліна 

1. Арталогія як частка культуры маўлення. 

2. Асноўныя паняцці і катэгорыі культуры маўлення. 

3. Паняцце культуры мовы і культуры маўлення. 

4. Сувязь курса стылістыкі і культуры маўлення з іншымі навуковымі 

дысцыплінамі. 

5. Агляд літаратуры па курсе. 

 

3.2 Камунікатыўныя якасці маўлення 

1. Правільнасць маўлення як камунікатыўная якасць.  
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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.  

Дакладнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння дакладнасці. 

Лагічнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння лагічнасці.  

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. 

 

ТЭМА 4 ПЕРАКЛАД У РАКУРСЕ СТЫЛЫСТЫКІ І КУЛЬТУРЫ 

МЎЛЕННЯ 

4.1. Пераклад як працэс, від творчасці і вынік камунікатыўнай дзейнасці  

Стылістыка арыгінальнага і перакладнога тэкстаў. Пераклад тэкстаў рознай 

стылістычнай прыналежнасці. Спосабы і сродкі перакладу стылістычных 

асаблівасцей тэксту арыгіналу. Спецыфіка перакладу з блізкароднасных моў.  

Слоўнікавы і перакладніцкі адпаведнікі. Безэквівалентная лексіка і спосабы 

яе перакладу. Спецыфіка беларускай граматычнай сістэмы і яе 

трансфармацыя пры перакладзе. 

 

ТЭМА 5 АСНОВЫ СТЫЛІСТЫЧНАГА РЭДАГАВАННЯ  

5.1. Літаратурнае рэдагаванне як вучэбная дысцыпліна 

Задачы і асноўныя правілы рэдагавання тэксту. Этапы працы над тэкстам: 

першапачатковае чытанне, выпраўленне памылак кампазіцыі, праверка і 

аналіз фактычнага матэрыялу, устараненне сэнсавых памылак. Віды і тэхніка 

праўкі тэксту. Тэрмінасістэма дысцыпліны “Стылістыка і культура 

беларускага маўлення”
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стылістыка як лінгвістычная 

дысцыпліна  

4 2    2  

1.1. Стылістыка як лінгвістычная 

дысцыпліна  

1     

 

 Вуснае апытванне 

1.2. Гісторыя станаўлення і развіцця 

стылістыкі і культуры беларускага 

маўлення  

1 1    2 Пісьмовая работа. 

Рэферат 

1.3. Стылістыка моўных узроўняў 1      Пісьмовае апытванне 

 

1.4. 

Функцыянальная стылістыка як 

тэарэтычная база культуры маўлення 

1 1    

 

 Вуснае апытванне 

2.  Стылістыка тэксту 4 2      

2.1. Прадмет і задачы стылістыкі тэксту.  2      Тэст  

2.2. Функцыянальна-сэнсавыя тыпы маўлення.  1      Вусчнае апытванне 

2.3. Асаблівасці арганізацыі тэкстаў розных 1 2     Пісьмовая работа. 
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стыляў. Аназіз тэксту 

3. Культура маўлення як лінгвістычная 

дысцыпліна 

2 8      

3.1. Культура маўлення як лінгвістычная 

дысцыпліна 

1 2     Вуснае апытванне 

3.2.  Камунікатыўныя якасці маўлення 1 6     Тэст  

4. Пераклад у ракурсе стылістыкі і 

культуры маўлення 

2 2    2  

4.1. Пераклад як працэс, від творчасці і вынік 

камунікатыўнай дзейнасці.  

2 2    2 Пісьмовая работа. 

Пераклад  

5. Асновы стылістычнага рэдагавання 2 2      

5.1. Літаратурнае рэдагаванне як вучэбная 

дысцыпліна.  

2 2     Пісьмовае апытванне 
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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 

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

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

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

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

нормы / І.Я. Лепешаў. – Мн., 1984. 

12. 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. 

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

В.П. Рагойша. – Мн., 1980. 

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

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

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

Гілевіч, В.М. Ляшук]. Мн., 1998. 

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

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

2003. 

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

19. Чарота, І.А. Мастацкі пераклад на беларускую мову: Асновы тэорыі і 

практ. рэкамендацыі: вучэб. дапам. / І.А. Чарота. – Мн., 1997. 
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20. Шумчык, Ф.С. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы – 

Ф.С. Шумчык. – Мн., 2004. 

21. Шумчык, Ф.С. Лексічная стылістыка беларускай мовы – 

Ф.С. Шумчык. – Мн., 2005. 

22. 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 “Стылістка 

славянскай мовы (беларускай)” 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 (залік). 

 

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. 
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ПРЫКЛАДНЫ ПЕРАЛІК ЗАДАННЯЎ ДЛЯ КІРУЕМАЙ 

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ: 

№ 1. КСРС.  

ТЭМА: ГІСТОРЫЯ СТАНАЎЛЕННЯ І РАЗВІЦЦЯ СТЫЛІСТЫКІ 

І КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСКАГА МАЎЛЕННЯ  

    ПЫТАННІ 

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

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

Ф. Скарыны, С. Буднага, В. Цяпінскага, Л. Зізанія, М. Сматрыцкага, А. 

Філіповіча, Х. Філалета, Л. Карповіча, Л. Сапегі, А. Рымшы і інш.  

2. Праблемы стылістыкі і культуры маўлення ў “Практычнай 

рыторыцы” Сігізмунда Лаўксміна (актуальнасць, асноўныя палажэнні, 

культурна-гістарычнае значэнне). 

3. 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, Я. Купала, Я. Колас, А. Пашкевіч (Цётка), М. Гарэцкі, К. Чорны, 

У. Дубоўка, К. Крапіва, Я. Брыль, Я. Скрыган, В. Быкаў, Н. Гілевіч, Р. 

Барадулін і інш.). 

4. Навуковае вывучэнне стылістыкі і культуры маўлення ў 

беларускай філалогіі (Ф. Янкоўскі, У. Анічэнка, М. Цікоцкі, А. Каўрус, А. 

Юрэвіч, Р. Шкраба, П. Сцяцко, М. Міхневіч і інш.). 

Літаратура 

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

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

дапрац. і дап. – Мн., 1993. 

5. Лепешаў, І.Я. Культура маўлення: дапаможнік па курсу 

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

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

выд. Мн., 1995. 

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

выд., перапрац. і дап. – Мн., 1992. 

 

№ 2. КСРС.  

ТЭМА: ПЕРАКЛАД У РАКУРСЕ СТЫЛІСТЫКІ І КУЛЬТУРЫ 

МАЎЛЕННЯ. 
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Зарбіце пераклад тэксту на беларускую мову, улічваючы нарматыўныя 

аспекты перакладу тэкстаў розных стыляў і патрабаванні норм розных 

узроўняў мовы да выніковага тэксту. 

 

Однажды Ангел познания спросил Ангела Мудрости: – Сколько бывает 

видов общения в этой Вселенной?  

– Всего бывает 7 видов общения, ты жаждешь осознать их все?  

– Да, конечно.  

– Тогда внимательно слушай, ибо это пригодится тебе на всю жизнь.  

1) Первый вид общения - это язык общения с помощью слов. 

Такой язык зачастую приносит эмоции, волнения и страдания людям. Самые 

лучшие языки - это те, которые можно понять через образы (древнерусский, 

индийский, санскрит). Самыми уродливыми языками, которые разрывают 

связь с интуицией и образным видением слов, являются: латинский, 

английский язык, поэтому их называли безобразными. Два года человек 

учится говорить, а потом всю оставшуюся жизнь – молчать. Разговоры 

забирают у людей очень много энергии и зачастую опустошают всех. 

Поэтому, многие люди интуитивно не любят находиться в толпе и тратить 

свою жизнь на пустую болтовню, ведь люди, жаждущие поболтать без 

пользы для душевного роста и полезного дела, – грабители времени жизни! 

Наиболее чистой формой общения в словесном языке является общение 

через приятные стихи и спокойные песни, которые не ведут к стрессу, а 

наоборот мотивируют или вдохновляют к добру. 

2) Второй вид общения - язык жестов и мимики.  

Это - язык в виде кивка, жестов руками, означающих действия или слова: 

“да”, “нет”, “хорошо”, “плохо”, “стоп” и т. д. Он используется чаще всего 

глухонемыми людьми, строителями, музыкантами, военными. Такой вид 

общения позволяет экономить жизненную энергию, меньше ссориться и 

чаще сохранять спокойствие души.  

3) Третий вид общения – язык чувств и эмоций.  

Это эмоциональное выражение чувств через смех, плач, печаль, радость, 

страх, покраснения, дрожь и т. д. Эмоции зачастую приносят людям 

страдания, а люди нередко привыкли гасить свои эмоции вредными 

привычками через переедание, выпивание разных напитков или курение. Для 

успокоения эмоций человеку могут помочь оптимистичные мысли или 

спокойная музыка.  

4) Четвёртый вид общения – это язык мыслей, способность понимать кого-

либо без слов, улавливать мысли друг друга, которые даже не произносятся 

вслух. 

Так, через мысли люди могут передать оптимистичный настрой друг другу и 
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успокоить без лишних слов. Такой вид общения называют телепатией. 

Телефоны и другие технические средства связи являются для людей как 

инвалидными костылями, которые приводят к деградации и потере этой 

естественной способности передавать свои мысли и чувства на расстоянии.  

5) Пятый вид общения – это язык музыки или сердца, способность через 

музыку передать состояние чувств разума и состояние души.  

Гармоничная музыка является выражением Души человека. Музыка — 

универсальный язык человечества, она показывает человеку те грани, 

которые есть в его Душе, вдохновляет на творчество и оптимизм. Музыка 

способна коснуться глубин души и очистить её от неприятных мыслей и 

эмоций. Музыка без слов — единственный всемирный и универсальный 

язык, который не надо переводить, ведь его может понять любой человек. 

 6) Шестой вид общения – это язык души или тишины. Только в тишине 

человек может слышать мелодию своей Души. Люди способны говорить с 

другими душами только в тишине посредством эфирных волн или вибраций, 

чувствуя звук или ноты звучания друг друга. Внутренняя музыка, которая не 

слышна разуму, — это язык Души.  

7) Седьмой вид общения – это язык Абсолюта. 

Это язык глубинной мудрости, способность получать глубинный ответ на 

любой вопрос без лишних вопросов. Такой язык доступен в глубокой 

медитации. Это – важнейший язык, которому может научиться только душа!  

Девять из десяти молящихся восклицают: "Господи! Услышь меня! Ответь на 

мою молитву!"  

И только один смиренно вопрошает: "Всевышний, я слушаю Тебя и 

принимаю Твою Волю, ибо каждому даётся по заслугам". 

Молитва – это когда мы хотим говорить с Высшим “Я” и выразить эмоции и 

страхи. А Медитация на Внутренний Звук Высшего "Я" – это когда мы 

слушаем Высшее “Я”, осознаём, что Всевышний Вездесущ и даёт всё 

необходимое для души. В медитации мы учимся слышать Всевышнее 

Высшее “Я”, учимся слышать музыку Безмолвия или язык, исходящий из 

наших глубин и руководящий нами, чтобы наша жизнь проходила спокойно 

в гармонии с Мирозданием. – Благодарю тебя Ангел Мудрости! Я буду 

стараться обучаться тем языкам, которым ещё не научился, чтобы стать 

счастливее. 

 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ 

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

“СТЫЛІСТЫКА СЛАВЯНСКАЙ МОВЫ (БЕЛАРУСКАЙ)” 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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 

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) 

 

АПІСАННЕ ІНАВАЦЫЙНЫХ ПАДЫХОДАЎ 

ДА ВЫКЛАДАННЯ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 



22 

 

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; 

 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; 

- 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 ЗАЛІКУ 

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. Функцыянальная стылістыка. Сістэмнасць функцыянальных стыляў і 

падстыляў беларускай мовы. Узаемадзеянне стыляў. 

5. Навуковы стыль і яго асноўныя моўныя сродкі. 

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

7. Канфесійны стыль: функцыі і моўныя сродкі. 

8. Публіцыстычны стыль і яго асноўныя моўныя сродкі. 

9. Гутарковы стыль і яго асноўныя моўныя асаблівасці. 

10. Стыль мастацкай літаратуры. Суадносіны мовы мастацкай літаратуры і 

сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

11. Камунікатыўныя якасці маўлення: агульны агляд.  

12. Правільнасць маўлення як камунікатыўная якасць. Крытэрыі правільнасці. 

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

14. Тыпалогія норм. 

15. Дакладнасць маўлення. Спецыфіка рэалізацыі дакладнасці ў 

функцыянальных стылях. Недакладнасць як маўленчая памылка. 

16. Лагічнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння прадметнай і паняційнай 

лагічнасці ў функцыянальных стылях. Спецыфіка рэалізацыі лагічнасці ў 

функцыянальных стылях. Нелагічнасць як маўленчая памылка. 

17. Багацце маўлення. Моўнае багацце і слоўнікі. 

18. Выразнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння выразнасці. Спецыфіка 

рэалізацыі выразнасці ў функцыянальных стылях. 

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

20. Дарэчнасць маўлення і моўныя сродкі яе рэалізацыі. Недарэчнасць 

маўлення як маўленчая памылка.  

21. Сцісласць маўлення. Эканомія і збыткоўнасць у мове. 

22. Маўленчыя памылкі: тыпалогія, прычыны ўзнікнення.  

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

24. Прадмет і задачы стылістыкі тэксту.  

25. Тэкст як асноўная камунікатыўная адзінка і прадмет стылістыкі. 

26. Асноўныя катэгорыі мастацкага тэксту з пункту погляду стылістыкі. 

27. Фунцыянальна-сэнсавыя тыпы маўлення. 

28. Пераклад у ракурсе стылістыкі  і культуры маўлення. 

29. Спецыфіка і асновы тэкставага аналізу і рэдагавання. 

30. Задачы і асноўныя правілы рэдагвання тэксту. Віды і тэхнікі праўкі. 
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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

ЎСТАНОВЫ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ 

 

Назва 

дысцыпліны, 

з якой 

патрабуецца 

узгадненне 

Назва 

кафедры 

Прапановы 

аб зменах у змесце 

вучэбнай праграмы па 

вучэбнай 

дысцыпліне 

Рашэнне, 

прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную 

праграму (з 

указаннем даты 

і нумара 

пратакола) 

Лексікалогія 

славянскай 

мовы 

Кафедра 

беларускага 

мовазнаўства 

няма Зацвердзіць 

Пратакол №10  

ад 14.05.2020 г. 
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