
атрымліваюць неабходныя звесткі аб галосных і зычных гуках, а таксама 
адпаведных літарах. Свядомасць і аўтаматызм пры навучанні арфаграфіі 
дасягаюцца ў працэсе працы над правіламі і арфаграфічнымі практыкаваннямі, 
якія забяспечваюць засваенне навыкаў пісьмовага маўлення. 

Выбар метадаў і прыёмаў навучання арфаграфіі вызначаецца 
характарам арфаграм, якія могуць быць у любой частцы слова: у 
прыстаўцы, корані, суфіксе, канчатку. На арфаграфічных занятках па 
беларускай мове як замежнай могуць выкарыстоўвацца наступныя 
метады: слова выкладчыка, гутарка, назіранне, аналіз арфаграм, 
самастойная работа навучэнцаў. 

Такім чынам, праблема арфаграфічнай пісьменнасці іншафонаў 
застаецца адной з цэнтральных праблем навучання беларускай мове як 
замежнай. Асабліва важнае значэнне мае выпрацоўка арфаграфічных 
навыкаў, заснаваных на свядомым выкарыстанні граматычных ведаў, 
выкарыстанне арфаграфічных правіл, якія прадугледжваюць актыўную 
інтэлектуальную дзейнасць навучэнцаў. 
 
 
 

С.А. Шацёр-Шалюта 
 

УЖЫВАННЕ ВЯЛІКАЙ І МАЛОЙ ЛІТАР 
У СКЛАДАНЫХ БЕЛАРУСКІХ ФІРМОНІМАХ 

 
Ужыванне вялікай і малой літары пры пісьмовай перадачы ўласных 

імёнаў у значнай ступені абумоўлена традыцыяй. Найбольш паслядоўна 
прынцыпы традыцыйнага напісання адлюстроўваюцца пры перадачы 
сталых класаў онімнай лексікі (тапонімаў, антрапонімаў, гідронімаў). 
Аднак у апошнія дзесяцігоддзі анамастычная сістэма Беларусі папоўнілася 
вялікай колькасцю новых анімічных адзінак, якія патрабуюць 
сістэматызацыі і арфаграфічнай рэгламентацыі. Да такіх новых назваў 
адносяцца ўласныя найменні камерцыйных арганізацый (фірмонімы). 

Да цяперашняга часу не існуе адзінага падыходу да пісьмовай 
перадачы кампанентаў складаных фірмонімаў: у адных выпадках 
састаўныя часткі пішуцца з вялікай літары, у другіх – з малой («ВаАна-
Буд» – «Вiленабуд», «БелАртСтрой» – «Белгрупстрой», «БудТэхМаркет» – 
«Будтэхпастаўка», «ВегаБел» – «Монзабел», «АтланцісТур» – «Офлазтур», 
«БудРамАрт» – «БУДРАМКАМ»). 

З аднаго боку, многія складаныя фірмонімы ўяўляюць сабой 
абрэвіятуры, таму графічнае выдзяленне кампанентаў выкарыстоўваецца 
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з мэтай іх дакладнага вычлянення. З другога боку, новая лексічная 
адзінка, новае слова патрабуе цэласнасці і адзінства ў афармленні. 
Улічваючы гэтую акалічнасць, пажадана аддаць перавагу другому 
варыянту афармлення складаных фірмонімаў – без выдзялення частак 
вялікімі літарамі (капсавання32). Выключэнне складаюць фірмонімы, якія 
пры некапсаванай падачы (без выкарыстання вялікіх літар у сярэдзіне 
слова) могуць быць недакладна прачытаныя («БелЕўраТур» – [белеўра…]). 

Побач з капсаванымі найменнямі «РЭСЛЕР», «БЕЛАТЭРМ», «ВІЛІЯ», 
«СМАК ЖЫЦЦЯ», «ТКС-СЭРВІС» існуюць некапсаваныя «Літалекс», 
«Лідэрсэрвіс», «Максгарантстрой», «Максітэх», «Медінсэрвіс», «Офісная 
мэбля» і часткова капсаваныя33 «ЛенТаСтыль», «МегаПлаза», «Максі-
Спорт», «Мілк-Сэрвіс», «Імперыя Забаў». Капсаваная падача наймення не 
павінна быць узаконеным адзіна магчымым варыянтам фірмоніма, таму што 
гэта графічны прыём, а не сродак адрознення назваў. 

Намінатарам даецца дастатковая свабода ў адносінах выбару 
капсавання назвы ці яе часткі, у сувязі з чым адсочваюцца выпадкі 
варыянтнай падачы адной і той жа назвы. Напрыклад, на сайце 
Краснасельскага завода будаўнічых матэрыялаў на першай старонцы 
пададзены тры варыянты фірмоніма: капсаваны 
((«КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»), некапсаваны (ОАО 
«Красносельскстройматериалы») і часткова капсаваны34 (ОАО 
«КрасносельскСтройматериалы»). 

Намінатарам неабходна ўсвядоміць, што назва фірмы з’яўляецца не 
толькі рэкламным прыёмам, сродкам прыцягнуць увагу спажыўца, але і 
моўнай адзінкай, якая павінна быць аформленай у адпаведнасці з 
пэўнымі правіламі. 

У сувязі з шырокім выкарыстаннем капсавання ў фірмонімах 
з’яўляюцца назвы, якія складана адлюстраваць на пісьме правільна, таму 
што невядома, ці было выкарыстана капсаванне пры рэгістрацыі назвы. 
У некаторых выпадках цяжка вызначыць, з’яўляецца выкарыстанне 
вялікіх літар гульнявым, рэкламным прыёмам або гэта спосаб 
адлюстравання абрэвіяваных кампанентаў назвы («АўтаНяНя», «Ад 
АШОТА», «МарК», «Майстар-ШЫК», «МЮзІкл»). 

                                                
32 Капсаванне (ад англ. caps [capital letters] – вялікія літары) – спосаб перадачы тэкста 
з выкарыстаннем вялікіх літар, а таксама графічны прыём, выдзяленне фразы, слова 
ці яго часткі ў тэксте пры дапамозе вялікіх літар (тэрмін аўтара). Капсаваць –
 выдзяляць літары пэўнага тэкставага фрагмента шляхам выкарыстання вялікіх літар. 
33 Частковае капсаванне – выдзяленне некаторых літар у слове шляхам 
выкарыстання вялікай літары. 
34 Гл.: http://www.cementby.com/ru 
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Гульнявая падача кампанентаў пры дапамозе частковага 
капсавання лічыцца няўдалым вырашэннем у фірманайменні. Гэты 
прыём можна выкарыстоўваць у брэндзінгу, рэкламе, дзе важныя форма і 
колер літар, дадатковыя сэнсы наймення, але не ў афіцыйнай сферы, дзе 
графічныя прыёмы нерэлевантныя. З гэтага пункту гледжання фірмонімы 
«АнВоТранС», «О-ВалГруз», «МегаПолісСтрой», «ЭліпС» некарэктныя. 

Такім чынам, варта выключыць з фірманаймення залішняе 
капсаванне і ўвесці, дзе гэта неабходна, дэфіснае напісанне. 

Так, назвы турыстычных фірм «Агата-тур», 
«ВалянцінаТурМаркет», «БЕЛРОЗТУР», «КІМ ТУР», «Раман Тур» 
маюць у сваім складзе аднолькавы кампанент (тыповы кампанент –
 маркёр віда дзейнасці -тур), які пішацца па-рознаму. У мэтах 
сістэматызацыі фірмонімаў прапануецца наступнае напісанне: «Агата-
тур», «Валянціна-тур маркет», «Белроз-тур», «Кім-тур», «Раман-тур». 

Для сістэматызацыі і стандартызацыі беларускіх фірмонімаў варта 
ўлічваць наступныя рэкамендацыі: 1) па магчымасці ліквідаваць капсаванне; 
2) аформіць дэфіснае напісанне з малой літары канцавых тыповых 
кампанентаў (-тур, -мед, -дэнт, -фарм, -стом, -строй, -буд, -транс, -бел 
і т.п.) і асобна – цэлых слоў. 

Улічваючы дадзеныя палажэнні, назвы «ПАМІЛА», «ПАМА СТЫЛЬ», 
«БелАртСтрой», «БудТэхМаркет», «Пан-Мод», «РыхВол-Буд», «СлаўМінБуд», 
«Фэшн Люкс», «ШАМшур», «ЭваДызайн», «ФУРСТРАНС», «Стар Пол-
Мэбля», «ДЗЮАС-Буд», «КіКО-ГранД», «БудРамАрт», «БелЕвроТур» могуць 
быць пададзены наступным чынам: «Памiла», «Пама стыль», «Беларт-строй», 
«Будтэхмаркет», «Пан-мод», «Рыхвол-буд», «Слаўмін-буд», «Фэшн люкс», 
«Шамшур», «Эва дызайн», «Фурс-транс», «Старпол мэбля», «Дзюас-буд», 
«Кіко гранд», «Будрам-арт», «Бел-евро-тур». 
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