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АСАБЛІВАСЦІ КАРЫСТАННЯ ФІЛАЛАГІЧНЫМІ СЛОЎНІКАМІ НА 

ЗАНЯТКАХ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ СА СТУДЭНТАМІ-
НЕФІЛОЛАГАМІ 

Пры разглядзе тэмы «Лексікаграфія» тлумачым студэнтам, што ў лексіцы 
адбіваецца свет рэальных уяўленняў чалавека, а ўсебакова адлюстраваць яе 
сучасны стан могуць слоўнікі, прычым, слоўнікі самага рознага зместу, 
прызначэння і характару вытлумачэння слоў. 

Літаральна з першых момантаў сутыкаемся са складанасцямі: студэнтам-
нефілолагам не зусім зразумела, чаму навукоўцы падзяляюць слоўнікі на 
энцыклапедычныя і лінгвістычныя. Імкнемся даць разгорнутую расшыфроўку 
гэтых паняццяў і, галоўнае, прапануем зразумець тую акалічнасць, на базе якой 
адбылося такое размежаванне. Важна, каб аўдыторыя ўдумалася ў тое, што ў 
абодвух выпадках «пунктам прыцягнення» з’яўляецца  слова, толькі ў 
энцыклапедычных слоўніках яно ёсць інструмент даследавання, а ў 
лінгвістычных – аб’ект даследавання. 

Безумоўна, на практычных занятках па беларускай мове часцей за ўсё мы 
будзем звяртацца менавіта да лінгвістычных слоўнікаў. Разгледзім іх тыпы: 
тлумачальныя, этымалагічныя, арфаэпічныя, арфаграфічныя, марфемныя, 
перакладныя, фразеалагічныя, дыялектныя, тэрміналагічныя і іншыя. 

У паўсядзённым жыцці нефілолагі найчасцей звяртаюцца да слоўнікаў 
тлумачальных, таму правілы карыстання слоўнікамі гэтага тыпу навучэнцам 
вядомыя. Зусім нанава адкрываем слоўнікі этымалагічныя, амаль ніхто нічуў 
пра існаванне такіх лінгвістычных прац. Непаддзельны інтарэс студэнтаў 
выклікаюць многія моманты. Па-першае, яны шчыра здзіўлены тым, што ёсць і 
такія слоўнікі. Па-другое, для іх вельмі цікава будова слоўнікавых артыкулаў. 
Па-трэцяе, аказваецца, карыстанне этымалагічнымі слоўнікамі нават 
неспецыялістам прыносіць вялікую карысць, таму што ў значнай ступені 
пашырае і слоўнікавы запас, і агульнаінтэлектуальны ўзровень. 

Большая частка студэнтаў ніколі не чула пра арфаэпічныя слоўнікі. 
Справа ў тым, хутчэй за ўсё, што ў паўсядзённым жыцці мала хто нават з 
выкладчыкаў-філолагаў робіць заўвагі студэнтам, калі тыя размаўляюць 
непісьменна: няправільна вымаўляюць пэўныя спалучэнні зычных (жс і шс як 
[c] або [c] у словах тыпу нясві[c]кі, сура[c]кі, вучы[c]я, займае[c]я); дрэнна 
ўсведамляюць, што выключна беларускай арфаэпічнай адметнасцю з’яўляецца 
мягкае вымаўленне зубных [з ] і [с] перад мяккімі губнымі і зубнымі зычнымі 
([c'л']іва, [с'м']эх, [з'в']эрыць, [з'м']эна); мала хто ведае, што змычныя [д] і [т] 
перад афрыкатамі [ч] і [ц] вымаўляюцца адпаведна як [ч] або [ц] – (лё[ч]ык, 
а[ц]адзіць, перакла[ч]ык, а[ц]урацца). 

Своеасаблівым адкрыццем для многіх студэнтаў прыродазнаўчых 
факультэтаў стала і такая акалічнасць: многія ўпершыню чуюць і бачаць, што 
не заўсёды афрыкаты [дж] і [дз] вымаўляюцца як адзін гук, такое «яднанне» не 
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назіраецца на стыку марфем, таму, пры карыстанні арфаэпічнымі слоўнікамі 
студэнты з захапленнем выконваюць заданні на пошук у слоўніку такіх «слоў-
выключэнняў». 

Вялікую цяжкасць выклікаюць пытанні пра нормы акцэнталагічныя. 
Правільнасць пастаноўкі націску падаюць сёння не толькі арфаэпічныя і 
арфаграфічныя слоўнікі, тым не менш, гэтае пытанне лічыцца адным з 
найскладанейшых і пры засваенні, і пры выкарыстанні лексічных адзінак. 
Студэнты лічаць, што нічога страшнага не здарыцца, калі яны вымаўляюць тое ці 
іншае слова з нелітаратурным націскам, у любым выпадку іх зразумеюць. Вельмі 
цяжка бывае іншым разам растлумачыць навучэнцам, што дрэннае веданне 
акцэнталагічных нормаў засмечвае мову, перашкаджае дакладнаму засваенню 
найбольш спрэчных пытанняў сучаснай акцэнталогіі і, што, бадай, самае галоўнае 
– паказвае нізкі культурны ўзровень чалавека. 

З непаддзельнай зацікаўленасцю ўспрымаюць студэнты слоўнікі 
сінонімаў. 

На жаль, многія са школьнай праграмы памятаюць толькі вызначэнне 
сінонімаў. 

Своеасаблівым «адкрыццём Амерыкі» з’яўляецца для навучэнцаў 
інфармацыя адносна таго, што сінонімы ўтвараюць сінанімічныя рады, што 
галоўнае слова ў сінанімічным радзе называецца дамінантай, што сінонімы 
бываюць семантычныя, стылістычныя і кантэкстуальныя. На першых парах 
нефілолагам бывае складана ўсвядоміць, чаму менавіта ў дамінанце 
сканцэнтраваны і найбольш поўна адлюстраваны сэнс таго слова, які дае 
«адпаведны зарад» усяму сінанімічнаму раду.  

Працуючы ў аўдыторыі са слоўнікамі сінонімаў, мы робім яшчэ адзін 
несуцяшальны вывад: на жаль, лексічны запас сённяшняга студэнта, за рэдкім 
выключэннем, вельмі бедны, таму навучэнцы шчыра здзіўлены, што да аднаго 
слова слабы «Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў» М.К. Клышкі падае 39 
сінонімаў! Вось вам і яскравы прыклад невычэрпнага багацця роднай мовы! 

Заданні па сінонімах прапануем ад больш простага (напрыклад, 
прачытаць сінанімічны рад, а потым, не гледзячы ў падручнік, праверыць, 
колькі слоў-кампанентаў запомнілі) да больш складанага (да пэўнага слова 
студэнт падбірае сінонімы, а потым правярае па адпаведных дадзеных у 
слоўніку, наколькі высокі працэнт супадзення сінонімаў слоўнікавых з яго 
падабранымі). 

Як паказвае шматгадовая практыка, праца са слоўнікам сінонімаў-
найскладанейшая для студэнтаў-нефілолагаў. Практыкаванні і заданні, 
падрыхтаваныя выкладчыкам у рэчышчы абранай тэмы, як аказалася, 
патрабуюць часам неверагодных намаганняў з боку навучэнцаў з мэтай 
атрымаць больш-менш прыстойны вынік. Тут спатрэбіцца і добрае веданне 
беларускай мовы, і даволі значны лексічны запас, і адчуванне таго, напрыклад, 
што менавіта гэтае слова, а не іншае, будзе ў дадзеным кантэксце вельмі 
дарэчы. 
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Адно і тое ж заданне можа быць па-рознаму «ўспрынята» аўдыторыяй, у 
залежнасці ад ступені  моўнай і агульнай падрыхтаванасці навучэнцаў. 
Напрыклад, заданні па відах сінонімаў пад сілу толькі «моцным» студэнтам. 
Такіх не шмат! 

Курс беларускай мовы для нефілалагічных факультэтаў ВНУ скіраваны, у 
асноўным, на засваенне беларускага варыянту тэрміналагічнай і прафесійнай 
лексікі, таму амаль з самага пачатку сваіх зносін з аўдыторыяй выкладчык 
уводзіць у якасці абавязковых заданняў пераклад. Тут значную дапамогу 
аказваюць перакладны слоўнікі, цяпер яны ёсць і двух-, і трох-, і 
чатырохмоўныя. Зразумела, нас у больш ступені будуць цікавіць руска-
беларускія і беларуска-рускія. Палёгка іншым разам і ў тым, што сёння існуюць 
ужо слоўнікі па многіх, патрэбных нам, спецыяльнасцях, напрыклад: «Руска-
беларускі слоўнік хімічных тэрмінаў» (Мінск, 1995), «Русско-белорусский 
словарь по морфологии и анатомии растений» (Мінск, 1993), «Русско-
белорусский словарь делопроизводственной и архивной терминологии» (Мінск, 
1997) і іншыя. Задача выкладчыка – навучыць студэнта правільна і разумна 
карыстацца вышэйназванымі працамі з максімальнай выгадай не толькі для 
канкрэтных заняткаў, але і на перспектыву. 

Вышэй намі было ўжо адзначана, што высокая выніковасць назіраецца, 
безумоўна, у групах «моцных», г.зн. студэнты там даволі высокага ўзроўню 
адукаванасці. Для такіх груп можна браць і больш складаныя заданні. Напрыклад, 
разглядаючы тыпы лінгвістычных слоўнікаў, не абыходзім увагай і слоўнікі, у якіх 
прадметам апісання сталі моўныя адзінкі мастацкай выразнасці. У шэрагу такіх 
прац  пералічваем «Слоўнік эпітэтаў беларускай літаратурнай мовы» 
М.П. Пазнякова, «Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы» Н.В. Гаўрош, «Беларуская 
перыфраза» Г.М. Малажай і іншыя. 

Менавіта з «моцнымі» студэнтамі практыкуем працу па слоўніках 
вузкаспецыяльных. Напрыклад, увазе навучэнцаў могуць быць прапанаваны 
заданні па «Слоўніку эпітэтаў беларускай мовы» Н.В. Гаўрош. На гэтай 
слоўнікавай працы мы акцэнтуем увагу аўдыторыі таму, што яна як мага лепш 
дэманструе студэнтам-нефілолагам незвычайнае багацце і «рознакаляровасць 
моўных перлаў», якімі зіхаціць і пераліваецца беларуская мова. 

Найперш, навучэнцы здзіўлены незвычайнасцю змешчанага матэрыялу, 
ім цяжка нават усвядоміць, што, напрыклад, да слова маці падабрана 53 эпітэта, 
да слова дзяўчына – 36, а да слова зямля – 100! Гэтыя звесткі аўдыторыя ў 
першы момант падачы сустракае ці то з насцярожанасцю, ці то са 
скептыцызмам, ці то з недаверам. Зразумела, што многія з цікаўнасцю бяруцца 
«паспаборнічаць» з аўтарам «Слоўніка эпітэтаў…» і выконваюць заданні на 
падбор эпітэтаў да прапанаваных выкладчыкам слоў, а потым параўноваюць 
колькасць сваіх «набыткаў» са слоўнікавымі, або імкнуцца скласці як мага 
больш сказаў з прапанаванымі эпітэтамі. Зразумела, што «перамога» ўвесь час 
застаецца за аўтарам «Слоўніка эпітэтаў…», але, на нашу думку, карысць 
студэнтам такія заданні прыносяць несумненную. Па-першае, гэта найлепшая 
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крыніца, дзякуючы якой мы маем магчымасць паказваць студэнтам слоўнае 
багацце роднай мовы, па-другое, знаёмства з такімі працамі пашырае і 
ўзбагачвае лексічны запас навучэнцаў. 
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