
85 гадоў БДУ 

З.І. БАДЗЕВІЧ 

КАФЕДРА СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ: 
ДАСЯГНЕННI І ПЕРСПЕКТЫВЫ 

Бадзевіч Зінаіда Іванаўна - кандыдат філалагічных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры сучаснай беларускай мовы. Аўтар больш за 150 навуковых 
прац па праблемах сучаснай беларускай мовы, у тым ліку 16 асобных 
і ў сааўтарстве вучэбных і вучэбна-метадычных выданняў, слоўнікаў («Курс 
беларускай мовы», «Гаворым па-беларуску», «50 правілаў беларускай пункту-
ацыі», «Беларуская мова для вучняў 8 кпаса з беларускай мовай навучання», 
«Беларуская мова для вучняў 9 класа», «Дыдактычны матэрыял па бела
рускай мове. 8 клас», «Тэсты па беларускай мове. 9 клас», «Беларуская мова. 
Дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання 
і наступления ў ВНУ», «Русско-белорусский словарь» і інш.). Даследуе праб-
лемы сучаснага беларускага словаўтварэння, арфаграфічных і граматычных 
нормаў сучаснай беларускай мовы і інш. 

Кафедры сучаснай беларускай мовы няма яшчэ і 15 гадоў. Гэта малады 
парастак магутнага дрэва з вялікай кронай - вядомых навукоўцаў, з моц-
нымі каранямі - навуковымі дасягненнямі і прынцыпамі. У самастойную 
навукова-педагагічную адзінку кафедра вылучылася ў 1993 г. у выніку 
рэарганізацыі кафедры беларускай мовы, якая больш чым за паўстагоддзе 
была адным з цэнтраў падрыхтоўкі навукова-філалагічных кадраў у Бела-
русі. У сваёй дзейнасці кафедра сучаснай беларускай мовы ад пачатку 
ўтварэння не адступае ад тых традыцый і прынцыпаў, якія былі закладзены 
вялікімі Вучонымі і Настаўнікамі - прафесарамі Л.М. Шакуном, Л.І. Бураком, 
М.А. Жыдовіч, У.М. Лазоўскім, дацэнтамі М.І. Жыркевічам, Н.І. Гілевіч, 
Я.М. Камароўскім, Е.С. Мяцельскай, М.Зм. Міхеем і інш. 

На сучасны момант кафедра з'яўляецца адной з самых маладых на 
факультэце - каля 60 % супрацоўнікаў не мае 35 гадоў і амаль усе яны -
выпускнікі філалагічнага факультэта БДУ (З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, 
С.А. Важнік, У.І. Куліковіч, Ю.В. Назаранка, К.П. Любецкая, І.І. Савіцкая, 
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А.Л. Садоўская, А.А. Радзевіч, Т.Р. Рамза, В.Я. Шкілёнак, Г.К. Чахоўскі, 
Т.П. Чахоўская), многія з іх абаранілі ў alma mater кандыдацкія дысертацыі. 
На кафедры працуюць два дактары філалагічных навук (прафесары 
А.А. Лукашанец, А.Я. Міхневіч), 11 кандыдатаў філалагічных навук (дацэнты 
З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, С.А. Важнік, У.І. Куліковіч, . І.І. Савіцкая, 
Т.Р. Рамза, Г.К. Чахоўскі; старшыя выкладчыкі Ю.В. Назаранка, К.П. Любец-
кая, А.Л. Садоўская, Т.Л. Чахоўская), два кандыдаты педагагічных навук 
(дацэнт СМ. Якуба, ст. выклад. В.Я. Шкілёнак) і два старшыя выкладчыкі 
(СМ. Балотнікава, А.А. Радзевіч). 

Дзейнасць кафедры ў сучасных умовах развіцця філалагічнай адукацыі 
вызначаецца не толькі падрыхтоўкай студэнтаў па асноўных вучэбных 
курсах (сучасная беларуская мова, стылістыка і культура маўлення, 
беларуская мова як замежная). Чытаецца яшчэ і 16 спецкурсаў па сучасных 
праблемах беларускага мовазнаўства: «Фармальна-семантычная аргані-
зацыя слова ў сучаснай беларускай мове» (З.І. Бадзевіч), «Філалагічны 
аналіз мастацкага тэксту», «Мастацкі тэкст: структура, семантыка, аналіз» 
(Ж.Я. Белакурская), «Моўныя сродкі вобразнасці ў беларускай народнай 
лірычнай песні» (У.І. Куліковіч), «Тэарэтычныя праблемы беларускага 
мовазнаўства» (А.А. Лукашанец), «Навука пра мову: гісторыя, метадалогія, 
метады даследавання» (А.Я. Міхневіч), «Праблемы лексічнай семантыкі» 
(К.П. Любецкая), «Выслоўе ў ідыяматыцы беларускай мовы: этналінгвіс-
тычны і культуралагічны аспекты» (Ю.В. Назаранка), «Спалучальнасць слоў 
у беларускай мове» (Т.Р. Рамза), «Беларуская лексікаграфія: гісторыя і су-
часнасць» (І.І. Савіцкая), «Актуальныя праблемы беларускай этналінгвіс-
тыкі» (А.Л. Садоўская), «Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы» 
(Т.Л. Чахоўская), «Тэкст як феномен нацыянальнай культуры» (Г.К. Ча-
хоўскі), «Актуальныя праблемы выкладання беларускай мовы як замежнай» 
(В.Я. Шкілёнак), «Беларуская тапаніміка» (С.М. Якуба). 

Пры кафедры працуе 12 спецсемінараў, у рабоце якіх удзельнічаюць 
студэнты ўсіх форм навучання: «Сучаснае беларускае словаўтварэнне» 
(З.І. Бадзевіч), «Лінгвістычнае вытлумачэнне мастацкага тэксту» (Ж.Я. Бела-
курская), «Супастаўляльная граматыка славянскіх моў» (С.А. Важнік), 
«Актыўныя працэсы ў мове сучаснай беларускай мастацкай літаратуры» 
(У.І. Куліковіч), «Спецыяльная лексіка сучаснай беларускай мовы» (К.П. Лю
бецкая), «Беларуская афарыстыка» (Ю.В. Назаранка), «Тэкст як "арганіза-
ваная семантычная прастора"» (Т.Р. Рамза), «Беларуская лексікаграфія: 
гісторыя, праблемы, перспектывы» (І.І. Савіцкая), «Нацыянальна-культурны 
кампанент беларускай фразеалогіі» (А.Л. Садоўская), «Лінгвадыдактычныя 
асновы выкладання беларускай мовы як замежнай» (Г.К. Чахоўскі), «Акту
альныя праблемы функцыянальнай лінгвістыкі» (В.Я. Шкілёнак), «Лексічныя 
інавацыі ў сучаснай беларускай мове» (С.М. Якуба). 

Асноўнай задачай супрацоўнікаў кафедры, безумоўна, з'яўляецца якас-
нае выкладанне вучэбных дысцыплін, забеспячэнне студэнтаў неабходнай 
вучэбна-метадычнай літаратурай. За апошняе пяцігоддзе выдадзены такія 
вучэбныя дапаможнікі, як «Беларуская мова. Сінтаксіс простага сказа: Курс 
лекцый» (аўтар Рамза Т.Р.), «Сінтаксіс. Тэарэтычны курс» (аўтар Рам
за Т.Р.), «Словазлучэнне: Нарматыўныя аспекты ўтварэння і ўжывання» 
(аўтары А.Я. Міхневіч, Т.Р. Рамза), «Сопоставительный курс восточносла
вянских языков» (аўтар А.А. Лукашанец), «Гісторыя і культура беларусаў. 
Вучэбны дапаможнік па практыцы беларускага маўлення для замежных 
навучэнцаў» (аўтары Важнік С.А., Савіцкая І.І.), «Зборнік тэкстаў для 
лінгвістычнага аналізу» (укладальнікі З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, 
А.А. Радзевіч, С.М. Якуба), «Сучасная беларуская мова. Кантрольныя 
работы для студэнтаў-завочнікаў» (аўтары Белакурская Ж.Я., Радзевіч А.А., 
Шкілёнак В.Я.). Супрацоўнікамі кафедры падрыхтаваны «Беларуская мова. 
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Хрэстаматыя» (3.І. Бадзевіч, С.М. Балотнікава, Ж.Я. Белакурская, С.А. Важ-
нік і інш.), «Язык. Знание. Коммуникация. Культура. Аутентичные материалы 
для самостоятельной работы» (А.Я. Міхневіч) , якія сталі першымі працамі 
ў беларускай лінгвадыдактыцы. Завяршаецца работа па стварэнні электрон-
нага падручніка «Сучасная беларуская мова». 

У сувязі з прыняццем новай праграмы развіцця універсітэцкай адукацыі 
адбываецца перабудова вучэбных курсаў, унесены змены ў структуру 
аўдыторнай і кіруемай самастойнай работы студэнтаў, зроблены перагляд 
вучэбных планаў і праграм. Сёння ўжо выдадзены новыя тыпавыя праграмы 
па «Сучаснай беларускай мове» (3.І. Бадзевіч, С.А. Важнік, Г.К. Чахоўскі) 
і «Стылістыцы і культуры маўлення» (Н.І. Гілевіч, У.1. Куліковіч, В.М. Ляшук), 
базавыя праграмы па спецкурсах і спецсемінарах, па спецыялізацыях «Бе
ларуская мова як замежная» (Чахоўскі Г.К., Чахоўская Т.П.) і «Мовазнаўства» 
(Міхневіч А.Я., Важнік С.А., Любецкая К.П., Савіцкая І.І., Садоўская А.Л.). 

Выйшлі з друку і размешчаны ў камп'ютэрах факультэта і кафедры 
вучэбна-метадычныя комплексы для студэнтаў спецыяльнасці «Беларуская 
філалогія» і «Славянская філалогія» «Сучасная беларуская мова. Фане-
тыка. Фаналогія. Арфаэпія. Арфаграфія» (аўтары Куліковіч У.І., Чахоўскі Г.К.), 
«Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія» 
(Савіцкая І.І.), «Марфеміка. Словаўтварэнне» (Бадзевіч З.І.), «Сучасная бе
ларуская мова. Марфалогія» (Якуба СМ.), «Сучасная беларуская мова. 
Сінтаксіс» (Рамза Т.Р.) і для спецыяльнасці «Руская філалогія» - «Сучасная 
беларуская мова. Лексікалогія. Марфалогія. Сінтаксіс» (аўтары Бела-
курская Ж.Я., Радзевіч А.А.). 

Значны ўклад робяць і нашы вучоныя ў падрыхтоўку школьных 
падручнікаў. Сааўтарамі падручнікаў і вучэбна-метадычных дапаможнікаў 
з'яўляюцца дацэнт 3.І. Бадзевіч «Беларуская мова для вучняў 8 класа 
з беларускай мовай навучання», «Дыдактычны матэрыял па беларускай 
мове. 8 клас», «Тэсты па беларускай мове. 9 клас», «Беларуская мова. 
9 клас», дацэнт-дактарант В.М. Ляшук «Беларуская мова. 11 клас», дацэнт 
У.І. Куліковіч «Алімпіядныя матэрыялы па беларускай мове». Плённа 
працуе над стварэннем метадычных дапаможнікаў па беларускай мове для 
настаўнікаў сярэдніх школ рэспублікі дацэнт C.M. Якуба. У сааўтарстве 
з іншымі лінгвістамі ёй падрыхтаваны «Метадычныя парады да планавання 
ўрокаў беларускай мовы ў 8 класе: дапаможнік для настаўнікаў эксперы-
ментальных школ з рускай мовай навучання», «Дыягнастычныя матэрыялы 
па беларускай мове для 5-8 класаў. Дапаможнік для настаўнікаў 
эксперыментальных школ з беларускай і рускай мовамі навучання», 
«Беларуская мова ў 4 класе. Дапаможнік для настаўнікаў агульнааду-
кацыйных школ з рускай мовай навучання» і інш. Таксама выдадзены кнігі 
і вучэбныя дапаможнікі для абітурыентаў «Беларуская мова. Дапаможнік 
для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання і наступ
ления ў ВНУ» (З.І. Бадзевіч), «Экзамен па беларускай мове. Тэсты і даве-
дачныя матэрыялы» (З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, C.M. Якуба) «Бела
руская мова. Экзаменацыйныя тэсты» (З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, 
C.M. Якуба), «Беларуская мова. Тэсты і тэставыя заданні» (З.І. Бадзевіч, 
Ж.Я. Белакурская, С.М. Якуба), «Беларуская мова і беларуская літаратура. 
Дапаможнік для абітурыентаў ліцэя БДУ» (С.А. Важнік, І.І. Савіцкая) і інш. 

Вялікую ўвагу надаюць супрацоўнікі кафедры і навукова-даследчай 
рабоце. За апошнія пяць гадоў аспірантамі і супрацоўнікамі кафедры 
абаронена восем кандыдацкіх дысертацый: «Лінгвістычныя погляды 
У. Дубоўкі: Інтэрлінгвістычны, графіка-арфаграфічны і лексічны аспекты» 
(У.І. Куліковіч), «Дыстрыбуцыйныя асаблівасці дзеяслоўнага прэдыката 
ў беларускай і польскай мовах» (С.А. Важнік), «Фразеалагізмы з кампанентам-
арнітонімам у беларускай мове: Этналінгвістычны аспект» (А.Л. Садоўская), 
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«Лексіка-граматычныя і семантыка-стылістычныя асаблівасці беларускага 
паэтычнага афарызма» (А.Я. Леванюк), «Лексікаграфічная спадчына М. Гарэц-
кага: Моўна-гістарычны кантэкст, фарміраванне лексікону, нармалізатарская 
практыка» (І.І. Савіцкая), «Выслоўе ў мове твораў Якуба Коласа: Каму-
нікацыйна-маўленчы статус, класіфікацыя, моўна-стылістычныя асаблі-
васці» (Ю.В. Назаранка), «Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы: 
парадыгматыка і сінтагматыка» (Т.Л. Дзергачова), «Палітычны дыскурс 
у Беларусі: Кагнітыўны і рытарычны аспекты (Г.К. Чахоўскі), «Моватворчая 
практыка Янкі Станкевіча (з гісторыі нармалізацыі беларускай мовы) 
(Ю.С. Бушлякоў). 

У межах навуковай тэмы «Тэарэтычная граматыка беларускай мовы», 
якая распрацоўвалася ў 2000-2005 гг., усяго супрацоўнікамі кафедры 
выдадзена 470 навуковых прац агульным аб'ёмам 8647 старонак, у тым 
ліку: пяць манаграфій, 51 падручнік і вучэбны дапаможнік, 17 вучэбных 
праграм, 383 артыкулы, 14 тэзісаў дакладаў. 

Аб'ектам навуковых даследаванняў супрацоўнікаў кафедры з'яўляюцца 
праблемы развіцця сучаснай беларускай мовы, яе ўзамадзеянне з іншымі 
славянскімі мовамі, станаўленне арфаэпічных, арфаграфічных, марфала-
гічных і граматычных нормаў сучаснай беларускай мовы, вывучэнне лексіка-
семантычных, граматычных і стылістычных асаблівасцей сучаснай беларускай 
мовы, мовы і стылю твораў мастацкай літаратуры, даследаванне нацы-
янальна-культурнага кампанента моўных адзінак і інш. 

Адпаведныя кірункі навукова-даследчай работы знайшлі сваю непасрэд-
ную рэалізацыю ў правядзенні II! Міжнароднай навуковай канферэнцыі 
«Мова - літаратура - культура», прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння 
Янкі Купалы і Якуба Коласа (2002), у навуковых чытаннях прысвечаных да 
75-годдзя з дня нараджэння прафесара Л.І. Бурака (2005), у пяці выпусках 
«Зборніка навуковых прац кафедры сучаснай беларускай мовы» (2001-2006). 

Вядучыя лінгвісты кафедры зрабілі важкі ўнёсак у беларускую лексіка-
графію. За апошняе пяцігоддзе выйшлі з друку «Говорите правильно: 
Краткий словарь-справочник» (праф. А.Я. Міхневіч), «Русско-белорусский 
словарь» (дац. З.І. Бадзевіч, В.М. Ляшук, Г.К. Чахоўскі і інш.), «Беларуска-
рускі слоўнік» (дац. В.М. Ляшук, Г.К. Чахоўскі і інш.), «Белорусско-русский, 
русско-белорусский словарь» (дац. У.І. Куліковіч і інш.), арталагічны давед-
нік «Слоўка за слоўкам. Алфавітны даведнік па культуры беларускай мовы 
для ўсіх» (А.Я. Міхневіч, Л.П. Кунцэвіч, Ю.В. Назаранка), «Нямецка-бела-
рускі размоўнік» (праф. А.Я. Міхневіч), «Якуб Колас разважае, радзіць, 
смяецца: Выбраныя выслоўі народнага песняра» (праф. А.Я. Міхневіч) і інш. 

Кафедра сучаснай беларускай мовы з'яўляецца базавай у Рэспубліцы 
Беларусь па падрыхтоўцы беларусістаў замежных краін і выкладчыкаў 
беларускай мовы як замежнай. 3 мэтай пашырэння прэстыжу і аўтарытэту 
беларускай мовы ў свеце пры кафедры працуе «Міжнародная школа 
беларусістыкі». На працягу вучэбнага года замежныя вучоныя-славісты, 
дактаранты, аспіранты, магістранты, студэнты з Польшчы, Германіі, Украіны, 
Літвы, Чэхіі, Славакіі, Швейцарыі, Амерыкі маюць магчымасць вывучаць 
беларускую мову, знаёміцца з Беларуссю і яе культурай. Такое супра-
цоўніцтва часам вядзе да стварэння аўтарскіх калектываў і напісання 
навуковых прац. Так, пад кіраўніцтвам дацэнта Т.Р. Рамза праходзіла 
навучанне, а пасля і стажыроўку аспірантка Іенскага універсітэта (Германія) 
Кляўдыя Гуртыг. Сумесна імі падрыхтавана «Belarussische grammatik in 
tabellen und Ubungen = Граматыка беларускай мовы ў табліцах і практы-
каваннях», якая выйшла ў Мюнхене ў 2003 г. 

Выкладчыкі кафедры выступалі з дакладамі на міжнародных навуковых 
форумах, кангрэсах, канферэнцыях у знакамітых навуковых цэнтрах і універ-
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сітэтах свету (Браціславе, Кракаве, Варшаве, Любліне, Маскве, Санкт-Пецяр-
бургу). Сёлета прайшла стажыроўку ва універсітэце Коменскага ў Браціславе 
(Славакія) дацэнт Т.Р. Рамза. 

Сёння на кафедры распрацоўваюцца дзве навукова-даследчыя тэмы: 
агульнакафедральная «Сістэмна-структурныя асновы беларускай літара-
турнай мовы» і бюджэтная «Змены лексічнага складу і граматычнага ладу 
беларускай літаратурнай мовы» (навук. кір. дац. 1.1. Савіцкая, выканаўцы 
дац. С.А. Важнік і ст. выклад. К.П. Любецкая), праца над якімі, несумненна, 
прынясе новыя творчыя здабыткі для беларусістыкі і айчыннай лінгва-
дыдактыкі. 

Далейшае развіццё і ўдасканаленне навукова-педагагічнай дзейнасці -
надзённая задача калектыву кафедры сучаснай беларускай мовы. 
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