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ЗЗААННЯЯТТААКК  II  

Графіка:      Славянскія азбукі. Глаголіца. Кірыліца. 

Фанетыка:   Рэдукаваныя ъ, ь. 

У аўдыторыі: 

Фанетыка і графіка 

1. Асноўныя паняцці стараславянскай палеаграфіі: 

 напісанне пад цітлам; 

 лічбавае значэнне літар кірыліцы; 

 знакі пунктуацыі і абазначэнне націску ў стараславянскіх тэкстах; 

 камора, паярок, лігатура, алаграфы. 

2. Гукавы змест літар э і \. Гукі, якія адпавядаюць юсам у сучасных усходнеславянскіх 

мовах. 

3. Гучанне літар ь, ъ: 

ь – закрыты, звышкароткі, пярэдні; 

ъ – закрыты, звышкароткі, непярэдні. 

Моцная і слабая пазіцыя звышкароткіх. 

 

 бел., рус., укр.    

моцная  
пазіцыя 

слабая 
пазіцыя 

 съ  нь → бел. сон 

рус. сон 

укр. сон 

съноу  → бел. сну 

    рус. сну 

    укр. сну 

ъ о нуль гука вь  сь→ бел. увесь 

 рус. весь 

 укр. весь 

вьсa   → бел. уся 

   рус. вся 

   укр. вся ь е нуль гука 

Практычнае заданне: 

1. Назавіце літары кірыліцы, якіх няма ў сучасным беларускім алфавіце. 

2. Назавіце ўсе лігатуры стараславянскай графікі. 

3. Назавіце ўсе алаграфы стараславянскай графікі. 

4. Запішыце наступныя лікі літарамі кірыліцы: 

2, 16, 467, 509, 870, 5508.  

Чаму не ўсе літары кірыліцы мелі лічбавае значэнне? 

Выконваючы практычнае заданне, выкарыстоўвайце табліцу 
"Старославянская кириллица" [Кривчик, Можейко, 1985, с. 19] 
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Дома: 

Графіка: 

1. Прачытайце тэкст, які напісаны глаголіцай, перапішыце яго кірыліцай: 

ⱄⰰⰼⱀ ⰾⱀⰽⰺⱄⰵ ⱃⱔ ⰲⱌⱏ .. ⱈⱊ %ⰵ ⰿⰰⱋⱍ . ⰺⰶⰵ ⰵⱃⰺ ⰿⰰ ⰿⰵⰱⰵⱃⰵⱇⱌ . 

ⰴⰰ ⱃⱄ%ⰺⱄⱌ ⱃⱔ ⰺⰾⱔ ⱄⰲⱀⰵ . ⰴⰰ ⱁⱂⰺⰴⰵⱄⱌ ⱉⱂ %ⱃⱄⰲⰺⰵ ⱄⰲⱀⰵ . ⰴⰰ 

ⰱⱘⰴⰵⱄⱌ ⰲⱀⰽⱐ ⱄⰲⱀⱐ . ⱐⰼⱀ ⰿⰰ ⰿⱃ %ⰺ ⰹ ⰿⰰ ⰸⰵⰾⰽⰺ . ‹…› ⱐⰼⱀ 

ⱄⰲⱀⰵ ⰵⱃⱄⱌ ⱉⱂ%ⱃⱄⰲⰺⰵ ⰹ ⱃⰺⰽⰰ ⰹ ⱃⰽⰰⰲⰰ ⰲⱀ ⰲⱐⰼⱌⱏ ⰲⱐⰼⱀⰾⱌ 

ⰰⰾⰺⰿⱍ..

2. Якія гукі абазначала літара ⱐ (“яць”) у глагалічных тэкстах? 

3. Назавіце стараславянскія помнікі, напісаныя глаголіцай. 

Фанетыка: 

Вывучыце моцныя і слабыя пазіцыі рэдукаваных галосных ъ і ь.  
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 43; 
Хабургаев, 1986,с. 50–51] 

Практычнае заданне: 

1. Затранскрыбуйце стараславянскія словы (выкарыстоўвайце лацінку): 

въкоупё, tвёrати, заrиrениd, вьсэдоу, оусоугоубити, хоудоуоумьн=и,  в=a, 

dште, оуaти, нэдити с\, иwанъ, fеодwръ, fома, меfодии, виfлеемъ, 

парfенеонъ, гаvриилъ, мvро, зеvсъ, еvанъnелиd, nеорnии, nеона, ютро, vтро, 

sвёзда, кън\sь, ос\sати, алеqандриa, qениa, pалъмъ, рэкоpаниd 

2. Вызначце пазіцыі рэдукаваных у наступных словах: 

 овьнъ, отьць, дьньсь, сънёдь, съньмъ, пьрьць, прёльсть, мьсть, дьньсьнъ, 

вьсьде; 

 мьздоимьць, безмьздьникъ, тъчьно, тъчьнъ, кънижьникъ, пьтёньць, 

отъшьльць, отьчьство, възлюбити, събирати, сътворити, въсх=rати, 

въорэжати с\, въстокъ, въсходъ; 

 въ сънё, къ нимъ, къ мьнё, съ мьноk, вьсь дьнь, въ дьнь, въ дьни, въ сь дьнь 
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3. Напішыце па-стараславянску словы:  сон, нос, браць, дзень, дзѐнны, казѐл, казліны, леў, 

левы, лета, арол, асѐл, Павел, авечка, локаць, горкі, цѐмны, канец, канечны, род, псалом, 

павінны, падобны, ілжывы, прыйшоў, прыйшла, прышэлец, сто, косць, двор, лѐн, мѐд. 

Звярніце ўвагу на напісанне рэдукаваных галосных. 

4. Прачытайце «Прытчу пра блуднага сына». Вызначце пазіцыі звышкароткіх ва ўсіх 

словах тэксту. Вызначце, якія словы напісаны пад цітлам. 

ловёкъ нёк=и / имё дъва с<на и рече мьнии с=нъ dю / оц%оу 

о%че / даждь ми достоинэ ч\сть имёниa и раздёли има 

имёниd и не по мънозёхъ дьньхъ / събьравъ вьсе мьнии 

с<нъ / отиде на странэ далече / и тоу расточи имёниd своd / жив= 

блэдьно иждивъшоу же dмоу вьса / б=сть гладъ крёпъкъ / на странё 

тои / и тъ нач\тъ лишати с\ и шьдъ прилёпис\ dдиномь / отъ 

житель тоc стран= / и посъла и на села своa пастъ свинии и желааше 

нас<тити чрёво своd / отъ рожьць cже ёдёахэ свиниc и никъто же 

не даaaше dмоу въ себё же пришьдъ рече / коликоу наимьникъ о%ца 

моdго и изб<ваkть хлёби / азъ же сьде гладъмь г=бнэ въставъ / 

 
Мікалай Дзмітрыевіч Лосеў «Блудны сын», 1882 

Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, Мінск 
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идэ къ о%цоу моdмоу / и рекэ dмоу о%че / съгрёшихъ на н%бо и прёдъ 

тобоk оуже нёсмь достоинъ нарешти с\ с<нъ твои сътвори м\ aко 

dдиного отъ наимьникъ твоихъ и въставъ / иде къ о%цоу своdмоу drе 

же dмоу далече сэrоу оузьрё и о%ць dго и милъ dмоу б<сть и текъ 

паде на в=k dго / и облоб=за и рече же dмоу с=нъ о%че / съгрёшихъ 

на небо и прёдъ тобоk оуже нёсмь достоинъ / нареrи с\ с%нъ твои 

рече же о%ць / къ рабомъ своимъ изнесёте одеждэ прьвэk / и 

облёцёте и и дадите прьстень на рэкэ dго / и сапог< на нозё и 

приведъше тельць оупитан<и заколёте / и ёдъше да веселимъ с\ aко 

с%нъ мои сь / мрьтвъ бё и оживе изг=блъ бё и обрёте с\ / и нач\ш\ 

веселити с\ / бё же с%нъ dго старёи на селё и aко гр\д< приближи с\ 

къ домоу / сл=ша пёниa и лик< и призъвавъ dдиного отъ рабъ / 

въпрашааше / чьто оубо си сэть онъ же рече dмоу aко братъ твои 

приде и закла о%ць твои тельць оупитан=и aко съдрава и приcтъ 

разгнёвавъ же с\ и не хотёаше вънити о%ць же dго ишьдъ молёаше  и 

онъ же отъвёrавъ / рече о%цоу своdмоу се колико лётъ работаk тебё и 

николиже заповёди твоdc не прёстэпихъ и мънё николиже не далъ dси 

козьл\те / да съ дроуг< моими / възвеселилъ с\ б<хъ dгда же с%нъ 

твои сь / изёдъи твоd имёниd съ любодёицами приде / закла dмоу / 

тельць питом=и онъ же рече dмоу ч\до / т< вьсегда / съ мъноk dси 

и вьса моa твоa сэть възвеселити же с\ / и въздрадовати подобааше 

aко братъ твои сь / мрътвъ бё и оживе / изг=блъ бё и обрёте с\  

(Лк., 15.11-32; Астр. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  IIII  

Фанетыка:  Пераўтварэнне індаеўрапейскай сістэмы вакалізму  

ў раннюю праславянскую. 

Граматыка:  Спражэнне дзеяслова б=ти ў цяперашнім часе, у будучым часе,  

у аптатыве. Супін. Сінтаксічная канструкцыя “давальны самастойны”. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

1. Спецыфічныя стараславянскія граматычныя катэгорыі: 

 парны лік; 

 супін; 

2. Сінтаксічная канструкцыя “давальны самастойны”. 

Практычнае заданне: 

1. Знайдзіце ў тэксце «Прытчы пра блуднага сына» (дзеясл. Занятак I) выпадкі ўжывання 

парнага ліку, супіна і канструкцыі “давальны самастойны”. 

2. Вызначце, з якіх форм складаецца сінтаксічная канструкцыя “давальны самастойны”. Як 

гэтая канструкцыя перакладаецца на сучасную беларускую мову? 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 173–174; 

Хабургаев, 1986, с. 260] 

3. Вызначце, якая розніца існуе паміж інфінітывам і супінам у граматычнай форме і ў 

значэнні. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 149–150; 

Хабургаев, 1986, с. 209–211] 

Дома: 

Фанетыка 

Вывучыце тэмы: 

 “Індаеўрапейскія галосныя позняга перыяду і іх пераўтварэнні пры пераходзе да 

праславянскай мовы”; 

 “Дэлабіялізацыя галосных”; 

 “Спрашчэнне сістэмы індаеўрапейскіх дыфтонгаў”. 

[Канспект лекцыі; 

Хабургаев, 1986, с. 72 – 75] 
 

 



 8 

Практычнае заданне: 

1. Пераўтварыце індаеўрапейскія формы ў праславянскія: 

*kŏsā, *plŏdŏs, *sūnŭs, *slōbŏs, *mĕdŭs, *b
h
ŏrŭs, *d

h
ūmŏs, g

h
ŏstĭs, *kāmōn, *krŏt

h
ŭkŏs, 

*sēmēn 

(!)*ŏs > *ŭs >ŭ > ъ;*ōn > *ūn > ū > y (у наз. м. р.) 

2. Выкарыстоўваючы параўнальна-гістарычны метад, вызначце, якія гукі індаеўрапейскай 

мовы былі на месцы падкрэсленых галосных у наступных словах. 

 ст.-сл. соль, бел. соль, пол. sól, лац. sāl, лат. salis, іран. salan; 

 ст.-сл. вётръ, рус. ветер, літ. vètra „непагадзь‟, лат. vētra „бура‟; 

 ст.-сл. с=ръ, бел. сыр, чэш. sýr, літ. sūris, лат. sũrs „горкі‟; 

 ст.-сл. т=с\rа, рус. тысяча, літ. tūktstantis. 

 ст.-сл. даръ, рус. дар, чэш. dárek [dārek], лат. dāvana „падарунак‟, літ. dovana 

„падарунак‟, лац. dōnum, ст.-гр. δωπον [dōron] „падарунак‟; 

 ст.-сл. знати, лат. zināt, літ. žinoti, ст.-гр. γιγνωσκω [gignōskō] „я ведаю‟; 

 ст.-сл. ось, літ. ašis, лац. axis, ст.-гр. άξων [ăksōn]; 

 ст.-сл. звёрь, чэш. zvěř „жывѐла‟, лат. zvērs, літ. žvėris, ст.-гр. θηπίον [thēriŏn] „звер, 

жывѐла‟; 

 ст.-сл. дьнь, ст.-інд. dinam, пол. dzień, лат. diena, літ. diena, лац. (nun-)dinum,  

ст.-гр. διορ [dios];  

 ст.-сл. дъшти (Р. скл. дъштери), рус. дочь, літ. dukra, андзеясл. daughter,  

ст.-гр. θςγάτηπ [thugatēr], скр. duhitā, арм. dustr; 

 ст.-сл. ръжь, рус. рожь, лат. rudzi, літ. rugiaĩ мн. л. „жыта‟. 

Граматыка 

1. Вывучыце формы простых часоў дзеяслова б=ти, а таксама спражэнне дзеяслова б=ти ў 

цяперашнім і будучым часе. 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 135; 

Хабургаев, 1986, с. 186–187] 
 

Простыя формы дзеяслова 

б=ти 

(1 асоба, адз. л.) 
 

цяперашні 
час 

будучы 
просты 

аорыст імперфект 
сцягнуты 

імперфект 
аптатыў 

dсмь бýдý б=хъ бёахъ бёхъ бимь 
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2. Перакладзіце сказы на сучасную беларускую мову і растлумачце граматычныя катэгорыі: 

 i вьлёзъшоу емоу въ корабль. по немь iдош\ оученици его (Зогр. ев.) 

 рече г%ь прiтчý сik • чл%ка дьва вънидосте въ цр%квь помолiт с\ (Асем. ев.) 

 гл%а имъ симонъ петръ идý р<бъ ловитъ (Мар. ев.) 

 i отърекъ с\ имъ иде въ горý помолитъ с\ ^ i вечероу б<въшю • бё 

корабь по срёдё морё • а сь единъ на земи (Мар. ев.) 

 съп\штемъ же ч%комъ / приде врагъ его (Зогр. ев.) 

 наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси. привёс\ емоу длъжьникъ единъ 

длъженъ тъмоk талантъ. не имýrоу же емоу чесо въздати. повелё господь 

его да продад\тъ и (Асем. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  IIIIII  

Фанетыка:  Пераўтварэнне індаеўрапейскай сістэмы кансанантызму  

ў раннюю праславянскую. 

Граматыка:  Тыпы дзеяслоўных асноў. Класы дзеяслова.  

Спражэнне дзеясловаў у цяперашнім часе. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

1. Тыпы дзеяслоўных асноў. Класы дзеяслова. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 131–133; 
Хабургаев, 1986, с. 179–185] 

 

к
ла

с 

д
зе

я
сл

о
ва

 

аснова інфінітыва 
аснова 

цяперашняга часу 

I 

на зычны: *ved-ti вес-ти 

тэматычны 
суфікс 

 
-е- 

вед-е-ши 

зыходная 
галосны+r: *mer-ti 

галосны+m,n: *žen-ti 

галосны+нескладовы: 

*ploø-ti 

другасная 
мрё-ти 

ж\-ти 

плоу-ти 

 
мьр-е-ши 

жьн-е-ши 

плов-е-ши 

II 
на -нэ- двигнэ-ти 

суфікс 
-не- 

двиг-не-ши 

Выключэнне:    стати - станеши 

III 

на галосны -=- 

на галосны -и- 

на галосны -а- 

на галосны -ё- 

на галосны -оу- 

з суфіксам -ова-//-оу- 

з суфіксам -ва- 

м=-ти 

би-ти 

зна-ти 

слабё-ти 

обоу-ти 

вёрова-ти 

оубива-ти 

суфікс 
-d- 

м=-d-ши 

би-d-ши 

зна-d-ши 

слабё-d-ши 

обоу-d-ши 

вёроу-d-ши 

оубива-d-ши 

IV 

на галосны -и- 

на галосны -а- 

на галосны -ё- 

хвали-ти 

сл=ша-ти 

видё-ти 

 
(-и-) 

хвали-ши 

сл=ши-ши 

види-ши 

V 
нетэматычныя дзеясловы: 

б=ти, дати, aсти, вёдёти, имёти 

2. Формы дзеяслова (ў тым ліку і іменныя), якія ўтвараюцца ад асновы цяперашняга часу і ад 

асновы інфінітыва. 

Аснова цяперашняга часу Аснова інфінітыва 

1. Цяперашні час 
2. Будучы просты час 

3. Загадны лад 

4. Дзеепрыметнікі цяперашняга 
часу (залежнага і незалежнага 

стану) 

1. Інфінітыў 
2. Супін 

3. Аорыст 

4. Імперфект 
5. Дзеепрыметнікі прошлага часу 

(залежнага і незалеж-нага стану) 
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Дома: 

Фанетыка 

Вывучыце тэму “Індаеўрапейскія зычныя позняга перыяду і іх пераўтварэнне пры пераходзе 

дапраславянскай мовы”: 

 страта лабіялізаванасці і прыдыхальнасці шумных; 

 лѐс індаеўрапейскага *s у праславянскай мове. 

[Канспект лекцыі; 

Кривчик, Можейко, 1985, с. 58–60; 

Хабургаев, 1986, с. 68–69] 

Практычнае заданне: 

1. Якім сучасным дзеяслоўным караням адпавядаюць індаеўрапейскія: 

*sĕd-, *dō-, *t
h
ĕr-, * t

h
ĕk

h
-, *mĕl-, *b

h
ū-, *st

h
ā-? 

2. Пераўтварыце наступныя індаеўрапейскія формы ў праславянскія: 

 *nĕb
h
ŏs, *rŭd

h
ŏs, *d

h
ūmŏs, *b

h
ūtĕð, *b

h
ŏørjā, *d

h
rŏøg

h
ŏs; 

 *ðŭgŏs, *øĭrsŏs, *øĕðnŏs, *øŏlŭs, *køōsŏs, *søĕkrūs; 

 *g‟nōtĕð, *g‟
h
øērĭs, *mĭsd

h
ā, *g‟øŏnŏs; 

 *săk
h
ā, *k

h
rābŭrŏs, *b

h
ūsŏm, *d

h
ŏøsŏs, *ŏlĭsā, *b

h
rĕøsŏn, *mŏøsā, *săøsŏs, *b

h
lŭsā, 

*smŏðsŏs, *ăøsŏn. 

(!) назоўнікі н. р.:*ŏs > *o;* ŏn > *o 

3. Выкарыстоўваючы параўнальна-гістарычны метад, вызначце паходжанне гука [х] у 

стараславянскіх словах. 

 ст.-сл. прорёха, ст.-інд. rēkhā „рыса, лінія‟, літ. rekti „рэзаць хлеб‟; 

 ст.-сл. снъха, ст.-інд. snusā; 

 ст.-сл. прахъ, ст.-інд. pŕosan „стракаты‟, лат. pārsla ‟сняжынка‟; 

 ст.-сл. ветъхъ, літ. vetušas, лат. vetus; 

 ст.-сл. тихъ, літ. teisùs „справядлівы‟. 

Граматыка 

Вывучыце класіфікацыю дзеясловаў. 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 131–133; 

Хабургаев, 1986, с. 179–185] 

 

Практычнае заданне: 

1. Размяркуйце дзеясловы паводле класаў. Вызначце аснову інфінітыва і аснову 

цяперашняга часу ў гэтых дзеясловаў. 
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пом\нэти, кр=ти, мрьзнэти, махнэти, именовати, молити, дати, воdвати, 

сльпнэти, носити, нести, ходити, реrи, вёдёти, видёти, б=ти, гънэти, ковати, 

кл\ти, пёти, пасти, цёловати, вести, обоути, чюдити с\, расти, плакати 

2. Вывучыце спражэнне дзеясловаў у цяперашнім часе.  

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 134–136; 
Хабургаев, 1986, с.186–189] 

Канчаткі асабовых форм дзеяслова 

Асоба Цяперашні час Імперфект 
Просты 
аорыст 

Сігматычны 
аорыст 

Адз. л. 

1 
2 

3 

 

-э, -k 

-ши 

-тъ 

 

-ъ 

-е 

-е 

 

-ъ 

-е 

-е 

 

(х)-ъ 

-е 

-е 

Мн. л. 

1 

2 

3 

 

-мъ 

-те 

-этъ, -kтъ, #-\тъ 

 

-омъ 

-ете 

-э 

 

-омъ 

-ете 

-э 

 

(х)-омъ 

(с)-ете 

(ш)-\ або (с)-\ 

Парн. л. 
1 

2 

3 

 

-вё 

-та 

-те 

 

-овё 

-ета 

-ете 

 

-овё 

-ета 

-ете 

 

(х)-овё 

(с)-та 

(с)-те 

3. Вывучыце спражэнне нетэматычных дзеясловаў у цяперашнім часе. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 135, 140; 
Хабургаев, 1986, с. 186–187, 200] 

4. З тэксту выпішыце ўсе дзеясловы. Вызначце, да якога класа яны адносіліся. 

ъгда іс% гл%а къ народомъ . и оученикомъ своимъ . 
2.
 гл%\ . на 

мосёовё сёдалиrи сёдэ кънижъници и фарисеи . 
3.
 вьсё оубо 

елико аште рекэтъ вамъ блюсти . съблюдаите и творите . по 

дёломъ же ихъ не ходиите . гл%kтъ бо и не твор\тъ . 
4.
 събираkтъ же 

брёмена т\жъка и неоудобь носима . j възлагаkтъ на плешта чл%вска . а 

пръстомъ своимь не хот\тъ двигнэти ихъ . 
5.
 вьсё же дёла своё 

твор\тъ да видими бэдэтъ чл%вк< . раширёkтъ же хранилишта своё . j 

величаkтъ подъмет< . вьскрилиё ризъ своихъ . 
6.
 люб\тъ же 

прёждевъзлёганиё на вечерёхъ . j прёждесёданиё на сонъмиштихъ . 
7.
 

j цёлованиё на тръжиштихъ j нарицати с\ отъ чл%къ равьви . 
8.
 в< же 

не нарицаите с\ равъви . единъ бо естъ вашъ оучитель х%ъ . вьси же 

в= братрьё есте . 
9.
 j отъца не нарицаите себё на земи . единъ бо 

естъ от%цъ вашъ . jже естъ нн%бсхъ . 

(Мтф., 23.1-9; Мар. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  IIVV  

Фанетыка:   Лѐс індаеўрапейскіх санантаў. 

Граматыка:  Простыя і складаныя формы прошлага часу дзеяслова.  

   Спражэнне дзеясловаў у аорысце і імперфекце. Займеннікі. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

1. Знаѐмства з простымі і складанымі формамі прошлага часу дзеяслова. 

2. Значэнне і спосабы перакладу дзеясловаў у кожнай з форм на сучасную беларускую мову. 

Прошлыя часы дзеяслова 

простыя складаныя 

аорыст імперфект перфект плюсквамперфект 

 

суфіксы 
-ёах- 

-aах- 

-ах- 

 

гукасімвалізм 

б=ти 

(у цяп. часе) 

+ 
дзеепрыметнік 

на -лъ 

б=ти 

 у імперфекце 

 сцягнутым імперфекце 

 перфекце 

+ 

дзеепрыметнік на -лъ 

могъ 

хвалихъ 

рёхъ 

рекохъ 

несёахъ 

хвалaахъ 

хождаахъ 

оумёахъ 

dсмь ходилъ 

 бёахъ ходилъ 

 бёхъ ходилъ 

 dсмь б=лъ ходилъ 

дзеепрыметнік на -лъ 

ходилъ 

3. Тыпы аорыста, спосабы ўтварэння форм аорыста і іх семантыка: 

Аорыст 

(утвараецца ад асновы інфінітыва) 

просты 

(аснова інфінітыва + 

канчатак) 

сігматычны 
(аснова інфінітыва + суфікс *s > х + канчатак) 

аснова на 

галосны 

аснова на зычны 

новы архаічны 

 аснова на зычны 

(першасная); 

 аднаскладовая аснова; 

 суфікс -нэ- знікае; 

 дзеяслоў можа мець 

прыстаўку. 

 

інф. чю-ти 

аор. чю-хъ 

 
інф. мрё-ти 

аор. мрё-хъ 

 

аснова 

+ 
тэматычны 

галосны -о- 

+ 

суфікс *s>x 

 падаўжэнне 

галоснага асновы; 

 спрашчэнне груп 

зычных. 
 

пеrти<пек-ти: пекъ 

вести<вед-ти: ведъ 

двигнэ-ти: двигъ 

хвали-ти: 

*хvali-s-ъ > 
хвали-х-ъ 

вести<вед-ти: 

*ved-o-s-ъ > 
вед-о-х-ъ 

 

(*s>х па аналогіі 

з хвалихъ) 

вести<вед-ти: 

*vedsъ>*vēsъ>вёсъ;  

пеrи<пек-ти: 

*pek-sъ> *pēksъ> 

pēkxъ >пёхъ 
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Практычнае заданне: 

Вызначце час дзеясловаў у наступных сказах. Утварыце форму інфінітыва гэтых дзеясловаў. 

 ис%е сн%е бж%iи / пришелъ ли еси сёмо / прёжде врёмене мýчитъ насъ / бё 

же далече отъ н+ею / стадо свин ++ии много пасомо. бёси же молёахý (Зогр. ев.) 

 се же глаголааше блажен<и+ иринеи. господьнý заповёдь (Супр. рук.) 

 сýсёди же и иже и бёахý видёли прёжде aко слёпъ бё / гл%аахý не сь ли 

dсть сёд\и и прос\ (Астр. ев.) 

 г%и не добро ли сём\ сёлъ еси на селё твоемь (Зогр. ев.) 

 бэдетъ бо тогда скрьбь велиa. aкоже нёсть б<ла. отъ нач\ла мироу доселё 

(Сав. кн.) 

Дома: 

Фанетыка 

Вывучыце тэму «Страта індаеўрапейскіх складовых санорных». 
[Канспект лекцыі; 

Хабургаев, 1986, с. 69, 63] 

Практычнае заданне: 

Пераўтварыце наступныя індаеўрапейскія формы ў праславянскія: 

 *k‟©tŏm, (pa-)*mö‟tĭs, ok‟t©ĭs, *mŏlīsö‟t, *dĕk‟©t; 

 *k‟—‟dĭs, gø—dŏs, *k—mā, *v§køŏs, *d
h
§g

h
ŏs, *p—stĭs, *g—dh

lŏn, *p§nŏs, *p—‟vŏs, *v§nā, *s§‟g‟ā,  

*(sъ-)m—‟tĭs, *p—‟stŏs, *v—‟bā, *sk—bĭs, *s—‟pŏs. 

Граматыка 

1. Вывучыце спосабы утварэння і перакладу на сучасную беларускую мову форм прошлага 

часу дзеясловаў. 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 134, 136, 140, 143, 144; 
Хабургаев, 1986, с. 186, 190, 192, 200, 203, 204] 

2. Вывучыце спосабы утварэння простага, новага сігматычнага і архаічнага сігматычнага 

аорыста. 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 136–139; 

Хабургаев, 1986, с. 192–199] 

3. Вывучыце канчаткі асабовых форм дзеяслова ў аорысце і імперфекце (дзеясл. Занятак 

III). 

4. Вывучыце семантычныя разрады займеннікаў. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 111–112; 

Хабургаев, 1986, с. 153–157] 
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5. Вывучыце ўзоры цвѐрдага і мяккага скланення ўказальных займеннікаў тъ, та, то; 

и(же), a(же), d(же). 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 114; 

Хабургаев, 1986, с. 159] 

Практычнае заданне: 

1. Утварыце форму 1 асобы адзіночнага ліку ўсіх магчымых тыпаў аорыста ад дзеясловаў: 

 реrи (рек-ти) любити съхнэти 

 пёти   мести  оувезти 

 ити   пьсати дати 

2. З тэксту выпішыце ўсе займеннікі. Вызначце іх разрад, род, лік, склон. 

А таксама выпішыце з тэксту ўсе дзеясловы ў форме аорыста. Вызначце тып аорыста. 

ъгда оуподоби с\ цр%сие$ нс%кое j%$ дёвъ cже примъшc 

свётильник< своc / jзидош\ противэ женихоу j невёстё / 

п\ть же бё отъ н‟ихъ боуj / j п\ть мэдръ / боуc бо 

приемъш\ свётильник< своc / не вьз\ш\ бо съ собоk j олёё / а 

мэдр<c приcш\ j олёj / j въ съсэдёхъ свётильник< своjми / 

моуд\штю же женихоу / въздрёмаш\ с\ вс\: j съпаахэ / полоу ношти 

же въпль б< / се женихъ гр\детъ / jсходите въ сърётение его / тъгда 

въсташ\ вс\ дёв< т< / j оукрасиш\ свётильник< своc / а боуc рёш\ 

мэдр<мъ / дадите намъ отъ олёё вашего / ёко свётильници наши 

оугасаkтъ / wотъвёшташ\ же мэдр<c г%лkшт\ / еда како не 

достанетъ вамъ j намъ / j‟дёте же паче къ продаkштиjмъ j коупите 

себё / jдэштамъ же jмъ коупитъ / приде женихъ / j готов<c вьнидэ 

/ съ н‟имь на бракъ j затворен< б<ш\ двьри / послёдь же придош\ 

проч\c дёв< г%лkшт\ / г%и г%и отвръзи намъ / онъ же отъвёштавъ 

рече / амин / г%лk вамъ не вёдё васъ / 

(Мф., 15; Зогр. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  VV  

Фанетыка: Тэндэнцыя да ўзыходзячай гучнасці склада і закон адкрытага склада. 

Граматыка:  Складаныя дзеяслоўныя прошлыя часы: перфект і плюсквамперфект. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

Складаныя дзеяслоўныя прошлыя часы: перфект і плюсквамперфект. 

Практычнае заданне: 

1. Утварыце дзеепрыметнік з суфіксам -лъ ад дзеясловаў: 

нести, знати, ити, дати, възлюбити, коупити, въз\ти, изъг=бнэти. 

2. Утварыце формы перфекта і плюсквамперфекта ад дзеясловаў: 

б=ти, видёти, сътворити, работати, исъхнэти, пьсати. 

Дома: 

Фанетыка 

1. Вывучыце тэму “Прынцып узыходзячай гучнасці ў пабудове склада”. 
[Канспект лекцыі; 

Хабургаев, 1986, с. 60–63] 

2. Растлумачце прычыны асноўных працэсаў, якія былі абумоўлены тэндэнцыяй да 

пабудовы склада паводле прынцыпу ўзыходзячай гучнасці: 

 страта канцавых зычных, лѐс канцавых насавых; 

 змяненне прыназоўнікаў-прыставак з канцавымі насавымі зычнымі; 

 лѐс гемінат; 

 спрашчэнне груп зычных (з аднолькавай гучнасцю, з сыходзячай 

гучнасцю); 

 пераўтварэнне груп зычных з узыходзячай гучнасцю; 

 змяненні ў выпадку збегу галосных; 

 узнікненне пратэтычных зычных. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 76–79; 

Хабургаев, 1986, с. 84–90] 

Практычнае заданне: 

1. Запішыце ў сшытку стараславянскія словы з усімі магчымымі мадэлямі пабудовы склада 

(12345, 2345, 345, 45 і г. д.). 

Выконваючы заданне, карыстайцеся слоўнікам. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 252–299] 
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сыходзячая гучнасць аднолькавая гучнасць узыходзячая гучнасць 

ts  > ss > s 

ds > ss > s 

ps > s 
bs > s 

bt  > tt > st 

dt  > tt > st 
tt > st 

ss > s 

pt > t 

kt > t 

pn   >  n 

bn   >  n 

tn    >  n 
dn   >  n 

skn >  sn 

bv   > b 

tm  > m 

dm > m 
tl    > l 

dl   > l 

ks > s 

(перад зычным) 

ks > kx > x 

(перад галосным) 

sr   >   str 

zr   >   zdr 

2. Пераўтварыце наступныя праславянскія формы ў стараславянскія: 

 *nenavidtь, *vъzradti, *gorttь; 

 *razrěšiti, *sroøja, *sesra, *osrъ, *pьsrъ; 

 *sъn-sědъ, *vъn-ušiti, *sъn-morkъ; 

 *opsa; 

 *pleskn ti, *kapn ti, *sъgybn ti, *těskn , *metla, *vedla, *tăðtlŏm. 

3. Пераўтварыце наступныя індаеўрарпейскія формы ў праславянскія, а потым у 

стараславянскія: 

 *ūd
h
mĕns, *ūdrā. 

4. Ведаючы, што ў індаеўрапейскай мове формы аорыста мн. л. 1 і 2 ас. мелі канчаткі -*ŏmŏs 

і -*tĕ адпаведна, утварыце формы сігматычнага архаічнага аорыста для гэтых асоб ад 

дзеясловаў і пераўтварыце іх: 

 *pĕk-tĕð, *rĕk-tĕð, *mĕt-tĕð, *vĕd-tĕð, *nĕs-tĕð, *mŏg-tĕð, *pād-tĕð. 

5. Дакажыце роднасць наступных стараславянскіх слоў. Аднавіце іх праславянскі выгляд: 

сласть – сладъкъ  в\зати – об\зати  плодъ – плем\ 

обида – зависть  ободъ – вести   сънъ – съпати 

класти – клалъ  aсти - обёдъ    

6. Вызначце, як па-стараславянску пісаліся словы:  

яблык, явар, юны, алень, восень, ужо, ягня, юродства, возера, ядро, ягада, язык, адзін, як, 

яшчэ, ячмень, язва. 

З якога гука пачыналіся гэтыя словы ў праславянскай мове? 
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7. Прачытайце тэкст. Выпішыце ўсе дзеясловы ў форме прошлага часу. 

г%ла jмъ много / притъчами гл %\ / се jзиде сёcj да сёетъ /  

сёkштюмоу ова оубо падош\ при пэти / j придош\ птиц\ 

нб%ск<c / j позобаш\ ё / дроугаё же падош\ на камениjхъ / 

ёко не jмёш\ земл‟\ мног< / j абие проз\бош\ / зан‟е не jмёаше 

глэбин< земл‟ё / слъньцю въсиёвъшю присв\дэ / зане не jмёхэ 

корениё j исъхош\ / а дроугаё падош\ въ тръниi / j вьзиде тръние j 

подави е / дроугаа же падош\ на земл‟и добрё / j даахэ плод< / ово 

съто / ово шесть дес\тъ / ово /n/ имёcи оуши сл<шати да сл<шитъ 

/ j пристэпьше оученици его рёш\ емоу / по чьто притъчами гл %еши jмъ 

(Мф., 12; Зогр. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  VVII  

Фанетыка:  Тэндэнцыя да ўзыходзячай гучнасці склада. 

Граматыка:  Складаныя дзеяслоўныя формы ў стараславянскай мове.  

Сістэма займеннікаў. Асабовыя займеннікі. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

1. Архаічнасць сістэмы займеннікаў: 

 семантычны сінкрэтызм; 

 сінанімічнасць граматычных форм; 

 суплетывізм асноў займеннікаў. 

2. Спосабы ўтварэння складаных дзеяслоўных форм і іх семантыка. 

Складаныя дзняслоўныя формы 

будучы 

складаны II 
перфект плюсквамперфект умоўны лад 

б=ти ў асабовай форме     +    дзеепрыметнік на -лъ 

бэдэ 

(буд. час) 
ходилъ 

dсмь  

(цяп. час) 
ходилъ 

 бёахъ (імп.) ходилъ 

 бёхъ (сцягн. імп.) ходилъ 

 dсмь б<лъ (перф.) ходилъ 

 б<хъ (аор.) ходилъ 

 бимь (апт.) ходилъ 

будучы 

складаны I 

б=ти 

(буд. просты час) 

 

нач\ти 

хотёти 

имёти  

(цяп. час) 

+ 
інфінітыў 

дзеяслова 

бэдэ 

имамь 

хоrэ 

начьнэ 

творити 

„буду ствараць‟ 

загадны лад 

(аналітычная 
форма) 

да + 

будучы просты час дзеяслова 

(супадае з формай 
цяп. часу) 

да идэтъ 

 
„няхай ідуць‟ 

Дома: 

Фанетыка 

Растлумачце прычыны працэсаў, якія былі абумоўлены тэндэнцыяй да пабудовы склада 

паводле прынцыпу ўзыходзячай гучнасці: 

 пераўтварэнне дыфтонгаў; 

 пераўтварэнне дыфтангічных спалучэнняў з насавымі. 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 53–55, 39–42, 47–51; 
Хабургаев, 1986, с. 90–96, 53–55] 
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Практычнае заданне: 

1. Выкарыстоўваючы параўнальна-гістарычны метад, вызначце, якія гукі індаеўрапейскай 

мовы былі на месцы падкрэсленых галосных у наступных словах. 

 ст.-сл. видъ, рус. вид, пол. widok, літ. vèidas; 

 ст.-сл. тоуръ, рус. тур, пол. tur, літ. tauras, лац. taurus, гр. ταςπορ [tauros]; 

 ст.-сл. нов=и, бел. новы, літ. naujas, лац. nouos, іт. nuovo, ням. neu, андзеясл. new; 

 ст.-сл. дъва, бел. два, чэш. dva, літ. du, лац. duo, ням. zwei, андзеясл. two, ст.-гр. δύο 

[duo]; 

2. Пераўтварыце індаеўрапейскія формы ў праславянскія, а потым у стараславянскія: 

 *dŏmŭs, *mēnsŏn, *g
h
ānsĭs, *g‟ĕmb

h
ŏs, *d

h
ŏmb

h
ŏs, *pŏnt

h
ĭs, *g'

h
ŏmb

h
ŏs, *ăngŭlŏs; 

 *g‟ŏmb
h
ŏs, *g‟

h
ĕðmā, *g

h
rŏødā, *nŏøŏs, *snŏðgŏs, *b

h
āðlŏs, *b

h
ŏðd

h
ā, *mŏðnā, *krŏøg

h
ŏs, 

*lĕøŏs, *køŏðtŏs. 

3. Аднавіце раннепраславянскі выгляд каранѐў наступных стараславянскіх слоў: 

ковати-коуk 

плоути-пловэ 

коуповати-коупоуk 

гоумьно-гов\до 

строуa-островъ 

стоaти-стёна 

пёти-поk 

дит\-доити 

гнити-гноk 

бити-бои  

ревэ-рюти 

плевати-плюнэти 

клюнэти-клевати 

блюk-бльвати 

4. Аднавіце праславянскі выгляд кожнай стараславянскай формы, звярніце ўвагу на тое, 

што ў некаторых праславянскіх каранях захаваліся чаргаванні, атрыманыя ў спадчыну ад 

індаеўрапейскай фанетычнай сістэмы: 

тоурь - тавьро  звэкъ - звонъкъ  възьмь - имёти - cти - поcти 

люб< - любъвь  плюk - плевати  наоука - в=кнэти - прив<кнýти 

б=ти - забъвенъ боук< - боукъве  възъпити - въпль - в<пь  

гънэти - съг=бати надэти - надъменъ кр=ти - кръвъ - покровъ  

aдро - въ нёдра совати – соунэти сл=хати - слоухъ   

Граматыка 

1. Вывучыце спосабы ўтварэння складаных дзеяслоўных форм: 

 будучы складаны час I; 

 будучы складаны час II; 

 загадны лад; 

 перфект; 

 плюсквамперфект; 

 умоўны лад. 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 143–149; 

Хабургаев, 1986, с. 190, 191, 203–205, 208] 
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2. Вывучыце ўзоры скланення асабовых займеннікаў азъ і т=. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 112; 

Хабургаев, 1986, с. 153–154] 

 

Практычнае заданне: 

1. Знайдзіце ў наступных сказах аналітычныя дзеяслоўныя формы, вызначце іх асобу і лік. 

Перакладзіце сказы на сучасную мову. 

 аrе и грёх= бэдетъ сътворилъ tдастъ с\# dму; 

 yмёcи оуши сл=шати да сл=шитъ; 

 аrе ли бэдетъ не добрё покаалъ с\, то да не приcтъ бэдетъ въ своd 

отьчьство; 

 пакъ иматъ прити. тогда иматъ дёло твоd искоушено б=ти; 

 оч%е нашь, иже dси на нб%сехъ да ст%итьс\# им\ твоd•да придетъ ц%рствиd 

твоd да бэдетъ волa твоa • aко на нб%си и на земли; 

 ни помётаите бисьръ вашихъ прёдъ свиниaми да не поперэтъ ихъ ногама 

своими; 

 подобаше ти оубо въдати съребро моd трьжьникомъ и пришьдъ азъ въз\лъ 

б=хъ своd съ лихвоk; 

 i азъ пришедъ съ лихвоk ист\залъ е бимъ. 

2. З тэксту выпішыце ўсе займеннікі. Вызначце іх разрад, род, лік, склон. 

а % никътоже никъдеже не видё / тъкъмо dдиноч\дъjи сн%ъ съj 

въ лонё отьчи / тъ и исповёда / и се dсть съвёдётельство 

иwаново / dгда посълаш\ июдеи отъ иероусалима иере\ / и 

левъгит< да въпрос\ть dго / тъj къто dси / и исповёда / и не 

отъвьрже с\ / и исповёда aко нёсмь азъ х%съ / и въпросиш\ же и / 

къто оубо тъj dси илиa ли dси / и гл%а / нёсмь пр%къ ли dси тъj / и 

отъвёшта / ни / рёш\ же dмоу / къто dси / да отъвётъ дамъ 

посълавъшиимъ нъj / чьто глаголеши о тебё самомь / рече же / азъ 

гласъ въпиkrааго въ поуст<ни / исправите пэть г%нь aкоже рече исаиa 

пророкъ / и послании бaахэ / отъ фарисеи и въпросиш\ и и рёш\ dмоу 

/ чьто оубо крьrаdши / аrе тъj нёси х%съ / ни илиa / ни пр%ркъ 

отъвёrа имъ иоанъ г%л\ / азъ крьrаk въ водё по срёдё же васъ 

стоить / dгоже не вёсте / тъ dсть гр\дъjи по мънё / 

(Ін., 1; Астр. ев.)
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ЗЗААННЯЯТТААКК  VVIIII  

Фанетыка:  Тэндэнцыя да ўзыходзячай гучнасці склада. 

Граматыка: Дзеепрыметнікі ў стараславянскай мове. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

Утварэнне стараславянскіх дзеепрыметнікаў. 
 

к
ла

с 

д
зе

я
сл

о
ва

 Незалежны стан 

цяперашні час прошлы час 

аснова цяперашняга часу аснова інфінітыва 

                 м., н. р.     ж. р.                       м., н. р.      ж. р. 

I 

+ 

-эшт- 

нес<   несэшти 

+ 

-ъш-/ 

-въш- 

несъ   несъши 

II съхн=  съхнэшти 

въздвигъ въздвигъши 

(-нэ- пасля зычнага 

страчваецца) 

минэвъ минэвъши 

III 
+ 

-kшт- 
знаc   знаkшти 

+ 
-въш- 

знавъ    знавъши 

IV 
+ 

-\шт- 
хвал\   хвал\шти 

+ 
-ьш- 

хваль     хвальши 

V
 

н
ет

эм
ат

ы
ч

н
ы

я
 д

зе
я
сл

о
в
ы

 

б=ти:  с=      сэшти  

имёти: им=    имэшти 

дати:  дад=    дадэшти/ 

       дад\    дад\шти 

aсти:  aд=     aдэшти/ 

       aд\     aд\шти 

вёдёти: вёд=  вёдэшти/ 

        вёд\   вёд\шти 

б=ти:  б=въ б=въши 

 

дати:   давъ давъши 

 

aсти:   aдъ aдъши 

 

вёдёти: вёдёвъ вёдёвъши 

 

Заўвагі: 

  * У Н. скл. мужчынскага і ніякага роду ў суфіксах дзеепрыметнікаў незалежнага стану 

знікаюць -шт- і -ш-. 

** Дзеепрыметнікі ад асновы інфінітыва на -и- (IV клас) у Н. скл. адз. ліку могуць мець суфікс  

-въ- (хвали-ти – хваливъ); перад суфіксам -ь зычны становіцца мяккім. 

 

носи-ти: ношь/ношьши 

        носивъ/носивъши 

троуди-ти-с\: троуждьс\ / троуждьшис\ 

              троудивъс\ / троудивъшис\ 

лови-ти: ловль/ловльши 

        ловивъ/ловивъши 

свёти-ти:     свёшть/свёштьши 

             свётивъ / свётивъши 
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к
ла

с 

д
зе

я
сл

о
ва

 Залежны стан 

цяперашні час прошлы час 

аснова цяперашняга часу аснова цяперашняга часу 

I 

+-о- 

+-м- 

нес-о-мъ, -а, -о 

+-е- 

+-н- 

нес-е-нъ, -а, -о 

II 
двигн-о-мъ, -а,-о 

(-нэ-//-но-) 

въскрьс-е-нъ, -а, -о 

(-нэ- страчваецца) 

въдъх-нов-е-нъ, -а, -о 

(-нэ-//-нов-) 

III 
+-d- 

+-м- 
зна-d-мъ, -а, -о +-н- зъва-нъ, -а, -о 

IV +-м- 
хвал-и-мъ, -а,-о 

 

(i > j) 

+-е- 

+-н- 

хвал-е-нъ, -а, -о 

V
 

н
ет

эм
ат

ы
ч
н

ы
я
 

д
зе

я
сл

о
в
ы

 

aсти:     aдомъ 

вёдёти:  вёдомъ 

дати:    данъ 

aсти:    aденъ 

вёдёти: вёденъ 

Заўвагі: 

*у дзеясловаў з асновамі на -оу, -и, -ё, -\ форма дзеепрыметніка залежнага стану прошлага 

часу ўтвараецца пры дапамозе суфікса -тъ: 

пёти: пё-тъ 

пити: пи-тъ 

обоути: обоу-тъ 

нач\ти: нач\-тъ 

Дома: 

Фанетыка 

Працэсы, якія былі абумоўлены тэндэнцыяй да пабудовы склада паводле прынцыпу 

ўзыходзячай гучнасці: 

 пераўтварэнне спалучэнняў галосных з плаўнымі ў пазіцыі паміж зычнымі; 
 

 паўднѐваславянскія мовы 
+ чэшская і славацкая 

заходнеславянскія 
мовы 

усходнеславянскія 
мовы 

*tort > 

*tolt > 

*tert > 
*telt > 

trat 

tlat 

trĕt 
tlĕt 

trot 

tlot 

tret 
tlet 

torot 

tolot 

teret 
telet, telot, tolot 

 

 пераўтварэнне дыфтангічных спалучэнняў галосных з плаўнымі ў пачатку 

слова; 
 

 узыходзячая інтанацыя сыходзячая інтанацыя 

зах., паўдн. і ўсх. паўдн. усх. і зах. 

*or- > ra- ra- ro- 

*ol- > la- la- lo- 
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 пераўтварэнне дыфтангічных спалучэнняў рэдукаваных з плаўнымі 

(з‟яўленне санантаў у праславянскай і стараславянскай мовах). 
 

 прасл. старасл. бел. рус. 

 

tъrt > t
ъ
rt > t—t 

tьrt > t
ь
rt > t—‟t 

tъlt > t
ъ
lt > t§t 

tьlt > t
ь
lt > t§‟t 

 
— 

 —‟ 

§ 

 §‟ 

 

ръ 

рь 

лъ 

ль, лъ 

 

 
ор* 

ер/ѐр* 

ол/оў* 
ол/оў* 

*у націскным 
складзе 

 
ор 

ер 

ол 
ол 

 

 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 73–76; 

Хабургаев, 1986, с. 96–103] 

 

Практычнае заданне: 

1. Пераўтварыце праславянскія формы ў стараславянскія: 

*kolda, *vorna, *bergъ, *orbъ, *olkъtъ, *žьltъ, *pьrsi, *ordlo, *gъrdlo, *pьrstъ, *morzъ, *zolto, 

*dervo, *polmon, *dolbton, *vertmen, *porxъ, *orzoømъ, *vorgoð. 

2. Аднавіце праславянскі выгляд стараславянскіх слоў: 

 млёко, ладии, блато, ратаи, прас\, брёза, врата, брада, равьнъ, плёнъ, брём\, 

слава, кладъ, работа, глава, срёда, грахъ, смрадъ, нравъ, храбр=и, гласъ, 

сладъкъ, борьць, врёдъ, слама, клада, влёшти, стрёха, плакати, шлёмъ, 

срамъ, стрёла, морё; 

 прьвь, срьпъ, плъкъ, прьстъ, плънъ, длъгъ, влъкъ, врьхъ, влъна, зрьно, гръдъ, 

чрьвь, кръмъ, врьба, срьдьце, скръбь; 

 порk - прати, мелk - млёти, тьрэ - трёти, берэ - брём\. 

3. Затранскрыбуйце стараславянскія словы. Вызначце, у якіх выпадках спалучэнне “санорны 

+ рэдукаваны” абазначае санант, а ў якіх – спалучэнне зычнага з галосным: 

жльтъ, плъть, плъкъ, смрьдёти, скръбь, мрьзость, прьстень, дръва, крьстъ, 

дрьжати, дръжати, скрьжьтъ, чрьта, сльньце, мльнии, брьвьно, кръха, брьниd, 

врьбиd, скръбёти, кръвавъ, пльвати, блъха 

Граматыка 

Вывучыце граматычныя паказальнікі дзеепрыметнікаў залежнага і незалежнага стану 

цяперашняга і прошлага часу. 
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Практычнае заданне: 

1. Вызначце граматычныя паказальнікі дзеепрыметнікаў: 

вед=, нес=и, знаc, д=ш\шти, хвал\штиa, несэштеd, рождь, родивъ, 

запрёштьши, отпоушть, любльши, падъ, читавъ, приимъши, видима, реком=и, 

читаdма, въз\та, речено, възвёстилъ. 

2. Утварыце формы дзеепрыметнікаў залежнага і незалежнага стану цяперашняга і прошлага 

часу Н. скл. адз. л. мужчынскага і жаночага роду ад дзеясловаў: 

сл=шати, читати, нести, решти, видёти, б<ти, просити, дати, имёти. 

3. Зрабіце поўны граматычны разбор усіх дзеепрыметнікаў у тэксце, назавіце суфіксы 

дзеепрыметнікаў. 

к %ъ етеръ съхождааше отъ ер%сама вь ерихэ / и въ 

разбоиникъи вьпаде / jже и съвлъкъше и и ёзв< възложьше 

на нь / отjдэ оставльше и елё жива / по приключаю же / 

иереи етеръ / съхождааше пэтемь тёмъ / и видёвъ и мjмо иде / 

такожде и левnjтъ / б<въ на томьжде мёстё / пришедъ и видёвъ и 

мjмо иде / самарёнин же етеръ грcд< / и прjде надь нь / и видёвъ и 

мл%срдва и прjстэпль об\за строуп< его / възлjваc олёи и вjно / 

въсаждь же и на свои скотъ / прjведе и въ гостjньницэ / и прjлежа 

емъ и наоутриа ишедъ вьземъ два пён\за / дастъ гостинникоу / и 

рече емоу прилежи емъ / и еже аште прjиждивеши / азъ егда 

възвраштэ с\ въздамъ тj 

(Лк., X; Асем. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  VVIIIIII  

Фанетыка:    Тэндэнцыя да гармоніі склада ў гісторыі праславянскай мовы. 

Граматыка:  Паходжанне суфіксаў дзеепрыметнікаў. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

Паходжанне суфіксаў дзеепрыметнікаў. 

Незалежны стан 

цяперашні час (аснова цяперашняга часу) 

клас 

дзеяслова 
тэма 

суфікс 

праславянскі стараславянскі 

I, II -o- 

-*nt 

-эr- 

III -o- -kr- 

IV -i- -\r- 

I клас. берэтъ:*ber-ŏ-nt>*berŏnt>*berōnt>*berūnt>bery>бер= 

III клас. знаkтъ: *znaj-ŏ-nt > *znajŏnt > *znajĕnt> znaję > знаc 

IV клас. ход\тъ: *xod-i-nt > *xodint > *xodin > xodę > ход\ 

прошлы час (аснова інфінітыва) 

клас дзеяслова суфікс 

I, II – аснова на зычны 

IV –  аснова на галосны -и- 
*ŭs 

III – аснова на галосны 

V – нетэматычныя дзеясловы 

перад суфіксом *ŭs развіваецца 

ø: *øŭs 

I клас.  нес-ти: *nes-ŭs > *nesŭs > nesъ > несъ. 

III клас.  зна-ти: *zna-ŭs > *znaøŭs > znavъ > знавъ. 

IV клас.  ходи-ти: *xodi-ŭs > *xodjŭs > *xodjъ > *xodjь >xoždь>хождь; 

пристэпи-ти: *prist pi-ŭs > *prist pjъ > *prist pjь > prist plь> пристэпль. 

Залежны стан 

цяперашні час (аснова цяперашняга часу) 

I клас. несэтъ: *nes-o-m-ъ > несомъ 

II клас. двигнэтъ: *dvign-o-m-ъ > двигномъ 

III клас. знаkтъ: *znaj-o-m-ъ > *znajemъ > знаdмъ 

IV клас. хвал\тъ: *xval-i-m-ъ > хвалимъ 

V клас. aд\тъ: *jad-o-m-ъ > aдомъ 
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прошлы час (аснова інфінітыва) 

 I клас. нес-ти: *nes-e-n-ъ > несенъ. 

II клас. оусёкнэ-ти (у дзеепрыметніках -нэ- знікае): 

*usěk-e-n-ъ > usěčenъ > оусёченъ 

Часам -нэ- // -нов-: прикоснэти-прикосновенъ. 

III клас. зна-ти: *zna-n-ъ > znanъ > знанъ 

IV клас. проси-ти: *prosĭ-e-n-ъ > *prosjenъ > prošenъ >прошенъ; 

ходи-ти: *xodĭ-e-n-ъ > xodjenъ > хожденъ 

Практычнае заданне: 

Утварыце пачатковыя формы дзеепрыметнікаў. Пераўтварыце праславянскія формы ў 

стараславянскія: 

 дзеепрыметнікі незалежнага стану цяперашняга часу 

Наз. скл. м. р., н. р. – *vĕd-ŏ-nt-s, *dēlāj-ŏ-nt-s, *xvālī-nt-s; 

Наз. скл. ж. р. – *vĕdŏnt-jī, *dēlājŏnt-jī, *xvālīnt-jī; 

Р. скл. м. р., н. р. – *vĕdŏnt-jō-s, *dēlājŏnt-jō-s, *xvālīnt-jō-s; 

 дзеепрыметнікі незалежнага стану прошлага часу 

Наз. скл. м. р., н. р. – *vĕd-ŭs, *dēlā-øŭs, *xvālī-ŭs, *by-øŭs; 

Наз. скл. ж. р. – *vĕdŭs-jī, *dēlāøŭs-jī, *xvālīŭs-jī, *byøŭs-jī; 

Р. скл. м. р., н. р. – *vĕdŭs-jō-s, *dēlāøŭs-jō-s, *xvālīŭs-jō-s, *byøŭs-jō-s 

Дома: 

Фанетыка 

1. Прынцып складовай гармоніі. 
[Канспект лекцыі; 

Хабургаев, 1986, с. 79–81, 103–108] 

2. Першая, другая і трэцяя палаталізацыі. 
[Канспект лекцыі; 
Кривчик, Можейко, 1985, с. 65–68; 

Хабургаев, 1986, с. 79–81, 103–108] 

Практычнае заданне: 

1. Пераўтварыце праславянскія формы ў стараславянскія:  

*grěхьnikъ, *nogoð, *kъningъ, *pesъkěnъ, *kaðlъ, *kъninge, *vъlxvoð, *mъlkěti, *kědъ, *g
h
oðlŏ 

(інд.-еўр.), *sъnoxað, *koðmь, *otьkъ, *vъlkoð, *kъnęgoø, *mьrkati. 
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2. Дакажыце роднасць слоў, аднавіце іх праславянскі выгляд: 

гънати - женý, къто - чьто, испоконъ - начинати - поч\ти - начьнý, година - 

ожидати, грёхъ - грёшити, лъгати - лъжа, тъкати - притъча, льгъкъ - польsа, 

мрькнýти - мрьцати, ликъ - лице - личина, кънига - кънижьникъ, вёкъ - вёче, 

кън\г=ни - кън\sь - кън\жьскъ - кън\же. 

3. Аднавіце праславянскі выгляд наступных стараславянскіх слоў: 

печаль, скрижаль, тишаи+ши, строжаи+ши, величаи+ши, пьци, помоsи, бёsи, рьцёте, 

чюти, жюk, жьвати, жрьти, жлътъ, члънъ, пён\sь. 

4. Вызначце тып палаталізацыі ў наступных словах сучаснай беларускай мовы: ключ, 

сцежка, Божа, на страсе, канец, заканчэнне, рэчка, у рацэ, вечны, князь. 

Граматыка 

Зрабіце поўны граматычны аналіз дзеепрыметнікаў у тэксце. 

 сэштоу петрови низоу на дворё приде едина отъ раб<нь 

архиереовъ. j видёвъши петра грёkшта с\. вьзьрёвъши на нь 

г%ла. j т< съ назарёниномь ис%мъ бё. онъ же отъвръже с\ г%л\. не 

оумёk ни съвёмь что т< гл%ши. j изиде вонъ на прёдъдворие. j кокотъ 

вьспётъ. j видёвъши и раб<ни пак< нач\тъ гл%ати къ стоcштиимъ. ёко 

сь естъ отъ нихъ. онъ же пак< отъметааше с\. j не по мъногоу пак< 

стоcrеи. гла%ахэ петрови. в<-истинэ отъ нихъ еси. jбо галилёанинъ еси. 

j бесёда твоё подобитъ с\. онъ же нач\тъ ротити с\ и кл\ти с\. ёко 

не вёмъ чл%вка сего егоже гл%те. j въторицеk кокотъ въспётъ. j помёнэ 

петръ г%лъ иже рече емоу и%съ. прёжде даже кокотъ не възг%ласитъ дъва 

крат<. отъвръжеши с\ мене три крат<. j нач\тъ плакати  с\ 

(Мк., 15; Мар. ев.) 

Параўнайце тэкст з гэтым самым урыўкам з Зографскага евангелля: 

петръ же вьнё сёдёаше / на дворё j пристэпи къ немоу едина раб<ни / г%лkшти / j 

т< бё съ jсо%мь галилёjск<мь / онъ же отъвръже с\ прёдъ всёми г%л\ / не вёмь чьто 

г%леши / jшьдъшю же емоу въ врата / оузьрё и дроугаё / j г%ла емоу / тоу j сь бё 

ч%къ / съ jс%омь назарёниномь / j пак< отъвръже с\ съ кл\твоk / ёко не знаk ч%ка / 

не по многоу же пристэпьше / стоcштеi рёш\ петрови / въ jстинэ j т< отъ нихъ еси 

/ j бесёда твоё авё т\ творитъ / тъгда нач\тъ ротити с\ i кл\ти с\ / ёко не знаk 

ч%ка / i абие коуръ възгласи / j помёнэ петръ г%лъ jс%въ / j рече емоу / ёко прёжде 

даже коуръ не възгласитъ / три крат< отъвръжеши с\ мене / j jшьдъ вънъ плака с\ 

гор‟ко 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  IIХХ  

Фанетыка:   Тэндэнцыя да гармоніі склада ў гісторыі праславянскай мовы. 

Граматыка:  Тыпы скланення імя. Скланенне назоўнікаў на -*ā, -*jā, -*ŏ, -*jŏ. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

Знаѐмства з тыпамі скланення імя ў стараславянскай мове. 
 

Тып скланення Род Канчатак Прыклад 

*ā м., ж. а жена 

*jā м., ж. 
a, ии,  

<ни 

землa, сэдии,  

раб=ни 

*ŏ м., н. ъ, о градъ, село 

*jŏ м., н. ь, d конь, полd 

*ŭ м. ъ с<нъ 

*ĭ м.,ж. ь гость, кость 

*ū ж. = (нарашчэнне -ъв-) свекр= (свекръве) 

на зычны 

ж. и (нарашчэнне -ер-) мати (матере), дъrи  

м. 

= (нарашчэнне -ен-) кам= (камене) 

словы на  -инъ,  

-рь,  

-тель у мн. л. 

поганинъ 

м<тарь 

житель 

тэматычныя 

суфіксы  

-*s-, -*n-, -*nt- 

н. 

о (нарашчэнне -ес-) чюдо (чюдесе) 

\ (нарашчэнне -ен-) врём\ (врёмене) 

\ (нарашчэнне -\т-) жрёб\, отроч\ 

Дома: 

Фанетыка 

1. Лѐс спалучэнняў *j з папярэднім і наступным галосным. 
[Канспект лекцыі; 

Кривчик, Можейко, 1985, с. 45–46; 
Хабургаев, 1986, с. 48–49, 53–54] 

2. Пераўтварэнне спалучэнняў зычных, якія стаяць перад *j альбо галоснымі пярэдняга рада. 

3. Умовы ўзнікнення рэдукаваных ъ+и, и+. Моцная і слабая пазіцыі рэдукаваных ъ+и, и++. 

Практычнае заданне: 

1. Пераўтварыце праславянскія формы ў стараславянскія: 

 *xytrъjь, *novъjь, *iměnьjе, *bьjetъ, *pъj , *vorbьjь, *bratьjа, *šьjа, *abьjе, *oldijь, 

*krъj , *mъj , *dobrъjь; 

 *prosi-e-n-ъ, *xodi-e-n-ъ (дзеерыметнікі залежнага стану прошлага часу ад 

дзеясловаў IV класа);  
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*prist pi-ŭs, *xodi-ŭs  (дзеерыметнікі нкзалежнага стану прошлага часу ад 

дзеясловаў IV класа); 

*rek-o-nt-j-ōs, *xod-i-nt-j-ōs (Р. скл. адз. л. дзеепрыметнікаў незалежнага стану 

цяперашняга часу); 

*nes-o-ĭ-s, *pisj-o-ĭ-s, *vid-j-ĭ-s, *dad-j-ĭ-s (загадны лад дзеясловаў I, III, IV, V класаў). 

 *gordjěninъ, *sъkortj , *storgja, *tьstja, *plakj , *iskj , *prigvozdj , *samdj , *blьskěti, 

*rozgьje, *mozgěnъ, *izgivenьje, *vъpjь, *prosjenъ, *rezj , *lomj , *vęzj , *kupj , *mogti, 

*pekti, *duxja, *xotj , *xodj , *dъzgjъ, *kapja, *večerja, *činj , *bjeødo, *ljubj , *pjeøati, 

*bjeødti, *kaðsarjъ. 

2. Аднавіце праславянскі выгляд стараславянскіх слоў: 

иждивъшю, вражьда, мьштениd, вождь, жажда, м<шлdниd, оштрk, плоштадь, 

кражда, въжлюблdнъ, кожа, ноша. 

3. Растлумачце паходжанне падкрэсленых галосных і зычных: 

 бёжати, блъха, кън\sь, въпль, часъ, чрёво, плем\, берэ, на рэцё; 

 цвётъ, сажда, польsа, гражданинъ, оученици, вожэ, вождэ, моуха, жрёбии, 

корабль, отрицати, голэбь, шьдъ. 

Граматыка 

1. Вывучыце склонавыя канчаткі пачатковай формы кожнага скланення. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с.85, 89, 94, 97, 100–105; 

Хабургаев, 1986, с.133–134, 136, 139, 141, 143–147] 

2. Вывучыце родавую прыналежнасць імя кожнага скланення. 

3. Вывучыце парадыгмы скланення на *ā, *jā і на *ŏ, *jŏ. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 84–94; 
Хабургаев, 1986, с.133–139] 

Практычнае заданне: 

1. Вызначце тып скланення наступных стараславянскіх назоўнікаў: 

стёна, плодъ, вождь, медъ, дрёводёлa, люб=, пёснь, село, вьсь, жрёб\, морd, 

боурa, слоуга, плам=, доуша, sвёзда, ладии, тьшта, зрьцало, с<нъ, тьсть, 

сём\, т=к=, влад=ка, aице, ноужда, бог=ни, дъшти, тёло, свёдётель, полъ, 

пътица, црьк=, егvпьтёнинъ, коло, агн\, боук=, даръ, копиd.  

2. Праскланяйце пісьмова словы рýка, кън\г=ни, оученикъ, корабль. Падкрэсліце 

склонавыя канчаткі і вызначце склонавыя формы, якія адрозніваюцца ад сучасных. 
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3. Выпішыце з тэксту ўсе назоўнікі. Вызначце тып скланення. 

ъ оно врём\ въниде j%с въ каперънаоумъ самъ и м%ти dго и 

братиa dго и оученици dго / и тоу не мъног< дьни прёб<сть 

и близъ бё пасха июдеиска и въниде j%с въ иероусалимъ / и 

обрёте въ цр%кви продаkr\c вол< и овьц\ и голэби и пён\жьник< 

сёд\r\ / и створи aко бичь отъ вьрви / и изгъна вьс\ и-цркве / овьц\ 

и вол< / и тържьникомъ рас<па пён\з\ / и дъск< опровьрже / и 

продаkrиимъ голэби рече възьмёте си отъ сэдоу / не творите домоу 

оц%а моdго домоу коупльнааго пом\нэш\ же оученици dго aко написано 

dсть / жалость домоу твоdго сънёсть м\ / отъвёrаш\ же июдеи и 

рекош\ dмоу / коd знамениd aвлadши намъ / aко си твориши / 

отъвёrа j%с и рече имъ разорите цьркъвь сиk / и трьми дьньми 

въздвигнэ k / рёш\ же июдеи / чет<рьми дес\т< и шестиk лётъ 

съзъдана б<сть цьрк< си / а т< ли трьми дьньми възвигнеши k / онъ 

же гла%аше о цьркъви тёла своdго / 

(Ін., 2; Астр. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  ХХ  

Фанетыка:   Падзенне і вакалізацыя ўсіх рэдукаваных.  

Рэфлексы рэдукаваных у сучасных славянскіх мовах. 

Граматыка:  Скланенне назоўнікаў на -*ĭ, -*ŭ, -*ū. 

У аўдыторыі: 

Фанетыка 

1. Прычыны і працес падзення і вакалізацыі рэдукаваных. 

2. Рэфлексы ъ,  ь, ъ+и, и+ ў сучасных славянскіх мовах. 

Практычнае заданне: 

1. Ведаючы, што ў вінавальным склоне *jе>и, растлумачце, чаму ў Марыінскам евангеллі 

сустракаецца въдаст= и замест вдастъ и; у зборніку Клоца – прёдамi и замест 

прёдамь и. 

2. Аддзяліце прыклады з ъи, и поўнага ўтварэння ад прыкладаў з рэдукаванымі ъ+и, и+: 

б=тиd, достоaниd, знамениd, веселиd, рабии, копиd, жрёбии, властиk, пэтиd, 

краи, свинии, новёиши, достоинъ, х=тр=и, м=k, любъвиk, лиk, нижаиши, 

виdтъ. 

3. Запішыце ў дарэвалюцыйнай арфаграфіі наступныя словы сучаснай рускай мовы, 

адрозніваючы этымалагічныя ь, ё, е: лѐн, лес, стрела, тѐмен, плен, брег, мѐд, небо, беру, 

зверь, дремать, гореть, видеть, верх, меньше, шедший, месть, отец, светило, редкий, 

цветок, грешник, верный. 

Памятайце, што: 

é>‟o; 

ě>e, але не пераходзіць у о і не чаргуецца з о; 

ъ>о, ь>е, якія ў ненаціскным складзе пераходзяць у ‟o. 

Граматыка 

1. Тып скланення на *ĭ. 

2. Тып скланення на *ŭ. 

3. Тып скланення на *ū. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 94–100, 105–106;  

Хабургаев, 1986, с. 139–143, 146–147] 
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Словы, якія адносіліся да скланення на *ŭ 

с=нъ 

волъ 

врьхъ 

ледъ 

медъ 

полъ „палова‟ 

гласъ 

даръ 

длъгъ 

домъ 

миръ 

 

родъ 

р\дъ 

садъ 

санъ 

чинъ 

aдъ 

Практычнае заданне: 

1. Праскланяйце пісьмова словы пэть, домъ, мрък=. 

Падкрэсліце склонавыя канчаткі і вызначце склонавыя формы, якія адрозніваюцца ад 

сучасных. 

2. Зрабіце граматычны аналіз тэксту. 

л%къ бё домовитъ / jже насади виноградъ / j оплотомъ j огради 

/ j ископа вь немь точило / j созъда въ немъ стлъпъ / j 

въдаст<-и дёлателемъ / и отиде / егда же приближи с\ 

врём\ плодомъ / посъла раб< своc / къ дёлателемъ / приcти плод< 

его / емъше же дёлателе раб< его ового биш\ / ового же оубиш\ / 

ового же камениемь побиш\ / пак< посъла ин< раб< / мъножёиш\ 

пръв<хъ / j сътвориш\ имъ тожде / послёдь же посъла къ нимъ с%нъ 

свои гл%\ / оусрамлёkтъ с\ с%на моего / дёлателе же егда оузьрёш\ с%нъ 

/ рёш\ вь себё / сь естъ наслёдъникъ / придёте оубимъ j / j 

оудръжимъ достоёние его / j емъше и извёс\ вонъ из винограда j 

оубиш\ и / егда же оубо придетъ г%нь винограда / чъто сътворитъ 

дёлателемъ тёмъ / зъл< зълё погоубитъ c / и виноградъ прёдастъ 

инёмъ дёлателемъ / jже въздад\тъ емоу плод< въ врёмена своё/ 

(Мф., 21; Мар. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  XXII  

Граматыка: Скланенне назоўнікаў на зычны. Узаемадзеянне тыпаў скланення. 

У аўдыторыі: 

1. Узаемадзеянне тыпаў скланення ў праславянскую эпоху. 
 

м
у

ж
. 

р
. 

на -*ŭ домъ 
→ скланенне на -*ŏ 

на зычны самарaнинъ 

на -*ĭ гость 

→ скланенне на -*jŏ 
на зычны 

кам< (камень) 

учитель 

м<тарь 

н
. 
р

. 

на зычны слово → скланенне на -*jŏ 

ж
ен

. 
р

. на зычны мати 
→ скланенне на -*ĭ 

на -*ū свекр< 

на -*ū боук< → скланенне на -*ā 

 

М. р. М. р. М. р. 

 ŏ ← ŭ  jŏ ← ĭ  ĭ ← зычн. 

Р. скл. -а ← -оу Р. скл. -a ← -и Н. скл. -(н)ь ← -= 

Д. скл. -оу ↔ -ови 

Т. скл. -емь → -ьмь Р. скл. -и ← -е 

Н. скл., 

мн. л. 
-и → -иd М. п. -и ← -е 

Н. р. Ж. р. Ж. р. 

 ŏ ← зычн.  ĭ ← ū  ĭ ← зычн. 

Р. скл. -а ← -(ес)е Р. скл. -и ← -е Н. скл. -(р)ь ← -и 

Д. скл. -оу ← -(ес)и М. скл. -и ← -е Р. скл. -и ← -е 

Дома: 

Граматыка 

1. Вывучыце парадыгмы скланення на зычны. 
[Кривчик, Можейко, 1985, с.100–105; 

Хабургаев, 1986, с.143–146] 

2. Паўтарыце тыпы іменных асноў у праславянскай мове (дзеясл. хатняе заданне па 

граматыцы да занятку IX). 

3. Паўтарыце паходжанне склонавых канчаткаў імя ў назоўным склоне (дзеясл. занятак IX). 

4. Вывучыце паходжанне склонавых канчаткаў (дзеясл. практычнае заданне 4). 

5. Вывучыце тэму “Узаемадзеянне тыпаў скланення ў праславянскую эпоху і яго 

адлюстраванне ў стараславянскіх помніках”.  

[Канспект лекцыі; 

Кривчик, Можейко, 1985, с. 106–109] 
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Практычнае заданне: 

1. Праскланяйце словы дъшти, чюдо, жрёб\. Падкрэсліце склонавыя канчаткі і вызначце 

склонавыя формы, якія адрозніваюцца ад сучасных. 

2. Звярніце ўвагу на адрозненне тыпаў скланення на *jŏ – *jā; *jŏ – *ĭ. Растлумачце 

паходжанне стараславянскіх канчаткаў. 

 Тып скланення на *jŏ: краи, раи, змии, славии, жрёбии, вои, приключаи, ходатаи, 

олёи; 

 Тып скланення на *jā: братиa, ладии, млънии, балии, кръмьчии, ловьчии, сэдии  

(*ī > *jā); 

 Тып скланення на *jŏ: стражь, р=барь, вратарь, х=трьць, слёпьць, отьць, коньць, 

близньць, чрьньць, старьць, вождь, ножь, мэжь, въпль, плаrь, стьбль, конь, 

кн\зь, пён\зь, ключь, мечь, житель, врачь; 

 Тып скланення на *ĭ: медвёдь, тьсть, чрьвь, гэсь, голэбь, з\ть, пэть, лакъть, 

огнь, эгль, гвоздь, грътань, дрьколь, звёрь, ногъть, пёснь, м<сль, господь, 

двьрь, кость, ноrь, вёсть, жаль, хоть, вёдь, исп=ть, кобь, ч\дь. 

Зрабіце выснову аб прынцыпах адрознення тыпаў скланення на -*jŏ і на -*ĭ. 

3. Аднавіце індаеўрапейскія формы слоў отьць і коньць. Вызначце прычыны іх пераходу ад 

цвѐрдага скланення да мяккага. 

4. Пераўтварыце індаеўрапейскія формы ў праславянскія: 

адз. л. мн. л. 

Наз. скл.  
Д. скл. 
+*i (u) 

В. скл. 
+*n 

M. скл.  
+*i (u) 

Наз. скл.  

*gĕn-ā *gĕn-ā-i *gĕn-ā-n *gĕn-ā-i 
+ns 

*gĕn-ā-ns 

*zĕm-jā *zĕm-jā-i *zĕm-jā-n *zĕm-jā-i *zĕm-jā-ns 

*sūn-ŭ-s 

*
s 

зн
ік

ае
 *sūn-ŏø-i *sūn-ŭ-n 

*
n

 з
н

ік
ае

 *sūn-ŏø ! +ĕs *sūn-ŏø-ĕs 

*dōr-ŏ-s *dōr-ŏ-u *dōr-ŏ-n *dōr-ŏ-u +s *dōr-ŏð 

*gŏst-ĭ-s *gŏst-ĕð-i *gŏst-ĭ-n *gŏst-ĕð      ! +ĕs *gŏst-ĕð-ĕs 

Заўвагі: 

* ā // ă // ŏ // ŭ // ū 

  **Звярніце ўвагу на тое, што тэматычныя галосныя ў *ŭ-скланенні і ў *ĭ-скланенні маглі 

існаваць у выглядзе дыфтонгаў у Д. скл. і ў М. скл., а таксама на тое, што пасля 

закрытых галосных знікаюць насавыя зычныя, напрыклад, у В. скл. *ŭ-асноў і  

*ĭ-асноў. 
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5. З наступных сказаў выпішыце назоўнікі. Вызначце тып скланення. Адзначце ўсе выпадкі 

змяшэння тыпаў скланення. 

 ...не възможеши бо къ томоу домоу строyти рече же вь себё / приставьникъ 

домоу... (Зогр. ев.); 

 ...въ родё своемь сэтъ... (Зогр. ев.); 

 ...чьто естъ мьнё и тебё ис%е сн%е ба% живааго... (Асем. ев.); 

 ...и в\заахэ и эжи желёзьн=ими и пэты стрёгэrе и ирастръгаc эзы 

гонимъ бывааше бёсомъ... (Асем. ев.); 

 ...и придэ кь ис%ви и обрётэ чл%ка сёд\rа... (Асем. ев.); 

 ...прёжде даже кокотъ не възгласитъ дъва крат=. отъвръжеши с\ мене три 

крат=... (Мар. ев.); 

 ...рёш\ петрови. въ iстинэ i ты отъ нихъ еси... (Зогр. ев.); 

 ...посланъ б<стъ гауриилъ къ дёвици обрэченёи ywсифови / блюдомё же 

исоусови... (Супр. рук.); 

 ...чл%къ единъ съхождааше отъ ие%ма въ ерихэ ... по приключаю же  иереи 

единъ съхождааше пэтемь тёмь... (Мар. ев.); 

 ...рече же къ винареви. се третие лето. отъ н&елиже прихождэ... (Зогр. ев.); 

 ...гл%k вамъ. аште дастъ с\ родоу семоу знамение... (Зогр. ев.); 

 ...приде къ нимъ iс% по мороу ход\. и видёвъше i оученици его по мороу 

ход\rа... (Сав. кн.); 

 ...тако бо бэдетъ и пришъствие сн%а чл%ска... (Сав. кн.); 

 ...чл%к единъ добра рода иде на странэ далече... (Мар. ев.); 

 ...наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси... (Асем. ев.); 

 ...ёко же оубо плёвели събираэтъс\ и wгнемъ съжиsаэтъс\... (л. Унд.); 

 ...aко гр\д< приближис\ къ домоу... (Астр. ев.); 

 ...въ им\ wтъца и съина и ст%аго доуха... (Надпіс цара Самуіла). 

 

 

 

 



 37 

6. У тэксце знайдзіце прыклады, якія адлюстроўваюць узаемадзеянне тыпаў скланнення імя. 

Зрабіце граматычны аналіз тэксту. 

е осэждаите да не осэждени бэдете / jмъже бо сэдомъ 

сэдите сэд\тъ вамъ / j въ нkже мёрэ мёрите вьзмёритъ 

с\ вамъ / что же видиши сэчецъ въ оцё братра твоего / а 

бръвъна еже естъ въ оцё твоемь не чюеши / ли како речеши братроу 

твоемоу / остави и изъмэ сэчецъ из очесе твоего / j се бръвъно въ 

оцё твоемъ / лицемёре / iзьми пръвёе бръвъно из очесе твоего / i 

тогда оузьриши из\ти сэчецъ из очесе братра твоего / не дадите ст%аго 

псомъ / ни помётаите бисьръ вашихъ прёдъ свиньёми / да не 

поперэтъ ихъ ногами своими / i враrьше с\ растръгнэтъ в< ^ просите 

и дастъ с\ вамъ / irёте и обр\råòå / òëúö¸òå è îòâðúçåòú ñ\ âàìú 

/ âüñ¸êú áî ïðîñ\и приемлетъ / j иr\и обрётаатъ / j тлъкэrюмоу 

отвръзаатъ с\ ^ 

(Мф. 7; Мар. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  XXIIII  

Граматыка:  Кароткія прыметнікі.  

Утварэнне і скланенне поўных форм прыметнікаў і дзеепрыметнікаў. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

1. Скланенне кароткіх прыметнікаў. Утварэнне і скланенне поўных форм прыметнікаў. 

2. Роля ўказальных займеннікаў ва ўтварэнні поўных форм прыметнікаў і дзеепрыметнікаў. 

Дома: 

Граматыка 

1. Паўтарыце тэмы: 

 семантычныя разрады займеннікаў; 

 цвѐрдае і мяккае скланенне ўказальных займеннікаў; 

 семантычныя адрозненні указальных займеннікаў. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 111–118; 

Хабургаев, 1986, с. 153–165] 

2. Вывучыце парадыгмы скланення кароткіх (іменных) і поўных прыметнікаў. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 118–122; 
Хабургаев, 1986, с. 165–171] 

3. Паўтарыце граматычныя прыкметы дзеепрыметнікаў залежнага і незалежнага стану 

цяперашняга і прошлага часу (занятак VII). 

4. Растлумачце, як утвараюцца поўныя формы дзеепрыметнікаў. Звярніце ўвагу на 

асаблівасці скланення кароткіх і поўных форм дзеепрыметнікаў. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 150–157; 

Хабургаев, 1986, с. 211–219] 

Практычнае заданне: 

1. Утварыце поўныя формы прыметнікаў і праскланяйце словазлучэнні: добръ мэжь, 

млада жена, синd небо. 

2. Утварыце формы Н. скл. адз. л. дзеепрыметнікаў мужчынскага, жаночага і ніякага роду ад 

дзеясловаў вести (ведэтъ), дёлати (дёлаkтъ), хвалити (хвал\тъ). Утварыце 

поўныя і кароткія формы. Потым праскланяйце поўныя дзеепрыметнікі мужчынскага і 

жаночага роду ад дзеясловаў вести і дёлати.  
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3. Зрабіце поўны граматычны разбор прыметнікаў і дзеепрыметнікаў у тэксце. 

л%вкъ единъ сътвори вечерk велиk. и зъва мъног<. и посла 

рабъ свои въ годъ вечер\ решти зъван<мъ гр\дёте. ёко 

оуже  готова сэтъ вьсё. j нач\с\ въкоупъ отрицати с\ вьси. 

пръв< рече емоу. село коупихъ и имамъ нэждэ изити и видёти е. молk 

т\ имёи м\ отърочъна. и дроуг< рече сэпрэгъ воловън<ихъ коупихъ 

п\ть. гр\дэ искоуситъ ихъ. молk т\ имёи м\ отърочъна. и дроуг< рече 

женэ поcсъ и сего ради не могэ прити. и пришедъ рабъ тъ повёдё се 

гс%пдиноу своемоу. тогда разгнёвавъ с\ господинъ домоу. рече рабоу 

своемоу. изиди cдро на распэтиё и стьгн< града. и ништ\c и бёдън<c 

и хром<c bи слёп<c въведи сёмо. j рече рабъ. г%и б<стъ ёкоже повелё. 

и еште мёсто естъ. и рече г%ъ рабоу. изиди на пэти и халэг<. и оубёди 

вьнити. да наплънить с\ домъ мои.   

(Лк., 14; Зогр. ев.)
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ЗЗААННЯЯТТААКК  XXIIIIII  

Фанетыка:   Старажытныя колькасныя і якасныя чаргаванні галосных гукаў.  

Чаргаванні зычных гукаў. 

Граматыка:  Ступені параўнання прыметнікаў. Паходжанне форм ступеняў параўнання  

прыметнікаў. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

Утварэнне форм ступеняў параўнання прыметнікаў. 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 123–126; 

Хабургаев, 1986, с. 171–175] 

Практычнае заданне: 

1. Утварыце формы вышэйшай і найвышэйшай ступені параўнання (Н. і Р. скл. м., ж., н. р.) 

прыметнікаў: 

благъ, хоудъ, лихъ, новъ, горькъ. 

2. Пераўтварыце праславянскія формы ў стараславянскія:  

 *mьn-jьs > *mьn-jь > *mьnjь-i; *xud-jьs > *xudjь > *xudjь-i; *mold-jes; *bol-jьs-ji;  

*mьn-jьs-ji 

 *šir-jes, *nov-ě-jьs, *xud-jьs (м. р.), *xud-jьs-ji (ж. р.), *xud-jes (н. р.), *sold-jes, *vęt-jes, 

*gl b-jes, *bogat-ě-jes. 

Дома: 

Фанетыка 

1. Старажытныя колькасныя і якасныя чаргаванні галосных гукаў. 

2. Чаргаванні зычных, якія абумоўлены: 

 трыма палаталізацыямі; 

 спалучэннямі зычных з *j; 

 спалучэннямі груп зычных з галоснымі пярэдняга рада і з *j. 

Практычнае заданне: 

1. Дакажыце роднасць слоў: 

 пророкъ - прорицати - рече - нарекати,  

 берэ - съборъ - бьрати - събирати,  

 д=шати - дъхнэти - доухъ,  
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 оумирати - оуморити - оумьретъ,  

 съпр\гати - сэпрэгъ,  

 грьбёти - грибати - погрёбати - гребэ - гробъ - грабити,  

 гнити - гнёвъ,  

 стелk - столъ - стьлати - застилати,  

 плоути - пловэ - плавати,  

 црькы - црькъвь,  

 роуда - ръдёти - ръдръ „чырвона-жоўты‟ - ръжда „іржа‟ - р=ждь „рыжы‟ - 

обр<дати с\#„пачырванець‟,  

 квасъ - к<снэти,  

 кльвати - клюk,  

 мэка - м\ти,  

 гр\знэти - грэзити,  

 звонъ - звэкъ - звьнёти - зв\кнэти - зв\цати,  

 искони - коньць - коньчати - нач\ти - начинати - начьнеть - начало. 

Граматыка 

1. Вывучыце скланенне прыметнікаў у вышэйшай ступені параўнання. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 123–126; 

Хабургаев, 1986, с. 171–175] 

2. У наступных прыкладах са стараславянскіх помнікаў знайдзіце ўсе прыметнікі. Вызначце 

іх род, лік, склон, ступень параўнання: 

 зъл=и корень тъ бёса лютёи (Супр. рук.); 

 чьти оц%а и мт%ре / и възлюби ближънaго своего aко и сам с\ (Сав. кн.); 

 и молитвэ дёiте о напастьвоуkrихъ вамъ / aко да бэдете сн%ове оц%ю 

вашемоу / нб%сноумоу aко слъньце свое сиaетъ / на злаго / и на добраго / и 

дъждитъ на правьдьн=\ / и обидьлив=\ (Сав. кн.); 

 понеже не сътвористе единомоу отъ сихъ мьньшихъ ни мьнё сътвористе 

(Мар. ев.). 
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3. Зрабіце поўны граматычны разбор прыметнікаў і дзеепрыметнікаў у тэксце. 

ъ онов ишедьшоу ис%оу на землk гадарин‟скэ сьрёте и мэжь 

етеръ wтъ града / iже имёаше бёсъ отъ многъ лётъ  / и 

въ рjзэ не облачаашес\ / и въ храмё не жjвёаше / нъ въ 

гробёхъ / оузьрёвъ же и%са и възьпjвъ прjпаде къ немоу / и гл%амъ 

велиемъ рече / чьто естъ мьнё и тебё и%се сн%е б%а живааго молk тj с\ 

не мэчи мене / прёrааше ко дх%ови нечистоумоу изjтj wтъ чл%ка мног< 

бо лёт< / пох<тааше и / и в\заахэ и эжи желёзьн<ими / и пэт< 

стрёгэrе и ирастръгаc эз< / гонимъ б<вааше бёсомъ скозё 

поустъинk въпросj же и и%съ г%л\ како ти им\ естъ / онъ же рече / 

леnеонъ / ёко бёси мноsи / вънидэ вънь / и молиш\ и да не повелjтъ 

имъ въ бездънэ итj / бё же тоу стадо свинjи много пасомо въ горё / 

и мл%ш\ и да повелитъ имъ вънjтj / и повелё и ишедъше бёси от чл%ка 

вънидэ въ свиниc / и оустръми с\ стадо побрёгоу въ езеро / и истопе 

видёвъше же пасэштиj бъивъшее бёжаш\ и възвёстиш\ въ градё / и 

въ селёхъ / и изjдэ видётъ бъивъшааго / и придэ кь ис%ви и обрётэ 

чл%ка сёд\rа из негоже бёси изидэ / облъчена и съм<сл\rа при ногоу 

ис%воу / и оубоёш\с\ молёаше же с\ емоу мэжь из него же бёси изидэ 

/ да би сь нимъ б<лъ / w'т(поусти же и и%съ г%л\ възвратjс\ въ домъ 

твои и повёдаи елико ти сътвори бъ и иде по въсемоу градоу повёдаc 

елико сътвори емоу и%съ 

(Лк., 8; Асем. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  XXIIVV  

Граматыка:  Паходжанне канчаткаў асабовых форм дзеяслова. 

У аўдыторыі: 

Фанетыка 

1. Паўтарыце ўсе вынікі дзеяння тэндэнцыі да ўзыходзячай гучнасці склада. 

2. Паўтарыце ўсе вынікі дзеяння тэндэнцыі да гармоніі склада. 

Практычнае заданне: 

1. Аднавіце праславянскі выгляд слоў: 

дъска – дъштица, плоск=и – плоштадь, обрёсти – обр\штэ, ноудити – нэжда – 

ноудьма „пад прымусам, з-за неабходнасці‟, льштати „блішчаць‟ – лъскъ, можданъ 

„мазгавы‟ – мозгъ, господь – госпожда, тьсть – тьшта. 

2. Аднавіце раннепраславянскі выгляд слоў сучаснай беларускай мовы: рачны, пяшчаны, 

можа, люблю, варожы, душа, свечка, снежны. 

3. Пераўтварыце праславянскія формы ў стараславянскія: 

*stъlpъ, *gěrъ, *otьkomь, *xelmъ, *olkъtь, *zmьjь, *ronkьjь, *gъbn ti, *dъrgěti. 

4. Аднавіце праславянскі выгляд стараславянскіх слоў: 

грёсъ, ножь, жажда, проштенъ, сърёчати, в\нэти, пишта, дроужьба, величаиши, 

строжаиши, млъчати, съносё, трёти, краваи. 

5. Вызначце пазіцыю рэдукаваных ъ +и, и+: 

нов=+и, м< +k, синии+, тишаи+ши, достоaни+d, копи+d, би+k, добр=+и, весели+d. 

Дома: 

Граматыка 

1. Паўтарыце ўсе граматычныя заданні да занятку II – VI (абсалютныя і адносныя часы 

дзеяслова). 

2. Паходжанне канчаткаў асабовых форм дзеяслова. 

 

Сігматычны  архаічны аорыст 

Адз. л. 

1 ас. *ved-s-ŏm > *vēsŭm > *věsъ > вёсъ 

(ds>ss>s) 
 

2 ас. *ved-ĕ-s>*vēde>*věde>вёде  

 
3асл. *ved-ĕ-t>*vēde>*věde>вёде 

Мн. л. 

1 ас. *ved-s-ŏ-mŏs > *vēsomŭs > *věsomъ > 
вёсомъ       

(ds>ss>s) 

2 ас. *ved-s-tĕ > *vēste > *věste > вёсте  

 

3 ас. *ved-s-nt > *vēsent > *vēsę > вёс\# 
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Цяперашні час 

Адз. л. 

1 ас. *ved-om>ведэ 

 

 
 

 

 

2 ас. *ved-e-si > ведеши 

(*s>x па аналогіі з 

дзеясловам IV класа, а 

x>š: *xvalisi > хвалиши) 

 
3асл. *ved-e-tĭ > 

*vedetь>*vedetъ> ведетъ 

(ь>ъ) 

Мн. л. 

1 ас. *ved-e-mŏs >  

*vedemŭs>vedemъ> ведемъ 

Часам – ведемы: 

a) пад уплывам займенніка; 

b) перад пачатковым и- 

наступнага слова 

2 ас. *ved-e-te > ведете 

3 ас. *ved-o-ntĭ > *ved tь > 

*ved tъ > ведэтъ (I,II) 

*znaj-o-ntĭ > *znaj tь> 

*znaj tъ > знаkтъ (III) 

*xvali-ntĭ > *xvalętь > 

*xvalętъ > хвал\тъ(IV) 

Парн. л. 

1 ас. ведевё (магчыма, пад 

уплывам займенніка азъ 

у 1 ас парн. л. - вё) 

 
 

 

2 ас. *ved-e-tā >*vedeta> 
ведета 

 
 
 
3 ас. *ved-e-tŏn > 

*vedetĕn > *vedete > 

ведете (о//е) 

 

Практычнае заданне: 

1. Пісьмова праспрагайце ў цяперашнім часе, аорысце і імперфекце дзеясловы  

пешти (пек-ти), любити, бьрати. 

2. Праспрагайце ва ўсіх формах аорыста дзеясловы пасти і доумати. 

3. Зрабіце граматычны аналіз дзеясловаў у тэксце. 

аченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси / привёс\ емоу 

длъжникъ единъ длъженъ тъмоk талантъ / не имэrоу же 

емоу чесо въздати / повелё господь его да продад\тъ и / и 

женэ его и ч\да и въсе елико имёаше и отъдатj / и падъ же оубо 

работъ кланёаше с\ глаголc / господj / потърпи на мънё и въсе тj 

въздамъ / милосръдовавъ же господь раба того поустj и и длъгъ 

отъпоусти емоу / ишедъ же работъ обрёте единого отъ клеврётъ 

своихъ jже бё длъженъ емоу сътомъ пён\зь и емъ и давълёаше 

глагол\ / даждъ ми имъже ми еси длъженъ падъ же клеврётотъ 

молёаше и глагол\ / потръпи на мьнё / и все ти въздамъ / онъ же не 

хотёаше нъ ведъ и въсади и въ темъницэ доньдеже въ'з(дастъ емоу 

длъгъ весь / видёвъше же клеврёти бъивъшаа / съжалиш\ си зёло и 

пришедъше съказаш\ господиноу своемоу въсё б<въшаа / тогда 

прjзъвавъ и господинъ его глагола емоу / рабе лэкав<и весь длъгъ твои 

отъпоустихъ тебё / понеже оумоли м\ / не подобааше лj и тебё 

помиловати клеврёта твоего ёко и азъ т\ помиловах / и прогнёвавъ с\ 

господь его прёдастъ и мэчjтелемъ / 

(Мф., 18; Асем. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  XXVV  

Граматыка:  Загадны лад дзеяслова. 

Умоўны лад дзеяслова. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

1. Умоўны лад дзеяслова. 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 146–147; 
Хабургаев, 1986, с. 208–209] 

 

дапаможны дзеяслоў 

б=ти ў аорысце (!) 
+ 

дзеепрыметнік прошлага часу 

на -лъ 

б=хъ  сэдилъ, б= сэдилъ 

Заўвагі: 

*Сучасная часціца бы ва ўмоўных канструкцыях – гэта былая форма 2, 3 асобы 

аорыста ад дзеяслова б=ти. 

**Калі папярэднюю форму можна лічыць умоўным ладам прошлага часу, форму 

будучага складанага II часу (будучы просты ад дзеяслова б=ти + дзеепрыметнік 

на -лъ: бэдэ сътворилъ) можна вызначыць як умоўны лад будучага часу. 

2. Загадны лад дзеяслова.  
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 147–149; 
Хабургаев, 1986, с. 205–208] 
 

Аналітычная форма 

(выкарыстоўваецца для 3 асобы множнага ліку). 

да + 

будучы просты час дзеяслова, 

тоесны цяперашняму 

(дзеясл. занятак III) 

да дёлаkтъ 

 

Сінтэтычная форма 

Асоба Суфікс Канчатак 

Адз. л. 

2 

3 

 

-и- 

-и- 

 
- 

- 

         I клас       III і IV клас  

Мн. л. 

1 
2 

 

-ё- 

-ё- 

 

-и- 

-и- 

 

-мъ 

-те 

Парн. л. 

1 
2, 3 

 

-ё- 

-ё- 

 

-и- 

-и- 

 

-вё 

-та 
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Заўвагі: 

    *У дзеясловаў IV класа форма загаднага ладу ў адзіночным ліку супадае з асновай 

дзеяслова. Напрыклад, люби, хвали (2 і 3 асобы адз. л.) 

  **Суфікс загаднага ладу -ё- дыфтангічнага паходжання: *oð > ё. 

***Суфікс -и- таксама дыфтангічнага паходжання: *oð > и (пьци, рьци – адбылася  

II палаталізацыя). 

Асоба 1 спражэнне 2 спражэнне 

Адз. л. 
2, 3  

 

неси 

 

пиши 

 

дёлаи 

 

хвали 

 

гори 

Мн. л. 

1  

2  

 

несё-мъ 

несё-те 

 

пишимъ 

пишите 

 

дёлаимъ 

дёлаите 

 

хвалимъ 

хвалите 

 

горимъ 

горите 

Парн. л. 

1  
2, 3  

 

несё-вё 

несё-та 

 

пишивё 

пишита 

 

дёлаивё 

дёлаита 

 

хваливё 

хвалита 

 

горивё 

горита 

 

Нетэматычныя дзеясловы + видёти 

Адз. л. 
2, 3  

 

бэди 

 

aждь 

 

даждь 

 

вёждь 

 

виждь 

Мн. л. 

1  

2  

 

бэдёмъ 

бэдёте 

 

aдимъ 

aдите 

 

дадимъ 

дадите 

 

вёдимъ 

вёдите 

 

видимъ 

видите 

Парн. л. 

1  

2, 3  

 

бэдёвё 

бэдёта 

 

aдивё 

aдита 

 

дадивё 

дадита 

 

вёдивё 

вёдита 

 

видивё 

видита 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 147–149; 
Хабургаев, 1986, с. 205–208] 

Дома: 

Граматыка 

1. Паўтарыце ўтварэнне адносных часоў дзеяслова (граматычнае заданне да занятку III): 

 перфект  – прошлы закончаны або прошлы апісальны I; 

 плюсквамперфект – папярэдні мінулы або прошлы апісальны II; 

 будучы складаны I – утвараецца ад дзеясловаў незакончанага 

трывання (а будучы просты – ад дзеясловаў 

закончанага трывання); 

 будучы складаны II – закончаны. 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 143–146; 
Хабургаев, 1986, с. 190–192, 203–205] 

 

 

2. Вывучыце тэмы: 

– “Утварэнне сінтэтычных і аналітычных форм загаднага ладу дзеяслова”; 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 147–149; 

Хабургаев, 1986, с. 205–208] 

– “Утварэнне форм умоўнага ладу дзеяслова”. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 146–147; 
Хабургаев, 1986, с. 208–209] 
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Практычнае заданне: 

1. Праспрагайце ў формах загаднага і ўмоўнага ладу дзеяслоў доумати. 

2. Пераўтварыце праславянскія формы ў стараславянскія: 

2 ас. адз. л. – *rьk-o-ð-s, *mog-o-ð-s, *pisj-o-ð-s, *jěd-j-ĭ-s, *dad-j-ĭ-s; 

3 ас. адз. л. – *rьk-o-ð-t, * jěd-j-ĭ-t, *dad-j-ĭ-t; 

2 ас. мн. л. – *rьk-o-ð-te, *mog-o-ð-te. 

3. Вызначце граматычную форму дзеясловаў: 

доумаk, доумахъ, доумаахъ, dсмь доумалъ, бёахъ доумалъ, бёхъ доумалъ, dсмь 

б=лъ доумалъ, начьнэ доумати, бэдэ доумати, бэдэ доумалъ, б=хъ доумалъ, 

бимь доумалъ, доумаи, да доумаdтъ. 

4. Зрабіце граматычны аналіз тэксту. 

нэ притъчэ прёдъложи jмъ гл%\ / оуподоби с\ ц%рствие н%бское / 

ч%коу сёвъшюмоу доброе сём\ на селё своемь съп\штемъ же 

ч%комъ / приде врагъ его / j всё плёвелъ / по срёдё пьшениц\ 

j отиде / егда же проз\бе трёва / j плодъ сътвори / тъгда ави с\ j 

плёвелъ / пришедъше раби г%ноу рёш\ / г%и не добро ли сём\ сёлъ еси 

на селё твоемь / отъкэдоу оубо jматъ плёвелъ / онъ же рече jмъ 

врагъ ч%скъ се сътвори / раби же рёш\ емоу / хоштеши ли оубо да 

шьдъше jсплёвемъ c / онъ же рече ни еда въстръгаkште плёвелъ / 

въстръгнете коупъно съ нимь j пьшеницэ / оставите коупъно расти обое 

до ж\тв< / j въ врём\ ж\твё рекэ дёлателемъ / съберёте пръвёе 

плёвелъ / j съв\жате c въ сноп< ёко жешти c / а пьшеницэ 

съберёте въ житьницэ моk /  

(Мф., 13; Зогр. ев.) 
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ЗЗААННЯЯТТААКК  XXVVII  

Граматыка: Словы, якія абазначаюць лікі. 

У аўдыторыі: 

Граматыка 

1. Лічбавае значэнне літар кірыліцы (паўтарэнне). 
[Кривчик, Можейко, 1985, с. 20–21; 
Хабургаев, 1986, с. 42–43] 

2. Граматычная стракатасць слоў, якія абазначаюць лікі ў стараславянскай мове: 

– простыя, складаныя і састаўныя лічэбнікі; 

– зборныя лічэбнікі; 

– парадкавыя лічэбнікі; 

– няпэўна-колькасныя лічэбнікі 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 126–131; 

Хабургаев, 1986, с. 175–178] 

Практычнае заданне: 

1. Вызначце тып скланення кожнага з колькасных лічэбнікаў: 

1 – dдинъ (-а, -о) 

2 – дъва  (дъвё) 

3 – триd  (трьd), три 

4 – чет=ре, чет=ри 

5 – п\ть 

6 – шесть 

7 – седмь 

8 – осмь 

9 – дев\ть 

10 – дес\ть 

100 – съто 

1000 – т=с\штa, т=сэштa 

10 000 – тьма, несвёда 

 
2. Прачытайце сказы, раскрываючы лічбавае значэнне літар кірыліцы; вызначце разрад і 

форму слоў, якія абазначаюць лікі; перакладзіце сказы на сучасную беларускую мову: 

 рече же къ нимъ притъчэ гл%\•к=и чк%ъ отъ васъ імы съто овьць•і погоубль 

единэ отъ нихъ • не оставитъ ли дев\ти дес\тъ і дев\ть въ 

поуст=ни•идетъ въ слёдъ пог=бъш\c дондеже обр\штетъ k  (Зогр. ев.); 

 і не помьните ли•егда п\ть хлёбъ прёломихъ•вь п\ть т=с\шть / і колико 

кошь оукроухъ вьз\сте • гл%аше емоу •в%і• і егда седмиc в чет=ри т=с\шть 

/ колико кошьниць ісплъненьё оукроухъ вьзёсте• они же рёш\ •ж%• (Зогр. ев.); 

 дроугаа же падош\ на земли добрё • і даахэ плод< ово съто • ово шесть 

дес\тъ • ово •n• (Зогр. ев.); 

 гл%ааше пръвоумоу колицёмь длъжьнъ еси гн %оу своемоу • онъ же рече • •р %• 

мь мёръ олёа • онъ же рече приіми боукъви твоc • і сёдъ скоро напиши: 

•и%• по томь же дроугоумоу рече • ты же колицёмь длъженъ еси • онъ же 
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рече • сътомь коръ пьшениц\ • гла емоу • прими боукъви твоc і напиши •о%• 

(Зогр. ев.); 

 они же идэ / пак< же ишедъ въ шестэk и въ дев\тэk годинэ / сътвори 

такожде • вь единэk же на дес\те годинэ ишедъ • обрёте дроуг=k 

стоcшт\ праздън= (Мар. ев.); 

 наченъшю же емоу сът\зати с\ о словеси • привёс\ емоу длъжьникъ единъ 

длъженъ тъмоk талантъ (Асем. ев); 

 въпроси же его іс% гл %\ • что им\# естъ онъ же рече • легеонъ (Сав. кн.); 

 въ лёто отъ сътво'рениё мир(оу •sф %а• инъди'кта•s%•( (Надпіс цара Самуіла). 

Дома: 

Граматыка 

Вывучыце скланенне лічэбнікаў dдинъ, дъва, триd, чет=ре. 

[Кривчик, Можейко, 1985, с. 126–131; 
Хабургаев, 1986, с. 175–178] 

Практычнае заданне: 

1. Прачытайце і перакладзіце сказы. Вызначце род, лік, склон лічэбнікаў:  

 събъравъшемъ же с\ імъ. рече iмъ пилатъ. кого хоштете отъ обою. 

отпоуштэ вамъ (Зогр. ев.); 

 отъвёштавъ же гл%ааше імъ. імёcи дьвё ризё да дастъ не имэштюмоу 

(Зогр. ев.); 

 тогда посла дъва оученика гл%\. идёта въ весь • еже естъ прёмо вама  

(Зогр. ев.); 

 бё іона вь чрёвё к+итовё • три дни • три же ношти (Зогр. ев.); 

 і гл%аш\ емоу • да шьдъше коупимъ • дъвёма сътома пён\зъ хлёб=  

(Зогр. ев.); 

 никотер= же рабъ • не можетъ дъвама гн%ома работати (Зогр. ев.); 

 а дроузи оученици корабицьмь придэ не бёш\ бо далече отъ земл\ • нъ ёко 

дъвё сътё лактъ (Мар. ев.); 

 не сёдъ ли прёжде съвёштаваатъ аште силънъ естъ / съ дес\тиk 

т=сэштъ сърёсти гр\дэштааго / съ дъвёма дес\тъма т=сэштама на нь 

(Мар. ев.). 
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ССттаарраассллааввяяннссккііяя  ааззббууккіі  

назва літары 

кірыліца глаголіца 
гукавае 

значэнне напісанне 
лічбавае 

значэнне 
напісанне 

лічбавае 

значэнне 

азъ а 1 ⰰ 1 [а] 

боук< б - ⰱ 2 [b] 

вёди в 2 ⰲ 3 [v] 

глаголи г 3 ⰳ 4 [g] 

добро д 4 ⰴ 5 [d] 

dсть е 5 ⰵ 6 [e] 

живёте ж - ⰶ 7 [ž‟] 

зёло s 6 ⰷ 8 [dz‟], [z] 

sемлa з (z) 7 ⰸ 9 [z] 

ижеи и 8 ⰺ 10 [i] 

иже i (j, y) 10 ⱏ,ⰹ 20 [i] 

(гервь) (n) - ⰻ 30 [g‟] 

како к 20 ⰼ 40 [k] 

людиd л 30 ⰽ 50 [l] 

м<слете м 40 ⰾ 60 [m] 

нашь н 50 ⰿ 70 [n] 

онъ о 70 ⱀ 80 [o] 

покои п 80 ⱁ 90 [p] 

рьц< р 100 ⱂ 100 [r] 

слово с 200 ⱃ 200 [s] 

тврьдо т 300 ⱄ 300 [t] 

оукъ оу (u) 400 ⱅ 400 [u] 

фрьтъ ф 500 ⱆ 500 [f] 

хёръ х 600 ⱇ 600 [х] 

отъ 'омега( w 800 ⱈ 700 [o] 

ци ц 900 ⱉ 900 [c‟] 

чрьвь ч (m) 90 ⱊ 1000 [č‟] 

ша ш - ⱋ - [š‟] 

шта r - ⱎ 800 [št‟] 

dръ ъ - ⱌ - [ŏ]/[-] 

dр= = (ы,ъи) - ⱌⱏ - [y] 

dрь ь - ⱍ - [ĕ]/[-] 

aть ё - ⱐ - [æ] 

(ю) ю - ⱑ - [ju] 

(а ятаванае) a - ⱐ - [jа] 

(э ятаванае) d - - - [je] 

(юс малы) \ (900) ⱔ - [en] 

(юс малы ятаваны) c - ⱗ - [jen] 

(юс вялікі) э - ⱘ - [оn] 

(юс вялікі ятаваны) k - ⱙ - [jоn] 

кси q 60 - - [ks] 

пси p 700 - - [ps] 

fита f 9 ⱚ - [f] 

ижица v 400 ⱛ - [i] [v] [u] 
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ССллооввыы  ппаадд  ццііттллаамм  

б%ъ   - богъ 

г%дь, г%ь   - господь 

г%лъ   - глаголъ 

гл%\   - глагол\ 

гл%k   - глаголk 

г%ъ   - господинъ 

д%хъ   - доухъ 

ер%самъ   - ероусалимъ, иdроусалимъ 

jс%   - исоусъ 

мл%срдва  - милосрьдовати 

м%ти   - мати 

н%бо   - небо  

н%бси   - небеси 

нн%бсхъ   - на небесёхъ 

н%ское   - небеское 

о%ць   - отьць 

о%че (wч%е)  - отьче 

пр%ркъ   - пророкъ 

ст%jтъ с\  - св\титъ с\ 

ст%аго   - сватааго 

с%нъ   - с<нъ 

х%ъ, х%съ   - христосъ 

цр%кви   - црькъви 

цр%ство, цр%сие  - цёсарьство 

ч%къ, ч%лкъ  - чловёкъ 
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ЛЛееккссііккаа--ггррааммааттыыччнныы  ааннаалліізз  ттээккссттуу  

 
69
петръ же стоaше на дворё . и пристэпи къ немоу една раба гл%эrи . и тъj бё 

съ jс%мъ галилеjскъjмъ . 
70
онъ же отврьже сG . прёдъ всёми глG не вёдё что 

гл%еши . 
71
ишъдъшю же емоу прёдъ врата . оузрё j дрuгаa раба и гл%а емоу . тоу 

и сь бё чл%къ съ jс%мъ назарёниномъ 

(Мф. 69-71; Сав. кн.) 

69 

петръ – наз., тып скланення на *ŏ, Наз. скл. адз. л. 

же – часціца 

стоaше – дзеяслоў, III клас, аорыст сігматычны, 3 ас. адз. л. 

на – прыназоўнік  

дворё – наз., тып скланення на *ŏ, М. скл. адз. л.  

и – злучнік 

пристэпи – дзеяслоў, IV клас, аорыст сігматычны, 3 ас. адз. л.      

къ – прыназоўнік 

немоу – займеннік 3-й асобы, Д. скл. адз. л.      

една – лічэбнік, Наз. скл. адз. л. 

раба – наз., тып скланення на *ā, Наз. скл. адз. л.       

гл%эrи: глаголэrи – дзеепрым. цяп. ч. незалежн. ст., ж. р. Наз. скл. адз. л.     

и – злучнік 

тъj – асаб. займеннік, Наз. скл. адз. л.      

бё – дзеяслоў, V клас, сцягнуты імперфект, 2 ас. адз. л. 

съ – прыназоўнік 

jс%мъ: jсоусомъ – наз., тып скланення на *ŏ, Тв. скл. адз. л. 

галилеjскъjмъ – прым., поўн. форма, Тв. скл. адз. л.       

70 

онъ – указ. займеннік, Наз. скл. адз. л.  

же – часціца 

отврьже сG – дзеяслоў, I клас, аорыст просты, 3 ас. адз. л. 

прёдъ – прыназоўнік 

всёми – займеннік, Тв. скл. мн. л. 

глG: глагол\ – дзеепрым. цяп. ч. незалежн. ст., м. р. Наз. скл. адз. л.        

не – часціца 

вёдё – дзеяслоў, V клас, аорыст, 2 ас. адз. л.  

что – займеннік, В. скл. адз. л.  

гл%еши: глаголеши – дзеяслоў, III клас, цяп. ч., 2 ас. адз. л. 

 

 

 

Пераклад: А Пѐтр стаяў на двары, і падыйшла дя яко адна рабыня, гаворачы: «І ты быў з 

Іісусам Галілейскім». Той жа адмовіўся перад усімі, гаворачы: «Не ведаю, пра што 

ты кажаш». Калі ж ѐн прыйшоў перад вароты, убачыла яго іншая рабыня і сказала 

яму: «Тут быў чалавек з Іісусам з Назарэта». 
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ССллооўўнніікк  

А 

а злучнік – а, але 

абиd прысл. – адразу ж, у гэты момант 

агн\, -\те наз. н.р. – ягня 

азъ займ. – я 

алеqандриa, -иc наз. уласн. ж.р. – Александрыя (горад у Егіпце)  

аминь (аминъ) часц. – сапраўды, няхай будзе так  

Б 

бисьръ, -а наз. м.р. – жэмчуг, бісер 

бити, биk, биdши дзеясл. – біць 

блато, -а наз. н.р. – балота  

блъха, -= наз. ж.р. – блыха  

блюсти, блюдэ, блюдеши дзеясл. – глядзець, сачыць  

блэдьно прысл. – распусна, непрыстойна 

бо злучнік – таму што, бо 

богатъ, -а, -о прым. – багаты 

богъ, -а наз. м.р. – бог 

бог<ни, -c наз. ж.р. – багіня 

братиa і братиa, -c наз. зборн. ж.р. – браты, паплечнікі, брацтва 

братръ і братъ, -а, мн.л. братрьё наз. м.р. – брат 

брьвъно, -а наз. н.р. – балка, бервяно 

брёгъ, -а наз. м.р. – бераг  

брёза, -= наз. ж.р. – бяроза 

брём\, -ене наз. н.р. – бярэмя, цяжар 

боуи, -a, -d прым. – неразумны 

боурa, -c наз. ж.р. – бура  

боук<, боукъве наз. ж.р. – літара  

б<ти, dсмь, dси дзеясл. – быць  

бэдэ, бэдеши (буд.ч.) – стаць 

нёсмь, нёси форма з адмоўем 

с<, сэшти дзеепрым. незал. ст. цяп.ч. 

В 

вашь, ваша, ваше займ. – ваш 

веселити с\, -лk с\, -лиши с\ дзеясл. – радавацца, весяліцца 

вести, ведэ, ведеши дзеясл. – весці  

вечерa, -c наз. ж.р. – вячэра  

видёти, виждэ, видиши дзеясл. – бачыць 
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вино, -а наз. н.р. – віно  

влад<ка, -= наз. м.р. – уладар  

влъкъ, -а наз. м.р. – воўк  

влъна, -= наз. ж.р. – 1. хваля; 2. воўна 

вода, -= наз. ж.р. – вада  

водити, вождэ, водиши дзеясл. – вадзіць 

вождь, -a наз. м.р. – правадыр 

возити, вожэ, возиши дзеясл. – вазіць 

воловьнъ, -а, -о прым. – валовы 

волъ, -оу наз. м.р. – вол 

волa, -c наз. ж.р. – воля  

врагъ, -а наз. м.р. – вораг 

врата, вратъ наз. н.р. мн.л. – вароты, дзверы 

вратити, враштэ, вратиши дзеясл. – вярцець 

вратити с\ дзеясл. – вярцецца 

врьхъ, -оу наз. м.р. – верх  

врём\, -ене наз. н.р. – час 

въ прыназ. – у, к, на 

въвести, -ведэ, -ведеши дзеясл. – увесці  

въдати, въдамь, въдаси дзеясл. – аддаць 

възвеселити с\, -лk с\, -лиши с\ дзеясл. – ўзрадавацца, развесяліцца 

въздати, -дамь, -даси дзеясл. – аддаць 

въздрадовати с\, -радоуk с\, -радоуdши с\ дзеясл. – ўзрадавацца 

въздрёмати, -млk, -млdши дзеясл. – заснуць, задрамаць 

възмёрити, -рk, -риши дзеясл. – адмераць, намераць 

вълёсти, -лёзэ, -лёзеши дзеясл. – увайсці  

вънити, вънидэ, вънидеши дзеясл. – увайсці 

въпасти, -падэ, -падеши дзеясл. – патрапіць 

въпль, -a наз. м.р. – енк, крык 

въпрашати, -аk, -еши дзеясл. – пытацца 

въпрасити, -прошэ, -просиши дзеясл. – запытацца 

въсадити, въсаждэ, въсадиши дзеясл. – размясціць, уладкаваць 

въсиaти, -ak, -adши дзеясл. – заззяць 

въскрилиd, -иa наз. н.р. – край адзення, падол 

въстати, -станэ, -станеши дзеясл. – устаць  

въстръгати, -аk, -аdши дзеясл. – зрываць, вырываць 

въсaкъ, -а, -о займ. – усялякі, кожны 

въторицеk прысл. – паўторна, у другі раз 

в< займ. – вы 

в<a, -c наз. ж.р. – шыя 

вьсегда прысл. – заўсѐды 

вьсь, вьсa, вьсе займ. – увесь, уся, усѐ 

вёдёти, вёмь, вёси дзеясл. – ведаць 

вёкъ, -а наз. м.р. – вечнасць 

вёровати, -роуk, -роуdши дзеясл. – вераваць 

вётръ, -а наз. м.р – вецер 
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Г 

галилеjскъ, -а, -о прым. – галілейскі, з Галілеі 

глава, -= наз. ж.р. – галава  

глаголати, глаголk, глаголdши дзеясл. – гаварыць, казаць, прапаведаваць  

глаголъ, -а наз. м.р. – слова, прамова 

гладъ, -а наз. м.р. – голад 

гласъ, -а наз. м.р. – голас 

голэбь, -и наз. м.р. – голуб 

господь, -и наз. м.р. – Гасподзь 

гостиньникъ, -а наз. м.р. – гаспадар гасцініцы 

гостиньница, -\ наз. ж.р. – гасцініца 

гость, -и наз. м.р. – госць 

градъ, -а наз. м.р. – горад 

грахъ, -а  наз. м.р. – гарох 

грести, гребэ, гребеши, дзеясл. – веславаць 

гробъ, -а  наз. м.р. – магіла, склеп, грабніца 

грёхъ, -а  наз. м.р. – грэх, правіна 

грёшити, грёшэ, грёшиши, дзеясл. – грашыць 

грёшникъ, -а  наз. м.р. – грэшнік 

гр\сти, гр\дэ, гр\деши, дзеясл. – ісці, прыходзіць, падыходзіць 

 гр\д<, гр\дэшти дзеепрым. незал. ст. цяп.ч. – той, хто прыйдзе; той, што настане 

г<бнэти, г<бнk, г<бнеши дзеясл. – гінуць 

 г<бнэти гладъмь – паміраць ад голаду 

Д 

да часц., злучнік – каб, з мэтай, няхай 

давити, давлk, давиши дзеясл. – душыць 

далече прысл. – далѐка 

даръ, -оу наз. м.р. – дар, падарунак 

дати, дамь, даси дзеясл. – даць 

 даждь загадн. лад 

даaти, даk, даdши дзеясл. – даваць 

двигнэти, -нэ, -неши дзеясл. – пасунуць, перасунуць 

дворъ, -а наз. м.р. – двор 

длъгъ, -а наз. м.р – доўг, абавязак, пазыка 

длъжьникъ, -а наз. м.р. – даўжнік 

добръ, -а, -о прым. – добры 

домъ, -оу наз. м.р. – дом 

дон+ьдеже злучнік – пакуль не  

достоинъ, -а, -о прым. – годны 

достоaти, достоk, достоиши дзеясл. – належыць 

дроугъ, -а наз. м.р. – сябра, таварыш 

дроужьба, -= наз. ж.р. – сяброўства  

дроужьнъ, -а, -о прым. прыналежны – сябраў 

дрёво, дрёвесе альбо дрёва наз. н.р. – дрэва 
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дрёводёлa, -c наз. м.р. – сталяр; той, хто працуе з дрэвам 

доухъ, -а наз. м.р. – дух 

доуша, -\ наз. ж.р. – душа 

доушити, доушэ, доушиши дзеясл. – душыць 

дъва ліч. – два 

дъждь, -a наз. м.р. – дождж 

дъшти і дъrи, -ере наз. ж.р. – дачка 

дьнь, дьне наз. м.р. – дзень 

дьньсь прысл. – сѐння 

дьньсьнъ, -а, -о прым. – сѐнняшні 

дёлатель, -a наз. м.р. – выканаўца, працаўнік 

Е 

египьтёнинъ і егvпьтёнинъ, -а наз. м.р. – егіпцянін 

единъ гл. dдинъ 

една гл. dдинъ 

еже гл. иже 

еликъ гл. dликъ 

елё гл. dлё 

ериха гл. иdриха 

етеръ, -а, -о займ. – нейкі, якісьці, адзін 

еrе гл. dштl 

Ж 

жажда, -\ наз. ж.р. – смага 

же часц., злучнік – жа, а 

желати, -аk, -аdши дзеясл. – жадаць, хацець 

жена, -= наз. ж.р. – жанчына 

женихъ, -а наз. м.р. – жаніх 

житель, -a наз. м.р. – жыхар 

жити, живэ, живеши дзеясл. – жыць 

жив<, живэшти дзеепрым. незал. ст. цяп.ч. 

житьница, -\ наз. ж.р. – свіран для хранення зерня 

жрёб\, -\те наз. н.р. – жарабя 

ж\ти, жьнk, жьнdши дзеясл. – жаць 

S 

sвёзда, -= наз. ж.р. – зорка 

sёло прысл. – вельмі, занадта 
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З 

заклати, заколk, заколdши дзеясл. – закалоць 

зан‟е і занd злучнік – бо, таму што 

заповёдь, -и наз. ж.р. – даручэнне, загад, запаведзь 

землa, -c наз. ж.р. – зямля 

земьнъ, -а, -о прым. – зямны 

змии, -a наз. м.р. – змей 

знати, -k, -dши дзеясл. – ведаць, быць знаѐмы 

зрьцало, -а наз. н.р. – люстэрка 

зъвати, зъвэ, зъвеши дзеясл. – клікаць 

И 

и злучнік – і  

и, a, d указ. займ. – ѐн, яна, яно 

иго, -а наз. н.р. – ярмо 

иже, aже, dже займ. – які, -ая, -ое 

иждити, иждивэ, иждивеши дзеясл. – растраціць 

иждивъ, иждивъши дзеепрым. незал. ст. пр.ч.  

из(ъ) прыназ. – з, ад 

избавити, -бавлk, -бавиши дзеясл. – пазбавіць, вызваліць, выратаваць 

изб<вати, -б<ваk, -б<ваdши дзеясл. – быць у вялікай колькасці, мець у вялікай 

колькасці 

 изб<вати хлёби – мець хлеба ў вялікай колькасці, шмат, больш, чым трэба 

изг<бнэти, -г<бнэ, -г<бнеши дзеясл. – загінуць 

изнести, -несэ, -несеши дзеясл. – вынесці, прынесці 

изёсти, -ёмь, -ёси дзеясл. – з‟есці, праесці 

изёд<, изёдэшти дзеепрым. незал. ст. цяп.ч. 

из\ти, изьмэ, изьмеши дзеясл. – вынуць 

илиa, -иc наз. уласн. м.р. – Ілля (імя) 

имёниd, -иa наз. н.р. – маѐмасць 

имёти, имамь, имаши дзеясл. – мець 

им\, имене наз. н.р. – імя 

инъ, -а, -о займ. прым. – іншы 

иоанъ, -а наз. уласн. м.р. – Іаанн, Ян (імя) 

исаиa, -иc наз. уласн. м.р. – Ісая (імя) 

искати, иштэ, иштеши дзеясл. – шукаць 

искоусити, -коушэ, -коусиши дзеясл. – паспытаць, паспрабаваць 

искоушениd, -иa наз. н.р. – спакуса 

исплёти, -плёвэ, -плёвеши дзеясл. – выпалаць (пустазелле) 

исповёдати, -аk, -аdши дзеясл. – прызнаваць 

истиньнъ, -а, -о прым. – сапраўдны 

истопити с\, -плk с\, -пиши с\ дзеясл. – патануць 

ист\sати, -аk, -dши дзеясл. – патрабаваць назад, спаганяць 

ити, идэ, идеши дзеясл. – ісці 

(и)шьдъ, (и)шьдъши дзеепрым. незал. ст. пр.ч. 

иштезнэти, -нэ, -неши дзеясл. – знікнуць 
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иdреи, -a наз. м.р. – іерэй, свяшчэннік 

иdриха, -= наз. ж.р. і иdрихонъ, -а наз. м.р. – Іерыхон (горад)  

I 

j гл.  и 

jсоусъ, -а наз. уласн. м.р. – Іісус (імя) 

n 

nеона, -= наз. ж.р. – гіена (вогненная), пекла 

К 

како прысл. – як 

кам<, камене наз. м.р. – камень 

капати, капаk, капаdши дзеясл. – капаць 

каперънаоумъ, -а наз. м.р. – Капернаўм (горад)  

каплa, -c наз. ж.р. – кропля 

класти, кладэ, кладеши дзеясл. – класці 

клеврётъ, -а наз. м.р. – таварыш, калега 

кл\ти, кльнэ, кльнеши дзеясл. – клясці, праклінаць 

кл\ти с\ дзеясл. – клясціся, прысягаць 

кожа, -\ наз. ж.р. – скура 

коза, -= наз. ж.р. – каза 

козьл\, -\те наз. н.р. – казляня 

кокотъ, -а наз. м.р. – певень 

колико (коликоу) ліч. – колькі 

коло, -есе наз. н.р. – кола 

конь, -a наз. м.р. – конь 

копиd, -иa наз. н.р. – кап‟ѐ 

корабль, -a наз. м.р. – карабель 

корень, корене наз. м.р. – корань 

кость, -и наз. ж.р. – костка, косць  

красти, крадэ, крадеши дзеясл. – красці 

кратъ прысл. – … раз(оў) 

крикъ, -а наз. м.р. – крык 

кричати, кричэ, кричиши дзеясл. – крычаць 

крьстъ, -а наз. м.р. – крыж 

крьrати, -аk, -аdши дзеясл. – хрысціць 

крёпъкъ, -а, -о прым. – моцны 

коупити, коуплk, коупиши дзеясл. – купіць 

коупьно прысл. – разам, адначасова 

къ прыназ. – да 

кънига, -= наз. ж.р. – кніга 

кънижьникъ, -а наз. м.р. – пісар; той, хто ведае закон 

къто займ. – хто 
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Л 

ладии, -иc наз. ж.р. – лодка, карабель 

левъ, -а, -о прым. – левы 

левъг+итъ і левnитъ, -а наз. м.р. – левіт 

лег+еонъ і леnеонъ, -а наз. м.р. – легіѐн; мноства 

ледъ, -оу наз. м.р. – лѐд 

ли часц., злучнік – альбо 

ликъ, -а наз. м.р. – хор, спеў 

лихва, -= наз. ж.р. – працэнты, ліхва 

лицемёръ, -а наз. м.р. – крывадушнік 

лишати с\, лишаk с\, лишаdши с\ дзеясл. – патрабаваць 

ловити, ловлk, ловиши дзеясл. – лавіць 

лоно, -а наз. н.р. – лона 

лъбъ, -а наз. м.р. – лоб 

лъгати, лъгэ, лъжеши дзеясл. – хлусіць 

льжь, -и наз. ж.р. – хлусня 

львъ, -а наз. м.р. – леў 

льнъ, -а наз. м.р. – лѐн 

лёто, -а наз. н.р. – год, лета 

любити, люблk, любиши дзеясл. – любіць, кахаць 

любодёица, -\ наз. ж.р. – непрыстойная, распусная жанчына 

люб<, любъве наз. ж.р. – любоў, каханне 

людиd, -ии наз. м.р. мн.л. – людзі 

лэкав<и, -аго наз. м.р. – д‟ябал 

лэкавъ, -а, -о прым. – дурны, злы 

М 

мати, -ере наз. ж.р. – маці 

медъ, -оу наз. м.р. – мѐд 

мести, метэ, метеши дзеясл. – месці 

меfодии, -иc наз. уласн. м.р. – Мяфодзій (імя) 

милосрьдовати, -оуk, -оуdши дзеясл. – праяўляць спачуванне, спагаду, спагадаць 

милъ, -а, -о прым. – милы 

  б<ти милъ – быць радасным, радавацца 

миръ, -оу наз. м.р. – 1. мір; 2. свет, сусвет 

миса, -= наз. ж.р. – талерка 

млънии, -иc наз. ж.р. – маланка 

млёко, -а наз. н.р. – малако 

множьство, -а наз. н.р. – мноства 

мои, моa, моd займ. – мой 

молити, молk, молиши дзеясл. – прасіць, маліць 

 молити с\ дзеясл. – маліцца 

морd, -a наз. н.р. – мора 

мосёовъ, -а, -о прым. прыналежны – Майсееў 

мошти, могэ, можеши дзеясл. – магчы 
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мрътвъ, -а, -о прым. – мѐртвы, памерлы 

мрёти, мьрэ, мьреши дзеясл. – паміраць 

моудити гл. мэдити 

моуха, -= наз. ж.р. – муха 

мъногъ, -а, -о ліч. прым. – шматлікі 

м< займ. – мы  

м<слити, м<шлk, м<слиши дзеясл. – думаць, раздумваць 

м<тарь, -a наз. м.р. – мытнік, збіральнік мыта 

м<ти, м<k, м<dши дзеясл. – мыць 

мьнии прым. – малодшы 

мёра, -= наз. ж.р. – мера, мерка 

мёрити, мёрk, мёриши дзеясл. – мерать 

мэдити, мэждэ, мэдиши і моудити, моуждэ, моудиши дзеясл. – марудзіць, вагацца 

мэдръ, -а, -о прым. – мудры, разумны 

мэжь, -a наз. м.р. – мужчына 

мvро, -а наз. н.р. – міра (пахучы алей, які ўжываецца ў хрысціянскіх абрадах) 

Н 

на прыназ. – на 

назарёнинъ, -а наз. м.р. – жыхар Назарэта 

наимьникъ, -а наз. м.р. – найміт, наѐмны работнік 

нарешти, -рекэ, -речеши дзеясл. – назваць 

 нарешти с\ дзеясл. – назвацца  

нарицати, -k, -dши дзеясл. – называць, даваць імя 

нас<тити, -с<штэ, -с<тиши дзеясл. – насыціць 

насэrьнъ, -а, -о прым. – сѐнняшні, актуальны 

наоутриa прысл. – на наступны дзень, назаўтра 

нач\ти, начьнэ, начьнеши дзеясл. – пачаць 

нашь займ. – наш 

не часц. – не 

небо, небесе наз. н.р. – неба 

ненависть, -и наз. ж.р. – нянавісць 

нести, несэ, несеши дзеясл. – несці 

неоудобь прысл. – цяжка, нязручна, з цяжкасцю 

ни часц. – ані 

николиже прысл. – ніколі 

никъто займ. – ніхто 

нога, -= наз. ж.р. – нага 

ножь, -а наз. м.р. – нож 

носити, ношэ, носиши дзеясл. – насіць 

носъ, -а наз. м.р. – нос 

нравъ, -а наз. м.р. – нораў, звычай 

нъ злучнік – але 

нёк<и, -аa, оd займ. – нейкі, якісьці 

нёсмь гл. б<ти 
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нэдити, нэждэ, нэдиши дзеясл. – прымушаць, змушаць 

нэдити с\ дзеясл. – спрабаваць, намагацца 

нэжда, -\ наз. ж.р. – патрэба, неабходнасць 

  нэждэ имёти – патрабаваць, мець патрэбу 

О 

облоб<зати, -аk, -аdши дзеясл. – пацалаваць 

облёшти, облёкэ, облёчете дзеясл. – апрануць 

обрёсти, обр\штэ, обр\штеши дзеясл. – знайсці 

обрёсти с\ дзеясл. – знайсціся 

обоути, -k, -dши дзеясл. – абуць 

об\зати, -аk, -аdши дзеясл. – абвязаць, перавязаць 

овъ, ова, ово займ. – той, тая, тое 

овьнъ, -а наз. м.р. – авен, баран 

одежда, -\ наз. ж.р. – адзенне, вопратка 

ожити, оживэ, оживеши дзеясл. – ажываць 

око, очесе і ока наз. н.р. – вока 

олёи, -a наз. м.р. – алей 

омочити, омочэ, омочиши дзеясл. – намачыць 

онъ, она, оно займ. – той, тая, тое 

оставити, -влk, -виши дзеясл. – пакінуць 

осьлъ, -а наз. м.р. – асѐл 

осьл\, -\те наз. н.р. – асляня 

осэдити, осэждэ, осэдиши дзеясл. – асудзіць 

осэжденъ, -а, -о дзеепрым. зал. ст. пр.ч. 

осэждати, осэждаk, осэждаdши дзеясл. – осуджаць 

отвръзати, отвръзаk, отвръзаdши дзеясл. – адкрываць, раскрываць 

отврьгнэти, отврьгнэ, отврьгнеши дзеясл. – адмовіцца 

отврьгнэти с\ дзеясл. – адмовіцца 

отврёсти, -връзэ, -връзеши дзеясл. – адкрыць, раскрыць 

отврёсти с\ дзеясл. – адкрыцца, раскрыцца 

отити, отидэ, отидеши дзеясл. – адысці 

отъ прыназ. – ад, з 

отъвёштати, -аk, -аdши дзеясл. – адказваць 

отъметати с\, -аk с\, -аdши с\ дзеясл. – адмаўляцца 

отърочьнъ, -а, -о прым. – той, каму прабачылі правіну 

отьць, -а наз. м.р. – бацька 

отьчьство, -а наз. н.р. – род, пакаленне, сям‟я, радзіма 

П 

пасти, падэ, падеши дзеясл. – упасці 

пасти, пасэ, пасеши дзеясл. – пасвіць 

пастоухъ, -а наз. м.р. – пастух 

паче прысл. – больш 

петръ, -а наз. уласн. м.р. – Пѐтр (імя) 
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печальнъ, -а, -о прым. – сумны 

пешти, пекэ, печеши дзеясл. – пячы 

питати с\, питаk с\, питаdши с\ дзеясл. – харчавацца, гадавацца 

питомъ, -а, -о дзеепрым. зал. ст. цяп.ч. – выкармлены 

плакати, плачэ, плачеши дзеясл. – плакаць 

плам<, пламене наз. м.р. – полымя 

плачь, -а наз. м.р. – плач 

плем\, племене наз. м.р. – племя 

плести, плетэ, плетеши дзеясл. – плесці 

плоути, пловэ, пловеши дзеясл. – плыць 

плёвелъ, -а наз. м.р. – пустазелле 

по прыназ. – па 

повелёти, -лk, -лиши дзеясл. – загадаць 

поганинъ, -а наз. м.р. – язычнік, не хрысціянін 

подавити, -влk, -виши дзеясл. – падавиць, заглушыць 

подобати, -аk -аdши дзеясл. – належаць, адпавядаць, мусіць 

подобити с\, -блk с\, -биши с\ дзеясл. – быць падобным 

подъметъ, -а наз. м.р. – падол, край адзення 

позобати, -k, -dши дзеясл. – скляваць 

покои, -a наз. м.р. – спакой, адпачынак 

полъ, -оу наз. м.р. – палова 

помётати, -аk, -аdши дзеясл. – кідаць 

пом\нэти і помёнэти, -нэ, -неши дзеясл. – узгадаць, прыпомніць 

попьрати, поперэ, попереши дзеясл. – патаптаць 

послёдь прысл. – потым, пазней 

посълати, посълk, посълdши дзеясл. – паслаць 

потрьпёти, -плk, -пиши (на каго-н.) дзеясл. – праявіць цярплівасць (да каго-н.) 

прас\, -\те наз. н.р. – парася 

приближити с\, -жэ с\, -жиши с\ дзеясл. – наблізіцца 

привести, -ведэ, -ведеши дзеясл. – прывесці 

приведъ, приведъши дзеепрым. незал. ст. пр.ч. 

призъвати, -зовэ, -зовеши дзеясл. – паклікаць 

призъвавъ, -въши дзеепрым. незал. ст. пр.ч. 

прииждити, -иждивэ, -иждивеши дзеясл. – растраціць, патраціць звыш меры 

приимати, приdмлk, приdмлdши дзеясл. – прынімаць 

приключаи, -a наз. м.р. – выпадак 

 по приключаю – выпадкова 

прилежати, -э, -иши дзеясл. – знаходзіцца побач, клапаціцца 

прилёпити, -плk, -пиши дзеясл. – прыляпіць 

 прилёпити с\ дзеясл. – прыляпіцца, прыстаць 

присв\нэти, -нэ, -неши дзеясл. – завянуць 

пристэпити, -плk, -пиши дзеясл. – падысці 

прити, придэ, придеши дзеясл. – прыйсці 

пришедъ, -пришьдъши дзеепрым. незал. ст. пр.ч. 

притъча, -\ наз. ж.р. – прытча 

приcти, приимэ, приимеши дзеясл. – прыняць, узяць  

продаaти, -k, -dши дзеясл. – прадаваць, гандляваць 

пророкъ, -а, мн.л. пророци наз. м.р. – прарок 
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просити, прошэ, просиши дзеясл. – прасіць 

ïðîñ\, прос\шти дзеепрым. незал. ст. цяп.ч. 

прочь, -а, -о прым. – астатні 

пръвёd прысл. – раней, спачатку 

пръвъ, -а, -о ліч. прым. – першы, найлепшы 

пръстень, -е наз. м.р. – пярсцѐнак 

пръстъ, -а наз. м.р. – палец 

прёб=вати, -аk, -аdши дзеясл. – знаходзіцца, быць, заставацца 

прёдаaти, прёдаk, прёдаdши дзеясл. – 1. здраджваць, 2. перадаваць 

прёдати, прёдамь, прёдаси дзеясл. – 1. здрадзіць, 2. перадаць 

прёдъ прыназ. – перад 

прёждевъзлёганиd, -иa наз. н.р. – ляжанне на ганаровым месцы 

прёждесёданиd, -иa наз. н.р. – ганаровае месца 

прёльсть, -и наз. ж.р. – хараство 

прёстэпити, прёстэплk, прёстэпиши дзеясл. – парушыць, пераступіць 

поуст<ни, -c наз. ж.р. – пустыня, пустое месца 

пьнь, -a наз. м.р. – пень 

пьрьць, -а наз. м.р. – перац 

пьсъ, -а наз. м.р. – сабака 

пьтица, -\ наз. ж.р. – птушка 

пьтёньць, -а наз. м.р. – птушаня 

пьшеница, -\ наз. ж.р. – пшаніца 

пёниd, -иa наз. н.р. – спеў, песня 

пён\sь, -а наз. м.р. – дынар (грашовая адзінка), манета 

пёснь, -и наз. ж.р. – песня 

пёти, поk, поdши дзеясл. – пець  

п\ть ліч. – пяць 

пэт=, -ъ наз. н.р. толькі мн.л. – аковы, кайданы 

пэть, -и наз. м.р. – шлях 

Р 

раба, -= наз. ж.р. – рабыня 

работати, -аk, -dши дзеясл. – служыць 

рабъ, -а наз. м.р. – раб, слуга, нявольнік 

раб<ни, -c наз. ж.р. – рабыня, служанка, нявольніца 

равви і равьви наз. м.р. нескл. – настаўнік 

разгнёвати, -аk, -dши дзеясл. – раззлаваць 

раздёлити, -лk, -лиши дзеясл. – раздзяліць 

распэтиd, -иa наз. н.р. – скрыжаванне шляхоў, ростань 

расточити, -точэ, -точиши дзеясл. – растраціць 

растръгнэти, -нэ, -неши дзеясл. – разарваць, раз‟яднаць 

ремень, ремене наз. м.р. – рамень 

решти і реrи, рекэ, речеши дзеясл. – сказаць, гаварыць 

риза, -= наз. ж.р. – вопратка 

родъ, -оу наз. м.р. – род, паходжанне, сваякі 

рожьць, -а наз. м.р. – стручок, плод ражковага дрэва 

ротити с\, роrэ с\, ротиши с\ дзеясл. – клясціся, даваць клятву, прысягаць 
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рёка, -= наз. ж.р. – рака 

р\дъ, -оу наз. м.р. – шэраг, парадак 

рэка, -= наз. ж.р. – рука 

рэкоpаниd, -иa наз. н.р. – рукапіс 

С 

садъ, -оу наз. м.р. – сад 

самарёнинъ, -а наз. м.р. – жыхар Самарыі 

самъ займ. – сам 

санъ, -оу наз. м.р. – сан, высокая пасада 

сапогъ, -а наз. м.р. – абутак, сандалі 

сватъ гл. св\тъ 

свекр<, свекръве наз. ж.р. – свякроў 

свиниa, -иc наз. ж.р. – свиння 

свои, своa, своd займ. – свой 

свётъ, -а наз. м.р. – святло 

свёшта, -\ наз. ж.р. – свечка 

св\тити, св\штэ, св\тиши дзеясл. – асвячац 

св\тити с\ дзеясл. – быць святым 

св\тъ і сватъ, -а, -о прым. – святы 

себе займ. – сябе 

село, -а наз. н.р. – поле, сядзіба 

сила, -= наз. ж.р. – сіла, моц 

синь, -a, -d прым. – сіні 

скотъ, -а наз. м.р. – буйная хатняя жывѐліна, скаціна 

слава, -= наз. ж.р. – слава 

сладъкъ, -а, -о прым. – салодкі 

слово, словесе наз. н.р. – слова 

слоуга, -= наз. м.р. – слуга 

слоужити, слоужэ, слоужиши дзеясл. – служыць 

слоужьба, -= наз. ж.р. – служба 

слъньце, -а наз. н.р. – сонца 

сл<шати, сл<шэ, сл<шиши дзеясл. – чуць, пачуць 

сльза, -= наз. ж.р. – сляза 

снёгъ, -а наз. м.р. – снег 

сръдьце, -а наз. н.р. – сэрца 

срьпъ, -а наз. м.р. – серп 

срёда, -= наз. ж.р. – сярэдзіна, асяроддзе, серада 

степень, степене наз. м.р. – прыступка, ступень 

стоaти, стоk, стоиши дзеясл. – стаяць 

старёи прым. – старэйшы 

стлъпъ, -а наз. м.р. – вежа, слуп 

стража, -\ наз. ж.р. – стража 

страна, -= наз. ж.р. – зямля, краіна, вобласць 

страхъ, -а наз. м.р. – страх 

страшьнъ, -а, -о прым. – страшны 

страшити, страшэ, страшиши дзеясл. – страшыць, палохаць 
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строупъ, -а наз. м.р. – рана, раненне 

ст<нэти, ст<нэ, ст<неши дзеясл. – стынуць, стыць 

стёна, -= наз. ж.р. – сцяна 

соухъ, -а, -о прым. – сухі 

соуша, -\ наз. ж.р. – суша 

съ прыназ. – з, са 

събьрати, -берэ, -береши дзеясл. – сабраць 

съвлёшти і съвлёrи, съвлёкэ, съвлёчеши дзеясл. – распрануць 

съвёдётель, -a наз. м.р. – сведка 

съвёдётельство, -а наз. н.р. – сведчанне 

съгрёшити, -шэ, -шиши дзеясл. – согрешить 

съг<нэти, съг<нэ, съг<неши дзеясл. – згінуць, загінуць 

съдравъ, -а, -о прым. – здаровы 

съмръть, -и наз. ж.р. – смерць 

съм<слити, съм<шлk, съм<слиши дзеясл. – 1. падумаць; 2. быць у сваім розуме, 

дзейнічаць разумна 

сънъ, -а наз. м.р. – сон 

съньмиrе, -а наз. н.р. – месца сходаў, сход 

съньмъ, -а наз. м.р. – сход 

сънёдь, -и наз. ж.р. – ежа, страва 

сърётениd, -иa наз. н.р. – сустрэча, сустраканне 

съсэдъ, -а наз. м.р. – пасудзіна 

сътворити, -рk, -риши дзеясл. – стварыць, зрабіць 

съто ліч. – сто 

сът\sати с\, -аk с\, -dши с\ дзеясл. – спрачацца, дыскутаваць 

съходити, съхождэ, съходиши дзеясл. – спускацца, прыходзіць зверху ўніз 

с<нъ, -оу наз. м.р. – сын 

сь, си, се займ. – гэты, гэта, гэта 

сьде прысл. – тут 

сёдалиrе, -а наз. н.р. – месца для сядзення, крэсла 

сёти і сёaти, сёk, сёdши дзеясл. – сеяць 

сёc, сёcшти дзеепрым. незал. ст. цяп.ч. 

сёcj – сейбіт 

с\ займ. – сябе 

сэдии, -\ наз. м.р. – суддзя 

сэдити, сэждэ, сэдиши дзеясл. – судзіць 

сэдъ, -а наз. м.р. – суд 

сэпрэгъ, -а наз. м.р. – парная запрэжка коней, валоў і пад. 

сэчьць, -а наз. м.р. – сучок 

сэшти гл. б<ти 

Т 

такъ, -а, -о займ. прым. – такі 

талантъ, -а наз. м.р. – талант (грашовая адзінка) 

тать, -и наз. м.р. – злодзей 

твои, твоa, твоd займ. – твой 

тврьдъ, -а, -о прым. – цвѐрды 
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тельць, -а наз. м.р. – цяля 

тесть, -и наз. м.р. – цесць  

тешта, -\ наз. ж.р. – цешча 

тешти і теrи, текэ, течеши дзеясл. – цячы, бегчы 

тлъкнэти, тлъкнэ, тлъкнеши дзеясл. – штурхнуць, пастукаць 

то гл. тъ 

тогда (тъгда) прысл. – тады 

точило, -а наз. н.р. – прэс для вінаграду 

тръгъ, -а наз. м.р. – рынак 

тръжиrе, -а наз. н.р. – гандлѐвая плошча 

трьниd, -иa наз. н.р. – пустазелле 

тоу прысл. – тут, там 

тъ, та, то займ. – гэты, гэта, гэта 

т< займ. – ты 

т<к<, т<къве наз. ж.р. – гарбуз 

тьма і тъма, -= наз. ж.р. – вялікая, незлічоная колькасць 

тьмьница, -\ наз. ж.р. – вязніца 

тёло, -есе наз. н.р. – цела 

ОУ 

оубивати, -k, -еши дзеясл. – забіваць 

оубиица, -\ наз. м.р. – забойца 

оубо прысл. – жа, таму, бо 

оуже прысл. – ужо 

оузьрёти, оузьрk, оузьриши дзеясл. – убачыць 

оукрёпити, -плk, -пиши дзеясл. – умацаваць, зрабіць моцным 

оупитанъ, -а, -о прым. – выкармлены 

оуподобити с\, -блk с\, -биши с\ дзеясл. – зрабіцца падобным 

оусрамлaти с\, -ak с\, -adши с\ дзеясл. – саромецца 

оусёкнэти, оусёкнэ, оусёкнеши дзеясл. – адсекчы галаву 

оусоугоубити, -блk, -биши дзеясл. – умацаваць, падвоіць 

оутро (ютро, vтро), -а наз. н.р. – раніца 

оухо, оушесе і оуха наз. н.р. – вуха 

оучитель, -a наз. м.р. – учитель 

оуaти, оуимэ, оуимеши дзеясл. – отнять, взять 

Ф 

фарисеи, -a наз. м.р. – фарысей, член старажытнай іудзейскай секты; перан. крывадушны 

чалавек, ханжа 

F 

fома, -= наз. уласн. м.р. – Фама (імя) 
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Х 

халэга, -= наз. ж.р. – агароджа, плот 

хвалити, хвалk, хвалиши дзеясл. – хваліць 

хлёбь, -а наз. м.р. – хлеб 

ходити, хождэ, ходиши дзеясл. – хадзіць 

хотёти, хоштэ, хоштеши дзеясл. – хацець, жадаць 

христ(ос)ъ, -а наз. уласн. м.р. – Хрыстос (імя) 

W 

t гл. отъ 

wч%е гл. отьць 

Ц 

црьк<, црькъве наз. ж.р. – царква 

цёсарьство, -а наз. н.р. – царства, панаванне, улада 

Ч, M 

чии, чиa, чиd займ. – чый, чыя, чыѐ 

чинъ, -оу наз. м.р. – чын, пасада 

чловёкъ, -а наз. м.р. – чалавек 

чръвь, -и наз. м.р. – чарвяк 

чрёво, -а наз. н.р. – жывот, чэрава, страўнік 

чьто займ. – што 

чоудо, -есе наз. н.р. – дзіва 

чюти, чюk, чюdши дзеясл. – адчуваць, чуць 

ч\до, -а наз. н.р. – дзіця 

ч\сть, -и наз. ж.р. – частка 

Ш 

шьдъ гл. ити 

ё 

ёзва гл. aзва 

Ю 

юноша, -\ наз. м.р. – юнак, малады чалавек 

ютро гл. оутро 
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A 

aдъ, -оу наз. м.р. – атрута 

aзва, -= наз. ж.р. – рана, парэз 

 aзв= възложити – параніць 

aко прысл., выкл., злучнік – таму што, як, калі 

aкъ, -а, -о займ. прым. – які 

aсти, aмь, aси дзеясл. – есці 

D 

dгда злучнік – калі 

dго гл. и, a, d 

dдинъ, -а, -о ліч., займ. – адзін 

dлень, dлене наз. м.р. – алень 

dликъ, -а, -о займ. – які, -ая, -ое (паводле колькасці) 

dлё прысл. – ледзь 

dмоу гл. и, a, d 

dштl і drе прысл. – яшчэ 

dю гл. и, a, d 

Э 

эже, -а наз. н.р. – канат, вяроўка 

эза, -= наз. ж.р. – аковы, кайданы 

C 

cже гл. иже, aже, dже 

cдро прысл. – хутка 

cдръ, -а, -о прым. – хуткі 

Q 

qениa, -c наз. уласн. ж.р. – Ксенія (імя) 

V 

vтро гл. оутро 
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ССппіісс  ссккааррааччээнннняяўў  

 

Асем. ев. – Асеманіева евангелле 

Зогр. ев. – Зографскае евангелле 

л. Унд. – лісткі Ундольскага 

Мар. ев. – Марыенскае евангелле 

Астр. ев. – Астрамірава евангелле 

Сав. кн. – Савіна кніга 

Супр. рук. – Супрасльскі рукапіс 

 

 
 

Мовы: 

 

андзеясл. – англійская 

гр. – грэчаская 

інд.-еўр. – індаеўрапейская 

іран. – іранская 

іт. – італьянская 

лац. – лацінская 

лат. – латышская 

літ. – літоўская 

ням. – нямецкая 

пол. – польская 

рус. – руская  

скр. – санскрыт 

ст.-інд. – старажытнаіндыйская 

ст.-сл. – стараславянская 

чэш. – чэшская 
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ППыыттаанннніі  ддаа  ээккззааммееннуу  

1. Паняцце пра праславянскую і стараславянскую мовы. 

2. Кірылічныя помнікі стараславянскай мовы. Глагалічныя помнікі стараславянскай мовы. 

3. Індаеўрапейская сістэма галосных і яе пераўтварэнні ў праславянскай мове.  

4. Манафтангізацыя індаеўрапейскіх дыфтонгаў. Дыфтонгі ў ранней праславянскай мове. 

5. Індаеўрапейская сістэма зычных і яе пераўтварэнні ў праславянскай мове.  

6. Пытанне пра мовы тыпу кентум і сатэм. Сатэмныя рэфлексы ў праславянскай мове. 

7. Узнікненне [х] у праславянскай мове. 

8. Лѐс індаеўрапейскіх насавых санантаў.   

9. Гісторыя сладаўтваральных плаўных у індаеўрапейскай мове.   

10. Тэндэнцыя да ўзыходзячай гучнасці склада і яе вынікі. 

11. З‟явы канца слова. 

12. Змяненне прыназоўнікаў-прыставак з насавымі, а таксама прыназоўнікаў на *-b і *-z. 

13. Пратэтычныя санорныя. 

14. Пераўтварэнне груп зычных у адпаведнасці з тэндэнцыяй да ўзыходзячай гучнасці 

склада. 

15. Закон аткрытага склада. 

16. Манафтангізацыя праславянскіх дыфтонгаў.   

17. Манафтангізацыя дыфтангічных спалучэнняў з насавымі.  

18. Лѐс спалучэнняў *tort, *tolt, *tert, *telt у праславянскай мове.   

19. Лѐс спалучэнняў *ort, *olt.   

20. Лѐс спалучэнняў рэдукаваных з плаўнымі ў праславянскай мове, з'яўленне санантаў 

(*tъrt, *tъlt, *tьrt, *tьlt). 

21. Тэндэнцыя да гармоніі склада ў праславянскай мове і яе вынікі. 

22. Першая палаталізацыя заднеязычных. 

23. Другая палаталізацыя заднеязычных. 

24. Пытанне аб трэцяй палаталізацыі заднеязычных. 

25. Лѐс спалучэнняў *kvě, *gvě, *xvi.   

26. Пераўтварэнне спалучэнняў зычных з *j і з пярэднімі галоснымі (*bj, *vj, *mj, *tj, *dj, *kt, 

*gt, *st, *zt, *sk, *zg).  

27. Пераўтварэнне спалучэнняў зычных з *j (ранні перыяд: *nj, *lj, *rj, *zj, *sj, *gj, *kj, *xj).  

28. Пераўтварэнне галосных у спалучэннях з *j.  

29. Моцная і слабая пазіцыі рэдукаваных ъ і ь.  
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30. Падзенне і вакалізацыя рэдукаваных. Лѐс рэдукаваных у стараславянскіх помніках. 

31. Узнікненне і лѐс рэдукаваных ы + і и+. 

32. Сістэма галосных ў стараславянскый мове. 

33. Сістэма зычных у стараславянскай мове. 

34. Спалучальнасць зычных з галоснымі ў праславянскай мове (стараславянскай мове). 

35. Асноўныя чаргаванні галосных у стараславянскай мове.  

36. Асноўныя чаргаванні зычных у стараславянскай мове. 

37. Класіфікацыя праславянскіх гукаў паводле ступені гучнасці. Асаблівасці пабудовы 

склада. 

38. Катэгорыя роду ў праславянскай і стараславянскай мове. 

39. Тыпы катэгорыі імя ў праславянскай і стараславянскай мовах. 

40. Скланенне на *ā, *jā. 

41. Скланенне на *ŏ, *jŏ. 

42. Скланенне на зычны. 

43. Скланенне на *ū, *ŭ. 

44. Скланенне на *ī. 

45. Кароткія прыметнікі. Асаблівасці іх семантыкі і скланення. 

46. Паходжанне і значэнне поўных прыметнікаў. 

47. Скланенне поўных прыметнікаў. 

48. Ступені параўнання прыметнікаў. 

49. Узнікненне і развіццѐ катэгорыі ліку. 

50. Граматычная стракатасць лічэбнікаў у стараславянскай мове.  

51. Асабовыя займеннікі і іх скланенне.  

52. Неасабовыя займеннікі і іх скланенне.  

53. Архаічнасць сістэмы займеннікаў. 

54. Сістэма часоў стараславянскага дзеяслова. Абсалютныя і адносныя часы. Тыпы 

дзеяслоўных асноў. 

55. Інфінітыў і супін.  

56. Спражэнне дзеясловаў у цяперашнім часе. 

57. Будучыя часы дзеяслова. Асноўныя чаргаванні зычных у стараславянскай мове.  

58. Значэнне імперфекта. Спражэнне ў імперфекце. 

59. Значэнне аорыста. Спражэнне ў аорысце. Віды аорыста. 

60. Перфект. 

61. Плюсквамперфект. 
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62. Загадны лад дзеяслова, аналітычныя і сінтэтычныя формы. 

63. Умоўны лад дзеяслова. 

64. Узнікненне дзеяслоўнага трывання. 

65. Дзеепрыметнікі незалежнага стану цяперашняга часу. Іх утварэнне і асаблівасці 

скланення. 

66. Дзеепрыметнікі залежнага стану цяперашняга часу. Іх утварэнне і асаблівасці скланення. 

67. Дзеепрыметнікі незалежнага стану прошлага часу. Іх утварэнне і асаблівасці скланення. 

68. Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу. Іх утварэнне і асаблівасці скланення. 

69. Давальны самастойны. 

70. Паходжанне некаторых склонавых канчаткаў імѐнаў. 

71. Паходжанне дзеяслоўных канчаткаў.  

72. Паходжанне суфіксаў дзеепрыметнікаў. 
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