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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 



Курс сучаснай беларускай мовы арыентуе выкладчыка на вытлумачэнне з’яў 

беларускай мовы ў іх структурна-семантычным і функцыянальна-камунікатыўным 

аспектах, на выяўленне адметных спецыфічных заканамернасцей, якія праяўляюцца 

на розных узроўнях беларускай мовы, на ўсебаковае вывучэнне беларускай мовы як 

жывой і рухомай з’явы, дапамагае зразумець яе дынаміку і асноўныя тэндэнцыі 

развіцця. Метадалагічная база курса мае на мэце правільную і навукова 

абгрунтаваную прэзентацыю звестак тэарэтычнага характару, скарэкціраваную з 

улікам ідыяэтнічнага нацыянальнага кампанента беларускай мовы, характару і форм 

яе сувязей з іншымі мовамі, найперш роднаснымі славянскімі. 

На лекцыйных і практычных занятках студэнты набываюць, засвойваюць і 

паглыбляюць веды па лексікалогіі і фразеалогіі сучаснай беларускай мовы ў такой 

ступені, каб усведамляць яе як грамадскую з’яву і пэўную семіятычную сістэму і 

дасканала валодаць яе лексічнымі сродкамі.  

Метады выкладання матэрыялу могуць быць розныя: яны, як правіла, залежаць 

ад складанасці тэмы і ступені падрыхтаванасці студэнтаў. Пэўную ўвагу неабходна 

звяртаць на тыя пытанні, якія адносяцца да дыскусійных або ўносяць новае ў 

асвятленне асобных фактаў мовы. У прыватнасці, гэта пытанні адносна дынамікі 

лексічнага складу беларускай літаратурнай мовы, новыя суадносіны ядра і 

перыферыі ў лексіцы, “аднаўленне” пэўных лексічных адзінак у актыўным 

ужыванні. 

Практычныя заняткі праводзяцца па тэмах, якія вызначаюцца выкладчыкам і 

зацвярджаюцца на кафедры. Іх мэта – замацаваць і паглыбіць тэарэтычныя веды. 

Методыка правядзення практычных заняткаў розная: індывідуальнае, франтальнае, 

паслядоўна-лінейнае або выбарачнае апытванне; выкананне практыкаванняў на 

зададзеную тэму; работа па гатовых табліцах і схемах; выкананне тэставых заданняў 

і тэстаў на камп’ютарах. Правільна арганізаваная сістэма практычных заняткаў 

спрыяе выпрацоўцы ў студэнтаў самастойных навуковых поглядаў на моўныя з’явы 

і працэсы, дапамагае ім грунтоўна авалодаць нормамі літаратурнай мовы, паскарае 

набыццё навыкаў лексічнага аналізу. 

Важнае значэнне ў працэсе засваення і замацавання ведаў і навыкаў мае 

лінгвістычны аналіз слоў, словазлучэнняў і сказаў. Для таго, каб лінгвістычны аналіз 

стаў сапраўдным эфектыўным навучальным сродкам, выкладчык павінен зыходзіць 

з адзіных навукова-метадычных прынцыпаў, сістэмнасці і строгай паслядоўнасці 

тлумачэння моўных з’яў. У залежнасці ад задач, якія ставяцца ў кожным канкрэт-

ным выпадку, лінгвістычны аналіз можа быць вусным ці пісьмовым, частковым ці 

поўным.  

Змест і задачы курса лексікалогіі скіраваны на тое, каб сфарміраваць у студэнтаў 

правільныя навуковыя погляды на ўсю складаную сістэму сучаснай беларускай мо-

вы, дапамагчы ім авалодаць яе літаратурнымі нормамі, набыць устойлівыя навыкі 

самастойнага аналізу лінгвістычных фактаў і з’яў, удасканаліць сістэму звязнага 

маўлення, пастаянна павышаць культуру маўлення. 

У выніку вывучэння курса лексікалогіі і фразеалогіі сучаснай беларускай мовы 

студэнты павінны ведаць: 

- тыпалагічную і генетычную характарыстыку лексікі беларускай мовы; 

- фразеалагічны склад сучаснай беларускай мовы; 

- літаратурныя нормы сучаснай беларускай мовы; 

- асноўныя лексічныя тэрміны, паняцці і катэгорыі сучаснай беларускай мовы; 



- умовы і формы моўнай камунікацыі. 

Павінны ўмець: 

- валодаць вуснай і пісьмовай разнавіднасцямі сучаснай беларускай літаратурнай 

мовы; 

- карыстацца асноўнымі моўнымі паняццямі і тэрмінамі ў іх сістэмна-

структурных сувязях; 

- валодаць маўленчай дзейнасцю ў сістэме стылёва-функцыянальных 

асаблівасцей беларускай літаратурнай мовы; 

- карыстацца асноўнымі метадамі лінгвістычнага аналізу; 

- валодаць методыкай рэферыравання тэксту і яго перакладу на беларускую 

мову. 



Праграма вучэбнага курса 

 

ЛЕКСІКАЛОГІЯ 

 

Слоўнікавы склад (лексіка) у сістэме мовы. Спецыфіка лексічных адзінак: 

узнаўляльнасць, непранікальнасць, цэльнааформленасць. Слова як знак. Значэнне 

слова і паняцце. Слова як адзінка мовы. Функцыі слова.  

Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы лексікалогіі. Метады 

даследавання лексікі. Сувязь лексікалогіі з лексікаграфіяй, фанетыкай, 

словаўтварэннем, марфалогіяй і сінтаксісам. Семасіялогія, этымалогія, 

дыялекталогія, анамасіялогія, стылістыка як розныя аспекты вывучэння слова. 

Суадносіны формы і зместу ў слове. Унутраная форма слова. Імёны агульныя і 

ўласныя. Анамастыка як спецыялізаваны раздзел лексікалогіі. 

Гісторыя фарміравання лексічнага складу беларускай мовы. 

Лексічнае і граматычнае значэнні слова. Тыпы лексічных значэнняў (прамыя – 

пераносныя, канкрэтныя – абстрактныя, агульныя – тэрміналагічныя, 

эмацыянальныя – неэмацыянальныя, матываваныя – нематываваныя, невытворныя – 

вытворныя, свабодныя – звязаныя). 

Лексічная неадназначнасць (полісемія і аманімія). 

Мнагазначнасць (полісемія). Прамыя (асноўныя) і пераносныя (вытворныя) 

значэнні. Мнагазначнасць і кантэкст. 

Тыпы пераносу значэнняў (метафара, метанімія, сінекдаха). Звужэнне і 

пашырэнне значэнняў. 

Аманімія. Лексічныя амонімы, іх віды. Крыніцы аманіміі. Крытэрыі 

размежавання аманіміі і мнагазначнасці. 

Паранімія. Стылістычная роля паронімаў. 

Парадыгматычныя адносіны ў лексіцы. Лексіка-семантычная парадыгма. 

Лексіка-семантычныя групы. Тэматычныя групы. Функцыянальна-семантычныя 

палі; найважнейшыя адносіны паміж іх членамі: сінанімія, гіпанімія, антанімія і 

канверсія. 

Лексічныя сінонімы. Крытэрыі сінанімічнасці. Віды сінонімаў (абсалютныя, 

семантычныя, стылістычныя, семантыка-стылістычныя, кантэкстуальныя). 

Сінанімічны рад. Дамінанта сінанімічнага рада. Крыніцы сінаніміі. 

Лексічныя антонімы. Структурныя і семантычныя тыпы антонімаў, іх 

спалучальнасныя адрозненні. 

Лексічныя канверсівы, іх структурныя і семантычныя тыпы. Адрозненне 

канверсіваў ад сінонімаў і антонімаў. З’ява энантыясеміі. 

Гіпера-гіпанімія. Гіпонімы і гіперонімы. 

Храналагічная і сацыялінгвістычная характарыстыка беларускай лексікі. Па-

няцце моўнага ядра і моўнай перыферыі. 

Прычыны і спецыфіка дынамікі лексіка-семантычнай сістэмы беларускай мо-

вы. Актыўныя семантычныя працэсы ў лексіцы беларускай мовы 80-90-хх гг. ХХ ст. 

– пач. ХХ ст. 

Актыўная і пасіўная лексіка. Частотная характарыстыка лексікі. Устарэлыя 

словы: архаізмы і гістарызмы; іх разнавіднасці. Неалагізмы і іх разнавіднасці. 



Дыферэнцыяцыя лексічнага фонду беларускай мовы паводле паходжання 

(уласнабеларуская і запазычаная лексіка). Класіфікацыя запазычанняў паводле па-

ходжання і тэматычных груп. 

Калькаванне. Тыпы калек. 

Засваенне запазычанняў і яго віды. 

Экзатызмы і варварызмы. Інтэрнацыянальная лексіка. 

Сацыяльная дыферэнцыяцыя беларускай лексікі. 

Лексіка агульнаўжывальная, спецыяльная (прафесіяналізмы, тэрміны). Наву-

кова-тэхнічная і прафесійная тэрміналогія. Спецыфічныя ўласцівасці тэрмінаў. Ак-

тыўнае ўзаемадзеянне агульнаўжывальнай лексікі і тэрміналогіі ў сучаснай беларус-

кай мове. 

Тэрытарыяльная дыферэнцыяцыя беларускай лексікі. Дыялектызмы, іх тыпы. 

Сацыяльная дыферэнцыяцыя беларускай лексікі. Жаргонная лексіка ў літара-

турнай мове. Жарганізмы і прастамоўе. 

Стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы. Лексіка міжстылёвая 

(нейтральная) і стылістычна афарбаваная. Стылістычныя разрады слоў. Слова ў яго 

адносінах да маўлення. 

Адлюстраванне ў лексіцы універсальных і нацыянальных кампанентаў 

культуры. Беларуская безэквівалентная і фонавая лексіка. 

 

ФРАЗЕАЛОГІЯ 

 

Фразеалогія як намінатыўны і экспрэсіўны сродак мовы. Фразеалагізм і слова. 

Беларуская фразеалогія, яе прадмет і задачы. Пытанне аб аб'ёме фразеалогіі (разу-

менне фразеалогіі ў шырокім і вузкім сэнсе) і тыпах яе адзінак. 

Паняцце фразеалагічнага зварота (спецыфіка і характэрныя прыметы). 

Устойлівасць і варыянтнасць фразеалагізмаў. 

Суадносіны фразеалагізмаў з часцінамі мовы. Субстантыўныя, дзеяслоўныя, 

ад’ектыўныя, прыслоўныя, выклічнікавыя фразеалагізмы. 

Структурныя тыпы фразеалагічных зваротаў (фразеалагізмы са структурай 

сказа, фразеалагізмы са структурай словазлучэння). 

Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў паводле семантычнай злітнасці 

(фразеалагічныя зрашчэнні, адзінствы, спалучэнні, выразы). 

Крыніцы беларускай фразеалогіі. Класіфікацыя фразеалагічных зваротаў 

паводле паходжання (уласнабеларускія, запазычаныя, калькі). Фразеалагічныя 

звароты, запазычаныя са славянскіх моў. 

Стылістычная класіфікацыя фразеалагізмаў (міжстылёвыя, кніжныя, 

размоўныя, функцыянальна незамацаваныя). 

Парадыгматычныя адносіны ў фразеалогіі. Сінанімія, антанімія, аманімія і 

мнагазначнасць фразеалагізмаў у беларускай мове. 

Лексічныя замены. Эўфемізмы і дысфемізмы. Перыфразы. 

Прыказкі. Прымаўкі. Крылатыя словы. Афарызмы. 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

 
№п/п Назвы раздзелаў, тэм Колькасць аўдыторных гадзін 

Аўдыторныя 
Самаст. 

работа 

Лекцыі Практыч., 

семінар. 

 

Лаб. 

заняткі 

КСРС 

1. Лексікалогія. 

 

2 2    

2. Лексікалогія і семантыка. 

 

4 4    

3. Сістэмныя адносіны ў лексіцы. 

 

2 2  2  

4. Частотная і функцыянальная 

характарыстыка лексікі. 

 

2 2  4  

5. Этымалагічная і стылістычная 

дыферэнцыяцыя лексікі 

беларускай мовы. 

 

2   2  

6. Тэрміналогія як раздзел 

лінгвістыкі. 

 

2 2    

7. Актуальныя пытанні 

беларускай лексікалогіі. 

 

 2  2  

8. Фразеалогія як адзінка мовы. 

 

4 4    

9. Лексічныя замены. 

 

2 2    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лексікалогія. Фразеалогія (50) 20 20  10    

1.1 Лексікалогія (38)        

1.1.1 Слова як адзінка мовы. 

1. Прадмет і задачы лексікалогіі. 

2. Прыметы і функцыі слова. 

3. Метады даследавання лексікі. Сувязь 

лексікалогіі з іншымі навукамі. 

2 2    [3] [7] [9] пісьмовая 

работа 

1.1.2 Лексікалогія і семантыка. 

1. Значэнне і паняцце. Семасіялогія і 

анамасіялогія. 

2. Лексічнае і граматычнае значэнні. 

3. Шляхі змянення значэнняў слова. 

2 2   ВМК [2] [5] [7] 

[10] [12] 

[13] 

 

1.1.3 Полісемія і монасемія. 

1. Структура значэнняў мнагазначнага слова. 

ЛСВ слова. 

2. Гіперсема. Тыпы полісеміі. 

3. Паняцце кантэксту. 

4. Варыянтнасць у лексіцы. Тыпы варыянтаў 

слоў. 

2 2   ВМК [2] [3] [13] калёквіум 

1.1.4 Сістэмныя адносіны ў лексіцы. 

1. Гіпера-гіпанімія. 

2. Аманімія. 

3. Сінанімія. 

4. Антанімія. 

2 2  2 ВМК [3] [5] [11] 

[12] 

пісьмовая 

работа 



5. Паранімія. 

6. Класы слоў паводле пазамоўных і 

ўнутрымоўных крытэрыяў. 

1.1.5 Частотная і функцыянальная характарыстыка 

лексікі. 

1. Лексіка беларускай мовы паводле ступені 

ўжывання. 

2. Лексіка беларускай мовы паводле сферы 

ўжывання. 

2 2  4 ВМК [1] [3] [5] 

[12] 

 

1.1.6 Этымалагічная і стылістычная дыферэнцыяцыя 

лексікі беларускай мовы. 

1. Лексіка беларускай мовы паводле 

паходжання. 

2. Лексіка беларускай мовы паводле 

стылістычнай дыферэнцыяцыі. 

2   2  [1] [3] [5] 

[12] 

 

1.1.7 Тэрміналогія як раздзел лінгвістыкі. 

1. Тэрмін, яго канстытуцыйныя прыметы. 

2. Шляхі ўзнікнення тэрмінаў. 

3. Сістэмныя ўласцівасці тэрміналогіі. 

4. Тэрміналогія і наменклатура. 

2 2   ВМК [2] [5] [6] 

[12] 

 

1.1.8 Актуальныя пытанні беларускай лексікалогіі. 

1. Паняцці ядра і перыферыі ў лексіцы. 

2. Безэквівалентная і фонавая лексіка. 

3. Сацыялінгвістычная характарыстыка 

беларускай лексікі. 

 2  2 ВМК [3] [5] [7] 

[9] [10] 

пісьмовая 

работа 

1.2 Фразеалогія (12)        

1.2.1 Фразеалогія як адзінка мовы. 

1. Крыніцы беларускай фразеалогіі. 

2. Этымалагічная і стылістычная 

класіфікацыя фразеалагізмаў. 

2 2    [1] [4] [6] 

[7] [12] 

 

1.2.2 1. Семантычная класіфікацыя фразеалагізмаў. 

2. Марфалагічная класіфікацыя 

фразеалагізмаў. 

3. Сінтаксічная класіфікацыя фразеалагізмаў. 

2 2   ВМК [1] [4] [5] 

[7] [12] 

прамежкавы 

залік 

1.2.3 Лексічныя замены. 

1. Парэміялогія. 

2 2   ВМК [1] [4] [5] 

[12] 

 



2. Афарыстыка. 

3. Лексічны аналіз слова. 
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