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Тлумачальная запіска 

 

Вучэбны курс сучаснай беларускай мовы на бeларускім аддзяленні філалагічных 

факультэтаў універсітэтаў – гэта цэлы лінгвістычны цыкл, які скіраваны на 

паглыбленне ведаў студэнтаў-філолагаў пра сістэму беларускай мовы, пашырэнне іх 

мовазнаўчай дасведчанасці і фарміраванне лінгвістычнага светапогляду. Раздзел 

«Сінтаксіс» у гэтым цыкле займае адно з важных месцаў і лічыцца ці не самым 

складаным, бо звязаны з разуменнем працэсу маўлення. 

Абавязковай умовай і неад’емным складнікам сённяшняй універсітэцкай 

адукацыі з’яўляеццца знаёмства студэнтаў з сучасным станам лінгвістычнай навукі і 

павышэнне іх навукова-тэарэтычнага ўзроўню, на што і скіроўвае складзеная 

праграма. 

Калі ў сучаснай сінтаксічнай навуцы дыскусійнае відавочна дамінуе над 

агульнапрынятым, то сінтаксічная думка на Беларусі трымаецца, як правіла, у 

пэўных традыцыйных рамках (прынамсі, выдадзеныя падручнікі па беларускім 

сінтаксісе не даюць глыбокага ўяўлення пра якія-небудзь спрэчныя і праблемныя 

моманты). Тым часам у беларускай сінтаксічнай навуцы суіснуюць розныя напрамкі 

і канцэпцыі, адрозныя гіпотэзы і падыходы. 

Менавіта гэтым фактам абумоўлена асноўная задача курса – «вывесці» студэнтаў 

за рамкі школьнай праграмы, «школьнага» сінтаксісу, а значыць, не толькі апісаць 

сінтаксічны лад мовы (праз пэўныя дэфініцыі і класіфікацыі), але па магчымасці 

паказаць станаўленне і развіццё беларускай сінтаксічнай навукі, абапіраючыся на 

апублікаваныя навуковыя і вучэбныя выданні.  

Зразумела, што не ўсе пытанні, якія належыць разглядаць у курсе вышэйшай 

школы, маюць у сучаснай сінтаксічнай навуцы адназначнае рашэнне, аднак 

студэнты мусяць ведаць пра розныя пункты гледжання, разбірацца ў іх асноўных 

палажэннях і мець уласную думку адносна гэтых тэорый. Мэта курса бачыцца ў 

тым, каб адабраць, сістэматызаваць і данесці да студэнта розныя погляды лінгвістаў 

на адну і тую ж моўную з’яву, паказаць дыскусійнасць асобных меркаванняў і 

падыходаў і пры гэтым акрэсліць уласную аўтарскую пазіцыю пры развязванні 

палемічных пытанняў.  



 

Вучэбная праграма курса 

 

Складаны сказ 

Паняцце складанага сказа. Семантычная, фармальная і камунікацыйная 

арганізацыя складанага сказа. Дыферэнцыяльныя рысы складанага сказа 

(поліпрэдыкатыўнасць, поліпрапазіцыйнасць і інш.). Ізамарфізм складанага сказа і 

словазлучэння. Граматычнае значэнне і граматычная форма складаных сказаў. 

Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж прэдыкатыўнымі часткамі складаных 

сказаў, сродкі іх выражэння (інтанацыя, злучнікі і злучальныя словы). 

Прынцыпы класіфікацыі складаных сказаў. Асноўныя падыходы да класіфікацыі 

складаных сказаў. Структурна-семантычны падыход: (1) злучнікавыя сказы: 

(1.1) складаназлучаныя, (1.2) складаназалежныя; (2) бяззлучнікавыя сказы. Падыход 

“ад зместу да формы”: (1) складаназлучаныя сказы: (1.1) злучнікавыя, 

(1.2) бяззлучнікавыя; (2) складаназалежныя сказы: (2.1) злучнікавыя, 

(2.2) бяззлучнікавыя. Праблема вылучэння бяззлучнікавых сказаў. 

Паняцце складаназлучанага сказа. Дыферэнцыяльныя прыметы 

складаназлучаных сказаў: адносная аўтаномнасць, адносная раўнапраўнасць 

прэдыкатыўных частак, наяўнасць злучальных сродкаў сувязі. Складаназлучаныя 

сказы са спалучальнымі, размеркавальнымі, супраціўнымі, далучальнымі 

злучнікамі. Складаназлучаныя сказы аднароднага і неаднароднага складу, адкрытай 

і закрытай структуры. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж прэдыкатыўнымі 

часткамі складаназлучаных сказаў і спосабы іх выражэння. Складаназлучаныя сказы 

ўскладненай будовы. Складаназлучаныя сказы згрупіраванай і незгрупіраванай 

будовы. Складаназлучаныя сказы і актуальнае чляненне. 

Паняцце складаназалежнага сказа. Дыферэнцыяльныя прыметы 

складаназалежных сказаў: характар сінтаксічнай сувязі – гіпатаксіс, 

іерархізаванасць будовы складаназалежных сказаў, наяўнасць падпарадкавальных 

сродкаў сувязі (злучнікаў і злучальных слоў). Падыходы да класіфікацыі 

складаназалежных сказаў: функцыянальны, марфалагічны, фармальны, структурна-

семантычны. 

Функцыянальны падыход да класіфікацыі складаназалежных сказаў. 

Складаназалежныя сказы з даданымі дзейнікавымі, выказнікавымі, дапаўняльнымі, 

азначальнымі і акалічнаснымі часткамі. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

галоўнай і даданай часткамі складаназалежных сказаў і спосабы іх выражэння. 

Структурна-семантычны падыход да класіфікацыі складаназалежных сказаў. 

Тып складаназалежных сказаў паводле структуры: складаназалежныя сказы 

расчлянёнай, нерасчлянёнай, кантамінаванай структуры. Асноўныя сродкі сувязі: 

падпарадкавальныя злучнікі, злучальныя словы (рэляты), указальныя словы 

(карэляты), апорныя словы. Праблема размежавання злучнікаў і злучальных слоў у 

складаназалежных сказах. 

Складаназалежныя сказы нерасчлянёнай (прыслоўнай) структуры, асаблівасці іх 

арганізацыі. Структурна-семантычныя тыпы складаназалежных сказаў 

нерасчлянёнай структуры: прысубстантыўна-атрыбутыўныя, тлумачальна-

аб’ектныя, прыкампаратыўна-аб’ектныя, прызайменнікава-суадносныя. 

Складаназалежныя сказы расчлянёнай (прысастаўнай, прыфразавай) структуры, 



асаблівасці іх арганізацыі. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

прэдыкатыўнымі часткамі такіх сказаў, спосабы іх выражэння. Тыпалогія 

складаназалежных сказаў расчлянёнай структуры. Складаназалежныя сказы 

кантамінаванай будовы, асаблівасці іх арганізацыі. 

Складаназалежныя сказы ўскладненай будовы: з некалькімі галоўнымі і 

некалькімі даданымі часткамі. Тыпы падпарадкавання на ўзроўні шматчленных 

складаназалежных сказаў: паслядоўнае падпарадкаванне; сузалежнае 

падпарадкаванне: аднароднае і неаднароднае; камбінацыя розных тыпаў 

падпарадкавання. 

Складаназалежныя сказы і актуальнае чляненне. 

Паняцце бяззлучнікавага складанага сказа. Дыферэнцыяльныя прыметы 

бяззлучнікавых сказаў: дыфузнасць, размытасць семантыкі, недастатковая 

дыферэнцыраванасць значэнняў бяззлучнікавых сказаў; адсутнасць злучальных 

сродкаў сувязі. Бяззлучнікавыя сказы аднароднага і неаднароднага складу (сказы з 

аднатыпнымі і разнатыпнымі часткамі), адкрытай і закрытай структуры. Семантыка-

сінтаксічныя адносіны паміж прэдыкатыўнымі часткамі бяззлучнікавых сказаў і 

спосабы іх выражэння. Бяззлучнікавыя сказы ўскладненай будовы. Бяззлучнікавыя 

сказы згрупаванай і незгрупаванай структуры. Бяззлучнікавыя сказы і актуальнае 

чляненне. 

Камбінаваныя складаныя сказы. Дыферэнцыяльныя прыметы камбінаваных 

складаных сказаў: наяўнасць розных відаў сувязі; больш за два ўзроўні члянення; 

згрупаванасць структуры. Паняцце генеральнай сувязі. Разнавіднасці камбінаваных 

сказаў, іх структура і значэнне. Сувязь прэдыкатыўных частак у камбінаваных 

складаных сказах. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж часткамі камбінаваных 

сказаў і спосабы іх выражэння. Камбінаваныя складаныя сказы і актуальнае 

чляненне выказвання. 

Складанае сінтаксічнае цэлае (ССЦ) 

Складанае сінтаксічнае цэлае (звышфразавае адзінства, празаічная страфа) як 

мінімальная адзінка тэксту. Асноўныя крытэрыі вылучэння ССЦ: лагічны, 

семантычны, граматычны. Паняцце мікратэмы. ССЦ і абзац. Суадносіны ССЦ і 

абзаца. Асноўныя функцыі абзаца. 

Сродкі міжфразавай сувязі на ўзроўні ССЦ: уласна лексічныя, лексіка-

граматычныя, граматычныя. Віды сувязі ў ССЦ: ланцужковая, паралельная, 

далучальная, змешаная. Тыпы рэматычнай дамінанты ССЦ: прадметная, якасная, 

статальная, акцыянальная, статальна-дынамічная, імпрэсіўная, сінкрэтычная. 

Семантычная і структурная арганізацыя складанага сінтаксічнага цэлага. 

Камунікатыўная арганізацыя складанага сінтаксічнага цэлага. Тэма-рэматычная 

структура складанага сінтаксічнага цэлага. Тыпы тэма-рэматычных ланцужкоў: 

простая лінейная паслядоўнасць, паслядоўнасць са скразной тэмай, паслядоўнасць з 

вытворнымі тэмамі, паслядоўнасць з расшчэпленай тэмай. 

Тэкст 

Тэкст як сінтаксічная адзінка. Паняцце тэксту і дыскýрсу. Падыходы да 

даследавання граматычнай прыроды тэксту: структурны (граматычны), семантычны, 

стылістычны, камунікацыйны, псіхалінгвістычны, семіятычны, прагматычны, 



кагнітыўны і інш. Катэгорыі тэксту. Структура тэксту, тыпы сувязі ў ім, сродкі яе 

рэалізацыі. Асаблівасці арганізацыі тэкстаў розных стыляў. 

Функцыянальна-сэнсавая тыпалогія тэкстаў: апавяданне, апісанне, разважанне. 

Семантыка-сінтаксічная адметнасць іх арганізацыі.  

Тэкст і актуальнае чляненне. Камунікацыйная арганізацыя тэксту.  

Чужая мова 

Чужая мова, яе віды (простая, ускосная і няўласна-простая) і спосабы ўвядзення 

ў кантэкст. Сінтаксічныя і пунктуацыйныя асаблівасці ўвядзення чужой мовы ў 

кантэкст. Чужая мова і словы аўтара, сувязь і ўзаемаадносіны паміж імі. 

Рэпліка, маналог, дыялог, палілог, цытата як акты камунікацыі (будова, функцыі 

і стылістычная роля). 

Пунктуацыя 

Прадмет і задачы пунктуацыі. З гісторыі беларускай пунктуацыі. 

Асновы сучаснай пунктуацыі. Пунктуацыя і граматычная будова сказа. 

Пунктуацыя, семантычная і фармальная структура сказа і яго сэнс. Пунктуацыя і 

інтанацыйнае афармленне сказа.  

Пунктуацыйныя нормы. Пунктуацыйныя варыянты. 

Класіфікацыя знакаў прыпынку. Раздзяляльныя і выдзяляльныя знакі прыпынку. 

Агульная характарыстыка знакаў прыпынку і асноўных правіл іх пастаноўкі. 

 



 

 

 

 

 

 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 
№п/п Назвы раздзелаў, тэм Колькасць аўдыторных гадзін 

Аўдыторныя Самаст. 

работа Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 

заняткі 

КСРС 

1. Складаны сказ 2    2 

2. Складаназлучаныя сказы 4 2  2 18 

3. Складаназалежныя сказы 8 6  2 18 

4. Бяззлучнікавыя складаныя сказы 2 2  2 10 

5. Камбінаваныя складаныя сказы 4 4   10 

6. Чужая мова 2   2 2 

7. Тэкст 2    1 

8. Складанае сінтаксічнае цэлае 8 8   6 

9. Пунктуацыя 2 2  2 3 

 Усяго: 34 24  10 70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Сінтаксіс складанага сказа і тэксту 20 20  12    

1. Складаны сказ 12 10  8    

 1. Паняцце складанага сказа. Дыферэнцыяльныя 

рысы складанага сказа. 

2. Ізамарфізм складанага сказа і словазлучэння. 

Граматычнае значэнне і граматычная форма 

складаных сказаў. 

3. Прынцыпы класіфікацыі складаных сказаў.  

4. Асноўныя падыходы да класіфікацыі складаных 

сказаў. Праблема вылучэння бяззлучнікавых 

сказаў. 

 

2   2 ВМК 

 

[1], [3], 

[4], [6], 

[16], [17] 

 

 

 

 

 

Творчая 

замалёўка 

2. Складаназлучаныя сказы 2 2  2    

2.2.1 1. Паняцце складаназлучанага сказа. 

Дыферэнцыяльныя прыметы складаназлучаных 

сказаў. 

2. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

прэдыкатыўнымі часткамі складаназлучаных 

сказаў і спосабы іх выражэння.  

3. Складаназлучаныя сказы ўскладненай будовы. 

 

    Электронны 

падручнік 

 

[2], [3], 

[4], [5], 

[6], [15] 

 

 

 

 

 

 

Камп’ютар. 

тэсты 

2.2.2. 1. Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі, 

размеркавальнымі, супраціўнымі, далучальнымі 

злучнікамі, аднароднага і неаднароднага складу, 

 2    [2], [4], 

[5], [6], 

 



адкрытай і закрытай структуры.  

 
[7], [15] 

3 Складаназалежныя сказы 4 4  2    

3.3.1 1. Функцыянальны падыход да класіфікацыі 

складаназалежных сказаў.  

2. Складаназалежныя сказы з даданымі дзейнікавымі, 

выказнікавымі, дапаўняльнымі, азначальнымі і 

акалічнаснымі часткамі 

 

2    Электронны 

падручнік 

 

[2], [6], 

[4], [5], 

[7], [17] 

 

 

 

Прамежк. 

залік 

3.3.2 1. Структурна-семантычны падыход да класіфікацыі 

складаназалежных сказаў.  

2. Тып складаназалежных сказаў паводле структуры: 

складаназалежныя сказы расчлянёнай, 

нерасчлянёнай, кантамінаванай структуры. 

 

2    ВМК [1], [2], 

[4], [7], 

[15], [16] 

 

3.3.3. 1. Складаназалежныя сказы нерасчлянёнай структуры, 

асаблівасці іх арганізацыі.  

2. Структурна-семантычныя тыпы складаназалежных 

сказаў нерасчлянёнай структуры: 

прысубстантыўныя, тлумачальныя, 

прыкампаратыўныя, прызайменнікава-суадносныя. 

3. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

прэдыкатыўнымі часткамі такіх сказаў, спосабы іх 

выражэння. 

 

 2  2  [1], [4], 

[5], [7], 

[15], [16] 

 

 

 

 

Камп’ютар. 

тэсты 

3.3.4. 1. Складаназалежныя сказы расчлянёнай структуры, 

асаблівасці іх арганізацыі. 

2. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

прэдыкатыўнымі часткамі такіх сказаў, спосабы іх 

выражэння.  

3. Складаназалежныя сказы кантамінаванай будовы, 

асаблівасці іх арганізацыі. 

 

 2   ВМК 

 

[1], [4], 

[5], [7], 

[15], [16] 

 

 

 

 

 

Пісьмовая 

работа 

4 Бяззлучнікавыя складаныя сказы 2 2  2    

4.1. 1. Паняцце бяззлучнікавага складанага сказа. 

2. Дыферэнцыяльныя прыметы бяззлучнікавых 

сказаў.  

3. Бяззлучнікавыя сказы аднароднага і неаднароднага 

складу (сказы з аднатыпнымі і разнатыпнымі 

2    

2 

 [1], [2], 

[4], [5], 

[11], [15], 

[16], [17] 

 



часткамі), адкрытай і закрытай структуры.  

 

4.2. 1. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж 

прэдыкатыўнымі часткамі бяззлучнікавых сказаў і 

спосабы іх выражэння.  

2. Бяззлучнікавыя сказы ўскладненай будовы. 

3. Бяззлучнікавыя сказы згрупаванай і незгрупаванай 

структуры.  

 

 2    [1], [2], 

[4], [5], 

[11], [15], 

[16], [17] 

 

5 Камбінаваныя складаныя сказы 2 2      

5.1. 1. Дыферэнцыяльныя прыметы камбінаваных 

складаных сказаў: наяўнасць розных відаў сувязі; 

больш за два ўзроўні члянення; згрупаванасць 

структуры. 

2.  Паняцце генеральнай сувязі ў камбінаваных 

сказах. 

3. Камбінаваныя складаныя сказы і актуальнае 

чляненне выказвання 

2    ВМК 

 

[6], [4], 

[5], [11], 

[15], [16] 

 

 

 

 

 

Пісьмовая 

работа 

5.2. 1. Разнавіднасці камбінаваных сказаў, іх структура і 

значэнне.  

2. Сувязь прэдыкатыўных частак камбінаваных сказаў. 

3. Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж часткамі 

камбінаваных сказаў і спосабы іх выражэння. 

 

 2    [6], [4], 

[5], [11], 

[15], [16] 

 

6 Чужая мова        

6.1. 1. Чужая мова, яе тыпы (простая, ускосная і няўласна-

простая) і спосабы ўвядзення ў кантэкст.  

2. Сінтаксічныя і пунктуацыйныя асаблівасці 

ўвядзення чужой мовы ў кантэкст. Чужая мова і 

словы аўтара, сувязь і ўзаемаадносіны паміж імі. 

3. Рэпліка, маналог, дыялог, палілог, цытата як акты 

камунікацыі: будова, функцыі і стылістычная роля 

     [1], [3], 

[4], [5], 

[11], [17] 

 

 

 

 

 

Пісьмовая 

работа 

7 Тэкст 2 2      

7.1 1. Тэкст як сінтаксічная адзінка. Паняцце тэксту і 

дыскýрсу. 

2. Падыходы да даследавання граматычнай прыроды 

тэксту: структурны (граматычны), семантычны, 

стылістычны, камунікацыйны, псіхалінгвістычны, 

2    ВМК [2], [3], 

[8], [10], 

[15], [16] 

 

 

 

 

 



семіятычны, прагматычны, кагнітыўны і інш.. 

3. Функцыянальна-сэнсавая тыпалогія тэкстаў: 

апавяданне, апісанне, разважанне. Семантыка-

сінтаксічная адметнасць іх арганізацыі.  

Калёквіум 

8. Складанае сінтаксічнае цэлае 6 8  2    

8.1. 1. Складанае сінтаксічнае цэлае як мінімальная 

адзінка тэксту.  

2. Асноўныя крытэрыі вылучэння ССЦ: лагічны, 

семантычны, граматычны.  

3. Суадносіны ССЦ і абзаца. Асноўныя функцыі 

абзаца. 

 

2 2   Электронны 

падручнік 

 

[2], [3], 

[4], [8], 

[10], [15], 

[16] 

 

 

 

 

Вуснае 

апытанне 

8.2. 1. Сродкі міжфразавай сувязі на ўзроўні ССЦ:  

уласна лексічныя, лексіка-граматычныя, 

граматычныя.  

2. Віды сувязі ў ССЦ: ланцужковая, паралельная, 

далучальная, змешаная.  

 

2 2  2  [3], [4], 

[7], [12], 

[15], [16], 

[17], [18] 

 

8.3. 1. Тыпы рэматычнай дамінанты ССЦ:  

прадметная, якасная, статальная, акцыянальная, 

статальна-дынамічная, імпрэсіўная, сінкрэтычная. 

2. Тэма-рэматычная структура складанага 

сінтаксічнага цэлага: простая лінейная 

паслядоўнасць, паслядоўнасць са скразной тэмай, 

паслядоўнасць з вытворнымі тэмамі, 

паслядоўнасць з расшчэпленай тэмай. 

2 4    [3], [4], 

[7], [12], 

[15], [16], 

[17], [18] 

 

9. Пунктуацыя    2    

 1. Прадмет і задачы пунктуацыі. З гісторыі 

беларускай пунктуацыі. 

2. Пунктуацыйныя нормы. Пунктуацыйныя 

варыянты. 

3. Класіфікацыя знакаў прыпынку. Раздзяляльныя і 

выдзяляльныя знакі прыпынку. Агульная 

характарыстыка знакаў прыпынку і асноўных 

правіл іх пастаноўкі. 

     [4], [5], 

[7], [9], 

[11], [17] 

Дыктант 

 



ЛІТАРАТУРА 

1. Беларуская граматыка: Ч. 2 ч. Мн., 1986. 

2. Беларуская мова: хрэстаматыя: вучэб. дапам. Мн., 2005. 

3. Беларуская мова: Энцыклапедыя / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн., 1994. 

4. Бурак Л. І. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс. Пунктуацыя. Мн., 1987. 

5. Бурак Л.І., Бурак І.Л. Сучасная беларуская мова. Арфаграфія і пунктуацыя. Практыкум. 

Мн., 1993. 

6. Граматыка беларускай мовы: Сінтаксіс. Ч. 2 ч. Мн., 1966. 

7. Клюсаў Г.Н. Асновы і нормы сучаснай беларускай пунктуацыі. Гродна, 1993. 

8. Лепешаў І.Я. Лінгвістычны аналіз літаратурнага твора: У 2 ч. Гродна, 2000. 

9. Лепешаў І.Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні: Дапаможнік. 

Гродна, 2002. 

10. Малажай Г.М. Лінгвістычны аналіз тэксту. Мн., 1992. 

11. Маршэўская В.В. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс: Дапаможнік. Гродна, 2008. 

12. Міхневіч А.Я. Выбраны працы. Мн., 2006. 

13. Міхневіч А.Я. Праблемы семантыка-сінтаксічнага даследавання беларускай мовы. Мн., 

1976. 

14. Падлужны А.І. Мова і грамадства. Мн., 1997. 

15. Рамза Т.Р. Сінтаксіс: практычныя курс: Вучэб. дапаможнік. Мн., 2006. 

16. Рамза Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: Вучэб. дапаможнік. Мн., 2008. 

17. Сямешка Л. І., Шкраба І. Р., Бадзевіч З. І. Курс беларускай мовы. Мн., 1996. 

18. Цікоцкі М.Я. Стылістыка тэксту. Мн., 2002. 

 



ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

 ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 

 

Назва 

дысцыпліны, 

з якой 

патрабуецца 

узгадненне 

Назва 

кафедры 

Прапановы 

аб зменах у змесце вучэбнай 

праграмы па вучэбнай 

дысцыпліне 

Рашэнне, 

прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную 

праграму (з 

указаннем даты 

і нумара 

пратакола) 

1. Сінтаксіс 

рускай мовы 

 

Рускай 

мовы няма 

Зацвердзіць 

Пратакол №10 ад 

21 мая 2013 г. 

2. Гістарычны 

сінтаксіс 

беларускай 

мовы 

 

Гісторыі 

беларускай 

мовы няма 

 

 
 

 

ЗМЕНЫ І ДАПАЎНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ  

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ  

на _____/_____ вучэбны год 

 

№№ 

пп 

Змены і дапаўненні Падстава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры 

(пратакол № ____ ад ________ 20__ г.) 

Загадчык кафедры 

_____________________   _______________   __________________ 
(ступень, званне)   (подпіс)               (Ініцыялы, прозвішча) 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дэкан факультэта 

_____________________   _______________   __________________ 
(ступень, званне)   (подпіс)               (Ініцыялы, прозвішча) 

 

 


