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ПРАДМОВА

Падрыхтоўка квалiфiкаваных спецыялiстаў розных галiн навукi, 
тэхнiкi, вытворчасцi прадугледжвае не толькi забеспячэнне студэн-
таў трывалымi прафесiйнымi ведамi, уменнямi i навыкамi, але i фар-
мiраванне iх маўленчай кампетэнцыi.

Станаўленне i выхаванне камунiкатыўна развiтай асобы, здоль-
най наладжваць кантакты на беларускай мове ў прафесiйнай сферы, 
арыентавацца ў тэарэтычных i практычных праблемах функцыяна-
вання роднай мовы, – прыярытэтныя задачы вышэйшай адукацыi 
ў нашай краiне.

Практыкум «Беларуская мова (прафесiйная лексiка)» падрых-
таваны ў адпаведнасцi з адукацыйнымi стандартамi i вучэбнымi 
планамi ўсiх спецыяльнасцей па дысцыплiне «Беларуская мова (пра-
фесiйная лексiка)». У практыкуме пададзены тэарэтычныя звесткi, 
пытаннi i заданнi да самакантролю, якiя дазволяць студэнтам сiстэ-
матызаваць тэарэтычны матэрыял i выявiць ступень яго засвоенас-
цi, практычныя заданнi рознай складанасцi, якiя маюць выразную 
прафесiйную накiраванасць. Практыкум змяшчае заданнi i творчага 
характару, арыентаваныя на развiццё вуснага i пiсьмовага маўлен-
ня будучых спецыялiстаў. Для замацавання i сiстэматызацыi ведаў 
прадугледжаны праверачны тэст, заданнi якога скiраваны на правер-
ку тэарэтычных ведаў i практычных уменняў. Практыкум змяшчае 
i шэраг спецыяльных тэкстаў для перакладу з рускай мовы на бела-
рускую. Тэксты носяць навуковы i навукова-тэхнiчны характар, што 
дазваляе выкарыстоўваць iх для развiцця вуснага маўлення i засва-
ення лiтаратурных норм беларускай мовы.

Асноўная мэта практыкума – замацаваць i ўдасканалiць веды 
па беларускай мове ў яе вуснай i пiсьмовай формах праз асэнса-
ванне ролi мовы ў сацыяльным i гiстарычным жыццi грамадства, 
праз засваенне прафесiйнай лексiкi i ўзбагачэнне лексiчнага запасу 
спецыялiстаў, павышэнне iх маўленчай культуры.

Практыкум можа быць выкарыстаны як для работы ў аўдыто-
рыi пад кантролем выкладчыка, так i для самастойнай работы 
студэнтаў.
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Раздзел 1 
МОВА І ГРАМАДСТВА

Беларуская мова спалучае ў сабе дзiўную 
мяккасць, а зрэдку i цвёрдасць, замiлаваную 

пяшточнасць i шырокую магутнасць, плаўную 
спеўнасць i хуткую дынамiчнасць, старажытнасць 

i маладосць… у гэтай мове гучыць сэрца i душа 
народа, добрага, сцiплага i сумленнага.

Радзiм Гарэцкi

Тэма 1.1. Беларуская мова i яе месца  
ў сiстэме агульначалавечых i нацыянальных каштоўнасцей

Сутнасць i прырода мовы
Уявiць сённяшняе жыццё без мовы немагчыма. Усе тыя сувязi, 

якiя iснуюць памiж людзьмi, цалкам грунтуюцца на мове. Дзякуючы 
мове мы можам карыстацца ўсiмi назапашанымi чалавецтвам ведамi, 
разам з тым яна з’яўляецца галоўным сродкам зносiн людзей, мовай 
ахоплены ўсе сферы духоўнага i матэрыяльнага жыцця грамадства. 
Як жа вызначаецца навукай сутнасць, iснасць мовы?

Адказы на гэтае пытанне iснавалi розныя. Адны вучоныя раз-
глядалi мову як з’яву бiялагiчную, такую, як здольнасць есцi, пiць, 
хадзiць. Лiчылася, што мова закладзена ў самой бiялагiчнай сутна-
сцi чалавека i перадаецца ў спадчыну. Другiя даследчыкi лiчылi мову 
з’явай псiхiчнай, адносiлi яе да сферы падсвядомай псiхафiзiялагiч-
най дзейнасцi. Падобныя сцвярджэннi маюць аднабаковы характар. 
На самай справе, мова – з’ява бiялагiчная i псiхiчная, але ў тым сэнсе, 
што ў чалавеку генетычна закладзена здольнасць авалодаць мовай, 
г. зн. ён валодае псiхафiзiялагiчным механiзмам, якi забяс печвае маг-
чымасць маўлення. Але рэалiзаваць гэтую здольнасць чалавек можа 
толькi ў стасунках з iншымi людзьмi – носьбiтамi пэўнай мовы (вы 
ведаеце выпадкi, калi маленькiя дзецi, пазбаўленыя чалавечых кан-
тактаў, раслi ў iншым асяроддзi i набывалi звычкi гэтага асяроддзя). 
Мова не перадаецца, як iншыя бiялагiчныя прыкметы, у спадчыну 
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кожнаму канкрэтнаму чалавеку. Чалавек вучыцца мове ад iншых 
людзей, сама па сабе яна не сфармiруецца нават у генiя. Дзiця, не-
залежна ад нацыянальнасцi i генаў бацькоў, пачне размаўляць на той 
мове, якую чуе з першых дзён жыцця.

Кожны чалавек валодае не мовай увогуле, а канкрэтнай мовай (цi 
мовамi), што належыць пэўнаму народу. У гэтым праяўляецца дваi-
сты характар мовы: з аднаго боку, яна з’ява iндывiдуальная, бо ўлас-
цiва чалавеку. Яна дапамагае кожнаму iндывiдууму заявiць аб сабе 
як пра арыгiнальную асобу, са сваiм духоўным светам, iнтэлектуаль-
ным патэнцыялам. З другога боку, з’ява грамадская (цi сацыяльная), 
бо належыць канкрэтнай грамадскай супольнасцi. Сацыяльная пры-
рода мовы заключаецца найперш у тым, што яна аснова i форма гра-
мадскай свядомасцi i разам з тым унiкальны i ўнiверсальны сродак 
зносiн людзей, феномен духоўнай культуры чалавецтва.

Такiм чынам, мова – з’ява грамадская, якая ўзнiкла на пэўным 
этапе развiцця чалавецтва i з’яўляецца вынiкам прынцыпова новага 
якаснага ўзроўню развiцця чалавека i сацыяльнай арганiзацыi 
грамадства.

Мова забяспечвае бесперапыннасць этнiчнага i культурнага раз-
вiцця любой грамадскай супольнасцi на працягу яе гiсторыi, з’яўля-
ецца спосабам захавання адзiнства народа ў прасторы i часе, формай 
трансляцыi ад пакалення да пакалення сацыяльнага вопыту i ду-
хоўнай культуры народа.

Функцыi мовы ў грамадстве
Мова – складаная знакавая сiстэма. І тое, што мы ведаем, як 

жылi нашы продкi тысячы гадоў назад, пра што яны марылi, аб 
чым рупiлiся, i тое, што мы можам выказаць свае думкi, перада-
ваць пачуццi, – гэта ўсё дзякуючы яе ўнiверсальнаму характару 
i полiфункцыянальнасцi. Унiверсальны характар мовы вызначае раз-
настайнасць яе функцый.

Асноўнымi сярод усiх функцый (а iх налiчваецца каля 25) мовы 
з’яўляюцца камунiкатыўная (мова – найважнейшы i ўнiкальны 
сродак узаемаадносiн памiж людзьмi) i пазнавальная, цi кагнiтыў-
ная (мова забяспечвае магчымасць думаць i пазнаваць свет). Пры 
дапамозе гэтых дзвюх функцый асоба атрымлiвае iнфармацыю ад 
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iншых людзей цi грамадскiх суполак, людзi перадаюць патрэбную 
iнфармацыю iншым асобам. Але з дапамогай мовы людзi не толькi 
могуць паведамляць адзiн аднаму патрэбную iнфармацыю, але i на-
запашваць веды, фiксаваць, класiфiкаваць, абагульняць пэўныя iнтэ-
лектуальныя дасягненнi чалавецтва.

На базе дзвюх асноўных функцый мовы развiваюцца iншыя, 
больш прыватныя. У складзе камунiкатыўнай функцыi вылучаюцца, 
напрыклад, рэгулятыўная, цi фатычная, пры дапамозе якой  людзi 
наладжваюць кантакты памiж сабой, уступаюць у дыялогi i замы-
каюць iх, рэгулююць адносiны памiж сабой, i акумулятыўная – 
функцыя назапашвання, захавання традыцый, культуры, гiсторыi, 
нацыянальнай самасвядомасцi народа.

У складзе пазнавальнай функцыi вылучаюць намiнатыўную – 
функцыя наймення прадметаў, з’яў рэчаiснасцi i эмацыйную – функ-
цыя выражэння эмоцый, пачуццяў, настрою.

Словы з’яўляюцца яшчэ i сродкам мастацкай творчасцi. Таму 
з камунiкатыўнай i пазнавальнай функцыямi звязана эстэтычная, 
цi паэтычная, сутнасць якой у здольнасцi мовы ўздзейнiчаць на 
пачуццi i думкi чалавека не толькi зместам, але i самой вонкавай 
формай: гучаннем, адборам слоў, iх спалучэннем. Гэтая функцыя 
праяўляецца ў iмкненнi да рытмiчнасцi, мiлагучнасцi, вобразнасцi 
маўлення.

Вельмi важнай функцыяй мовы з’яўляецца этнiчная, калi мова 
выступае прыкметай, сiмвалам нацыi, сродкам этнiчнай кансалiда-
цыi. Асаблiва выразна гэтая функцыя праяўляецца ў сiтуацыях, дзе 
iснуе культурна-моўная асiмiляцыя аднаго народа другiм. Мова 
ў такiм выпадку з’яўляецца фактарам еднасцi этнасу. Народ iмк-
нецца захаваць яе як сведчанне сваёй нацыянальна-гiстарычнай ад-
метнасцi i культурна-духоўнай самабытнасцi. Для беларускай мовы 
гэтая функцыя набывае асаблiвае значэнне, паколькi Беларусь як 
самастойная дзяржава можа выйсцi на мiжнародны ўзровень толь-
кi пры ўмове валодання нацыянальнымi традыцыямi, нацыянальнай 
спадчынай, культурай i мовай.
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Нацыянальная мова i духоўная культура народа
Беларуская мова – мова беларускага народа, адметная форма яго 

духоўнай культуры. Гэта – «адзежа душы», самы дарагi яго скарб. 
Нацыянальная мова – матэрыялiзаваная душа народа, якi выпраца-
ваў на працягу сваёй доўгай гiсторыi спецыфiчныя фанетычныя, 
лексiчныя, граматычныя адзнакi. Яе характарызуе, напрыклад, заў-
сёды цвёрдае вымаўленне гукаў [р], [ч] (чароўны, чабор), наяўнасць 
складаных гукаў [дз], [дж] (дзецi, гляджу), мiлагучнае спалучэнне 
зычных i галосных (салодкi, iльняны), выкарыстанне сэнсава i эмацы-
янальна ёмiстых слоў (лiпень, вясёлка), характарыстычных фразеа-
лагiзмаў (гады ў рады, як на дзяды) i iнш.

Мова – не толькi сродак, з дапамогай якога людзi абменьваюцца 
iнфармацыяй. Гэта люстэрка жыцця народа, яго грамадскага i куль-
турнага развiцця. Мова адлюстроўвае жыццёвы вопыт народа, аса-
блiвасцi яго мыслення i псiхiкi, маральна-этычныя i эстэтычныя 
нормы. Інакш кажучы, мова замацоўвае ўсё тое, што прынята назы-
ваць культурай. Яна з’яўляецца спецыфiчным спосабам iснавання 
i захавання культуры. Разам з тым мова – прадукт чалавечай культу-
ры i яе важная частка, якую мы атрымлiваем ад прадзедаў.

Любая культура з’яўляецца працэсам i вынiкам асваення чалаве-
кам рэчаiснасцi. У розных народаў спосабы i вынiкi гэтага асваення 
маюць агульнае i адметнае, спецыфiчна-нацыянальнае. Усё гэта най-
перш адлюстроўваецца ў мове: у адметнасцi слоўнiка, у будове слоў, 
сказаў. Мова – гэта не толькi сувязь памiж людзьмi, але i людзей 
з прыродаю як важным складальнiкам культуры. Гумбальт сцвяр-
джаў: «У кожнай мове закладзена самабытнае светаўспрыманне. Як 
асобны гук стаiць памiж прадметам i чалавекам, так i ўся мова ў цэ-
лым выступае памiж чалавекам i прыродай».

У кожнай мове ёсць назвы прадметаў, паняццяў, якiя значаць 
больш, чым яны абазначалi спачатку. На працягу гiсторыi развiцця 
многiя словы акумулююць iнфармацыю, звязаную з бытам, звычаем, 
культурай народа, абрастаюць разнастайнымi асацыяцыямi. Гэтая 
дадатковая, нацыянальна абумоўленая iнфармацыя iснуе ў свядо-
масцi носьбiтаў мовы i складае так званы нацыянальна-культурны 
кампанент значэння моўных адзiнак. Прадметы i з’явы, якiя ады-
грываюць важную ролю ў жыццi пэўнага народа, маюць больш 
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разнастайных назваў, чым аб’екты, якiя не сустракаюцца або рэд-
ка сустракаюцца ў жыццi. Так, прыкметнай адзнакай ландшафту 
Беларусi з’яўляецца балота, i беларуская мова мае больш за 20 яго 
назваў: дрыгва, дрыгвянiк, багна, багнiшча, твань, тхлань, iмшара 
i iнш. Затое ў нашай мове зафiксавана толькi адна назва такой жы-
вёлiны, як вярблюд, у той час як у арабскай мове даследчыкамi ад-
значаецца каля 5000 розных яго назваў.

Мова – не толькi спосаб захавання духоўнасцi i культуры, але 
i ў пэўнай ступенi сродак iх фармiравання. Многiя вучоныя схiль-
ны лiчыць, што кожны народ бачыць свет праз прызму сваёй роднай 
мовы. Гэта значыць, што сама мова як своеасаблiвы код культуры 
ў пэўнай ступенi вызначае светапогляд i менталiтэт народа, яго 
псiхiчную i нацыянальна-культурную свядомасць.

?  Пытаннi  
для самакантролю

1. Чаму мову называюць духоўным скарбам беларускага народа?
2. Што складае паняцце нацыянальнай мовы?
3. Як вы разумееце сэнс выказвання П. Макаля «Пароль неўмi ру-

часцi – родная мова»?
4. Якую ролю адыгрывае мова ў выхаваннi людзей?
5. У чым заключаецца сутнасць эстэтычнай функцыi мовы?
6. Якая галоўная функцыя мовы? Чаму?
7. Чым адрознiваецца мова, маўленне, маўленчая дзейнасць?
8. Якая сувязь памiж мовай i культурай.

 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННI
Заданне 1. Прачытайце тэкст. Чаму патрэбна аберагаць 

родную мовы?
Без мовы не можа быць народа. Калi памiрает мова, памiрае на-

род, сыходзiць с гiстарычнай сцэны. Добра ведаючы гэта, ад бязрод-
нага нiгiлiзму перасцерагаў Францiшак Багушэвiч. «Не пакiдайце ж 
мовы нашай беларускай, каб не ўмерлi!», – пiсаў ён у прадмове да 
свае кнiгi.
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Яшчэ больш энергiчна такую самую думку выказаў iрландскi ву-
чоны Дэвi. «Кожны народ павiнен зберагаць сваю мову больш, чым 
гранiцы, бо мова – галоўная яго абарона, куды больш моцная, чымся 
ўсе яго цытадэлi», – сказаў ён (Я. Скрыган).

Заданне 2. Прачытайце выказваннi. Пра якiя функцыi мовы 
iдзе гаворка ў iх?
1. Я – беларус, мая родная мова – беларуская (В. Быкаў).
2. Хто забыў сваiх продкаў – сябе губляе, хто забыў сваю мову – усё 

згубiў (У. Караткевiч).
3. Роднае слова – гэта першая крынiца, праз якую мы пазнаём 

жыццё i акаляючы нас свет (Якуб Колас).
4. Родная мова, быццам цэмент, звязвае людзей. Яна дае iм най леп-

шы спосаб разумець адзiн аднаго, адной думкай жыць, адной 
долi шукаць (Цётка).

5. Толькi праз родную мову чалавек можа стаць беларусам, бо ў ёй 
хiмiя i фiзiка, гiсторыя i батанiка, эканомiка i культура таго, што 
называецца нацыяй, народам (Я. Сiпакоў).

6. Незвычайнае хараство i зладжанасць чуецца нам у гучаннi 
роднага слова (А. Крывiцкi).

Заданне 3. Перакладзiце выказваннi пра мову з рускай мовы 
на беларускую. Пра якiя функцыi мовы iдзе размова?

I. Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, 
выражались в слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оста-
валось бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей народного 
языка, каждая его форма есть результат мысли и чувства человека, 
через которые отразились в слове природа страны и история народа 
(К. Ушинский).

II. Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведе-
ния в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко 
можем судить о том, с кем имеем дело: мы можем определить сте-
пень интеллигентности человека, степень его психологической 
уравновешенности.

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго 
и внимательно – прислушиваясь, запоминая, замечая и изучая. Но 
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хоть и трудно – это надо, надо. Наша речь – важнейшая часть не 
только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума 
(Д. Лихачев).

III. По отношению каждого человека к своему языку можно со-
вершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его 
гражданской ценности.

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему 
языку. Человек, равнодушный к родному языку, – дикарь. Он вре-
доносен по самой своей сути потому, что его безразличие к языку 
объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему 
и будущему своего народа (К. Паустовский).

Заданне 4. Прачытайце i растлумачце сэнс прыказак. Пра 
якую ролю i якiя функцыi мовы iдзе гаворка ў гэтых народных 
выслоўях? Прыдумайце маўленчыя сiтуацыi, у якiх можна 
было б iх скарыстаць. 
1. Язык Вiльнi дапытае.
2. Невядомая дарога на канцы языка.
3. Добрае слова далёка чуваць.
4. Добрае слова не забываецца.
5. Словы – гужы, за сэрца цягнуць.
6. Хто болей знае, той болей пытае.
7. Якi розум, такая i пагаворка.
8. Якое пытанне – такi i адказ.
9. Рана загоiцца, злое слова – нiколi.
10. Добрая слава ў кошыку ляжыць, а благая па дарожцы бяжыць.

Заданне 5. Напiшыце водгук на верш У. Дубоўкi «Родная 
мова».

Родная мова, цудоўная мова!
Ты нашых думак уток i аснова!
Матчын дарунак ад самай калыскi,
ты самацветаў яскравая нiзка.
Кожны з iх барвы дзiвосныя мае,
вечным агнём зiхацiць – не згарае.
Ты мне заўсёды была дапамогай,
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дзе б i якой нi хадзiў я дарогай.
Чую ў табе перазвоны крынiцы,
чую ў табе i раскат навальнiцы,
чую павевы зялёнага бору,
водгулле працы ў родным прасторы.
Кожнай драбнiчкай ты варта пашаны,
кожнае слова вякамi стварана.
І на вякi яно жыць застаецца,
вечнае так, як народнае сэрца.

Заданне 6. Падрыхтуйце паведамленне на адну з тэм:
1. Мова – адзенне душы.
2. Кожная мова – гэта космас.
3. Колькi моў ты ведаеш, столькi разоў ты чалавек.
4. Загавары, каб я цябе ўбачыў.

Заданне 7. Перакладзiце на беларускую мову выказваннi пра 
слова. Якое значэнне надаецца слову? Як вы разумееце кожнае 
з выказванняў?

I. Слово может стать живой водой, но может и обер нуться сухим 
палым листом, пустой гремучей жестянкой, а то и ужалить гадюкой. 
И слово может стать чудом. Но ни впопыхах, ни холодными руками 
чуда не сотворишь и Синюю птицу не ухватишь (Н. Галь).

II. Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно 
соединить людей, словом можно и разъединить их, словом мож-
но служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое 
разъединяет людей (Л. Н. Толстой).

III. Слово – одно из величайших орудий человека. Бессильное 
само по себе, оно становится могучим и неотразимым, сказанное 
умело, искренне и вовремя. Оно способно увлекать за собой са-
мого говорящего и ослеплять его и окружающих своим блеском 
(А. Ф. Кони).



13

Любiце i шануйце як святыню роднае слова, 
з якiм вас лiтасцiвы Бог на свет пусцiў.

Францыск Скарына

Тэма 1.2. Гiстарычныя этапы фармiравання i развiцця  
беларускай мовы

Беларуская мова сярод iншых славянскiх моў
У свеце, паводле звестак вучоных, налiчваецца ад 2,5 да 6000 жы-

вых i мёртвых моў. На аснове падабенства роднасныя мовы аб’яд-
ноўваюцца ў моўныя сем’i (iх каля 20): iндаеўрапейская, цюркская, 
угра-фiнская, кiтайска-цiбецкая, мангольская, семiта-хамiцкая i iнш. 
У сваю чаргу, моўныя сем’i могуць распадацца на моўныя групы 
i падгрупы. Аднак ёсць мовы (напр., японская, якая абслугоўвае 
звыш 110 млн. чалавек, карэйская), якiя iснуюць iзалявана, не ўва-
ходзяць у склад сем’яў цi груп.

Беларуская мова належыць да iндаеўрапейскай моўнай сям’i, 
славянскай групы, усходнеславянскай падгрупы.

Індаеўрапейскiя мовы – самая вялiкая ў свеце моўная сям’я. 
У наш час амаль кожны другi жыхар планеты гаворыць на мове iн-
даеўрапейскага паходжання. Сама назва паказвае на вельмi далё-
кую, але ўсё ж роднасць моў народаў Еўропы i Азii. Індаеўрапейская 
сям’я моў падзяляецца на 12 (у некаторых iншых аўтараў называ-
ецца лiчба 16) груп: iндыйская, германская (англiйская, нямецкая, 
галандская, шведская, дацкая, нарвежская, iсландская i г. д.), ра-
манская (iспанская, iтальянская, французская, румынская, мал-
даўская, партугальская, мёртвая лацiнская мова i г. д.), славянская, 
балтыйская (лiтоўская, латышская i мёртвая пруская мова), кельц-
кая (iрландская, шатландская i г. д.), iранская (персiдская, афган-
ская, таджыкская i г. д.), грэчаская, армянская, албанская, хецкая, 
тахарская.

Славянская група распадаецца на тры падгрупы: усходнюю (бе-
ларуская мова, руская, украiнская), заходнюю (польская, чэшская, 
славацкая, сербалужыцкая, мёртвая палабская), паўднёвую (бал-
гарская, македонская, сербская, харвацкая, славенская, мёртвая 
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стараславянская). Увогуле, славянскiя мовы – пятая паводле рас-
паўсюджанасцi група моў на Зямлi (пасля кiтайскай, iндыйскай, гер-
манскай i раманскай).

Славянскiя мовы выдзелiлiся з iндаеўрапейскай мовы (мовы-
асновы, прамовы, мовы-мацi) недзе на мяжы ІІІ i ІІ тысячагоддзяў 
да н. э. Ад тых старажытных часоў ва ўсiх iндаеўрапейскiх мовах 
застаўся вялiкi пласт слоў. У беларускай мове iндаеўрапейскiмi 
паводле паходжання з’яўляюцца словы Бог, вера, дух, дзiва, неба, 
мацi, брат, снег, воўк, вуж, лён, лiчэбнiкi два, тры, дзесяць, сто, 
займеннiкi ты, вы, сам i iнш.

ІІІ тысячагоддзе да н. э. – І тысячагоддзе н. э. – агульны перыяд 
у гiсторыi славян – агульнаславянскi (скончыўся гэты перыяд пры-
кладна ў сярэдзiне І тысячагоддзя н. э.). І, адпаведна, мову славян 
гэтага часу называюць агульнаславянскай, або пра славянскай. 
Яна складалася з блiзкароднасных племянных дыялектаў. Даслед-
чыкi вылучаюць тры асноўныя дыялекты, якiя ўмоўна называюць 
усходнiм, заходнiм, паўднёвым. 

Славянская група моў 

Усходнеславянская Заходнеславянская Паўднёваславянская

 беларуская
 руская
 украiнская

польская 
чэшская 
славацкая
сербалужыцкая  

(iснуе ў двух варыянтах – верхне- 
i нiжнелужыцкая) 

палабская (мёртвая)

балгарская
македонская
сербская, харвацкая
славенская
стараславянская
(мёртвая)

Паступова славяне пашыралi тэрыторыю свайго рассялення 
(ад Вiслы i Одэра да Дона i Волгi, ад Карпат да Балтыкi), i за час 
вандровак па Еўропе сувязi памiж iмi паслаблялiся. Славяне 
аб’яднаны памiж сабой не толькi агульнасцю паходжання, многiмi 
культурнымi традыцыямi, але i незвычайнай блiзкасцю моў (такая 
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блiзкасць праяўляецца ў падабенстве каля дзвюх тысяч слоў, а так-
сама ў фанетыцы, граматыцы). Параўн.: галава (бел.), голова (рус.), 
голова (укр.), giowa (пол.), hlava (чэшс.), глава (балг.) i пад.

У VІ–VІІ стст. н. э. завяршылася рассяленне славян i ўтварылiся 
тры групы славянскiх плямён (усходнiя, заходнiя i паўднёвыя 
славяне). Пазней на iх аснове пачнуць складвацца асобныя 
народнасцi.

У ІХ ст. усходнiя славяне ўтварылi феадальную дзяржаву 
Кiеўская Русь, а ў канцы Х ст. на нашыя землi прыйшло хрысцiян-
ства, разам з iм i пiсьменнасць на стараславянскай (царкоўна-
славянскай) мове – першай лiтаратурна-пiсьмовай мове ўсходнiх 
славян (успомнiм асветнiкаў Кiрылу i Мяфодзiя). На гэты час яшчэ 
не было кнiгадрукавання, таму ўсе пiсьмовыя помнiкi рукапiсныя. 
(Буйныя цэнтры старажытнай пiсьменнасцi на Беларусi: Полацк, Ту-
раў, Пiнск, Смаленск, Слуцк, Мазыр). Царкоўнаславянскай мовай ка-
рысталiся не толькi пры перапiсваннi свяшчэнных тэкстаў, але i для 
стварэння арыгiнальных твораў рэлiгiйнага зместу (казаннi, па ву-
чаннi, словы, малiтвы епiскапа Кiрылы Тураўскага;  словы прамо-
вы царкоўнага дзеяча, фiлосафа палескага Златавуста; пiсьмовая 
спадчына пiсьменнiкаў-асветнiкаў Клiмента Смаляцiча i Аўраама 
Смаленскага). Асаблiвай увагi заслугоўвае культурна-асветнiцкая 
дзейнасць Ефрасiннi Полацкай (заснавала жаночы i мужчынскi 
манастыры i царкву ў Полацку, скрыпторыi-майстэрнi, у якiх пера-
пiсвалiся свяшчэнныя кнiгi; па яе загаду майстрам Лазарам Богшам 
у 1161 г. быў створаны надзвычайнай прыгажосцi крыж, надпiс на 
якiм зроблены таксама на царкоўнаславянскай мове). Старажытныя 
беларускiя пiсьменнiкi-асветнiкi былi людзьмi высокай культуры, 
якiя ведалi не толькi Бiблiю, але i антычную лiтаратуру – Гамера, 
Платона, Арыстоцеля.

Дзяржаўнай жа мовай Кiеўскай Русi з’яўлялася старажытна-
ўсходнеславянская, цi старажытнаруская мова, утвораная шляхам 
сiнтэзу стараславянскай мовы i жывой гутарковай мовы ўсходнiх 
славян. Нагадаем, што тэрмiн «старажытнаруская» звязваецца не 
з сучаснай рускай мовай (велiкарускай), а адносiцца ў роўнай сту-
пенi да ўсiх трох усходнеславянскiх моў. На старажытнаўсходнесла-
вянскай мове напiсаны такiя творы, як «Слова пра паход Ігаравы», 



16

«Аповесць мiнулых гадоў», «Руская праўда», «Слова мiтра-
палiта Іларыёна», «Астрамiрава Евангелле», творы Уладзiмiра 
Манамаха, а таксама шматлiкiя гандлёвыя дагаворы, граматы, 
грашовыя разлiкi, надпiсы на прадметах матэрыяльнай культуры 
(пра гэта сведчаць археалагiчныя раскопкi). Ужо ў гэты час у лiта-
ратурна-пiсьмовай мове ўсходнiх славян вылучаецца як мiнiмум 
тры стылi: справавы, царкоўна-кнiжны i свецка-лiтаратурны (най-
большая колькасць стараславянскiх элементаў назiраецца ў творах 
рэлiгiйнага зместу, менш – у мастацкiх, яшчэ менш – у справавых 
тэкстах, апошнiя з якiх адлюстроўваюць спецыфiчныя рысы сучас-
най беларускай мовы). 

Такiм чынам, да ХІІІ ст. iснавала адносна адзiная пiсьмовая 
мова ўсходнiх славян, аднак гаварылi продкi рускiх, беларусаў 
i ўкраiнцаў па-рознаму. Кожная мова развiвалася сваiм шляхам.

Роля беларускай мовы ў ВКЛ
У ХІІІ ст. пасля распаду Кiеўскай Русi (а гэтаму паспрыялi мiж-

усобныя войны феадалаў) пачалi складвацца асобныя народнасцi – 
беларуская, руская i ўкраiнская. Беларуская народнасць утварылася 
з трох плямён: крывiчы, радзiмiчы, дрыгавiчы. (Тэрмiн «Белая 
Русь» упершыню сустракаецца ў канцы XIV ст. У адносiнах толькi 
да Полацкай зямлi. У далейшым ён пашырыўся на ўсю Беларусь.)

Асноўную ролю ў фармiраваннi беларускай мовы (даследчыкi 
называюць яе старабеларускай) адыгралi мясцовыя гаворкi (паў-
ночна-ўсходнi i паўднёва-заходнi дыялекты). Як асобная самастой-
ная мова яна сфармiравалася ў перыяд, калi нашы землi знаходзiлiся 
ў складзе Вялiкага Княства Лiтоўскага. Менавiта ў ВКЛ на праця-
гу ХІV–ХVІ стст. старабеларуская мова выкарыстоўвалася ў якасцi 
дзяржаўнай. У пiсьмовых дакументах таго часу наша зямля часта 
называецца Лiтвой, беларусы – лiтоўцамi, або лiцвiнамi, у знак таго, 
што яны былi жыхарамi ВКЛ, а мова – лiтоўскай, рускай, простай 
(продкi ж сучасных лiтоўцаў называлiся жамойтамi i аўкштайтамi).

На беларускай мове былi створаны летапiсы, арыгiнальныя i пе-
ракладныя мастацкiя творы, вучэбная, публiцыстычная, юрыдыч-
ная лiтаратура; вялася дыпламатычная перапiска (у 1392-1393 гг. 
хан Арды Тахтамыш пiша лiст польскаму каралю Ягайла на стара-
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беларускай мове). Важна i тое, што на славянскiм усходзе рас-
пачалося кнiгадрукаванне (6 жнiўня 1517 г. У Празе Ф. Скарына 
надрукаваў на царкоўнаславянскай мове Псалтыр). Спынiмся на 
асветнiцкай дзейнасцi Ф. Скарыны (гуманiст, першадрукар, пера-
кладчык, пiсьменнiк, рэдактар, мастак). Менавiта ён узняў белару-
скую мову i беларускую культуру на еўрапейскi ўзровень. Гэты 
перыяд знакамiты такiмi вядомымi асветнiкамi, людзьмi энцыклапе-
дычнай адукаванасцi, як Мiкола Гусоўскi, Сымон Будны, Сiмяон По-
лацкi, Васiль Цяпiнскi, Андрэй Рымша, Лаўрэнцiй Зiзанiй, Мялецiй 
Сматрыцкi i iнш.

Найбольш вядомыя помнiкi i жанры лiтаратуры таго часу.
1. Справавая лiтаратура, да якой адносiлiся гандлёвыя дагаво-

ры, дарчыя граматы, судовыя i пасольскiя кнiгi, пастановы сейма, 
справаздачы, каралеўскiя наказы, пiсьмовыя правы на валоданне 
зямлёй i iнш. Прыклады дадзенага жанру: «Дагавор Полацка з Ры-
гай» (1330 г.), «Дарчая грамата» Вiтаўта лiтоўскiм канонiкам 
(1399), «Судзебнiк» караля Казiмiра Ягелончыка (1468 г.), «Кнi-
га судовых спраў» (1516 г.) i iнш. Помнiкi справавой пiсьменнасцi, 
як рукапiсныя, так i друкаваныя, сабраны ў 600 тамоў Лiтоўскай 
метрыкi, дакументы якой даюць уяўленне пра розныя бакi палiтыч-
нага, эканамiчнага, культурнага жыцця ВКЛ на працягу некалькiх 
стагоддзяў i з’яўляюцца крынiцай вывучэння беларускай мовы. 
Найбольш слынным дакументам гэтага перыяду, безумоўна, лiчыц-
ца Статут Вялiкага Княства Лiтоўскага (тры рэдакцыi: 1529 г., 
1566 г., 1588 г.), якi стаў узорам, асновай для ўпарадкавання права 
нават у многiх суседнiх дзяржавах: Прусii, Польшчы, Расii! Доўгi 
час заставаўся адзiным зборам законаў у Еўропе, быў перакладзены 
на лацiнскую i польскую мовы. Не выклiкае сумненняў, што «Ста-
тут» быў распрацаваны i падрыхтаваны на высокiм тэарэтычным 
i прафесiйным узроўнi квалiфiкаванымi прававедамi i дзяржаўнымi 
чыноўнiкамi (рэдакцыя 1588 г. падрыхтавана пад кiраўнiцтвам кан-
цлера ВКЛ А. Б. Валовiча i падканцлера Л. І. Сапегi). «Статут» – 
сведчанне дзяржаўнасцi беларускага i лiтоўскага народаў, iх 
высокай прававой культуры. 

Справавыя дакументы даволi паслядоўна адлюстроўвалi асаб лi  -
васцi народнай гаворкi, яе багатую лексiку, фанетычныя i грама тычныя 
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 з’явы. Слоўнiк старабеларускай мовы папаўняўся грамадска-палiтыч-
най, юрыдычнай тэрмiналогiяй (увогуле перыяд ВКЛ адметны фар-
мiраваннем розных тэрмiнасiстэм: гандлёвай, ваеннай, навуковай i г. 
д.): аброк, права, мыто (пошлiна), послух (сведка), рубель, чалядзiн, 
дзяржава, прыгонныя людзi, помста, забойца, кошт i г. д.

2. Летапiсы (захавалася каля 20 збораў) ХV-ХVІІ стст. Сярод iх 
знаходзяцца Супрасальскi збор, Увараўскi збор, Вiленскi зборнiк, 
дзе апiсваюцца жыцiйныя, ваенныя, княжацкiя справы на тэрыторыi 
нашай краiны. Найбольш знакамiтымi з’яўляюцца «Чэццi-Мiнеi», 
напiсаныя паповiчам Бярозкам з Новагародка, якi распавядае пра 
забойства Святаполкам Барыса i Глеба, а таксама Баркалабаўскi 
летапiс (апiсваюцца падзеi ў наваколлi Быхава).

3. Перакладная жыцiйная лiтаратура (ХV-ХVІ стст.). Пера-
клады з грэчаскай, сербскай i некаторых iншых моў: «Александрыя» 
(апiсваюцца паходы i подзвiгi Аляксандра Македонскага), «Гiсторыя 
Траянскай вайны» (аб заваяваннi грэкамi Троi); «Аповесць аб 
Трыстане», «Гiсторыя аб Атыле», «Аповесць пра Баву».

4. Мастацкая i палемiчная лiтаратура: «Метры» Сiмяона 
По лацкага на старабеларускай мове, эпiграмы Андрэя Рымшы, 
палемiчныя прамовы Мялешкi супраць польскага засiлля, а 
таксама вершы невядомых аўтараў.

5. Лiнгвiстычная лiтаратура: «Грамматiка Словенска», «Лек-
сiс» (тлумачыцца 1061 стараславянскае слова) Лаўрэнцiя Зiзанiя, 
«Грамматiка» Мялецiя Сматрыцкага, якую пазней М. В. Ламано-
саў назаве «вратами учёности». Дадзеная праца прысвечана апiсан-
ню стараславянскай мовы, але, як i ў Л. Зiзанiя, метамовай (мовай, 
з дапамогай якой апiсваецца iншая мова, у прыватнасцi, царкоўна-
славянская) паслужыла старабеларуская, дзе адзначаюцца рысы 
жывой беларускай гаворкi: зацвярдзелы р, аканне, замена яць на е, 
беларускiя лексемы але, друк, праца i iнш.

6. Рэлiгiйная лiтаратура. Францыск Скарына (23 кнiгi Бiблii, 
«Малая падарожная кнiжыца», «Апостал»), Сымон Будны на 
старабеларускай мове ў 1562 г. выдае «Катэхiзiс»; Васiль Цяпiн-
скi выдаў у сваiм перакладзе на старабеларускую мову «Евангел-
ле». Да гэтага ж часу належаць 30 зборнiкаў кiтабаў (рукапiсныя 
рэлiгiйныя кнiгi татар, якiя са старажытнасці да сённяшнiх дзён 
жывуць на Беларусi). Лiнгвiстычная каштоўнасць дадзеных тэкс-
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таў у тым, што арабскiмi лiтарамi паслядоўна i выразна перадаюцца 
многiя фанетычныя асаб лiвасцi беларускай мовы, якiя нерэгулярна, 
эпiзадычна фiксавалiся ў старабеларускiх помнiках, напiсаных кiрылi-
цай. Да такiх асаблiва сцей належаць аканне, яканне, перадача гука г 
фрыкатыўнага, афрыкатаў дж, дз, мяккага с i iнш. У тэкстах гэтых 
помнiкаў назiраецца паступовы пераход ад марфалагiчнага да фане-
тычнага прынцыпу напiсання слоў. Акрамя ўласных лексем, у дадзе-
ных помнiках ёсць i беларуская фразеалогiя (галаву звесiць, сэрца 
балiць, чынiць паклон i iнш.).

У старабеларускiх рукапiсных i друкаваных кнiгах даволi разна-
стайна пададзены жывыя моўныя з’явы, уласцiвыя беларускiм га-
воркам i не характэрныя ў цэлым для рускай i ўкраiнскай моў. Да 
пералiчаных фанетычных адметнасцей неабходна дабавiць падаў
жэнне зычных (зелле, жыццё i iнш.) зацвярдзенне р, ж, ш, ч 
(прамо, божэ, иншыхъ, чыи i г. д.), прыстаўныя гукi в, г (восень, 
гусеница i iнш.), пераход в, у, л у ў, перададзенае праз в (вжо, пры-
шовъ i пад.), чаргаванне складоў ро, ло з ры, лы ў становiшчы памiж 
зычнымi (кровъ – крыви, глотка – глытати i пад.). З марфалагiчных 
рысаў: скланенне назоўнiкаў тыпу боль, жаль, тень, насыпъ i г. д. 
на ўзор мужчынскага роду, ужыванне канчаткаў -у (-ю) у назоўнiках 
р. скл. адз. л. м. р. (народу, броду i пад.). У слоўнiкавым складзе бе-
ларускай мовы, акрамя спрадвечнабеларускай лексiкi, сустракаюц-
ца шматлiкiя запазычаннi з розных моў: польскай (скарга, еднасць, 
лiст, ксёндз i iнш.), чэшскай (брама, гарцаваць i iнш.), лiтоўскай 
(пуня, клуня, жвiр i iнш.), нямецкай (варта, штурм, фурман i iнш.), 
французскай (пашпарт, сяржант i iнш.), iтальянскай (пошта, па-
лац, кампанiя i iнш.), лацiнскай (правiнцыя, камiсiя, працэс, копiя 
i iнш.), грэчаскай (бiблiя, манах i iнш.), цюркскiх (атаман, тавар, 
торба i iнш.) i г. д.

Старабеларуская мова на працягу некалькiх стагоддзяў абслу-
гоўвала розныя сферы грамадскага жыцця ў ВКЛ. Яна аказала ўплыў 
на iншыя мовы, у прыватнасцi, на лiтаратурную мову рускай народ-
насцi. Менавiта гэты перыяд (XIV-XVI стст.) лiчыцца росквiтам 
у гiсторыi беларускай культуры, мовы, таму вучоныя i назвалi яго 
«залатым векам».

Аднак далейшы ход развiцця беларускай мовы быў надзвычай 
неспрыяльным.



20

Прычыны заняпаду беларускай мовы ў Рэчы Паспалiтай  
i Расiйскай iмперыi

У 2-й палове ХVІ ст. пасля аб’яднання Лiтвы з Польшчай на асно-
ве Люблiнскай унii (1569 г.) беларускiя землi ўвайшлi ў склад Рэчы 
Паспалiтай. Пры падтрымцы каталiцкага Рыма Рэч Паспалiтая 
пачынае праводзiць палiтыку апалячвання i акаталiчвання беларусаў. 
Спачатку афiцыйна выкарыстоўвалiся i польская, i беларуская мовы, 
але з цягам часу паступова ў якасцi дзяржаўнай уводзiцца польская 
мова. У 1696 г. Варшаўскi сейм прыняў пастанову аб забароне бела-
рускай мовы ў дзяржаўных i судовых установах. У канцы ХVІІ ст. 
беларуская лiтаратурна-пiсьмовая мова прыходзiць у поўны 
заняпад. Па сутнасцi, працягвае развiвацца толькi народная гутар-
ковая мова (дыялекты), якая сустракаецца ў шматлiкiх помнiках 
фальклору (казкi, паданнi, прыказкi, прымаўкi, вершаваныя творы, 
жарты i г. д.), а таксама ў якасцi ўставак у польскамоўныя драма-
тычныя творы для характарыстыкi беларускiх персанажаў. Менавiта 
з гэтага часу ў галовы тутэйшага насельнiцтва ўбiвалася негатыўнае, 
зневажальнае стаўленне да ўсяго беларускага, у першую чаргу да 
беларускай мовы, якую сталi называць «мовай хамскай, мужыцкай, 
паганскай». Польская мова лiчылася мовай вышэйшага гатунку, пан-
скай, шляхетнай. На вялiкi жаль, многiя прадстаўнiкi беларускай 
шляхты за пэўныя прывiлеi выракалiся не толькi роднай мовы, але 
i свайго беларускага паходжання, больш таго – сваёй веры.

У канцы ХVІІІ ст. у вынiку трох падзелаў Рэчы Паспалiтай 
(1795 г.) беларускiя землi ўвайшлi ў склад Расiйскай iмперыi. 
У 1840 г. царскi ўрад (Мiкалай І) забараняе ўжываць назву «Бела русь» 
(iснавала назва «Северо-Западный край»). Афiцыйная пера пiска 
i мастацкая лiтаратура на беларускай мове былi забаронены. У лiта-
ратурнай беларускай мове гэтага часу амаль не было грамадска- 
палiтычнай i навуковай тэрмiналогii, не было строгай сiстэмы 
граматычных, лексiчных i арфаэпiчных нормаў (гэтым тлумачыцца 
адсутнасць у беларускай лiтаратуры такога напрамку, як класi цызм, 
дзе творы павiнны пiсацца на добра апрацаванай мове, высокiм 
стылем).

Сваёй роднай мовай беларускi народ карыстаўся толькi ў быта-
вой сферы. Польскiя i рускiя вучоныя не прызнавалi беларускую 
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мову самастойнай, разглядалi яе як польскi або рускi дыялект; вялi 
спрэчкi наконт таго, кiм з’яўляюцца тутэйшыя жыхары: рускiмi цi 
палякамi.

У 1867 годзе царскi ўрад забаранiў друкаванне кнiг на белару-
скай мове. Гэта забарона праiснавала да рэвалюцыi 1905 года. За 
ўсё ХІХ стагоддзе, па падлiках даследчыкаў, выйшла не больш за 75 
кнiг. Пасля паўстання 1863 года на працягу 30 гадоў на Беларусi не 
было надрукавана нiводнай кнiгi на беларускай мове. А тыя, што вы-
ходзiлi ў свет, друкавалiся за межамi Расiйскай iмперыi. Сярод неш-
матлiкiх твораў, якiя з’явiлiся ў ХІХ ст., найбольш значнымi лiчацца 
ананiмныя паэмы «Тарас на Парнасе» i «Энеiда навыварат».

Утварэнне новай беларускай лiтаратурнай мовы.  
Працэс беларусiзацыi ў 20я гады ХХ ст.

Як нi дзiўна, але менавiта ў час поўнага нацыянальнага заняпаду 
ў асяроддзi навукоўцаў-беларусiстаў з’яўляецца iдэя беларуска-
га нацыянальнага Адраджэння. Узнавiць беларускую культуру 
праз адраджэнне беларускай мовы – такую мэту ставiлi перад сабой 
асветнiкi ХІХ ст. (ля вытокаў гэтага прагрэсiўнага працэсу стаялi 
Я. Чачот, Я. Баршчэўскi, В. Дунiн-Марцiнкевiч, К. Калiноўскi, 
У. Сыракомля, Ядвiгiн Ш., А. Гурыновiч i iншыя прагрэсiўныя 
пiсьменнiкi). Нягледзячы на царскую забарону аб друкаваннi кнiг, 
у канцы ХІХ ст. за мяжой выходзяць творы Францiшка Багушэвi-
ча (зборнiкi «Дудка беларуская» i «Смык беларускi»), з’яўляюцца 
вершы Я. Лучыны. У 1906 г. выдаюцца газеты «Наша Доля», пас-
ля – «Наша Нiва». У «Нашай Нiве» друкавалi свае творы класiкi 
беларускай лiтаратуры: Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановiч, 
 Цётка, С. Палуян i iнш. Іх творчасць i стала пачаткам новай бе-
ларускай лiтаратурнай мовы. Нагадаем, што фармiравалася яна 
не на кнiжных традыцыях, як многiя iншыя лiтаратурныя мовы, 
а цалкам «вырастала» з народных гаворак, затым  апрацоўвалася, 
удасканальвалася майстрамi беларускага слова. (Аднак  працэс 
развiцця сучаснай лiтаратурнай мовы расцягнуўся больш чым на 
стагоддзе. Па сутнасцi, яшчэ ў пачатку ХХ ст. беларуская мова 
была неўнармаванай, развiвалася ў асноўным у жанры мастацкай 
лiтаратуры.)



22

У 1918 г. была ўтворана Беларуская Народная Рэспублiка 
(БНР) i беларуская мова ўпершыню пасля часоў ВКЛ набыла ста-
тус дзяржаўнай, г. зн. на ёй працавалi ўрад i iншыя грамадскiя 
ўстановы. Распачаўся працэс беларусiзацыi. Да беларускага пiсь-
мовага слова далучылiся мiльёны людзей. Толькi за перыяд з 1920 
па 1926 г. пачалi сваю творчую дзейнасць каля 500 маладых лiтара-
тараў, сярод iх А. Александровiч, А. Бабарэка, Я. Пушча, М. Чарот, 
А. Дудар. К. Чорны, З. Бядуля, К. Крапiва i iнш. Упершыню былi 
створаны на беларускай мове падручнiкi для школ па ўсiх прадме-
тах, слоўнiкi (у прыватнасцi, слоўнiкi вайсковай тэрмiналогii, права-
вой, батанiчнай; дыялектныя слоўнiкi, перакладныя i iнш.). У канцы 
1920-х гадоў амаль уся лiтаратура (каля 90 %), якая выпускалася 
ў рэспублiцы, была беларускамоўнай, звыш 80 % школ мелi белару-
скую мову навучання. Беларуская мова стала мовай справаводства, 
навукi. У 1918 г. Бранiслаў Тарашкевiч падрыхтаваў «Беларускую 
граматыку для школ», якая дала пачатак станаўленню новай бе-
ларускай арфаграфii. У «Граматыцы» ўпершыню былi прыведзены 
ў сiстэму правiлы напiсання спрадвечна беларускiх слоў i асобна вы-
значаны нормы напiсання слоў iншамоўнага паходжання. «Граматы-
ка» Тарашкевiча на працягу 20-х гадоў ХХ ст. заставалася адзiным 
стабiльным вучэбным дапаможнiкам, на аснове якога стваралiся па-
дручнiкi i даследаваннi па беларускай мове.

Беларуская мова ў  30–90 гады ХХ ст.
Аднак ужо ў 1930-я гады працэс беларусiзацыi быў спынены. 

У вынiку рэпрэсiй загiнулi тысячы грамадскiх дзеячаў, вучоных, 
пiсьменнiкаў, работнiкаў асветы (толькi за адзiн дзень у Мiнску было 
расстраляна восем лiтаратараў: А. Дудар, М. Зарэцкi, П. Галавач, 
А. Вольны, В. Каваль, В. Сташэўскi, В. Маракоў, І. Харык; 
збiралiся матэрыялы для арышту Я. Купалы i Я. Коласа). Знiшчалася 
беларуская творчая iнтэлiгенцыя

У 1938 г. выходзiць пастанова ЦК ВКП(б) «Аб абавязковым 
вывучэннi рускай мовы ў школах нацыянальных рэспублiк 
i абласцей».

У 2-й палове ХХ ст. беларуская лiтаратурная мова iснавала ва 
ўмовах канкурэнцыi з рускай.
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На працягу 1950–1980 гадоў сфера выкарыстання беларускай 
мовы хутка звужалася: скарачалiся тыражы беларускамоўных вы-
данняў, беларускамоўныя школы пераводзiлiся на рускую мову наву-
чання. Руская мова, па сутнасцi, са сродку мiжнацыянальных зносiн 
ператварылася ў дзяржаўную мову нашай рэспублiкi. 

Прававую аснову для паспяховага нацыянальна-культурнага 
адра джэння Беларусi стварыў Закон БССР «Аб мовах», прыняты 
26 студзеня 1990 г. У вераснi гэтага ж года ўрад рэспублiкi зацвяр-
джае Дзяржаўную праграму развiцця беларускай мовы i iншых на-
цыянальных моў. Новыя падыходы да развiцця дзяржаўнай мовы 
былi канчаткова замацаваны ў Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь. 
У арт. 17 першага раздзела Канстытуцыi запiсана: «Дзяржаўнай 
мовай Рэспублiкi Беларусь з’яўляецца беларуская мова. Рэспублiка 
Бела русь забяспечвае права свабоднага карыстання рускай мовай як 
мовай мiжнацыянальных зносiн”.

Майскi рэферэндум 1995 г. замацаваў дзяржаўнае беларуска- 
рускае двухмоўе ў рэспублiцы. Нягледзячы на неспрыяльныя са-
цыяльна-палiтычныя ўмовы, у якiх часта аказвалася беларуская 
лiтаратурная мова, развiццё на ёй розных жанраў мастацкай, публiцы-
стычнай, навуковай лiтаратуры не спынялася на працягу XC ст. Дзя-
куючы рознабаковай творчасцi майстроў слова, вучоных беларуская 
мова стала здатнай да таго, каб ствараць на ёй самыя разнастайныя па 
характары i змесце творы. На беларускай мове выдадзены шматтом-
ныя галiновыя энцыклапедыi, слоўнiкi, граматыкi, манаграфii, на ёй 
iснуе багатая i самабытная мастацкая i публiцыстычная лiтаратура.

?  Пытаннi  
для самакантролю

1. Калi сфармiлавалася беларуская народнасць i яе мова, якую 
вучоныя называюць старабеларускай (старажытнай беларускай)? 
Чаму гэты перыяд называюць «залатым векам» у гiсторыi 
беларускай культуры, лiтаратуры, мовы?

2. Якое месца займала беларуская мова ў Вялiкiм Княстве 
Лiтоўскiм?

3. Як фармiравалася канцыялрская мова ў Вялiкiм Княстве 
Лiтоўскiм?
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4. Якi ўплыў на станаўленне i развiццё беларускай мовы аказала 
ўтварэнне Рэчы Паспалiтай?

5. Чым тлумачыцца блiзкасць памiж славянскiмi мовамi?
6. Якое значэнне мелi першыя легальныя беларускiя газеты 

ў пачатку XX ст.?
7. Якiя фактары спрыялi ажыўленню беларускай мовы i культуры 

ў 20-я гады XX ст.?
8. З якiмi славутымi iмёнамi нашых суайчыннiкаў звязана 

станаўленне культуры, лiтаратуры i нацыянальнай мовы ў XIX-
XX ст.?

 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННI
Заданне 1. Перакладзще на беларускую мову наступныя 

спа лучэннi. Запiшыце тыя з iх, якiя ўжываюцца ў вашай спе-
цыяльнасцi. Падкрэслiце запазычаныя словы.

Компостная куча, садовый инвентарь, пи щевые отходы, садовые 
инструменты, хлебные злаки, свежие плоды, полезные растения, 
кормовые травы, початки кукурузы, плоды шиповника, семена рас-
тений, время цветения, агропро мышленные комплексы, экономика 
растениеводства, обработка почвы, мясная промышленность, про-
дукты питания, молочное сырьё, содержание животных, продукция 
животноводства, вре дители пчёл, овощные культуры, посадочный 
материал, рыбное хозяйство, ландшафтный дизайн, де коративное 
садоводство, магнитное поле.

Заданне 2. Якiя думкi Ф. Багушэвiча, прыведзеныя ва ўрывку, 
актуальныя i сёння?

Я сам калiсь думаў, што мова наша – «мужыцкая» мова, i толь-
кi таго! Але, паздароў Божа добрых людцоў, як навучылi мяне чы-
таць-пiсаць, з той пары я шмат гдзе быў, шмат чаго вiдзеў i чытаў: 
i праканаўся, што мова нашая ёсць такая ж людская i панская, як 
i французская, альбо нямецкая, альбо i iншая якая. Чытаў я цi мала 
старых папераў, па дзвесце, па трыста гадоў таму пiсаных у нашай 
зямлi i пiсаных вялiкiмi панамi а нашай мовай чысцюсенькай, як 
бы вот цяпер пiсалася. Увiдзеўшы гэта, я часта думаў: Божа ж мой, 
Божа! Што ж мы за такiя бяздольныя? Якаясь маленькая Булгарыя – 
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са жменя таго народу, – якiясьцi Харваты, Чэхi, Маларосы i другiя 
пабратымцы нашыя i ружны чужы зброд, жыды маюць па-свайму 
пiсаныя i друкованыя ксёнжачкi i газэты, i набожныя, i смешныя, 
i слёзныя, i гiсторыйкi, i баячкi; i дзеткi iх чытаюць так, як i гаво-
раць, а ў нас як бы захацеў цыдулку цi да бацькi лiсток напiсаць 
па-свойму, дык, можа б, i ў сваёй вёсцы людзi сказалi, што «пiша 
па-мужыцку», i як дурня абсмяялi б! А можа, i спраўды наша мова 
такая, што ёю нiчога добрага нi сказаць, нi напiсаць не можна? Ой, 
не! Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная, як i другiм 
добрым людцам, i гаворым жа мы ёю шмат i добрага, але так ужо 
мы самi пусцiлi яе на здзек, не раўнуючы, як i паны вялiкiя ахотней 
гавораць па-французску, як па-свойму. Нас жа не жменька, а з шэсць 
мiльёнаў – больш i шмат больш, не раўнуючы, як жыдоў, напрыклад, 
або татар, цi армян, а пакажы ж, ваша, хоць адну ксёнжачку цi аб 
гаспадарцы, цi так аб жыццi нашым, каб па-нашаму?

Цi ж ужо нам канечне толькi на чужой мове чытаць i пiсаць 
можна?

Заданне 3. Прачытайце ўрывак са старажытнага лiтара-
тур нага помнiка «Руская праўда». Як вы зразумелi яго сэнс? 
Выпiшыце прыклады ўжывання эканамiчнай лексiкi.

Оже придетъ кръвавъ муже на дворъ. Или синь то видока ему на 
искати. Нъ платитi ему продажю 3 гривны. Или не будеть на немь 
знамения. То привести ему видокъ слово противу слова. А кто будеть 
началъ тому платити 60 кунъ. Аче же кръвавъ придеть. Или будеть 
самъ. Почалъ. А выступять послуси. То ему за платежь оже и били. 
Аже ударить мечемь а не утнеть на смерть. То 3 гривны. А само-
му грив на на рану. Оже лђчебное. Потьнеть ли на смерть. То вира. 
Или пьхнеть мужь мужа. Любо к совђ любо от себе. Любо по лицу 
ударить. Или жердью ударить. А видока два выведуть. То 3 гривны 
продаже.

Словы для даведак: видокъ – сведка; вира – грашовы штраф за 
забойства; куна – грашовая адзiнка; лђечебное – штраф на лячэнне 
раны; продажа – грашовы штраф за злачынства; послухь – сведка, 
вiдавочнiк.
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Заданне 4. Пазнаёмцеся з прапанаваным урыўкам. Знай-
дзi це ў iм словы са спецыяльным значэннем, якiя па форме 
адрознiваюцца ад сучасных тэрмiнаў. Запiшыце тэкст у адпа-
веднасцi з нормамi сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы.

Першыя часы пасьля лядавiковага пэрыоду ўвесь прастор Бела-
русi быў пакрыты лядавiковым (морэнным) матар’ялам i што зьвер-
ху каньне, прынесенае лядавiком, пакрысе разсыпалася, аж пакуль 
з яго не зрабiлася ўперад жарства, а пасьля глiна i пясок. На паўднё-
вым усходзе Беларусi ляжаў мiж iншым i лес, якi асеў у вiдзе пылу, 
што прынесены быў ветрам з поўначы. Вось на гэтых глiнах, пяскох 
ды лёссе i павырасталi грунты 

(Смолiч А. Географiя Беларусi, 1923).

Заданне 5. Прачытайце тэкст. Якiя лексiчныя адзiнкi з тэк-
сту выкарыстоўваюцца ў сучаснай мове? Што выклiкае 
складанасць пры ўспрыняццi тэксту?

Статут Вялiкага Княства Лiтоўскага (1588)
(урывак)

Тежъ уставуемъ, если бы князские панские або и земянские были гоны бобровые 
давные звечные у иншого суседа дедизне, ино оный панъ в чыей дедизне будутъ 
гоны, не маеть самъ ани людемъ своимъ допустить старого поля доорати, зеремена 
подъорал, або сеножати подъкосилъ або лозу подрубалъ a тым бобры выгонилъ, 
таковый маеть платити дванадцать рублей грошей, a тому зеремени пред се маеть 
упокой дать такъ далеко яко бы могъ киемъ докинути, пакли бы хто кгвалтомъ бобры 
побилъ, або злодейскимъ обычаемъ выкралъ, таковый маеть кгвалтъ платити a 
колко бы бобровъ убилъ тогды маеть платити за чорного бобра чотыри копы грошей 
a за карого две копе грошей. Пакли бы бобръ с того старого зеремени вышолъ, a 
пришолъ ново вынъшое зеремя на кгрунтъ и берегъ инъшого пана, тогды в чыем 
кгрунъте зеремя будеть, тому тежъ и ловенье бобровъ належати маеть.

Заданне 6. Параўнайце тэксты. Вызначце моўныя з’явы, якiя 
сведчаць пра роднасць беларускай, рускай i ўкраiнскай моў.

Я люблю гэтыя прасторы, люблю неаглядныя, ружова-сiнiя далi 
ix, поўныя жыцця, малюнкавасцi, разнастайнасцi тонаў зямлi i неба, 
дзе так многа разгону для твaix вачэй, дзе маўклiвая далечыня, 
атулiўшыся танюсенькаю намiткаю сiнечы, думае нейкую адвечную 
сваю думку i так моцна парывае душу зазiрнуць за заслону гэтай 
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мудрасцi, каб пазнаць яе таямнiцы. Я люблю гэтыя далi, дзе ласкава- 
прыветнае сонца paзлiвае свой усмех i так пяшчотна праводзiць 
мяцёлачкаю праменняў па твары зямлi i лёгкiмi ветрыкамi калыша 
на гольках зялёнае лiсце, расчэсвае i блытае косы кучаравым хвоям 
i гойдае над полем срэбна-шэрае жыта, кожны момант пералiваю-
чы яго жывыя рухлiвыя ценi i асвятленне, як бы выганяючы з зямлi 
iльняна-дымную, бясконцую, несупынную плынь.

(Я. Колас)

Я люблю родные просторы, люблю их необозримые ро зовато-
синие дали, полные жизни, бесконечного разно образия красок земли 
и неба, где так много раздолья для твоих глаз, где молчаливые дали, 
окутанные тоненькой синеватой дымкой, думают какую-то извечную 
свою думу и так сильно влекут, манят заглянуть за светлую завесу 
их мудрости, познать их тайны. Я люблю эти дали, где ласково-
приветливое солнце рассыпает свои улыбки и так нежно проводит 
метелочкой своих лучей по лицу земли и легкий ветерок колышет 
на ветвях зеленые листья, расче сывает и путает косы кудрявых 
сосен и качает над полем серебристо-серую рожь, мгновенно меняя, 
переливая ее живые, подвижные тени, словно выкатывая из земли 
дымчато-льняные, бесконечные, безостановочные волны.

(Пераклад Я. Мазалькова)

Я люблю цi простори, люблю неосяжнi, рожево-сiнi iхнi далi, 
сповненнi життя, мальовничостi, рiзноманiтностi тонiв землi й неба, 
де багато розгону для твоiх очей, де мовчазна далечiнь, огорнувшись 
тендiтним серпанком синяви, думае якусь одвiчну свою думу i так 
сильно поривае душу зазирнути за завiсу мудростi, щоб пiзнати еi 
таемницi. Я люблю цi далi, де ласкаве привiтне сонце розлива свiй 
ycмix i так пестливо гладить мiтелочкою променiв по обличчю землi 
та легкими вiтерцями колише на гiлочках зелене листя, розчiсуе й 
кошлатить коси кучерявих хвой i гойдае над полем срiблясто-сiрi 
жита, раз у раз переливаючи його жвавi рухливi тiнi й свiтло, нiби 
котячи з-пiд землi димчасто-блакитнi, нескiнченнi, неспиннi хвилi.

(Пераклад Г. Вiнгурскай)
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Заданне 7. Прачытайце выразна вершы, захоўваючы  нормы 
беларускага лiтаратурнага вымаўлення. Прасачыце за вымаў-
леннем зычных гукаў [ж], [дж], [ш], [ч], [р], [с’]. Выпiшыце 
словы, агульныя для рускай i беларускай моў.
а) Трэба дома бываць часцей,

Трэба дома бываць не госцем, 
Каб душою не ачарсцвець, 
Каб не страцiць святое штосьцi. 
Не забыць, як падвялы аер 
На памытай падлозе пахне, 
Як у студню цыбаты асвер 
Запускае руку да пaxi. 
Не забыць сцежкi той, што цябе 
На дарогу выводзiла з дому, 
Што ў хаце там быў рубель 
У цане i па курсу старому. 
Не забыць, як марозам злым 
Клямка пальцы пячэ балюча 
I адкуль на стале тваiм 
Бохан свежага хлеба пахучы. 
Помнiць свой на iржышчы цень, 
Не забыць, як завуць суседа, 
Не забыць, як пяе пад дзень 
За вясёлым сталом бяседа. 
Помнiць кожнай маснiцы спеў,
Кожны кут у прыцiхлай хаце.
Лёсу дзякаваць, што паспеў
Ты пачуць блаславенне мацi.
Трэба дома бываць часцей, 
Трэба дома бываць не госцем, 
Каб душою ты стаў чысцей 
I не страцiў святое штосьцi.

Р. Барадулiн

б) Чароўнай музыкай сагрэты,
Як песня родная цi казка,
Як зоркi ясныя над светам,
Два шчырых словы «калi ласка».
Яны ад шчодрасцi народа,
Ад чысцiнi яго, спагады,
Як песня родная цi казка,
Два шчырых словы «калi ласка».
У iх прыязнi, дружбы подых,
І незабыўны водар мая,
І сiла самых добрых словаў,
Якiя сэрцам успрымаю.
Я iмi проста заварожан,
І блiзкiя з маленства словы
Цвiтуць i росна, i прыгожа,
Нiбы маёй матулi мова.

А. Лойка
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Родная мова, цудоўная мова!  
Ты нашых думак уток i аснова!  

Матчын дарунак ад самай калыскi  
ты самацветаў яскравая нiзка.

Уладзiмiр Дубоўка

Тэма 1.3. Функцыянаванне беларускай мовы  
ва ўмовах бiлiнгвiзму

Сутнасць i асаблiвасцi бiлiнгвiзму
Праблема моўнага жыцця ў нашай рэспублiцы сёння адносiцца 

да адной з найбольш актуальных i складаных. Разам з тым гэта пра-
блема iснуе не толькi ў нашай краiне, але i ў гiсторыi суiснавання iн-
шых народаў, iх культур i моў у шматнацыянальных краiнах наогул.

Паводле даных Акадэмii навук Францыi, насельнiцтва зямнога 
шара гаворыць не менш чым на 2796 мовах, якiя аб’ядноўваюцца 
ў 11 вялiкiх i каля 50 малых моўных груп, а ўсе, хто гаворыць на 
гэтых мовах, выкарыстоўваюць ад 7 да 8 тысяч дыялектаў. Нямецкiя 
ж вучоныя сцвярджаюць, што сучасныя народы свету гавораць на 
мовах, колькасць якiх перавышае 4000, а ўсяго навуцы вядома каля 
6000 жывых i мёртвых моў.

Стварэнне моўнай карты свету з кожным днём становiцца спра-
вай усё больш цяжкай, бо практычна на Зямлi няма аднамоўных 
краiн i нават буйных гарадоў. Напрыклад, Лондан англiйскiя вучо-
ныя называюць «лiнгвiстычным Вавiлонам», бо, паводле звестак 
мiнiстэрства адукацыi Вялiкабрытанii, у iм гавораць на 147 мовах, 
хоць, зразумела, найбольш на англiйскай. Тлумачыцца гэта тым, што 
выхадцы з былых брытанскiх калонiй прывезлi з сабой i свае мовы.

Іншым прыкладам можа быць Швейцарыя: краiна такая ёсць, 
а мовы швейцарскай няма. На захадзе гэтай рэспублiкi гавораць 
па-французску, на поўднi – па-iтальянску, а ў большасцi кантонаў – 
па-нямецку, прычым у кожным «нямецкiм» кантоне свой дыялект.

Няма, як вядома, i амерыканскай мовы. Дзяржаўнай мовай 16 кра-
iн Паўднёвай i Цэнтральнай Амерыкi з’яўляецца iспанская мова. 
Дзве буйнейшыя дзяржавы Новага Свету (Злучаныя Штаты Амеры-
кi i Бразiлiя) – англа- i партугаламоўныя. Нi адна з краiн Амерыкi не 
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карыстаецца сваёй спрадвечнай мовай. Арабская мова стала мовай 
шэрагу культурна розных народаў ад Індыйскага да Атлантычнага 
акiяна. Большасць былых калонiй прыняла мову колiшнiх каланiза-
тараў, а Індыя з яе надзвычай багатай культурай i вялiкiмi традыцы-
ямi назвала англiйскую мову адной з дзяржаўных. Нават у Старым 
Свеце, у Еўропе рад краiн не мае сваёй спрадвечнай мовы. Няма 
мовы бельгiйскай: у Фландрыi гавораць на фламандскай, а ў Ва-
лонii – на французскай мове. У Аўстрыi карыстаюцца нямецкай мо-
вай, у Люксембургу – нямецкай i французскай. 

Зразумела, што зберажэнне сваёй спрадвечнай мовы i спрадвеч-
най культуры – факт пазiтыўны, але ў рэальнай гiсторыi чалавецтва 
ён хутчэй выключэнне, чым правiла. Народы свету знаходзяцца 
ў пастаянным кантакце адзiн з адным, асаблiва этнасы суседнiя, 
якiя часта маюць адну тэрыторыю пражывання або знаходзяцца 
ў складзе адной дзяржавы. Моўныя кантакты, якiя дыктуюцца эка-
намiчнымi, культурнымi i iншымi сувязямi, патрабуюць вывучэння 
i выкарыстання ў моўнай практыцы дзвюх i больш моў. Існуюць i iн-
шыя матывы авалодвання дзвюма цi некалькiмi мовам (атрыманне 
адукацыi, патрэбы навуковай дзейнасцi i г.д.).

Не з’яўляецца выключэннем i Рэспублiка Беларусь, таму што яна 
таксама ўяўляе сабой шматнацыянальную дзяржаву з шырока рас-
паўсюджаным двухмоўем (бiлiнгвiзмам).

Двухмоўе – гэта практыка папераменнага карыстання дзвюма мо-
вамi. Iснуе i iншае вызначэнне двухмоўя. Бiлiнгвiзм (лац. bi – два, 
lingua – мова) – гэта двухмоўе, г. зн. суiснаванне ў чалавека цi ва ўсяго 
народа дзвюх моў, звычайна першай – роднай, i другой – набытай. 

Тыпы бiлiнгвiзму
Калi веданне дзвюх моў уласцiва асобным членам соцыуму, то гэта 

iндывiдуальны бiлiнгвiзм, калi двухмоўнымi з’яўляюцца цэлыя групы, 
калектывы, то гаворка iдзе пра калектыўны бiлiнгвiзм, калi ж двух-
моўе пашырана сярод усiх прадстаўнiкоў нацыi, то гэта нацыянальны 
бiлiнгвiзм. Пры нацыянальным бiлiнгвiзме ў краiне афiцыйна прызна-
юцца дзве дзяржаўныя мовы (у Беларусi – беларуская i руская, у Фiн-
ляндыi – фiнская i шведская, у Канадзе – англiйская i французская).

Калi дзве мовы ўжываюцца iзалявана адна ад другой (напрыклад, 
на працы – адна мова, дома – другая), то гаворка iдзе пра чысты 
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бiлiнгвiзм, калi ж дзве мовы ўжываюцца ўперамешку (залежыць ад 
камунiкатыўнай сiтуацыi), то гэта змешаны бiлiнгвiзм.

Змешаны ў сваю чаргу падзяляецца ў залежнасцi ад ступенi разу-
мен ня носьбiтам мовы няроднай мовы на рэцэптыўны (чалавек  ра зумее 
другую мову, але не можа на ёй гаварыць), рэпрадуктыўны (чалавек 
разумее другую мову, аднаўляе тэкст) i прадуктыўны (чалавек разумее 
другую мову, аднаўляе тэкст i самастойна будуе на ёй сказы). 

Індывiдуальнае двухмоўе не абавязкова абазначае масавае двух-
моўе, i, наадварот, нацыянальнае двухмоўе можа iснаваць пры iнды-
вiдуальным аднамоўi. Напрыклад, Швейцарыя – шматмоўная краiна, 
у якой дзяржаўнымi з’яўляюцца нямецкая, французская, iтальянская 
i рэтараманская мовы. Аднак большасць жыхароў гэтай краiны ва-
лодаюць толькi якой-небудзь адной з названых вышэй моў.

Сучасная моўная сiтуацыя на Беларусi
На тэрыторыi Беларусi, як сведчаць шматлiкiя факты, розныя 

тыпы двухмоўя i нават шматмоўя заўсёды былi важнымi элемен-
тамi гiсторыi беларускага народа. Так, у перыяд Вялiкага княства 
Лiтоўскага iснавала беларуска-царкоўнаславянскае пiсьмовае i вус-
нае двухмоўе, якое ўзнiкла яшчэ ў старажытнарускую эпоху. Значна 
мацней праяўлялася беларуска-польскае двухмоўе, што працягва-
лася амаль чатыры стагоддзi. Даволi адчувальным было таксама 
 беларуска-лацiнскае двухмоўе, уласцiвае пераважна адукаваным ко-
лам насельнiцтва. Практыкавалася беларуска-татарскае, беларуска- 
яўрэйскае, беларуска-лiтоўскае двухмоўе i iнш. Што датычыцца 
беларуска-рускага двухмоўя, то ўмовы для яго зараджэння ўзнiклi 
некалькi пазней, у канцы XVIII ст., калi пасля далучэння Беларусi да 
Расii руская мова стала дзяржаўнай i на яе тэрыторыi.

Такiм чынам, моўная сiтуацыя на Беларусi ў пэўныя гiстарычныя 
перыяды характарызавалася як шматмоўная.

Сучасная моўная сiтуацыя на Беларусi характарызуецца пераваж-
на суiснаваннем i выкарыстаннем беларускай i рускай моў i можа 
быць вызначана як беларуска-рускае двухмоўе. Нацыянальнае бела-
руска-рускае двухмоўе прадстаўлена:
•	 iндывiдуальным беларуска-рускiм двухмоўем, калi побач з род най 

беларускай мовай двухмоўны iндывiд выкарыстоўвае i рускую мову;
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•	 руска-беларускiм двухмоўем, калi побач з рускай мовай двух-
моўны iндывiд выкарыстоўвае беларускую мову;

•	 iндывiдуальным беларускiм цi рускiм аднамоўем.
Побач з беларуска-рускiм двухмоўем на тэрыторыi Беларусi 

ў месцах сумеснага пражывання беларусаў з палякамi, лiтоўцамi, ла-
тышамi, украiнцамi iснуе беларуска-польскае, беларуска-лiтоўскае, 
беларуска-латышскае, беларуска-ўкраiнскае двухмоўе. Для не-
беларускага насельнiцтва яно мае характар польска-беларускага, 
лiтоўска-беларускага, латышска-беларускага i г. д. Паколькi ў гэтых 
раёнах функцыянуе i руская мова, можна гаварыць, напрыклад, пра 
мясцовае беларуска-польска-рускае i г. д. шматмоўе.

Сёння i беларуская, i руская мовы выкарыстоўваюцца ў больша-
сцi важнейшых сфер, аднак у колькасных адносiнах пераважае ўсё ж 
руская. 

Моўная iнтэрферэнцыя i яе вiды
У сiтуацыi двухмоўя ўзаемадзеянне моў, якiя кантактуюць, пры-

водзiць да iнтэрферэнцыi. Інтэрферэнцыя – (лац. inter «памiж», 
ferens, ierentis «якi нясе, пераносiць”) узаемадзеянне элементаў 
розных моўных сiстэм ва ўмовах бiлiнгвiзму. Гэта ўзаемадзеян-
не выражаецца ў адхiленнях ад нормаў iншай мовы, мiжвольным 
(несвядомым) перанясеннi ў яе сiстэму асаблiвасцей роднай мовы. 
Узровень iнтэрферэнцыi залежыць ад ступенi авалодання другой 
мовай, ад умення свядома адрознiваць факты розных моў i iнш. Бе-
ларуска-руская i руска-беларуская iнтэрферэнцыя – з’ява даволi рас-
паўсюджаная i закранае ўсе сферы моўнай сiстэмы:
•	 фанетыку (фанетычная iнтэрферэнцыя), калi, напрыклад, у ру-

скай мове двухмоўнага iндывiда сустракаюцца такiя беларуска-
моўныя фанетычныя рысы, як цвёрдыя [р] i [ч] на месцы рускiх 
мяккiх [р’] i [ч’], дзеканне i цеканне, ярка выражанае аканне i г.д.;

•	 акцэнтуацыю (акцэнтная iнтэрферэнцыя), калi двухмоўны 
iндывiд размаўляе, напрыклад, на беларускай мове, а выкары-
стоўвае нацiск рускай мовы: за´ борт (замест за бо´рт), глi´няны 
(замест глiня´ны), адзi´наццаць (замест адзiна´ццаць), спiна´ (за-
мест спi´на) i г.д.;

•	 лексiку (лексiчная iнтэрферэнцыя), калi бiлiнгв, напрыклад, у бе-
ларускай мове ўжывае выразы тыпу васкрасенне (бел. нядзеля), 
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благадару (дзякуй), цi калi бiлiнгв у рускай мове ўжывае выразы 
тыпу Сегодня сильная завея (рус. метель);

•	 словаўтварэнне (словаўтваральная iнтэрферэнцыя), калi 
бiлiнгв ужывае словы, у якiх назiраецца несупадзенне словаўтва-
ральных сродкаў, напрыклад, у рускiм маўленнi такiмi iнтэрферэ-
мамi з’яўляюцца безлюдность (рус. безлюдие), атлетичный (атле-
тический), вишняк (вишенник), по-человечьи (по-человечески); 
цi ў беларускiм маўленнi бiлiнгваў вымакшы (бел. вымаклы), 
ахрыпшы (ахрыплы), кантралiраваць (кантраляваць).

•	 марфалогiю (марфалагiчная iнтэрферэнцыя), калi граматычнае 
афармленне рускiх i беларускiх лексем не адпавядае норме. На-
прыклад, бiлiнгв, гаворачы па-руску, можа няправiльна ўжываць 
родавыя формы назоўнiкаў (золотой медаль замест золотая медаль, 
порванный шинель замест порванная шинель), канчаткi назоўнiкаў 
множнага лiку (озёры замест озёра, окны замест окна) i г. д.

•	 сiнтаксiс (сiнтаксiчная iнтэрферэнцыя), калi пры карыстаннi 
рускай мовай бiлiнгв уводзiць у яе сiнтаксiчныя канструкцыi бе-
ларускай мовы, напрыклад, дочкина сумка замест сумка дочери, 
сынов костюм замест костюм сына, смеяться с него замест сме-
яться над ним i г. д.
Блiзкароднасны характар беларускай i рускай моў абумоўлiвае 

шматлiкасць i ўстойлiвасць памылак пры маўленнi ў той цi iншай 
мове. Аднак яны, як правiла, не ўплываюць на працэс разумення вы-
казванняў як на беларускай, так i на рускай мовах. Таму праблема 
iнтэрферэнцыi для беларуска-рускага двухмоўя стаiць, пераважна, 
як праблема культуры беларускай i рускай моў ва ўмовах двухмоўя.

?  Пытаннi  
для самакантролю

1. Што такое бiлiнгвiзм? Чым ён выклiканы?
2. Назавiце асноўныя прынцыпы i вiды бiлiнгвiзму.
3. Што такое моўная iнтэрферэнцыя? Прывядзiце прыклады руска-

беларускай iнтэрферэнцыi на розных моўных узроўнях (арфа-
эпiчны, акцэнталагiчны, марфалагiчны, лексiчны, сiнтаксiчны).

4. Для чаго iснуюць правiлы напiсання?
5. Што такое трасянка з лiнгвiстычнага пункту погляду? Пералiчыце 

прычыны ўзнiкнення трасянкi.
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6. Назавiце тыпы двухмоўя.
7. У чым асаблiвасцi сучаснай моўнай сiтуацыi на Беларусi?
8. Якiя фактары ўздзейнiчаюць на моўную сiтуацыю?

 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННI
Заданне 1. Якiя асаблiвасцi фанетычнай сiстэмы беларускай 

лiтаратурнай мовы згадваюцца ў тэксце?
Наша мова вечная, бо ўся яна, як наш характар. Здаецца, кволая 

ад пяшчотнай мяккасцi, яна раптам кiдае наверх схаваную ад усiх 
жалезную мужнасць i сiлу. І, як быццам дамогшыся свайго, б’е, як 
перапёлка ў жытах, – мякка, аж за тры вярсты чуваць. «Эль» – як 
салодкае вiно, «дзе» – як шкляной палачкай па крышталю, мяккае 
«с» – як соннае цiўканне сiнiчкi ў гняздзе. І побач «р», як гарошына 
ў свiстку, i доўга, пявуча, адкрыта гучаць галосныя. А «г» прыдыхае 
так ласкава, як мацi на лобiк дзiцяцi, каб перастаў снiць дрэнны сон.

Дык што ж лепей за цябе, мова мая, мова наша! За цябе, даўняя. 
За цябе, вечна жывая, за цябе, неўмiручая?! (У. Караткевiч). 

Заданне 2. Прачытайце тэкст, захоўваючы правiлы вымаў-
лення галосных i зычных гукаў. Выпiшыце 10 слоў, у якiх 
адрознiваюцца вымаўленне i правапiс.

Вопыт замежных краiн паказвае, што i ў камерцыйных, i ў не-
камерцыйных структурах выжываюць i квiтнеюць тыя, хто ўме-
ла скарыстоўвае маркетынгавы падыход. Апошнi патрабуе ад усiх 
пастаяннага супастаўлення сваёй дзейнасцi з патрабаваннямi рын-
ку. Такi падыход дазваляе атрымлiваць грашовы цi нейкi iншы пры-
бытак праз задавальненне патрэб спажыўцоў. Сапраўдны рынак 
пачынаецца з даследавання праблем пакупнiка i заканчваецца iх вы-
рашэннем з дапамогай таго цi iншага тавару (прадукцыi або паслуг), 
якi вырабляецца, а потым прапаноўваецца на рынку самiм вытвор-
цам цi дылерам (пасрэднiкам).

Сучаснае маркетынгавае кiраванне прадпрыемствам i ўстановамi 
склалася за мяжой у сярэдзiне 60-х гадоў. Яно прадугледжвае доўга-
тэрмiновае (перспектыўнае) планаванне, якое абапiраецца на дасле-
даванне рынку, тавару i пакупнiкоў; выкарыстанне комплексных 
метадаў фармiравання попыту i стымулявання збыту; арыентацыю 
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на тавары «рыначнай навiзны», што задавальняюць патрабаваннi 
старанна «вылiчаных» патэнцыяльных пакупнiкоў.

Рыначны механiзм патрабуе пэўнай структуры маркетынгу i ме-
тадаў кiравання iм, а таксама аптымальнага ўмяшання дзяржавы. 
Сёння трэба усiм вучыцца маркетынгу, менеджменту, заканадаўству, 
фiнансаванню i г. д., каб кожны меў трывалыя веды i мог паспяхова 
весцi свае справы, уносячы свой уклад у стварэнне нацыянальнага 
рынку (І. Кулiк).

Заданне 3. Запiшыце сказы па-беларуску. Якiя памылкi (iнтэр- 
ферэмы) могуць узнiкнуць пры перакладзе?

1. Был ли «золотой век» в истории белорусского госу дарства?
2. Клим Смолятич был одним из образованнейших лю дей своего 

времени.
3. В двадцатые годы XX века язык идиш был одним из четырёх 

государственных языков Беларуси.
4. В своём развитии Великое Княжество Литовское про шло три 

основных этапа.
5. Молва об уме и красоте полоцкой княжны разнеслась далеко 

по полоцким землям.
6. Наша земля взрастила многих выдающихся деятелей лите-

ратуры и искусства, политиков и учёных, которые вне сли вклад 
в историю страны, в развитие её культуры.

Заданне 4. Прачытайце тэкст i перакладзiце на беларускую 
мову. Пра што новае вы даведалiся? Чаму важна адрознiваць 
гукi i  лiтары?

Букву и звук путать нельзя. А часто путают, – притом всегда стра-
дает звук: его называют буквой (сказывается преклонение перед 
письменной речью). Говорят: «Слу шая Яхонтова, я наслаждаюсь 
каждым словом, каждой буквой». Как будто, выступая на сцене, он 
писал, а не произносил стихи!

Буква – это фигурная линия, рисунок (недаром многие художни-
ки прославились как мастера рисованного шрифта), рисунок произ-
нести нельзя...

Неразличение звука и буквы мешает понять строение языка. 
И. А. Бодуэн де Куртенэ писал: кто смешивает звук и букву, письмо 
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и язык, «тот только с трудом оту чится, а может быть, и никогда не 
отучится смешивать человека с паспортом, национальность с алфа-
витом, че ловеческое достоинство с чином и званием», т. е. сущ ность 
с чем-то внешним (М. Панов).

Заданне 5. Прачытайце тэкст. Аб якiм тыпе нормы мовы iдзе 
размова?

Абмен думкамi памiж людзьмi адбываецца не толькi пры дапамо-
зе жывой гаворкi людзей, але i пры дапамозе пiсьма. Пiсьмовая мова 
непамерна расшырыла магчымасцi зносiн памiж людзьмi ў часе 
i прасторы. Пры дапамозе пiсьма мы можам перадаць свае думкi за 
тысячы кiламетраў, можам размаўляць адначасова з тысячамi i сот-
нямi тысяч людзей. Праз пiсьмо мы даведваемся, як людзi думалi 
сотнi гадоў таму назад, дзякуючы пiсьму думкi нашых сучаснiкаў 
дойдуць да будучых пакаленняў. Адгэтуль зразумела: якое вялiкае 
значэнне мае пiсьмовая мова…

 Само сабой зразумела, што пiсьмовая мова, як важнейшы сродак 
зносiн памiж людзьмi, павiнна мець пэўныя нормы, якiя аблягчаюць 
гэтыя зносiны. Захоўваючы гэтыя нормы, людзi дакладней могуць 
перадаваць свае думкi на пiсьме i лепш разумець напiсанае iншымi 
людзьмi. Адным са сродкаў нармалiзацыi пiсьмовай мовы з’яўляец-
ца правапiс (К. Крапiва).

Заданне 6. Прачытайце сказ-выказванне на беларускай 
i  рускай мовах. Якiя словы аднолькавыя i блiзкiя, зразумелыя 
для носьбiтаў абедзвюх моў?

Я не забыўся любiць хара-
ство, як калiсьцi любiў, упершы-
ню пазнаючы яго ў дробязях: 
праз пажаўцелы лiст, што ападаў 
з галля на галаву, i ў неабсяжнай, 
загадкавай велiчы неба, якiм за-
хапляўся каля вогнiшча першых 
начлегаў на пашы. 

(Янка Брыль)

Я не разучился любить красо-
ту, как когда-то любил, впервые 
познавая ее в мелочах: в пожел-
тевшем листке, падавшем с вет-
вей на голову, и в неохватном, 
загадочном величии неба, кото-
рым пленялся у костра первых 
ночлегов на пастбище.
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Праверачны тэст  

1. Вызначце правiльныя азначэннi паняццяў мова i маўленне:
1) маўленне – гэта камунiкатыўная дзейнасць чалавека, выка ры-

станне мовы ў працэсе зносiн з iншымi людзьмi;
2) мова – пiсьмовая разнавiднасць маўлення;
3) маўленне – гэта своеасаблiвая форма мовы;
4) мова служыць сродкам для фармiравання маўленчых выказ-

ванняў i свае магчымасцi рэалiзуе ў працэсе функцыянавання, 
г. зн. у маўленнi;

5) мова – гэта жывы працэс гаварэння, з’ява iндывiдуальная, 
суб’ектыўная i непаўторная.

2. Адзначце галоўныя функцыi мовы:
1) акумулятыўная;
3) экспрэсiўная;
5) пазнавальная.

2) камунiкатыўная; 
4) этнiчная;

3.  Камунiкатыўная функцыя мовы – гэта:
1) перадача iнфармацыi;
3) устанаўленне кантакту;
5) найменне прадметаў i з’яў.

2) перадача эмоцый; 
4) уздзеянне на адрасата;

4.  Самыя буйныя аб’яднаннi моў называюцца:
1) групы;
3) сем’i;
5) сiстэмы.

2) класы; 
4) разрады;

5.  Беларуская мова:
1) уваходзiць ва ўсходнеславянскую падгрупу моў;
2) не ўваходзiць у балцкую групу моў;
3) не ўваходзiць у iндаеўрапейскую моўную сям’ю;
4) з’яўляецца iзаляванай мовай;
5) уваходзiць у еўрапейскую групу моў.
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6. Адзначце этапы развiцця сучаснай беларускай мовы:
1) праславянскi перыяд (да VI ст.);
2) агульнаўсходнеславянскi перыяд (ХІ–ХІІІ стст.);
3) старабеларускi перыяд (ХІV–ХVІІІ стст.);
4) новы перыяд (ХІХ–ХХІ стст.);
5) постсавецкi перыяд (ХХ–ХХІ стст.).

7. Адзначце пiсьмовыя помнiкi агульнаўсходнеславянскага 
перыяду:
1) «Статут ВКЛ»;
3) «Псалтыр» Ф. Скарыны;
5) «Лiтоўская метрыка».

2) «Аповесць мiнулых гадоў»;
4) «Руская праўда»;

8.  У ХVІІ–ХVІІІ стст. беларускiя землi ўваходзiлi ў склад:
1) Вялiкага Княства Лiтоўскага;
3) Кiеўскай Русi;
5) СССР.

2) Рэчы Паспалiтай;
4) Расiйскай iмперыi;

9.  У Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм дзяржаўнай мовай была:
1) лiтоўская;
3) беларуская;
5) iдыш.

2) польская;
4) руская;

10.  Адзначце вядомых асветнiкаў ХIV-ХVII стст.:
1) Васiль Цяпiнскi i Францыск Скарына;
2) Ефрасiння Полацкая i Кiрыла Тураўскi;
3) Мялецiй Сматрыцкi i Лаўрэнцiй 3iзанiй;
4) Яўхiм Карскi i Іван Насовiч;
5) Бранiслаў Тарашкевiч i Мiкола Байкоў.

11. Першай друкаванай кнiгай на тэрыторыi ўсходнiх славян 
была:
1) «Псалтыр» Францыска Скарыны;
2) «Граматыка» Мялецiя Сматрыцкага;
3) «Катэхiзiс» Сымона Буднага;
4) «Евангелле» Васiля Цяпiнскага;
5) «Апостал» Францыска Скарыны.
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12. Вызначце, хто аўтар кнiгi «Беларусы» (пач. XX ст.)
1) Францыск Скарына;
3) Іван Насовiч;
5) Вацлаў Ластоўскi.

2) Яўхiм Карскi; 
4) Ян Чачот;

13. Адзначце тых беларускiх дзеячаў, хто стаяў ля вытокаў 
нацыянальнай беларускай мовы (XIX ст.):
1) Ян Чачот;
3) Францiшак Багушэвiч;
5) Мiкола Гусоўскi.

2) Максiм Багдановiч; 
4) Кастусь Калiноўскi;

14. Новая беларуская лiтаратурная мова пачала адраджацца 
найперш на аснове:
1) кнiжных традыцый;
3) рускай мовы;
5) старабеларускай мовы.

2) народных гаворак; 
4) польскай мовы;

15. Беларусiзацыя – гэта:
1) ачышчэнне беларускай мовы ад запазычанай лексiкi; 
2) звужэнне функцый беларускай мовы;
3) укараненне беларускай мовы ва ўсе сферы жыцця грамадства;
4) валоданне беларускай мовай;
5) масавая эмiграцыя беларусаў.

16. Лiтаратурная мова – гэта:
1)  мiжнацыянальная мова зносiн;
2)  дзяржаўная мова;
3)  найвышэйшая, апрацаваная, упарадкаваная i нармалiзаваная 

форма нацыянальнай мовы;
4)  тэрытарыяльна неаднастайная мова народа, якая мае абмежа-

ванае пашырэнне i вусную форму бытавання;
5)  мова мастацкай лiтаратуры.

17. Адзначце, у якiх формах iснуе сучасная беларуская лiтара-
турная мова:
1) дыялектная i мастацкая;
3) нарматыўная i ненарматыўная;
5) дыялектная i лiтаратурная.

2) мастацкая i немастацкая; 
4) пiсьмовая i вусная;
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18. Дыялектная мова – гэта:
1)  аднастайная мова на ўсёй тэрыторыi Беларусi;
2)  мова, якая актыўна развiваецца ў апошнi час;
3)  сукупнасць мясцовых гаворак;
4)  мова толькi тых рэгiёнаў, якiя мяжуюць з суседнiмi дзяржавамi;
5)  трасянка.

19. Вызначце, колькi дыялектаў iснуе на тэрыторыi Беларусi:
1) 2;
3) 4;
5) вельмi многа.

2) 3; 
4) каля 10;
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Тэксты для перакладу

1. Деятельность Симеона Полоцкого оказала большое влияние на 
просвещение молодой России. Он был первым профессиональным 
писателем и первым в России интеллигентом. Будучи приглашён-
ным в 1664 году в Москву для воспитания детей царя, Симеон По-
лоцкий занимался одновременно писательской и просветительской 
деятельностью. Царь Фёдор Алексеевич под воздействием своего 
учителя открыл первую в Кремле типографию и отдал её в полное 
его распоряжение. Это позволило С. Полоцкому издать многие свои 
произведения. За 16 лет пребывания в Москве он оставил 50 тысяч 
строк писательских и научных трудов.

Написанный и изданный им «Псалтырь» был в своё время 
 высоко оценён М.В. Ломоносовым, считавшим его вместе с «Грам-
матикой» М. Смотрицкого «вратами учёности». С. Полоцкий пред-
сказал рождение Петра I, в будущем великого государственного 
деятеля. Специально для Петра I он подготовил и издал «Букварь», 
уделял много внимания его воспитанию. По его проекту в 1686 году 
было открыто первое высшее учебное заведение – Славяно-греко- 
латинская академия. Он опередил российскую действительность 
на целый век.

2. Белорусская нация образовалась в результате смешения (асси-
миляции) славян с балтами. Первым государственным образованием 
среди восточнославянских племён было Полоцкое княжество. Оно 
возникло в конце первого тысячелетия н.э., ещё задолго до образова-
ния Киевской Руси. Полоцкое княжество сохраняло независимость 
на протяжении ряда веков, и даже тогда, когда входило в состав Ки-
евской Руси, а позднее – в состав Великого Княжества Литовского.

Великое Княжество Литовское образовалось на территории Бе-
ларуси в 1240 году со столицей в городе Новогрудке в результате 
мирного слияния древнебелорусских и литовских княжеств. Госу-
дарственным языком в Великом Княжестве Литовском был старо-
белорусский язык вплоть до XVII в. Великое Княжество Литовское 
считалось славянским не только по языку и культуре, но и по преоб-
ладанию славянского населения. Белорусский народ создал одно из 



42

самых демократических государственных образований в Европе. Он 
первый вместе с литовцами и украинцами в 1363 году под Синими 
Водами нанёс поражение татаро-монгольским ордам и на протяже-
нии столетий успешно защищал свою свободу и независимость от 
завоевателей. (Е. Ширяев).

3. Растущее население Земли – а к 2050 г. оно может увеличить-
ся еще на два миллиарда человек – требует все больше продоволь-
ствия. Чтобы человечество не столкнулось с глобальным голодом, 
как в фантастическом фильме «Интерстеллар», сельскохозяйствен-
ной отрасли придется ответить на ряд серьезных вызовов.

Сейчас мало кто задумывается о будущем, и сельскохозяй-
ственные профессии невсегда пользуются большой популяр ностью, 
но в дальнейшем их престиж вырастет. Технологиче ские нововведе-
ния позволят эффективно обрабатывать площади, используя меньше 
рабочих рук, а усложнение отрасли изменит требования к качеству 
человеческого капитала. Агроспециали-стам будущего понадобится 
системное мышление, развитые ор ганизаторские способности и зна-
ния в сферах ИТ и биотехноло гий. Фермеры начнут мыслить как 
инновационные предпринима тели – будут применять новые техно-
логические решения, повы шающие эффективность их хозяйств.

Вместе с развитием отрасли большое внимание уделяется во-
просам экологии – вредные удобрения и технологии производства 
будут постепенно заменяться на безопасные для окружающей 
среды. Сельскохозяйственные роботы и «умные» системы будут 
постепенно переходить на энергию солнца и ветра 

4. Белорусский литературный язык – национальная гордость 
белорусов. Отождествлять выполняемые общественные функции 
бело русского и русского литературного языков было бы непра-
вильно. Ведь именно белорусский язык широко отражает поли-
тическую, экономическую, духовную жизнь белорусов. Русский 
язык не может охватывать те области духовного, где больше всего 
присутствует национальная специфика (это поэзия, проза, дра ма, 
фольклор). Эти области остаются монополией национального язы-
ка, ибо ни один язык не может так точно выразить душу на рода, как 
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его родной язык. В условиях же одновременного фун кционирования 
двух и более языков ведущая роль должна при надлежать родному 
национальному языку.

5. Язык – основное средство человеческого общения, при помо-
щи языка люди общаются друг с другом, передают свои мысли, чув-
ства, желания.

Являясь средством общения, язык связан с жизнью общества, 
с народом – носителем данного языка. Общество не может суще-
ствовать без языка, как и язык без общества. Вместе с развитием об-
щества развивается и изменяется язык. Изменения в общественной 
жизни на ходят отражение в языке и, прежде всего, в его словарном 
составе.

Язык тесно связан с мышлением, сознанием. Знания об окружа-
ю щей действительности, которые люди приобретают в процессе 
труда, закрепляются в языке – в словах, словосочетаниях и предло-
жениях. С помощью языка люди передают свои знания, опыт от по-
коления к поколению.

Богатство и выразительность белорусского языка отмечали мно-
гие писатели и общественные деятели:

«Могучее слово, ты, родное слово» (Я. Купала). 
«Богат, ты, родной язык» (П. Бровка).
«У людей есть богатство одно – человеческое хорошее слово».

(С. Законников)
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Раздзел 2 
КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ

Тэма 2.1. Функцыянальныя стылi маўлення.  
Навуковы стыль, яго функцыi, асаблiвасцi i моўныя сродкi

Класiфiкацыя функцыянальных стыляў
Функцыянальны стыль – разнавiднасць мовы, якая абслугоўвае 

пэўную сферу чалавечай дзейнасцi: навуку, мастацтва, палiты-
ку, дзелавыя i паўсядзённыя (бытавыя) зносiны. Функцыянальныя 
стылi характарызуюцца формай (вусная, пiсьмовая, дыялагiчная, ма-
налагiчная), мэтай (паведамленне, просьба, загад) i ўмовамi зносiн 
( узрост, характар узаемаадносiн субяседнiкаў). Стылi маюць спе-
цыфiку i ў лiнгвiстычных адносiнах: у адборы i выкарыстаннi 
лексiкi, марфалагiчных i сiнтаксiчных сродках.

Вусная i пiсьмовая сферы зносiн адрознiваюцца асаблiвасцямi 
кантакту памiж субяседнiкамi. Пры вуснай форме ажыццяўляецца 
непасрэдны кантакт субяседнiкаў, пры пiсьмовай – апасродкаваны. 
Вусная мова разлiчана на слухавое ўспрыманне, пiсьмовая ‒ на зро-
кавае. Пры вуснай форме маўлення вялiкую ролю адыгрывае жэст, 
мiмiка, iнтанацыя. Нездарма Б. Шоу гаварыў, што ёсць пяцьдзесят 
спосабаў сказаць «так» i пяцьсот спосабаў сказаць «не», але ёсць 
толькi адзiн спосаб напiсаць гэта.

Падзел маўлення на вусную i пiсьмовую формы несупадае з пад-
зелам стыляў на гутарковы i кнiжныя, бо кожны стыль мовы выка-
рыстоўваецца ў вуснай i пiсьмовай форме, але найчасцей гутарковы 
стыль ужываецца ў вуснай мове, а кнiжныя – у пiсьмовай.

Дыялагiчныя i маналагiчныя формы зносiн таксама дыктуюць вы-
бар моўных сродкаў. Дыялагiчная форма часцей ужываецца ў гутар-
ковым стылi, маналагiчная – у кнiжных. Аднак i маналагiчная форма 
зносiн магчыма ў гутарковым стылi, напрыклад, выступленне на сходзе, 
сяброўскае пiсьмо. Нават у звычайнай размове субяседнiкаў дыялог спа-
лучаецца з маналогам. У такiх кнiжных стылях, як публiцыстычны i на-
вуковы, выкарыстоўваюцца элементы дыяла гiч най формы  выказвання. 
Стылю мастацкай лiтаратуры ўласцiвы  абедзьве  формы; у лiрыцы пе-
раважае маналог, у драматычных творах  – дыялог.
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Стыль вызначаецца паводле асноўных яго прыкмет: сфера выка-
рыстання (дзе выкарыстоўваецца), задачы маўлення (з якой мэтай), 
асноўныя стылёвыя рысы, характэрныя (тыповыя) моўныя сродкi.

Вылучаюць наступныя стылi: афiцыйна-справавы, навуковы, 
публiцыстычны, мастацкi (стыль мастацкай лiтаратуры) i гу-
тарковы. Усе моўныя стылi, акрамя гутарковага, – кнiжныя. Гутар-
ковы з’яўляецца стылем вуснай мовы.

Для ўсiх стыляў характэрна наяўнасць агульнага кампанента – 
стылiстычна-нейтральных моўных сродкаў – i спецыфiчных сродкаў 
выражэння. У кожным стылi ёсць частка слоў, якiя могуць выкары-
стоўвацца у любым стылi. Гэта нейтральная (мiжстылё вая лекiка). 
Стылiстычна афарбаванай з’яўляецца лексiка, якая не толькi на-
зывае прадметы, з’явы, падзеi, але адначасова выражае дадатковыя 
эмацыянальна-экспрэсiўныя адценнi. Сярод стылiстычна афарбава-
ных слоў вылучаюць гутарковыя i кнiжныя. У слоўнiках кнiжныя 
словы пазначаюцца паметамi кнiжн. (кнiжнае), спец. (спецыяль-
нае), навуковыя тэрмiны пазначаюцца паметамi, якiя ўказва юць на 
пэўную галiну навукi.

На сучасным этапе развiцця грамадства найбольш характэрным 
з’яўляецца ўзаемапранiкненне стыляў. Іх узаемны ўплыў. Перасячэн-
не, скрэшчванне розных стылiстычных пластоў выяўляецца не толькi 
ў звязным тэксце, але i ў асабным выказваннi. Тлумачыцца гэта па-
вышэннем узроўню адукацыi, актыўнасцю сродкаў iнфармацыi, зме-
най сацыяльнай структуры грамадства i iнш. Межы памiж стылямi 
заўсёды ўмоўныя, адносныя, цяпер становяцца яшчэ больш рухо-
мымi. Аднак не ўсе стылi аднолькава ўспрымаюць уздзеянне iншых 
стылiстычных пластоў. Найбольш падатлiвы гутарковы стыль. Ён 
пастаянна прыцягвае рознастылёвыя моўныя сродкi, але i сам ака-
звае вялiкi ўплыў на фармiраванне новых прыкмет у iншых стылях. 
Гутарковы стыль асiмiлюе кнiжныя элементы i сам пранiкае ў кнiж-
ныя стылi, нават у найбольш кансерватыўны – афiцыйна-справавы.

Навуковы стыль – функцыянальная разнавiднасць маўлення, 
якая выкарыстоўваецца ў сферы навукi i адукацыi, тэхнiкi i вытвор-
часцi. Гэта стыль навуковых артыкулаў, дысертацый, энцыклапедый, 
слоўнiкаў, падручнiкаў, навукова-тэхнiчнай лiтаратуры, дакладаў 
i выступленняў на навуковыя тэмы.
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Асноўнай формай рэалiзацыi навуковага стылю з’яўляецца пiсьмо-
вае маўленне, хоць з развiццём сродкаў масавай камунiкацыi, пашы-
рэннем навуковых кантактаў павялiчваецца роля вуснай формы зносiн.

Галоўная функцыя навуковага стылю – перадача  навуковай 
iнфармацыi, доказнасць яе сапраўднасцi, нярэдка – навiзны 
i каштоўнасцi.

Гэтай функцыяй абумоўлiваецца спецыфiка навуковага стылю 
i яго асноўныя стылёвыя рысы: навуковая тэматыка тэкстаў, аб-
страктнасць i абагульненасць, аб’ектыўнасць i дакладнасць, лагiчна-
сць i строгасць, доказнасць, насычанасць фактычнай iнфармацыяй.

Асноўныя рысы навуковага стылю
Асноўнымi рысамi навуковага стылю з’яўляюцца:

•	 навуковая тэматыка тэкстаў;
•	 лагiчнасць выкладу матэрыялу; iнфармацыя падаецца ў пэўнай 

паслядоўнасцi, згодна з  планам, несупярэчлiва;
•	 дакладнасць выкладання, якая дасягаецца выкарыстаннем адна-

значных навуковых сродкаў, спецыяльных слоў, тэрмiнаў;
•	 доказнасць выкладання матэрыялу; прыводзяцца прыклады, ар-

гументы, вынiкi эксперыментаў;
•	 аб’ектыўнасць выкладання; яна праяўляецца ў разглядзе праб-

лемы з розных пунктаў гледжання, у адсутнасцi суб’ектыўных 
падыходаў, эмацыянальных ацэнак, што патрабуе строгасцi i да-
кладнасцi моўных сродкаў;

•	 насычанасць фактычнай iнфармацыяй, статыстычнымi дадзе-
нымi, наяўнасць графiкаў, формул, таблiц i г. д.;

•	 абагульненасць, абстрактнасць выкладання навуковых тэкстаў; 
яна праяўляецца ў адборы лексiчных сродкаў i асаблiвых сiнтак-
сiчных канструкцый, якiя надаюць тэксту адназначнасць i наву-
ковую дакладнасць.

Лексiчныя асаблiвасцi навуковых тэкстаў
Аснову навуковага стылю, як i iншых стыляў, складаюць агуль-

налiтаратурныя, стылiстычна нейтральныя словы. Гэта лексiка з’яў-
ляецца ядром тэксту любога стылю i складае найбольшую групу.

Пэўную частку лексiкi навуковых тэкстаў складаюць агульна-
навуковыя словы, якiя ўжываюцца ў навуковых працах самых 
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розных галiн ведаў: гiпотэза, праблема, тэорыя, сiстэма, абгрун-
таваць, абумовiць i г. д.

Самую спецыфiчную групу лексiкi навуковых тэкстаў складаюць 
тэрмiны – словы, спалучэннi слоў, якiя групуюцца ў тэрмiналагiч-
ныя аб’яднаннi паводле пэўнай галiны навукi, тэхнiкi i г. д.

У навуковых тэкстах выдзяляюць яшчэ адзiн адметны пласт: ска-
рачэннi, абрэвiятуры, сiмвалiчныя i формульныя абазначэннi.

Марфалагiчныя асаблiвасцi навуковых тэкстаў
У навуковых тэкстах выкарыстоўваюцца амаль усе часцiны мовы 

(за выключэннем выклiчнiкаў).
Для навуковага стылю характэрна перавага ва ўжываннi на-

зоўнiкаў i прыметнiкаў над дзеясловамi. Тут шырока выкарыстоўва-
юцца аддзеяслоўныя назоўнiкi з абстрактным значэннем (мысленне, 
выпраменьванне, падаўжэнне, адлюстраванне i iнш.), формы родна-
га склону назоўнiкаў у ролi азначэнняў (нормы лiтаратурнай мовы, 
тэмпература кiпення, закон Ома, тэарэма Пiфагора i iнш.). 

У навуковым маўленнi не прынята выкарыстоўваць займеннiк «я» 
i дзеясловы ў першай асобе адзiночнага лiку. Дзеясловы- выказнiкi 
ўжываюцца звычайна ў форме 3-й асобы цяперашняга часу.

Шырока выкарыстоўваецца абстрактная лексiка: хуткасць, сiла, 
цiск, бязважкасць, колькасць i iнш. Для абазначэння агульных па-
няццяў ужываюцца словы з канкрэтным значэннем.

Даволi актыўна ўжываюцца формы множнага лiку рэчыўных на-
зоўнiкаў: маслы, солi, глiны, газы, шумы, хуткасцi, магутнасцi.

Лагiчнасць i строгасць навуковага выкладу дасягаецца шляхам 
выкарыстання:
•	 спецыяльных канструкцый тыпу трэба адзначыць, неабходна 

спынiцца, спачатку прааналiзуем, варта падкрэслiць;
•	 пабочных канструкцый: па-першае, гэта значыць, такiм чынам;
•	 канструкцый з прыназоўнiкамi: з прычыны, у сувязi, у вынiку.

Сiнтаксiчныя асаблiвасцi навуковых тэкстаў
Сказы ў навуковых тэкстах ў большасцi двухсастаўныя, развiтыя, 

ускладненыя. Характэрна i ўжыванне ўскладненых i складаных сiн-
таксiчных канструкцый.
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Са складаных сказаў найбольш ужывальнымi з’яўляюцца скла-
даназалежныя, што адпавядае патрабаванням доказна- лагiчнага вы-
кладу ў навуковых тэкстах. У такiх сказах даданая частка заключае 
асноўную iнфармацыю, а галоўная частка зусiм, або амаль зусiм 
пазбаўлена зместу. Гэта канструкцыi, дзе ў ролi галоўнай часткi вы-
ступаюць фармулiроўкi тыпу: Трэба сказаць, што… Варта падкрэс-
лiць, што… Неабходна адзначыць, што… i г. д.

У навуковых тэкстах па мэце выказвання часцей за ўсё выкары-
стоўваюцца апавядальныя сказы. Пытальныя сказы навуковаму тэк-
сту надаюць адценне навукова- папулярнага выкладу.

Падстылi навуковага стылю
У навуковым стылi вылучаюцца наступныя падстылi:

 ª уласна навуковы: артыкулы ў навуковых часопiсах, дысертацыi, 
манаграфii, даклады i г. д.;

 ª навукова-папулярны: нарысы, кнiгi, артыкулы (разлiчаны на 
шырокае кола чытачоў);

 ª вучэбна-навуковы: падручнiкi, вучэбныя i метадычныя дапа-
можнiкi, матэрыялы;

 ª навукова-справавы: тэхнiчная дакументацыя;
 ª навукова-даведачны: слоўнiкi, даведнiкi, каталогi.

?  Пытаннi  
для самакантролю

1. Што называецца функцыянальным стылем?
2. Ахарактарызуйце вусную i пiсьмовую сферы зносiн.
3. Дайце азначэнне дыялагiчнай i маналагiчнай сферы зносiн.
4. Назавiце асноўныя прыкметы стылю.
5. Ахарактарызуйце нейтральную i стылiстычна афарбаваную 

лексiку.
6. Дайце характарыстыку навуковаму стылю. Назавiце яго асноўныя 

рысы.
7. Назавiце лексiчныя, марфалагiчныя, сiнтаксiчныя асаблiвасцi 

навуковых тэкстаў.
8. Якiя падстылi навуковага стылю вы ведаеце?
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 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННI
Заданне 1. Перакладзiце тэкст на беларускую мову. Вызначце 

стыль тэксту. Знайдзiце спецыфiчныя рысы дадзенага стылю. 
Падкрэслiце тэхнiчныя тэрмiны.

В настоящее время для определения потребности и объёма работ 
по техническому обслуживанию автомобиля без разборки широкое 
применение получило диагностирование специальным оборудова-
нием и приборами. Для этого в автотранспортных предприятиях и на 
станциях технического обслуживания огранизуют посты или стан-
ции комплексной диагностики технического состояния автомобиля. 
На посту определяют тяговую силу на ведущих колёсах, действие 
тормозов, биение карданного вала, направление светового луча фар. 
Определяют давление, развиваемое топливным насосом, разреже-
ние во впускном трубопроводе двигателя, правильность показаний 
спидометра, расход топлива, правильность установки зажигания, ко-
личество газов, прорывающихся в картер двигателя.

Заданне 2. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль. Знайдзiце 
рысы, характэрныя для дадзенага стылю. 

Гук гэта ваганне паветра пад уздзеяннем пругкага цела. Такiм це-
лам для гукаў мовы з’яўляюцца органы маўлення.

Кожны гук мае вышыню, сiлу i тэмбр. Вышыня гука залежыць ад 
частаты вагання. Чалавечы слых успрымае гукi з частатой ад 20 да 
20 тысяч герц адно ваганне ў секунду.

Сiла гука абумоўлiваецца амплiтудай вагання паветра, i яна будзе 
тым большая, чым большая яго амплiтуда.

Заданне 3. Складзiце сказы, ужываючы наступныя словы:
Глушыцель, кампрэсар, рухомы састаў, масляны радыятар, шары-

кавы падшыпнiк, герметычнасць злучэнняў, блок цылiндраў.

Заданне 4. Перакладзiце тэкст на беларускую мову. Выпiшыце 
на беларускай мове аддзеяслоўныя назоўнiкi з абстрактным зна-
чэннем, характэрныя для навуковага стылю.

Сохранения почвенного плодородия, внесение органических 
и минеральных удобрений, известкование почв, переработка доло-
митовой муки, услуги по погрузке и перевозке, разработка проек-
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тно- сметной документации, осуществление авторского контроля, 
приобретение торфа, производство компоста, проведение агрохими-
ческого анализа, реализация продукции, обследование сельскохозяй-
ственных угодий, анализ почв, обработка материалов, составление 
агрохимических паспортов, закупка горюче-смазочных материалов.

Заданне 5. Падрыхтуйце пiсьмовае паведамленне ў навуковым 
стылi «Мая будучая прафесiя».

Заданне 6. Перакладзiце на беларускую мову пабочныя 
канструкцыi навуковага стылю.

Очевидно, как правило, кстати, естественно, возможно, разуме-
ется, в сущности, бесспорно, то есть, короче говоря, с точки зрения, 
по-видимому, во-первых, таким образом, по крайней мере, иначе го-
воря, в частности, например, иными словами, по мнению экспертов.

Заданне 7. Размяркуйце жанры па стылях.
Рэзюмэ, рэпартаж, лiрычны верш, дысертацыя, справаздача, 

фелье тон, камюнiке, дыпломная работа, нота, манаграфiя, паэма, на-
рыс, iск, iнтэрв’ю, памфлет, рэцэнзiя, сачыненне, курсавая работа, 
пасведчанне аб нараджэннi, эсэ, заява, раман, акт, апавяданне, загад, 
даверанасць, дагавор, артыкул закона, казка, верш у прозе, тэлефон-
ная размова, дарожныя нататкi, аб’ява, пагадненне, тэлерэпартаж, 
рэферат, драма, аповесць, пратакол, даверанасць, анатацыя, артыкул 
у газеце, прамова на мiтынгу, пiсьмо, даведка.

Стыль
мастацкай  
лiтаратуры публiцыстычны размоўны афiцыйна-справавы навуковы

          

Заданне 8. Падбярыце некалькi ўрыўкаў з навукова-папу ляр-
ных тэкстаў. Адкажыце, цi адпавядаюць яны патрабаванням 
гэтага падстылю: жывасць i даступнасць выкладу, абмежаванае 
выкарыстанне вузкаспецыяльнай тэрмiналогii, ужыванне воб-
раз ных сродкаў, гутарковых слоў i выразаў. Дакажыце 
правамернасць сваiх меркаванняў.
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 Тэма 2.2. Асаблiвасцi афiцыйна-справавога стылю

Афiцыйна-справавы стыль – гэта такая функцыянальная раз-
навiднасць маўлення, якая выкарыстоўваецца ў сферы афiцый ных 
дзелавых адносiн, г. зн. адносiн, што ўзнiкаюць памiж дзяржаўнымi 
органамi, памiж арганiзацыямi цi ўнутры iх, памiж арганiзацыямi 
i прыватнымi асобамi ў працэсе вытворчай, гаспадарчай, юрыдыч-
най дзейнасцi.

Афiцыйна-справавы стыль належыць да кнiжных стыляў i таму 
функцыянуе пераважна ў форме пiсьмовага маўлення. Гэта стыль 
дзяржаўных законаў, указаў, афiцыйных паведамленняў, мiжнарод-
ных дагавораў i пагадненняў, канцылярскай дакументацыi i iнш.

Афiцыйна-справавы стыль можа праяўляцца i ў вуснай форме. 
Гэта адбываецца, напрыклад, на нарадах, сходах, пасяджэннях, калi 
некаторыя вiды дакументацыi (загады, распараджэннi i iнш.) даво-
дзяцца да ведама прысутных (зачытваюцца).

Асноўнымi прыкметамi афiцыйна-справавога стылю з’яўляюц-
ца: канстатацыйна-прадпiсальны характар дакументаў, неасабовасць 
выкладу, дакладнасць, высокая ступень стандартызацыi, лагiчнасць 
i кароткасць выкладу, доказнасць.

Афiцыйна-справавы стыль звязаны з прававымi нормамi жыцця 
грамадства, таму ён характарызуецца аб’ектыўнасцю, адсутнасцю 
эмоцый, наяўнасцю своеасаблiвага этыкету.

Афiцыйныя дакументы маюць ярка выражаны канстатацыйна- 
сцвярджальны i прадпiсальны характары. Змешчаную ў iх iнфар-
мацыю прымаюць да ведама, а прадпiсанне – да абавязковага 
выканання.

Лексiчныя асаблiвасцi афiцыйнасправавога стылю
Лексiчнымі асаблiвасцямi афiцыйна-справавога стылю з’яўляюцца:

•	 словы ўжываюцца толькi ў прамым значэннi;
•	 пашырана выкарыстанне термiналагiчнай i спецыяльнай лексiкi 

(прававой, юрыдычнай i грамадска-палiтычнай тэрмiналогii): 
сабе кошт, апеляцыя, тарыф i г. д.

•	 пашырана ўжыванне асоб па спецыяльнасцi, пасадзе: заказчык, 
наймальнiк, арандатор i г. д.;
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•	 шырокае ўжыванне назваў афiцыйных дакументаў: загад, заява, 
пратакол i г. д.;

•	 пашырана выкарыстанне канцылярскiх штампаў i трафарэтаў: 
узяць пад кантроль, прыцягнуць да адказнасцi, уступiць у дзеян-
не, прыняць да ведама i г. д.;

•	 адсутнасць эмацыянальна афарбаванай лексiкi.

Марфалагiчныя асаблiвасцi афiцыйнасправавога стылю
Афiцыйна-справавому стылю ўласцiвы неасабовы характар, таму 

ў iм амаль поўнасцю адсутнiчаюць формы першай i другой асобы 
займеннiкаў i дзеясловаў (выключэнне – заява, загад, дакладная за-
пiска i iнш.).

Перавага ва ўжываннi дзеяслоўных словазлучэнняў (дзеяслоў + 
назоўнiк) замест дзеясловаў: дапамагчы – аказаць дапамогу, удзель-
нiчаць – прымаць удзел, кiраваць – ажыццяўляць кiраўнiцтва i iнш.

Ужыванне дзеясловаў з загадным значэннем: вызначыць, аднавi-
ць, стварыць, правесцi i г.д. Часта пры дзеясловах ужываюцца сло-
вы трэба, неабходна, абавязаны, забараняецца i iнш.

Ужыванне аддзеяслоўных назоўнiкаў з адмоўем i без яго: узгаднен-
не, пагадненне, затрыманне, устанаўленне, перанясенне, невяртанне, 
незварот, невыкарыстанне, непрымяненне, непарушнасць i iнш.

Выкарыстанне дзеепрыметнiкаў незалежнага стану на -уч-, (-юч-), 
-ач-, (-яч-) i залежнага на -ем-, -iм-: бягучы, вызначаны, разгледжаны 
i iнш.

Сiнтаксiчныя асаблiвасцi афiцыйнасправавога стылю
Выкарыстанне апавядальных сказаў з прамым парадкам слоў. 

Амаль поўная адсутнасць пытальных i клiчных сказаў. Выкарыстан-
не безасабовых канструкцый са значэннем загаду, прадпiсання: не-
абходна звярнуць увагу; перадаць у часовае карыстанне; прыцягнуць 
да адказнасцi i г. д. Частае выкарыстанне складаназалежных сказаў 
з некалькiмi даданымi часткамi.

Этыкет мае надзвычай важнае значэнне для афiцыйнай карэспан-
дэнцыi, якая з’яўляецца асноўным сродкам сувязi прадпрыемства, 
установы i з навакольным светам. Прадпрыемствы зацiкаўлены 
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ў збыце сваёй прадукцыi, i таму часам рэзкi стыль афiцыйнага лiста 
шкодзiць партнёрскiм адносiнам.

Для афiцыйных лiстоў характэрны спецыфiчныя формулы эты-
кету. Напрыклад, клiчнiк пасля звароту падкрэслiвае значнасць 
i афiцыйнасць пiсьма: Паважаныя калегi! Выкарыстанне пабочных 
канструкцый са значэннем эмоцый пазбаўляе выклад катэгарычнас-
цi. Параўн.: Мы вымушаны Вам адмовіць. – На жаль, мы вымушаны 
Вам адмовіць.

У адпаведнасцi з этыкетам замест займеннiка выкарыстоўваюц-
ца пасiўныя канструкцыi: Я выканаў – мною выканана. Рэдка ўжы-
ваецца займеннiк ён. Параўн.: Да нас прыехаў прафесар Іваноў. Ён 
зараз прачытае нам лекцыю ... – Да нас прыехаў прафесар Іваноў. 
Прафесар зараз прачытае нам лекцыю ... . Займеннiк вы заўсёды 
выкарыстоўваецца са значэннем пашаны, павышанай увагi: Як Вам 
ужо вядома, мы вельмi зацiкаўлены ў Вашай прадукцыi.

Падстылi афiцыйнасправавога стылю
1. Дыпламатычны (у дыпламатыi, мова мiжнародных дакументаў): 

камюнiке, ноты, мемарандум, мiжнароднае пагадненне i iнш.
2. Уласна заканадаўчы, юрыдычны (у галiне права i права знаў-

ства, мова законаў): законы, канстытуцыi, указы, пастановы 
i iнш.

3. Адмiнiстрацыйна-канцылярскi (у справаводстве, мова дзела-
вых папер): заява, аўтабiяграфiя, распiска, даведка, справаздача 
i iнш.

?  Пытаннi  
для самакантролю

1. Дайце характарыстыку афiцыйна-справавому стылю.
2. Вызначце асноўныя прыкметы афiцыйна-справавога стылю.
3. Назавiце лексiчныя асаблiвасцi афiцыйна-справавога стылю.
4. Ахарактарызуйце марфалагiчныя асаблiвасцi афiцыйна-справавога 

стылю.
5. Выявiце сiнтаксiчныя асаблiвасцi афiцыйна-справавога стылю.
6. Якiя падстылi афiцыйна-справавого стылю вы ведаеце?
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 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННI

Заданне 1. Падрыхтуйце дакументы для ўладкавання на 
работу: напiшыце заяву i аўтабiяграфiю.

Заданне 2. Перакладзiце на беларускую мову, запiшыце, 
замя нiўшы дзеяслоўна-iменныя словазлучэннi адпаведнымi 
дзеясловамi.

Произвести улучшение, осуществлять заботу, произвести вы-
плату, подвергнуть сокращению, осуществлять выдачу, допустить 
снижение (объёма выпуска), осуществлять руководство, проявить 
интерес, достигнуть опережения, допустить отставание, осуще-
ствить питание, осуществлять проверку, вести наблюдение, прово-
дить эксперимент, одержать победу, оказывать внимание.

Заданне 3. Прачытайце ўрывак з «Усеагульнай дэкларацыi 
правоў чалавека”. Вызначце яго стыль. Знайдзiце рысы, 
характэрныя для дадзенага стылю. 

Артыкул 2. Кожны чалавек павiнен валодаць усiмi правамi 
i ўсiмi свабодамi, што абвешчаны гэтай Дэкларацыяй, без якога б 
там нi было адрознення як, напрыклад, у адносiнах расы, колеру 
скуры, полу, мовы, рэлiгii, палiтычных або iншых перакананняў на-
цыянальнага або сацыяльнага паходжання, маёмаснага, саслоўнага 
або iншага становiшча.

Апрача таго не павiнна рабiцца нiякага адрознення на аснове 
палiтычнага, прававога або мiжнароднага статусу краiны, або тэры-
торыi, да якой чалавек належыць незалежна ад таго, цi з’яўляецца 
гэтая тэрыторыя незалежнай падапечнай несамакiравальнай або 
як-небудзь iнакш абмежаванай у сваiм суверэнiтэце.

Заданне 4. З якiх дзелавых папер маглi б быць узяты 
наступныя выразы?

Адбудзецца сустрэча, прашу прыняць, усё атрыманае вярну, да-
вяраю атрымаць, апаратура ў парадку, справаздача прыкладаецца, 
выдадзена для прадстаўлення, за справаздачны перыяд, упаўнаваж-
ваю распараджацца, прадпрыемства абавязваецца, ацэначная камiсiя 
ў складзе.
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Заданне 5. Размяркуйце прыведзеныя словы i выразы 
па групах: стылiстычна-нейтральныя; з яркай прыкметай 
афiцыйна- справавога стылю; неўласцiвыя афiцыйна-справа-
вому стылю.

Аднаразовы, аднаразовая дапамога, анулiраваць, адзiнаццаць, бе-
ларускi, белабрысы, выконваць абавязкi, выпiска з загаду, гравейка, 
гамана, дым, дурненькi, дыскрэдытацыя, дом, iнвентарызацыя, крык, 
лiквiдаваць, мець месца, мець на ўвазе, мост, мёд, невук, нiжэйпад-
пiсаны, прынцып, прыняць меры, працоўны дагавор, паведамленне, 
рэчка, разява, старшыня, станцыя, халтура, хлеб, страхавы полiс.

Заданне 6. Закончыце наступныя сказы, тыповыя для 
дзелавых пiсем.
1. У парадку абмена вопытам  ...............................................................  
2. На жаль, мы не можам задаволiць просьбу  .....................................  
3. Напамiнаем Вам, што  ........................................................................  
4. Накiроўваем Вам  ................................................................................  
5. Запрашаем Вас прыняць удзел  .........................................................

Заданне 7. Замянiце словазлучэннi блiзкiмi па сэнсу 
дзеясловамi.
1. Зрабiць заяўленне –  ...........................................................................
2. Браць удзел –  ......................................................................................
3. Аказваць садзейнічанне –  .................................................................
4. Уносiць прапанову –  ..........................................................................
5. Атрымаць перамогу –  ........................................................................
6. Аб’явiць падзяку –  .............................................................................
7. Давесцi да ведама –  ............................................................................
8. Павысiць эфектыўнасць мер –  ..........................................................

Заданне 8. Адрэдагуйце пададзеныя нiжэй словазлучэннi 
i вы казваннi, растлумачце, чым выклiканы памылкi пры iх 
напiсаннi.

Выпiска з пратакола, падача дакументу, асаблiвы рахунак 
у  ашчадным банку, кадравая цякучасць, прынятыя рашэннi к па-
ляпшэнню сiтуацыi, дакумент уключае важныя ведамасцi.
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Тэма 2.3. Камунiкатыўныя якасцi маўлення

Працэсы перадачы iнфармацыi сродкамi мовы носяць назву «ка-
мунiкацыi». Задача камунiкацыi заключаецца ў тым, каб у свядо-
масцi слухача (чытача) узнiкла такая ж iнфармацыя, якую перадае 
той, хто гаворыць (пiша). Практычна выходзiць так, што памiж iн-
фармацыяй перададзенай (выражанай) i iнфармацыяй, якая ўзнiкла 
ў свядомасцi слухача цi чытача, усталёўваецца большае цi меншае 
падабенства. І чым яно большае, тым лепш ажыццяўляюцца ка-
мунiкатыўныя задачы, тым большыя дасягненнi нават пры элемен-
тарным камунiкатыўным акце: аўтар (адрасант) – тэкст – адрасат. 
Пры адсутнасцi любога з названых кампанентаў элементарнага акта 
камунiкацыi не адбудзецца. У паляпшэннi камунiкатыўнай якас-
цi маўлення актыўную ролю выконваюць камунiкатыўныя якасцi 
маўлення – правiльнасць, дакладнасць, лагiчнасць, дарэчнасць, ба-
гацце, выразнасць.

Правiльнасць маўлення прадугледжвае захаванне носьбiтамi 
мовы лiтаратурнай нормы, што забяспечвае адзiнства моўных срод-
каў i ўзаемаразуменне памiж тымi, хто вядзе гаворку. Вось чаму 
адна з асноўных задач навучання ў школе заключаецца ў тым, каб 
кожны авалодаў лiтаратурнымi нормамi беларускай мовы, а ў ВНУ 
ўдасканальваў бы iх. 

Правiльнае маўленне – гэта маўленне з захаваннем норм лiта-
ратурнай мовы. Моўныя нормы – гэта замацаваныя ў маўленчай 
практыцы правiлы вымаўлення, словаўжывання, пабудовы сказаў 
i тэкстаў. Яны адлюстроўваюць грамадска-эстэтычныя погляды на 
слова i ўнутраныя заканамернасцi моўнай сiстэмы ў яе развiццi.

У сучаснай беларускай лiтаратурнай мове iснуюць арфаэпiчныя, 
акцэнталагiчныя, словаўтваральныя, марфалагiчныя, лексiч-
ныя, фразеалагiчныя, сiнтаксiчныя i стылiстычныя нормы. 
Правiльнасць пiсьмовага маўлення рэгулююць таксама арфаграфiч-
ныя i пунктуацыйныя нормы.

Арфаэпiчныя нормы патрабуюць ад усiх носьбiтаў мовы адзi-
нага вымаўлення гукаў, гуказлучэнняў у словах i спалучэннях слоў. 
Правiльнае лiтаратурнае вымаўленне – iстотная адзнака культуры 
маўлення i культуры чалавека ўвогуле. Парушэнне арфаэпiчных нор-
маў тлумачыцца ўплывам дыялектных рысаў роднай гаворкi, блы-
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таннем асаблiвасцей беларускага i рускага лiтаратурнага маўлення 
i ўплывам арфаграфii. Арфаэпiчныя нормы прадугледжваюць: 
•	 правiльнае вымаўленне галосных, напрыклад: злучнiк i i часцi-

ца i пасля слова на галосны вымаўляюцца як [й]; галосны [у] не 
пад нацiскам вымаўляецца выразна; галосныя [о], [э], [а] не пад 
нацiскам вымаўляюцца як гук [а] i г.д.; правiльнае вымаўленне 
зычных, напрыклад: [р] у беларускай мове толькi цвёрды; гук 
[дж] – цвёрдая афрыката, адзiн непадзельны гук; гук [дз’] мяк-
кая афрыката, адзiн непадзельны гук i г. д.; 

•	 правiльнае вымаўленне спалучэнняў зычных, напрыклад: спа-
лучэннi [дч], [тч] вымаўляюцца як падоўжаны гук [чч] i iнш.; 

•	 правiльнае вымаўленне асобных граматычных формаў, напры-
клад: лiтаратурнае вымаўленне канчаткаў -ага, -ога, -яга ў род-
ным склоне адзiночнага лiку мужчынскага i нiякага роду прымет-
нiкаў, парадкавых лiчэбнiкаў, дзеепрыметнiкаў адпавядае напi-
санню; канчаткi -ы, -i ў назоўным склоне адзiночнага лiку муж-
чынскага роду прыметнiкаў, парадкавых лiчэбнiкаў, займеннiкаў 
i дзеепрыметнiкаў вымаўляюцца выразна пад нацiскам i не пад 
нацiскам.
Акцэнталагiчныя нормы рэгулююць месца размяшчэння нацi-

ску ў словах (напрыклад, трэба кварт’ал, нельга кв’артал). Цяжкасцi 
ў засваеннi акцэнталагiчных нормаў звязаны з тым, што ў белару-
скай мове нацiск свабодны, цi разнамесны (св’етлы – святл’ейшы). 
Побач з лiтаратурнай нормай сустракаюцца акцэнтныя варыянты, 
якiя iснуюць паралельна з нарматыўнымi (над’алей – надал’ей), 
i тыя, якiя выходзяць за рамкi нормы (ж’ыхар – жых’ар), што звяза-
ны з пранiкненнем у лiтаратурную мову дыялектных слоў. 

Словаўтваральныя нормы ахоўваюць найбольш трывалыя, 
традыцыйныя ў беларускай лiтаратурнай мове словаўтваральныя 
тыпы – схемы пабудовы слоў пэўнай часцiны мовы, якiя супадаюць 
у словаўтваральных адносiнах. Напрыклад, пры ўтварэннi аддзеяс-
лоўных назоўнiкаў, што абазначаюць асоб па дзеяннi, утваральным 
афiксам з’ўляецца суфiкс -льнiк (збiраць, збiральнiк), таму намiнацыi 
тыпу збiрацель, стварацель – адхiленне ад нормы. Словаўтвараль-
ныя нормы рэгулююць выбар марфем, iх размяшчэнне i спалучэнне 
ў складзе новага слова.
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Марфалагiчныя нормы замацоўваюць правiльнае выкарыстанне 
моўных сродкаў паводле iх прыналежнасцi да пэўных зменных часцiн 
мовы. Цяжкасцi ў засваеннi марфалагiчных нормаў звязаны з наяўнас-
цю ў мове варыянтных формаў, многiя з якiх набылi функцыянальную 
нагрузку, сталi важным стылiстычным рэсурсам мовы. Няўстойлiва-
сць марфалагiчных нормаў тлумачыцца ўздзеяннем дыялектаў (на-
прыклад, выкарыстанне парнага лiку: дзве баразне), асаблiвасцю 
мовы-крынiцы, з якой запазычваюцца словы, сiтуацыяй двухмоўя. 
Адхiленнi ад нормы назiраюцца практычна сярод усiх зменных часцiн 
мовы. Сярод назоўнiкаў – ва ўжываннi слоў з неўласцiвымi формамi 
роду (няправiльна: залатая медаль, свой скi гусь), лiку (прамен-
нi, карэннi) i iнш.; сярод прыметнiкаў – ва ўтварэннi ступеняў па-
раўнання (вышэй мяне, старэй мяне) i iнш.; сярод дзеясловаў – ва 
ўжываннi складанай формы прошлага часу (яна была пайшла).

Сiнтаксiчныя нормы рэгулююць граматычную сувязь слоў 
у разнастайных прыназоўнiкавых i беспрыназоўнiкавых канструк-
цыях, забяспечваюць правiльнасць формы кiравання i дапасавання. 
У сiнтаксiсе, як i ў марфалогii, даволi пашырана варыянтнасць спо-
сабаў выражэння (дапускаецца: водзыў на аўтарэферат i водзыў 
аб аўтарэфераце). Пры выбары формы кiравання трэба звяртаць 
увагу не толькi на канкрэтны i граматычны змест канструкцыi, але 
i на семантыку слоў i iх сiнтаксiчныя патэнцыяльныя магчымасцi. 
У многiх выпадках форма кiравання залежыць ад iндывiдуальных 
асаблiвасцей як граматычна галоўнага слова, так i кiруемага кампа-
нента. Напрыклад, iснуе выразная рознiца памiж формамi звярта-
ць (накiроўваць) увагу на каго, на што i засяроджваць увагу на кiм, 
на чым. Норма кiравання тут мяняецца ў залежнасцi ад лексiчнага 
значэння дзеяслова. Вельмi часта парушаецца кiравальная сувязь 
у спалучэннях з дзеясловамi жартаваць, смяяцца, здзекавацца, кпi-
ць, дзiвiцца, глумiцца (няправiльна смяяцца над чалавекам, жарта-
ваць над хлопчыкам). Гэтыя дзеясловы ў беларускай мове кiруюць 
родным склонам з прыназоўнiкам з. Часта дапускаюцца памылкi 
i пры выбары граматычнай формы дапасавання (пiшуць, гавораць: 
тры вялiкiх дуба, два поўных мяшкi). Паводле нормы пры дзейнiку 
большасць (або меншасць, некалькi i iнш.) + назоўнiк у родным 
склоне множнага лiку выказнiк выкарыстоўваецца пераважна ў фор-
ме адзiночнага лiку, калi: назоўнiк абазначае неадушаўлёны прад-
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мет (некалькi станкоў стаяла); пры слове большасць ёсць азначэнне 
(абсалютная большасць прагаласавала); выказнiк выражаны дзе-
ясловам (цi дзеепрыметнiкам) залежнага стану (большасць кнiг 
прачытана); выказнiк папярэднiчае дзейнiку (прагаласавала боль-
шасць дэлегатаў). У iншых выпадках дапускаецца выкарыстанне 
выказнiка ў множным лiку.

Фразеалагiчныя нормы рэгулююць традыцыйнае, замаца-
ванае вуснай i пiсьмовай практыкай ужыванне фразеалагiзмаў 
з характэрнымi для iх структурна-граматычнымi, семантычнымi 
i спалучальнымi асаблiвасцямi. Часта сустракаюцца выпадкi нiчым 
не апраўданага парушэння формы або семантыкi фразеалагiзма. 
Параўнаем: Выступаў я з высокiх трыбун. Даказваў, прасiў, пера-
конваў, дык далi па карку: «На лёгкi хлеб захацеў?»; Мармытаў пад 
носам дзiцячыя песнi. У першым сказе выкарыстаны фразеалагiзм 
бiць па карку, аднак яго нарматыўнае значэнне ‘набiць, пакараць; 
вызвалiць ад пасады’з кантэксту не выяўляецца. Выраз ужыты ня-
правiльна. У другiм сказе фразеалагiзм выкарыстаны няправiльна 
i недарэчна. Звычайна выслоўе пад носам ужываецца са значэннем 
‘вельмi блiзка, побач’; у прыведзеным кантэксце яно выяўляе зусiм 
iншую семантыку – ‘цiха, сам сабе, нягучна’, якая характэрна для 
падобнага структураю фразеалагiзма пад нос.

Лексiчныя нормы выводзяць за рамкi ўжывання тыя адзiнкi, якiх не 
прымае лiтаратурнамоўная практыка. У некаторых публiкацыях сцвяр-
джаецца, што лексiчныя нормы быццам бы рэгулююць выбар слова, 
дыктуюць носьбiтам мовы «свае ўмовы». Але з гэтым пагадзiцца нель-
га. Пiсьменнiцкая праца над словам паказвае, што замена аднаго слова 
другiм, пошукi найбольш дакладнага i дарэчнага слова дыктуюцца не 
характарам нормы, а прынцыпам мэтазгоднасцi. Так, у аповесцi Я. Ко-
ласа «Адшчапенец» у першым варыянце было: Ён не бачыць плесенi, 
заскарузлага ў сваёй архаiчнасцi вясковага жыцця. Рыхтуючы тэкст да 
перавыдання, пiсьменнiк замянiў слова архаiчнасць больш натураль-
ным – старадаўнасць: яно ў кантэксце твора найбольш стылiстычна 
апраўданае. Мiж тым слова архаiчнасць не супярэчыла прадпiсанням 
тлумачальнага слоўнiка. Гэта яшчэ раз пацвярджае, што выбар слова 
рэгулюецца не нормай, а мэтазгоднасцю. Лексiчныя нормы ў шырокiм 
плане – гэта правiльнасць выбару слова i дарэчнасць прымянення яго 
ў агульнавядомым значэннi i ў агульнапрынятых спалучэннях.
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Стылiстычныя нормы рэгулююць стылiстычную арганiзацыю 
маўлення ў плане выбару не толькi пэўных слоў i сiнтаксiчных кан-
струкцый, але i марфалагiчных формаў. Як вядома, кожны стыль мае 
свае нормы, свае, адметныя ад iншых стыляў, моўныя сродкi. Стылi-
стычна абмежаваныя словы пазначаюцца ў слоўнiках спецыяльнымi 
паметамi. Напрыклад, у «Тлумачальным слоўнiку беларускай мовы» 
паметай разм. (размоўнае) адзначаны шырокi пласт слоў або iх па-
асобных значэнняў, ужыванне якiх абмежавана гутарковым маўлен-
нем. Гэта словы гарляк, гарлапан, гарладзёр, гарлапанiць, гарласты, 
гарлаць i iнш. Але пры неабходнасцi гэтыя i падобныя словы можна 
выкарыстоўваць у iншых стылях, калi гэта не будзе пярэчыць дарэч-
насцi як iстотнай камунiкатыўнай якасцi маўлення.

Развiццё лiтаратурнай нормы – гэта, па сутнасцi, станаўлен-
не, развiццё i ўдасканальванне яе нормаў у адпаведнасцi з патрэ-
бамi грамадства i ў сувязi з унутранымi заканамернасцямi моўнага 
развiцця.

Пунктуацыйныя нормы рэгулююць пастаноўку знакаў прыпын-
ку ў пiсьмовым тэксце ў адпаведнасцi з правiламi пунктуацыi, пры-
значанымi для абслугоўвання патрэб пiсьмовых зносiн ў грамадстве. 
Захаванне пунктуацыйных норм садзейнiчае разуменню зместу на-
пiсанага, павышае культуру пiсьмовага маўлення.

Арфаграфiчныя нормы рэгулююць выбар аднаго з магчымых ва-
рыянтаў напiсання формы слова цi яго часткi, якi адпавядае прын-
цыпам беларускай арфаграфii, а таксама замацаванай у моўнай 
практыцы грамадства традыцыi.

Дакладнасць маўлення
 Дакладнасць маўлення – гэта адна з асноўных камунiкатыўных 

якасцей, якая патрабуе сэнсавай адпаведнасцi слоў, паняццяў знеш-
нiм сiтуацыям, рэалiям. Дакладнасць – гэта выкарыстанне адзiнак 
мовы ў тых значэннях, якiя замацаваны моўнай практыкай грамад-
ства, напрыклад, у слоўнiках, граматыках.

Дадзеная камунiкатыўная якасць цесна пераплятаецца з правiль-
насцю маўлення, асаблiва з такiмi яе нормамi, як лексiчныя i сiн-
таксiчныя. Маўленне любога стылю лiчыцца дакладным, калi яго 
адзiнкi (словы, паняццi, тэрмiны, фразеалагiзмы) ужыты з уласцi-
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вым iм значэннем. Тэкст павiнен быць выкладзены такiм чынам, каб 
чытач або слухач успрыняў правiльную, канкрэтную, нескажоную 
iнфармацыю, таму што недакладнае выкарыстанне аднаго з паняц-
цяў цягне за сабой няправiльнае ўспрыняцце ўсяго выказвання.

Дакладнасць маўлення як камунiкатыўная якасць у першую чар-
гу ўласцiва навуковаму i афiцыйна-справавому стылям, таму што 
тут пераважаюць адназначныя словы i выразы, устойлiвыя звароты, 
стандартныя сродкi. Такiя кнiжныя стылi, як навуковы i афiцыйна- 
справавы, не дапускаюць парушэння стандартнай структуры ва 
ўжываннi сiнтаксiчных канструкцый, азначэнняў, правiлаў i т. п. 
Напрыклад, асцярожнасць трэба праяўляць, ужываючы мнагазнач-
ныя паняццi тыпу глiняны i глiнiсты, балотны i балоцiсты, дзелавы 
i дзелавiты, канструктыўны i канструкцыйны. Дакладнасць па-
трабуе рэзка размяжоўваць сiнанiмiчныя паняццi, сачыць за iх спа-
лучэннем з iншымi часцiнамi мовы: якасцi цi ўласцiвасцi, рухомасць 
цi рух, выкарыстоўваць цi прымяняць.

Дакладнасць навуковага (навукова-тэхнiчнага, навукова-iнфар-
мацыйнага) тэксту дасягаецца не толькi за кошт канкрэтнага сло-
ваўжывання, але i за кошт такiх рыс, як дакладнасць разлiкаў (у 
матэматыцы, фiзiцы), формул, параметраў, навуковых фактаў i г. д. 
Парушаючы дакладнасць, нельга беспамылкова выканаць чарцёж, 
рашыць ураўненне, перадаць гiстарычныя цi фiласофскiя факты. 
Дакладнасць маўлення – адно з цэнтральных паняццяў навуковага 
маўлення, якому ўласцiва строгасць i лексiчная дасканаласць.

Нельга абыходзiцца без дакладнасцi i ў публiцыстычным стылi, 
таму што тут у цэнтры ўвагi знаходзяцца факты, навiны паўсядзён-
нага жыцця, паведамленнi, адкрыццi, здарэннi, а скажэнне падобнай 
iнфармацыi вядзе да змянення дадзеных, недаверу грамадскасцi да 
тых цi iншых сродкаў масавай камунiкацыi.

Дакладнасць можна выявiць i ў мастацкiм стылi. Хаця тут i пе-
раважае аўтарскi вымысел, але ў аснову мноства мастацкiх твораў 
пакладзены дакладныя гiстарычныя факты, лiтаратурнымi героямi 
могуць быць канкрэтныя гiстарычныя асобы.

У гутарковым стылi такая камунiкатыўная якасць, як дакладнасць, 
таксама не перашкаджае, а наадварот уносiць у гутарку канкрэтнасць, 
канструктыўнасць, сцiсласць. Для перадачы паўсядзённых навiн, па-
чуццяў, звестак лепш карыстацца дасканалай i лаканiчнай мовай.
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Дакладнасць тэксту ў любым стылi заключаецца ў тым, каб моў-
ны матэрыял быў выказаны i правiльна, i канкрэтна, i лаканiчна. 
Парушаючы дакладнасць, мы можам парушыць i iншыя камунiка-
тыўныя якасцi.

Лагiчнасць маўлення
 Лагiчнасць маўлення – камунiкатыўная якасць, якая ўстанаўлiвае 

паслядоўныя, несупярэчлiвыя сэнсавыя сувязi памiж часткамi тэкс-
ту. Выказванне будзе лагiчным у тым выпадку, калi ў iм iснуе цес-
ная сувязь асобных кампанентаў: слоў, сказаў, абзацаў. Лагiчнае 
маўленне падпарадкоўваецца законам логiкi, г. зн. законам мыслення 
грамадства.

Лагiчныя сувязi кантэксту наладжваюцца ў галiне сiнтаксiсу, 
у сiнтаксiчных канструкцыях, дзе значнае месца адводзiцца скла-
даным злучнiкам: таму, што; для таго, каб; калi, то i iнш. Адно 
недакладна ўжытае слова можа парушыць цэласнасць сiнтаксiчнай 
або лексiчнай сiстэмы. Уявiм сабе мазаiчны малюнак, складзены 
з мноства асобных частачак. Кожны элемент з’яўляецца часткай ад 
цэлага, таму каб атрымаць цэласную карцiнку, мы павiнны кожны 
асобны кавалачак паставiць на сваё месца. Падобна да таго, як мы 
ўзнаўляем гэтую мазаiку, так будуем i сваё выказванне, падбiраючы 
i ставячы на адпаведныя месцы словы, спалучэннi, сказы, часткi.

Лагiчнасць як камунiкатыўная якасць маўлення ўласцiва ў пэўнай 
ступенi ўсiм стылям. Яна прымяняецца ў выказваннях, выступлен-
нях, прамовах, артыкулах, падпарадкоўваючыся агульнапрынятаму 
плану: уступ (уводзiны), асноўная (кульмiнацыйная) частка, пада-
гульненне (заключэнне, вывад). Памiж асобнымi часткамi такой 
устойлiвай кампазiцыi iснуе найцяснейшая сувязь. Такая схема аба-
вязковая для навуковага тэксту, дзе не могуць парушацца ўзаемасу-
вязi ў ланцужку навуковага доказу, тлумачэння, разважання. Новы 
матэрыял навуковага стылю абавязкова абапiраецца на ўжо вядомы, 
вывучаны, засвоены. Па законах логiкi размяшчаюцца асобныя разд-
зелы, параграфы, тэмы i iншыя структурныя адзiнкi ў падручнiках.

Лагiчнасць – абавязковая якасць афiцыйна-справавога стылю. 
Напрыклад, дакументы, заканадаўчыя тэксты прытрымлiваюцца 
паслядоўнасцi ў выкладзе матэрыялу. Асобныя рэквiзiты ў фармуля-
ры дакумента размяшчаюцца ў строгiм парадку.
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Публiцыстычны стыль аб’ядноўвае асобныя навiны ў цэласныя 
блокi, тэмы, напрамкi. Дзякуючы такой паслядоўнасцi можна лёгка 
выбраць неабходны матэрыял у СМІ: паведамленнi паўсядзённага 
жыцця, палiтычныя звесткi, культурныя навiны i т. п.

Мастацкi стыль вельмi своеасаблiвы ў разгортваннi падзей, рас-
крыццi зместу, але i тут можна прасачыць пэўную паслядоўнасць: 
аўтар можа разбiваць тэкст на часткi, аб’ядноўваць у зборы твораў, 
тамы, трылогii i г. д. Выклад аўтарскага бачання ў мастацкiм творы, 
фiльме, песнi падпарадкаваны яго задуме, iдэi, мэце.

Незакончаныя фразы, недаказаная да лагiчнага завяршэння дум-
ка, адсутнасць паслядоўнасцi ў вусным выказваннi – гэта толькi 
некаторыя недахопы гутарковай мовы. Зразумела, што ў вусным 
маўленнi даволi проста паправiць сказанае, дапоўнiць, змянiць, але 
такое маўленне ўжо нельга назваць лагiчным.

Лагiчнасць маўлення – гэта ўменне паслядоўна выражаць думкi 
пры дапамозе сродкаў мовы. Гэта камунiкатыўная якасць дасягаецца 
праз дакладнае ўжыванне слоў, правiльны парадак моўных адзiнак, 
умелы выбар дасканалай сiнтаксiчнай канструкцыi.

Дарэчнасць маўлення
 Маўленне з’яўляецца дарэчным, калi яго моўныя сродкi адпавя-

даюць тэме паведамлення, зместу, мэтам i ўмовам зносiн, а таксама 
з’яўляюцца даступнымi для аўдыторыi. Дарэчнасць маўлення аба-
вязкова павiнна пераплятацца з лагiчнасцю i дакладнасцю, таму што 
яе сутнасць заключаецца ў падборы сродкаў у залежнасцi ад тэмы 
гутаркi, стылю, часу, кантэксту, сiтуацыi, узроўню падрыхтаванасцi 
слухачоў цi чытачоў. Дарэчная iнфармацыя будзе адпавядаць узро-
сту, iнтэлектуальнаму ўзроўню, прафесii, нават настрою.

Кантэкстуальная дарэчнасць забяспечвае сэнсавае адзiнства слоў 
i словазлучэнняў у кантэксце, не дапускае нематываванае змешван-
не адзiнак. Не змешваюцца ў адным кантэксце словы з жывой, на-
роднай мовы i тэрмiналагiчная лексiка.

Стылявая дарэчнасць размяжоўвае адзiнкi розных функцыя-
нальных стыляў. Напрыклад, нельга ўжываць эмацыянальна-экс-
прэсiўную лексiку ў навуковым або афiцыйна-справавым стылi. 
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І наадварот, нельга беспадстаўна выкарыстаць канцылярызмы 
ў мастацкiм цi гутарковым стылi.

Сiтуацыйная дарэчнасць прадугледжвае выбар моўных элемен-
таў адпаведна канкрэтнай сiтуацыi маўлення. У дадзеным выпадку 
неабходна кiравацца створанымi абставiнамi, напрыклад, нечаканым 
далучэннем новага субяседнiка, апанента.

Асабiста-псiхалагiчная дарэчнасць папярэджвае ад неасцярож-
нага выказвання, так як недарэчнае слова можа ранiць чалавека. 
Неабходна прадумваць асаблiвасцi размовы з тым цi iншым субясед-
нiкам, таму што адны i тыя ж словы або звесткi могуць успрымацца 
людзьмi абсалютна па-рознаму.

Навуковаму i афiцыйна-справавому тэкстам найбольш харак-
тэрны кантэкстуальная i стылявая дарэчнасць, якiя гарантуюць ад-
зiнства стылю. Абодва стылi вылучаюцца спецыфiчнымi моўнымi 
сродкамi,характэрнымi толькi для iх.

У публiцыстычным стылi недарэчнымi могуць з’яўляцца 
праста моўныя словы з аднаго боку, i захапленне спецыяльнай 
тэрмiналогiяй – з другога.

Мастацкi тэкст пераважна кiруецца сiтуацыйнай дарэчнасцю, па-
колькi падбор моўнага матэрыялу павiнен дакладна перадаць аўтар-
скi настрой, стварыць неабходную сiтуацыю, закрануць душу таго, 
хто будзе ўспрымаць мастацкi твор.

У гутарковым стылi неабходна ўлiчваць  асабiста-псiхалагiчныя 
рысы, настрой субяседнiка, яго характар, узрост, тэмперамент. У ся-
броўскую размову недарэчна ўключаць кнiжныя, канцылярскiя 
выразы.

Вельмi часта трапнае i неабходнае ў адным стылi можа стаць па-
мылковым i недарэчным у другiм, таму адно з важнейшых патраба-
ванняў стылiстыкi – трымацца адзiнства стылю.

Чысцiня маўлення
Чысцiня маўлення – гэта непрымальнасць адзiнак мовы, якiя 

супярэчаць нормам правiльнасцi. Чысцiня (чыстата) маўлення за-
бяспечваецца адсутнасцю ў iм нелiтаратурных сродкаў:
•	 дыялектызмаў або мясцовых слоў (голка, спарыш, бярэць, 

гавора);
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•	 прастамоўных слоў i выразаў (скапыцiцца, балбатаць, апруця-
нець, угу, тудою);

•	 таўталогii або слоў-паразiтаў (ну, гэта самае, карацей, так 
сказаць);

•	 жаргоннай лексiкi (прыкiд, крута, здаць хвасты);
•	 канцылярызмаў i ўстойлiвых выразаў (вялiкае значэнне, мець на 

ўвазе, прыняць рашэнне);
•	 iндывiдуальна-аўтарскiх запазычанняў цi наватвораў (чао, о-кей, 

капут, задзiночанне);
•	 русiзмаў (дзярэўня, цiрэ, вучыцель) i iнш.

Навуковы i афiцыйна-справавы стылi не дапускаюць ужывання 
нелiтаратурных сродкаў, акрамя тых выпадкаў, калi такiя лексiчныя 
адзiнкi становяцца прадметам моўнага даследавання. Але моўныя 
штампы або канцылярызмы складаюць значную частку мовы да-
кументаў, напрыклад: iндывiдуальны графiк, у асобе, на падста-
ве. Часткова ёсць устойлiвыя звароты i ў навуковым стылi: разам 
з тым, у тым лiку, у сувязi з тым. У кнiжных стылях назiраюцца 
паўторы тэрмiналагiчных паняццяў, таму што большасць тэрмiнаў 
не маюць сiнонiмаў.

Публiцыстычныя тэксты могуць уключаць асобныя элементы 
дыялект най лексiкi, напрыклад, рэпартаж з сельскай мясцовасцi. 
Мова журналiста павiнна быць непаўторнай, яркай i кожны раз пры-
цягваць увагу людзей.

Мастацкi i гутарковы стылi ў цяперашнi час наадварот характа-
рызуюцца актыўным выкарыстаннем жаргоннай лексiкi, дыялект-
ных адзiнак. У жывым маўленнi патрэбна пазбаўляцца ад моўных 
штампаў, жарганiзмаў, грубых i непрыстойных слоў. Чыстае маўлен-
не сведчыць пра чысцiню душы чалавека i чысцiню яго думак.

Багацце i выразнасць маўлення
Багацце (разнастайнасць) маўлення – камунiкатыўная якасць 

маўлення, якая выражае максiмальнае насычэнне тэксту разнастай-
нымi моўнымi сродкамi без iх нематываванага паўтарэння. Вы-
карыстанне актыўнага слоўнiкавага запасу ў вусным i пiсьмовым 
маўленнi сведчыць пра высокi iнтэлектуальны ўзровень асобы, яе 
дастатковы моўны патэнцыял i багацце думак.
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Багаццем маўлення, безумоўна, валодае мастацкi стыль мовы, 
якому ўласцiва i лексiчнае, i сiнтаксiчнае, i iнтанацыйнае багацце. 
Тут умела спалучаюцца рознабаковыя вобразныя сродкi мовы, не-
прымальнымi з’яўляюцца паўторы. Па разнастайнасцi i насычана-
сцi да мастацкага наблiжаюцца публiцыстычны i гутарковы стылi. 
Навуковы вядомы як аднастайны лексiчна, сiнтаксiчна i iнтана-
цыйна, хоць у параўнаннi з афiцыйна-справавым ён i iмкнецца да 
разнастайнасцi.

Стыль дакументаў, справаводства, заканадаўчых i юрыдычных 
тэкстаў – устойлiвы, лаканiчны, з абмежаваным наборам лексiчных 
сродкаў. Выкарыстанне моўных штампаў вядзе да поўнай стандар-
тызацыi дакументаў, да ўжывання трафарэтных выразаў i аднатып-
ных сiнтаксiчных канструкцый.

Выразнасць маўлення – камунiкатыўная якасць, якая выклiкае 
цiкавасць, увагу, iнтарэс, прыцягвае чытача цi слухача сваiмi ўлас-
цiвасцямi, вербальнымi i невербальнымi элементамi. У выразным 
кантэксце ўдала размеркаваны структурныя часткi, прадуманы сiн-
таксiчныя канструкцыi, падабрана iнтанацыйнае афармленне.

Выразнасць павiнна праяўляцца не толькi ў мастацкiм цi пуб-
лiцыстычным стылях, але i ў iншых стылях, паколькi гэтая ка-
мунiкатыўная якасць сiнанiмiчная такiм паняццям, як даступнасць, 
яснасць, зразумеласць, успрымальнасць. Выразнасць забяспечваец-
ца выбарам моўных сродкаў, iнтанацыйнай арганiзаванасцю вуснага 
цi пiсьмовага матэрыялу.

Навуковы i афiцыйна-справавы стылi не патрабуюць эмацыянальна- 
экспрэсiўнай афарбоўкi, таму выразнасць iх маўлення ствараецца за 
кошт дакладнага слова- i тэрмiнаўжывання, правiльнай будовы ска-
заў, адпаведнай структуры тэксту. У гутарковым, мастацкiм i публi-
цыстычным значную выразнасць надаюць вобразныя сродкi мовы 
(эпiтэты, параўнаннi, метафары), а таксама дапаможныя элементы 
(мiмiка, жэсты, iнтанацыя).

Ступень выразнасцi маўлення залежыць ад iндывiдуальнасцi асо-
бы, яго моўнага патэнцыялу, iнтэлектуальнага багацця, зацiкаўлена-
сцi самой тэмай.
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Маўленчыя памылкi
 У вусным цi пiсьмовым маўленнi мы часта дапускаем памылкi. 

Чаму гэта здараецца? Беларускiя моваведы вылучаюць некалькi 
асноўных прычын:
•	 няведанне або слабое засваенне нормаў правiльнасцi маўлення;
•	 уплыў дыялектнай мовы на лiтаратурную;
•	 уплыў рускай (суседняй, блiзкай) мовы на беларускую;
•	 уздзеянне арфаэпiчных нормаў на арфаграфiчныя i iнш.

Сапраўды, калi мы дасканала i цвёрда не ведаем правiлы той або 
iншай мовы, то не адрознiваем моўныя факты: род i лiк назоўнiкаў 
у беларускай i рускай мовах, вымаўленне гукаў i спалучэнняў, спе-
цыфiку будовы словазлучэнняў i г. д. Дыялектная форма нацыяналь-
най мовы ўплывае на лiтаратурную, асаблiва на яе вусны варыянт. 
У сучасных умовах бiлiнгвiзму (двухмоўя) складана пазбегнуць 
i ўздзеяння рускай мовы, дзякуючы гiстарычнай блiзкасцi i падабен-
ству гэтых усходнеславянскiх моў. Адна з прычын памылак – уплыў 
арфаэпii на арфаграфiю i наадварот. Часам вымаўляюць словы так, 
як пiшуць: вiтаешся замест вiтае[`с’а], насенне замест насе[`н’э]. 
Або на пiсьме з’яўляюцца памылкi пад уплывам вымаўлення: дзьве, 
сямнаццаць. Асабiстымi прычынамi бязграматнасцi могуць быць 
i няўважлiвасць, i абыякавасць, i недастатковы моўны стаж.

Маўленне падзяляецца на наступныя тыпы: гаварэнне, пiсьмо, 
чытанне i ўспрыняцце (разуменне, слуханне). Вуснае маўленне – га-
варэнне – найчасцей насычаецца памылкамi, меней кантралюецца 
асобай. Але i на пiсьме, i нават пры чытаннi гатовага матэрыялу лёг-
ка дапусцiць памылкi, калi не сачыць за якасцю ўласнай мовы, не 
падвяргаць сваё асабiстае маўленне жорсткай крытыцы.

Адрасуючы маўленне слухачам або чытачам, неабходна дэта-
лёва прадумаць наступнае: цi будзе цiкавым ваш выклад, наколькi 
неабходны ён аўдыторыi, цi адпавядае ён узроўню падрыхтаванас-
цi суразмоўцаў, iх настрою i т. п. Будаваць маўленне патрэбна для 
канкрэтнага кантынгенту слухачоў, лексiчны склад павiнен уключа-
ць знаёмыя словы i тэрмiны. Як пры выкладзе звестак, так i пры iх 
успрыняццi важна ўяўляць структуру тэксту: уступную, асноўную 
i падагульняльную часткi.
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Пiсьмо як тып маўленчай дзейнасцi наблiжаецца да гаварэння, 
таму што iнфармацыя выдаецца праз слова ў адным i ў другiм вы-
падку. Адрозненне заключаецца ў канчатковым моўным афармленнi: 
вусная мова пераважна больш простая, а пiсьмовая ўскладнена роз-
нымi элементамi. Пры выкладзе думак на пiсьме ў нас ёсць час для 
абдумвання кожнага слова, тэрмiна, словазлучэння, знака прыпынку, 
сказа.

Чытанне як тып маўленчай дзейнасцi падобна да слухання: за-
вучыць тэкст на памяць лягчэй, чытаючы яго ўслых, так як матэ-
рыял успрымаецца i зрокава, i на слых. Выкарыстоўваць можна 
па-свойму разнастайныя вiды чытання: хуткае, беглае, выбарач-
нае, запаволенае, удумлiвае i iнш. Выбар аднаго з вiдаў залежыць 
ад неабходнасцi iнфармацыi чытачу, яе цiкавасцi, важнасцi, а такса-
ма i iншых прычын, напрыклад, вольнага часу, ступенi авалодання 
зместам. Чытанне – крапатлiвы працэс над зместам: абдумванне, 
запамiнанне, параўноўванне, абагульненне i г. д. Чытанне – гэта пра-
цэс пазнання новых звестак, лексiчных адзiнак.

Маўленне чалавека – рухомая i аб’ёмная з’ява, якая звязана не 
толькi з уменнем правiльна i прыгожа гаварыць, але i з агульнай 
культурай асобы, яе паводзiнамi, здольнасцю карыстацца багатымi 
маўленчымi сродкамi ў розных напрамках грамадскай дзейнасцi.

?  Пытаннi  
для самакантролю

1. Дайце характарыстыку правiльнасцi маўлення.
2. Што называецца дакладнасцю маўлення?
3. Вызначце асноўныя рысы лагiчнасцi маўлення.
4. Ахарактарызуйце дарэчнасць маўлення.
5. Што называецца чысцiней маўлення?
6. Дайце тлумачэнне багаццю i выразнасцi маўлення.
7. Назавiце асноўныя прычыны маўленчых памылак.
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 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННI
Заданне 1. Вызначце словы, у якiх вымаўленне i напiсанне не 

супадае.
Вадкасць, рычаг, помпа, трубаправод, калодкi, махавiк, цяга, пра-

кладка, датчык, счапленне, газ, фiльтр, рэдуктар, змазка, святло, кла-
пан, рухавiк, крывашып, магутнасць, шасцярня, гайка.

Заданне 2. Вызначце род назоўнiкаў i запiшыце iх парамi на 
рускай i беларускай мовах.

Узор выканання:  плынь (ж.) – течение (н.)
Вага, лiк, ланцуг, тыдзень, помпа, цiск, паветра, святло, пытанне, 

успамiн, запiс, занятак, сродак, мэта, цiкавасць, колькасць, адбiтак, 
з’ява, пыл, посуд, прастора, насып, дроб, продаж, аб’ява.

Заданне 3. Утварыце прыметнiкi пры дапамозе суфiксаў, пад-
бярыце адпаведныя назоўнiкi.

Узор выканання:  квадрат – квадратны, квадратны корань.
Іголка, ланцуг, кантакт, акумулятар, карбюратар, руль, цылiндр, 

поршань, упуск, трубка, вада, масла, тормаз, змазка, сiстэма, тэхна-
логiя, тэхнiка, сетка, палiва.

Заданне 4. Перакладзiце на беларускую мову сказы i запiшыце 
iх. Звярнiце ўвагу на нормы ўжывання дзеепрыметнiкаў.

1. Благодаря подогреву горючей смеси, движущейся по впускно-
му трубопроводу, хорошо испаряется содержащееся в ней топливо.

2. Рулевым управлением изменяют направление движения авто-
мобиля путём поворота управляемых колёс.

3. На большинстве автомобилей устанавливают поршневые дви-
гатели внутреннего сгорания, преобразующие внутреннюю энергию 
топлива в механическую.

4. Центробежный водяной насос создаёт принудительную 
цир куляцию охлаждающей жидкости.

5. Развиваемое насосом давление ограничивает редукционный 
клапан.



70

Заданне 5. Выпраўце памылкi ў тых словазлучэннях, дзе 
парушаны сiнтаксiчныя нормы. Запiшыце iх.

Дзякуй вам, бачыў сваiмi вачамi, у пяцi кiламетрах ад горада, за-
гадчык кафедры, прабачце мяне, хварэць грыпам, паджартоўваць 
над сабой, вышэй дрэва, пiсаць на адрас, дзякаваць ўсiх прысутных, 
падобны да мацi, кватэра ў тры пакоi, вызначыць на смак, гаварыць 
праз смех, адправiць у аптэку за лекамi, раз у тыдзень, вартаваць па 
начам.

Заданне 6. Адрэдагуйце сказы.
1. На тэрыторыi Гродзенскай вобласцi маецца шмат навукова- 

доследных iнстанцый i вопытных гаспадарак.
2. Улады Мiншчыны распачалi фiнансаванне праектаў у вобласцi 

малога i сярэдняга бiзнеса.
3. У наступным годзе адбудзецца аб’яднанне двух брокерскiх 

фiрм.
4. Атрымаўшы ад дырэктара вымову, падначаленымi былi зро-

блены сур’ёзныя вывады.
5. Прысутныя аддзякавалi арганiзатараў канферэнцыi за добрую 

яе арганiзацыю.
6. Раней вызначанага тэрмiну з заданнем справiлiся чатыры 

лiцэiста.
7. За выдатныя поспехi ў арганiзацыi бiзнесу нашаму калегу 

ўручылi залатую медаль.
8. Сустрэча з клiентам адбылася ў дваццацi кiламетрах ад 

Мiнска.

Заданне 7. Абазначце нацiск у словах. Вызначце, цi назiраюцца 
ў маўленчай практыцы адхiленнi ад акцэнталагiчных нормаў 
пры выкарыстаннi гэтых слоў.

Грамадзянiн, беларусы, развiты, высокаразвiты, каменны, падпа-
радкаванне, глiняны, чатырнаццаць, статуя, хабар, хiба, крыху, кра-
пiва, эксперт, дыспансер, шэсцьдзесят, цяжар, статут, ваганне, iмя, 
дакумент, выпадак, слабы, квартал, навiна.
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Заданне 8. У прапанаваных сказах знайдзiце i выпраўце 
моўныя памылкi.

1.  У адзiночку Алесь Рыбка з таварышамi не змог бы выратаваць 
сцяг. 

2.  У сувязi з хваробай прадаўца аддзел зачынены на абед. 
3.  Вёска манiць сваёй прыгажосцю. 
4.  На птушкаферме механiзавалi раздачу кармоў, паенне i даенне. 
5.  Неўзабаве я сеў за напiсанне сваёй аўтабiяграфii. 
6.  У. Караткевiч багата зрабiў твораў на гiстарычную тэматыку. 
7.  Большая палавiна класа ўзяла ўдзел у алiмпiядзе па 

матэматыцы. 
8.  Гэта ёсць кропка перасячэння прамых лiнiй. 
9.  Па ўсёй вобласцi выпадуць ападкi ў выглядзе дажджу. 

10.  У гарах крышталiчна чыстае паветра. 
11.  Да лiчбы названых падзей належыць i гэта мерапрыемства. 
12.  Давайце вызначым цэнтр цяжкасцi. 
13.  Назiраюцца паўторныя рэцыдывы гэтай хваробы.



72

Тэма 2.4. Культура маналагiчнага i дыялагiчнага маўлення. 
Маўленчы службовы этыкет

Значную частку свайго жыцця чалавек праводзiць на працоўным 
месцы. Немалаважнымi тут з’яўляюцца ўзаемаадносiны з началь-
нiкам або падначаленымi, паколькi гэта ўплывае на мiкраклiмат 
у калектыве. Уменне весцi размову, падтрымлiваць гутарку, прымаць 
рашэннi – гэта неабходныя дзелавыя якасцi службовай асобы.

Паняцце культуры ўключае ў сябе i культуру зносiн,  культуру 
маўленчых паводзiн. Культура маўленчых паводзiн – састаўная 
частка агульнай культуры. Чым вышэйшы ўзровень культуры чала-
века, тым вышэй культура маўленчых паводзiн. Маўленчыя павод-
зiны звязаны з сiтуацыяй маўлення, з роляй, якую выконвае носьбiт 
мовы, напрыклад, адзiн i той жа чалавек па-рознаму паводзiць сябе 
ў маўленчай сiтуацыi з аднакласнiкам, настаўнiцай, мацi: Эй, дай 
паглядзець сшытак! Ганна Пятроўна, можна, я пагляджу гэтую 
 кнiгу? Мам, ну я цябе прашу...

Правiлы маўленчых паводзiн рэгулююцца моўным этыкетам. 
Моўны этыкет (ад фр. etiquette) – абумоўленая традыцыямi, нормамi 
маралi сiстэма моўных формул (добры дзень, дазвольце, npaшy пра-
бачыць i г. д.), якiя прымяняюцца з мэтай устанавiць i падтрымаць 
кантакт з субяседнiкам. Моўныя формулы этыкету праяўляюцца ў сi-
туацыях прывiтання, развiтання, удзячнасцi, адабрэння, спачування, 
вiншавання, звароту, просьбы, парады i г. д. у формулах моўнага 
этыкету, якiя выкарыстоўвае чалавек, адлюстроўваецца ўзровень яго 
адукацыi, выхаванасцi, культуры, маўленчага асяроддзя.

Моўны этыкет – неабходная частка культуры маўленчых паводзiн 
кожнага носьбiта мовы. Самыя агульныя правiлы прымянення 
формул моўнага этыкету – ветлiвасць, добразычлiвасць.

У залежнасцi ад абставiн працоўнай дзейнасцi зносiны дзеляц-
ца на дзелавыя i свецкiя. Дзелавыя або службовыя, афiцыйныя 
зносiны – гэта не толькi абмен iнфармацыяй, як гэта звычайна адбы-
ваецца ў свецкiх зносiнах, яны цягнуць за сабой выпрацоўку рашэн-
няў, заключэнне дамоў, прыняцце абавязацельстваў, невыкананне 
якiх можа прывесцi да адмiнiстрацыйнай цi юрыдычнай адказнасцi. 
Свецкiя (неафiцыйныя) зносiны звязаны з вольным часам, носяць 
культурны характар.
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Зносiны могуць быць прамымi, якiя адбываюцца ў форме 
гутаркi двух цi больш чалавек, i ўскоснымi, з дапамогай пiсьмовай 
перапiскi або тэхнiчных сродкаў. На характар i змест дзелавых 
зносiн уплываюць iнтэлект, кампетэнтнасць субяседнiка, веданне 
iм прадмета размовы, здольнасць выходзiць са складаных сiтуацый 
у працэсе гутаркi. Камунiкабельнасць – гэта ўменне падтрымлiваць 
размову (атрымлiваць iнфармацыю, выдаваць яе, уменне правiльна 
ставiць пытаннi).

У дзелавых зносiнах значную ролю ў мове адыгрывае арыента-
цыя на тэхнiчны або тэхналагiчны бок справы цi на людзей, якiя 
ўдзельнiчаюць у вытворчым працэсе. Ад таго, якiя з гэтых каштоў-
насцей на першым месцы, у многiм залежаць узаемаадносiны памiж 
начальнiкам i падначаленымi, а таксама i памiж супрацоўнiкамi. Пры 
накiраванасцi на тэхнiку i тэхналогiю зносiны набываюць дзелавы 
тон, пры арыентацыi на чалавека ў iм значнае месца займаюць раз-
ам з дзелавымi i чалавечыя ўзаемаадносiны. Якасць зносiн залежыць 
ад мовы суб’ектаў: ясны выклад сваiх думак, правiльнасць маўлен-
ня, выразная дыкцыя робяць гутарку або выступленне даступнымi, 
садзейнiчаюць пошуку аптымальных рашэнняў. Эмацыянальны бок 
зносiн узмацняюць выразная мiмiка i стрыманыя жэсты.

Поспех паседжанняў, сходаў, канферэнцый i iнш. залежыць ад 
тэкстаў дакладаў i выступленняў, якiя павiнны рыхтавацца зараней: 
план, тэкст, тэзiсы... Абавязкова падтрымлiваць вiзуальны кантакт 
з аўдыторыяй. Пачынаць не абавязкова з уступу, хоць ён i пажада-
ны, а з самага важнага i актуальнага. Абавязковым з’яўляецца вывад, 
падагульненне, дзе не толькi падводзiцца вынiк, але i робяцца прапа-
новы, напрыклад, па практычнаму прымяненню.

Важнейшыя патрабаваннi да дзелавога выступлення – канкрэт-
насць i канструктыўнасць. Неабходна пазбягаць расплыўчатых, 
агульных фраз, а таксама незразумелых тэрмiнаў. Выступленне 
ўпрыгожвае правiльная iнтанацыя, змяненне тэмпу маўлення, што 
мяняецца ў працэсе маналога, вытрымлiванне паўз памiж важ-
нымi думкамi або пасля iх выкладу. Слухачоў могуць раздражняць 
няправiльна вымаўленыя словы, памылкова пастаўленыя нацiскi, 
паўторы адных i тых жа слоў цi выразаў (магчыма паўтарэнне ас-
ноўных думак, але рознымi фразамi).
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Вядучы дыскусiю (пасяджэнне) павiнен сачыць за тым, каб 
яна не перарасла ў канфлiкт. Дапамагаюць весцi дыскусiю ведан-
не i ўжыванне этыкетных маўленчых формаў. Пачынацца дыскусiя 
можа словамi:

– Прыступiм да работы...
– Прашу вашай увагi...
– Будзем пачынаць...
– Дазвольце лiчыць пасяджэнне адкрытым...
У ходзе абмеркавання вядучы можа выкарыстаць шэраг формаў:
– Давайце абмяркуем...
– Першае, што мы павiнны абмеркаваць...
– Дазвольце адрасаваць гэта пытанне...
– Я думаю, што гэта пытанне можа быць зададзена пазней у iн-

дывiдуальным парадку...
– Працягнем абмеркаванне пытання...
– Дазвольце перайсцi да абмеркавання наступнага пытання...
– Давайце вернемся да тэмы (праблемы, сiтуацыi)...
– Прашу не адхiляцца ад тэмы...
– Абмеркаванне будзе ўзноўлена...
– Дазвольце закрыць сход (пасяджэнне)...
Элементамi любой дыскусii з’яўляюцца пытаннi, якiя задаюцца 

апанентамi i выступаючымi. Існуюць этыкетныя формы фармулёвак 
пытанняў:

– Дазвольце задаць пытанне...
– у мяне пытанне да...
– Я хацеў бы задаць пытанне...
– Мяне цiкавiць...
– Не маглi б Вы мне растлумачыць...
Выступленнi i пытаннi звычайна папярэджваюцца зваротамi: па-

важаныя, глыбокапаважаныя, таварышы, спадарства, сябры, ка-
легi i iнш. У адказах на пытаннi могуць утрымлiвацца наступныя 
выразы:

– Я б хацеў адказаць на Ваша пытанне наступным чынам...
– Паўтарыце, калi ласка, пытанне...
– Я не магу адказаць на Ваша пытанне, таму што...
– Наколькi я ведаю...
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– Дазвольце пачаць з адказу на апошняе пытанне...
– Калi Вы не супраць, то я б хацеў падумаць...
Этыка правядзення дыскусiй патрабуе пазбягаць абвастрэння 

спрэчак, канфлiктаў. Дапамагаюць змякчыць сiтуацыю этыкетныя 
формы выражэння нязгоды:

– Я магу згадзiцца, але толькi пры пэўных умовах...
– Я згодны з многiмi палажэннямi, але лiчу неабходным...
– Я б хацеў падтрымаць, але...
– Я б хацеў прыцягнуць Вашу ўвагу да...
– У мяне ёсць некалькi заўваг...
– Я не магу раздзялiць Вашу думку... па дадзенаму пытанню...
– На мой погляд, нам неабходна абмеркаваць гэтае пытанне 

больш канкрэтна...
Любое выступленне заканчваецца падзякай. У любой дыскусii 

неабходна выражаць павагу да субяседнiка або апанента, нават калi 
яго выказванне на першы погляд здаецца недарэчным. Неабход-
на iмкнуцца зразумець чужое меркаванне, цярплiва выслухаць яго. 
Дыскусiя павiнна весцi да супрацоўнiцтва, а не да канфрантацыi. 
На месцы сваёй працы чалавек знаходзiцца значную частку свайго 
жыцця, таму важным фактарам для большасцi з’яўляецца мараль-
ны клiмат у калектыве. Паступова супрацоўнiк развiвае свае дзела-
выя якасцi, прафесiйнае маўленне, i больш плённа гэта адбываецца 
ў працаздольным i дружным калектыве.

Службовыя зносiны ўключаюць разнастайныя спосабы абмерка-
вання вытворчых, эканамiчных, навукова-тэхнiчных i iншых праб-
лем. Найбольш распаўсюджанымi формамi калектыўнага разгляду 
дзелавых сiтуацый з’яўляюцца нарады i сходы, якiя адрознiваюцца 
памiж сабой толькi колькасцю ўдзельнiкаў, а пытаннi могуць выра-
шацца адны i тыя ж.

Нарады падзяляюцца на дыктатарскiя, аўтакратычныя, сегрэ-
гатыўныя, дыскусiйныя, свабодныя i iнш.

На дыктатарскiх нарадах звычайна выступае толькi кiраўнiк. Ён 
паведамляе прысутным сваё рашэнне, знаёмiць з распараджэннямi 
i т. п. У час дыктатарскiх нарад адсутнiчае дыскусiя. Удзельнiкi пры-
маюць iнфармацыю да ведама, задаюць пытаннi.
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Аўтакратычныя нарады характарызуюцца тым, што кiраўнiк 
задае пытаннi i выслухоўвае адказы запрошаных. Апошнiя не ма-
юць права выказвацца, задаваць пытаннi, падтрымлiваць iншых 
прысутных.

Сегрэгатыўныя нарады (сегрэгацыя – з лац. аддзяленне, выда-
ленне) пачынаюцца дакладам кiраўнiка, затым выступаюць толькi 
тыя, каму даецца слова.

Дыскусiйныя i свабодныя нарады адрознiваюцца дэмакратычным 
характарам. У час дыскусiйных пасяджэнняў адбываецца свабодны 
абмен думкамi, рашэнне ў большасцi выпадкаў прымаецца агуль-
ным галасаваннем. Свабодныя пасяджэннi праводзяцца без канкрэт-
нага парадку дня.

Часта праводзяцца i такiя формы пасяджэнняў або нарад, як пра-
блемныя, iнструктыўныя, аператыўныя i iнш.

Жывыя зносiны, якiмi з’яўляюцца публiчныя выступленнi кiраў-
нiка або падначаленых, грунтуюцца на вуснай мове. Калi неабходны 
кантакт з людзьмi, што не могуць быць суразмоўцамi, то выкары-
стоўваюць пiсьмовую мову: службовыя лiсты, распараджэннi, фак-
сы i г. д. Вусная мова заўсёды нясе ў сабе жывы патэнцыял асобы, 
сiлу яго ведаў, веры, упэўненасцi. Менавiта жывой мове ўласцiвыя 
тэмп, iнтанацыя, мiлагучнасць, акцэнты. Рысы прамоўцы, яго не-
паўторныя жэсты, мiмiка, позiрк дапаўняюць мову, яна ўспрыма-
ецца ў цэласным кантэксце. Вуснае маўленне больш простае па 
сваiм слоўнiку, па граматычных формах, мае сцiслыя сiнтаксiчныя 
канструкцыi, нават дапускае паўторы. Пiсьмовая, наадварот, насы-
чана аб’ёмнымi сказамi, устойлiвымi спалучэннямi, спецыфiчнай 
лексiкай, не дапускае памылак. Неабходна памятаць, што пiсьмовая 
мова цяжка ўспрымаецца на слых, таму нуднымi з’яўляюцца дакла-
ды, якiя чытаюцца з лiста. Пiсьмовая мова не ператворыцца ў вус-
ную, калi яе гучна прамаўляць.

У выступленнi перад публiкай патрэбна жывая мова, таму што 
прамоўца можа сачыць за рэакцыяй слухачоў: удакладняць, скара-
чаць, дапаўняць... Мова пры гэтым становiцца даходлiвай i эфек-
тыўнай, прыносiць задавальненне i аратару, i слухачам.

Залатое правiла маўленчых зносiн сцвярджае: чым цiшэй гаво-
рыш, тым лепш цябе зразумеюць. Цiхая, прыемная i спакойная мова 
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афарбавана i тэмбрам голасу, i абаяльнасцю прамоўцы, але i тут 
можна праявiць i патрабавальнасць, i рашучасць, i выраз насць. Цiхая 
прамова настройвае на развагу, а гучная выклiкае трывогу, неспакой. 
Прыкметай культуры i розуму з’яўляецца мiлагучная, выразная i ба-
гатая мова.

Тэмп нашай мовы своеасаблiва спалучаецца са зместам, таму 
найбольш значныя часткi матэрыялу трэба выкладаць павольней, 
выдзяляць iнтанацыйна. Лiчыцца: чым большая колькасць слуха-
чоў, тым павольней неабходна гаварыць. Выступаючаму патрэбны 
паўзы: па-першае, на iх звяртаецца ўвага, па-другое, паўза дазваляе 
аддзялiць сэнсавыя часткi тэксту, па-трэцяе, вытрымаць патрэбную 
паўзу – гэта майстэрства аратара.

Асноўным iнструментам уздзеяння на аўдыторыю з’яўляецца, 
несумненна, слова, але варта прымяняць i дапаможныя сродкi, на-
прыклад, жэсты. Яны ўзмацняюць эмацыянальны бок выступлення 
або гутаркi, але прымяняць iх патрэбна ўмела. Не суправаджайце 
жэстыкуляцыяй увесь тэкст выступлення, гутаркi, прамовы, таму 
што не кожная фраза патрабуе падкрэслiвання жэстам. Колькасць 
i iнтэнсiўнасць жэстаў павiнны адпавядаць умовам i мэтам зносiн. 
Прынята лiчыць: калi выступаючаму няма чаго сказаць па сутнасцi, 
то ён пачынае актыўна жэстыкуляваць. Жэстыкуляцыя адцягвае ўва-
гу субяседнiкаў i слухачоў, таму варта памятаць, што пры ўключэннi 
жэстаў у моўную плынь збядняецца яе выразнасць, знiжаецца эфек-
тыўнасць уздзеяння на прысутных.

Выкарыстоўваць мiкрафон патрэбна толькi ў крайнiм выпадку, 
паколькi ён скажае мову, ускладняе наладжванне кантакту з людзь-
мi. Чым меншая адлегласць памiж субяседнiкамi, тым больш цёплыя 
i даверлiвыя адносiны складваюцца мiж iмi. Вядома, што павелiчэн-
не адлегласцi да двух i болей метраў вядзе да з’яўлення адчужана-
сцi, дыстанцыйнасцi ў адносiнах.

Поспех, вынiковасць, вартасць любой гутаркi цi выступлен-
ня, безумоўна, залежаць ад мноства фактараў, але нi жэсты, нi iн-
танацыя, нi знешнi выгляд аратара не заменяць сiлы слова. Толькi 
свабодна валодаючы моўнымi сродкамi, дастатковым лексiчным за-
пасам, можна авалодаць увагай слухачоў, данесцi неабходнае, пера-
канаць, зацiкавiць.
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?  Пытаннi для самакантролю

1. Што такое моўны этыкет?
2. У якiх абставiнах праяўляюцца моўныя формулы этыкету?
3. Ахарактарызуйце дзелавыя i свецкiя зносiны.
4. Дайце тлумачэнне прамым i ўскосным зносiнам.
5. Дайце характарыстыку розным вiдам дзелавых зносiн.
6. Роля жэстаў i мiмiкi ў публiчным маўленнi.

 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННI

Заданне 1. Прачытайце выказваннi пра значэнне рыторыкi 
як навукi аб аратарскiм майстэрстве. Дайце пiсьмовы адказ на 
пытанне «Для чаго чалавеку патрэбна авалодваць аратарскiмi 
навыкамi?»

1. Па-сапраўднаму красамоўны той, хто ўмее гаварыць пра бу-
дзённыя справы пыроста, пра вялiкiя – велiчна, пра сярэднiя – сты-
лем, прамежкавым памiж абодвума. (Цыцэрон).

2. Красамоўства ёсць мастацтва аб усякай дадзенай матэрыi 
«красно» (прыгожа) гаварыць i тым схiляць iншых да свайго мерка-
вання. (М. Ламаносаў).

3. Па сутнасцi для iнтэлiгентнага чалавека няўменне красамоўна 
гаварыць можна лiчыць такой жа непрыстойнасцю, як не ўмець чы-
таць i пiсаць… (А.Чэхаў).

Заданне 2. Складзiце некалькi сказаў, выкарыстоўваючы 
дадзеныя формы актывiзацыi ўвагi.

1. Мне хочацца звярнуць вашу ўвагу на …
2. Як было ўжо сказана вышэй …
3. Я толькi коратка выклаў сутнасць справы. Далей я спынюся на 

дэталях, якiя маюць важнае значэнне …
4. Як вы ўжо маглi здагадацца …

Заданне 3. Складзiце рабочы план выступлення на адну з тэм:
а) «Справа, якой я хачу прысвяцiць жыццё»;
б) «Цэнасныя арыентацыi моладзi пачатку XXI стагоддзя»;
в) «Як знайсцi сваё прызначэнне?”
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Заданне 4. Падрыхтуйце тэкст размовы на тэму: «Прыем на 
работу».

Заданне 5. Прачытайце адну i тую ж прыказку розным тонам.
1. Якое карэнне, такое i насенне (расчаравана, павучальна, 

зларадна).
2. Будзе i на крапiву мароз (з гонарам, жартаўлiва).
3. Пiльнуй гаспадаркi ‒ будуць у гаршку скваркi (павучальна, 

рашуча).

Заданне 6. Падбярыце да рускiх этыкетных формул беларускiя 
адпаведнiкi.

Приятного аппетита! Поклон Вам! Приветствую Вас! Моё почте-
ние! Добро пожаловать! Как вы себя чувствуете? Что слышно у Вас? 
Какими судьбами! Сколько лет, сколько зим! Счастливого пути! Бог 
в помощь! До скорой встречи!

Заданне 7. Падрыхтуйце прамову на тэму «Аўтамабiль – не 
раскоша, а вораг нашага здароўя». Мэта прамовы: пераканаць 
слухачоў у неабходнасцi фiзiчных заняткаў, працяглай хадзьбы, 
плавання для чалавека любога ўзросту.

Заданне 8. Прачытайце прамову М. Танка на адкрыццi 
ў Мiнску семiнара перакладчыкаў беларускай лiтаратуры на 
замежныя мовы. Прааналiзуйце яе па наступным плане:

1. Вызначце мэту прамовы (праiнфармаваць, пераканаць, пабу-
дзiць або пазабаўляць слухачоў).

2. Акрэслiце кампазiцыю прамовы. Як прамоўца развiвае тэму, як 
раскрывае асноўную думку, дае вытлумачэннi?

3. Вызначце асноўную тэму прамовы.
4. Назавiце галоўныя iдэi, якiя раскрываюць тэму.
5. Якiя аргументы, доказы, прыклады, аналогii, лiчбы, цытаты 

прыводзяцца ў прамове?
6. Як заканчваецца прамова?

ШАНОЎНЫЯ ТАВАРЫШЫ!
Усе мы рады шчыра прывiтаць вас – нашых дарагiх сяброў, пасланцоў 

добрай волi, i ад iмя беларускiх пiсьменнiкаў падзякаваць за тое, што 
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вы знайшлi час сабрацца на шматпакутнай i гераiчнай зямлi Беларусi. 
Сабрацца з адной мэтай – далейшага ўмацавання творчых сувязяў мiж 
нашымi лiтаратарамi.

Якiмi б нi былi добрымi цi выдатнымi самi па сабе творы беларускай 
лiтаратуры, без добразычлiвага i зацiкаўленага стаўлення да iх нашых 
калег-перакладчыкаў, без вашага высокага прафесiяналiзму дарога гэтых 
твораў да iншамоўнага чытача не была б такой вабнай i шырокай, якой 
яна стала асаблiва ў апошнiя дзесяцiгоддзi.

Справа перакладу – гэта не нейкае сезоннае мерапрыемства цi 
аднаразовая кампанiя. Гэта – праца, якая пачалася ў мiнулых стагоддзях 
i разлiчаная не на адно пакаленне майстроў слова. Справа перакладу – 
творчая, а творчасць – гэта перш за ўсё праца нястомная, апантаная, 
натхнёная, iнакш бы ёй не займалiся вялiкiя майстры прыгожага 
пiсьменства кожнага народа. Памiж вытокам i вынiкам перакладчыцкай 
творчасцi – складаны працэс пераўзнаўлення, перавыяўлення жыцця, 
засведчанага мастаком у вобразнай тканiне твора, якi перакладаецца. 
Тэарэтыкi перакладу лiчаць, што добрыя пераклады тыя, якiя перадаюць 
не слова ў слова, а пераўзнаўляюць паэзiю на паэзiю.

Сёння перад перакладчыкамi, як i перад усiмi лiтаратарамi, назбiралася 
шмат праблем. Мы спадзяёмся, што гэтая нарада-семiнар стане значнай 
вяхой на шляху ўмацавання нашых творчых i чалавечых кантактаў

 � ТЭКСТЫ ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ

 1. Различают следующие основные виды деятельности специ-
алиста по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта:

Производственно-технологическая:
•	 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

та и транспортного оборудования в соответствии с требованиями 
нормативно‒технических документов;

•	 выбор узлов и агрегатов автомобиля для замены в процессе экс-
плуатации автомобильного транспорта; проведение работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту транспорта;

•	 эффективное использование материалов технологического обору-
дования предприятий;



81

•	 наладка и эксплуатация оборудования для технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств;

•	 технический контроль при эксплуатации транспорта и транс-
портного оборудования;

•	 проведение стандартных и сертификационных испытаний;
•	 участие в обеспечении экологической безопасности, эксплуата-

ции, хранения, обслуживания, ремонта транспорта и транспорт-
ного оборудования.

2. Различают следующие основные виды деятельности специа-
листа по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта:

Организационно-управленческая:
•	 организация работы коллектива исполнителей;
•	 планирование и организация производственных работ;
•	 организация безопасного ведения работ при техническом обслу-

живании и ремонте автомобильного транспорта;
•	 работа с клиентами;
•	 выбор оптимальных решений при планировании работ в услови-

ях нестандартных ситуаций; 
•	 осуществление контроля качества работ;
•	 участие в оценке экономической эффективности производствен-

ной деятельности;
•	 выбор рациональных нормативов эксплуатации, технического об-

служивания, ремонта и хранения транспорта и оборудования;
•	 осуществление технического контроля продукции и услуг;
•	 обеспечение техники безопасности на производственном участке.

3. Уважаемый Николай Сергеевич!
12 января мы получили от вас коммерческое предложение, в ко-

тором вы предлагаете нашему предприятию регулярные поставки 
металла для реализуемых нашей компанией проектов.

Наше руководство рассмотрело ваши условия и готово заклю-
чить с вами договор о намерениях и, в дальнейшем, договор о со-
трудничестве. Единственным препятствием для плодотворного 
сотрудничества может стать невозможность поставки металло-
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проката с отсрочкой платежа, которую вы отказываетесь нам 
предоставить.

Просим вас ещё раз рассмотреть возможность предоставления 
отсрочки для партий большого объёма! В противном случае, мы 
будем вынуждены искать партнёров по регулярным поставкам ме-
таллопроката среди ваших конкурентов.

4. Постановление Главного санитарного врача
1. На входе на объект организуется проведение бесконтактной 

термометрии у сотрудников и посетителей, с допуском на объект 
лиц, не имеющих симптомов острых респираторных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, наличие насморка).

2. На объектах рекомендуется проведение обеззараживания воз-
ду ха с использованием кварцевых и бактерицидных ламп или 
рециркуляторов воздуха с бактерицидным эффектом (далее – ре-
циркуляторы воздуха) согласно прилагаемой инструкции. Исполь-
зование кварцевых и бактерицидных ламп осуществляется 
при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обя за-
тельным проветриванием помещений. Рециркуляторы воздуха 
разрешается использовать в присутствии людей.

5. Все случаи производственного травматизма подлежат рас-
смотрению и учету.

Расследованию подлежат насчастные случаи независимо от того, 
произошли ли они в течение рабочего времени (включая установ-
ленные перерывы), перед началом работы, после ее окончания, при 
выполнении работы в сверхурочное время или в выходные и празд-
ничные дни.

Обмораживания, тепловые удары, острые отравления учитыва-
ются как несчастные случаи.

Несчастные случаи с учащимися, проходящими производствен-
ную практику, учитываются и расследуются следующим образом. 
Если учащийся проходит практику под руководством мастера, то не-
счастный случай расследуется и учитывается учебным заведением; 
если практика проводится на рабочем месте под руководством тех-
нического персонала производства, то несчастные случаи расследу-
ются и учитываются администрацией данного предприятия.
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6. Для механизации работ в сельском хозяйствах разработана на-
учно обоснованная система машин, в том числе типаж тракторов. 
Типажом тракторов называется такой технически и экономически 
целесообразный набор тракторов, который при агрегатировании 
с различными машинами может обеспечить комплексную механиза-
цию сельскохозяйственного и лесного производства с наименьшими 
затратами труда.

Все тракторы разделены на классы по номинальному тяговому 
усилию. Это позволяет так составить машинно-тракторный агрегат, 
чтобы тяговое сопротивление входящих в его состав машин соответ-
ствовало тяговому усилию определенного класса трактора.

В каждом классе есть базовые модели – тракторы наиболее 
универсальные и массовые. Кроме базовых моделей выпускаются 
тракторы этого же класса для специальных работ. От базовых они 
отличаются некоторыми особенностями конструкции и называются 
его модификациями.

 � ПРАВЕРАЧНЫ ТЭСТ 
1. Адзначце, да якога функцыянальнага стылю адносiцца 

тэкст: «Вера ў душу, якая складае сутнасць анiмiзму, зазнала 
змены ў працэсе рэлiгiйнага развiцця чалавецтва. У сучасных 
рэалiях душа разглядаецца не як вытанчаная копiя чалавека, 
а як нешта нематэрыяльнае i бесцялеснае, як Божы дар, якi 
чалавек атрымлiвае пры нараджэннi i трацiць у момант смерцi. 
Большасць рэлiгiй прызнае або бессмяротнае iснаванне душы 
ў замагiльным свеце (хрысцiянства, iслам), або бясконцае 
перасяленне яе з аднаго цела ў другое (будызм)»:
а) афiцыйна-справавы;
в) публiцыстычны;
д) гутарковы.

б) навуковы;
г) мастацкi

2. Адзначце стыль, якому ўласцiвы наступныя прыкметы: 
ацэ начнасцъ, эмацыянальнасць, натуральнасць маулення, 
адсутнасць строгай лагiчнасцi:

а) навуковы;
в) публiцыстычны;
д) гутарковы.

б) афiцыйна-справавы;
г) мастацкi;
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3. Адзначце, якiя падстылi адносяцца да публiцыстычнага 
стылю:
а) газетны;
в) рэкламны;
д) прамоўнiцкi.

б) дыпламатычны;
г) навукова-папулярны;

4. Адзначце рысы, неўласцiвыя навуковаму стылю:
а) мастацка-вобразная канкрэтызацыя;
в) непадрыхтаванасць;
д) iмператыўнасць.

б) абстрактнасць;
г) абагульненасць;

5. Адзначце марфалагiчныя асаблiвасцi навуковых тэкстаў:
а) выкарыстанне дзеяслоўных форм, якiя выражаюць iмгнен-

насць дзеяння (стук, хваць, шмыг);
б) шырокае выкарыстанне зваротных дзеясловаў;
в) выкарыстанне дзеясловаў цяперашняга часу;
г) выкарыстанне вытворных прыназоўнiкаў, якiя маюць вузка-

спецыфiчнае значэнне;
д) рэчыўныя i абстрактныя назоўнiкi выкарыстоўваюцца ў форме 

множнага лiку.

6. Адзначце, якiя сiнтаксiчныя асаблiвасцi з’яўляюцца харак-
тэрнымi для навуковага стылю:
а) ужыванне разнастайных паводле будовы складаных i простых 

сказаў з прамым парадкам слоў, ускладненых пабочнымi 
i ўстаўнымi канструкцыямi;

б) выкарыстанне безасабовых i iнфiнiтыўных канструкцый са 
значэннем iмператыўнасцi, неабходнасцi;

в) выкарыстанне антытэзы, паўтора, iнверсii, паралелiзму i iнш.;
г) выкарыстанне пасiўных канструкцый, што забяспечвае 

неасабовы характар выкладу фактаў;
д) адсутнасць дзеепрыметных i дзеепрыслоўных зваротаў.

7. Адзначце, якiя разнавiднасцi падстыляў адносяцца да 
навуковага стылю:
а) юрыдычны;
в) рэкламны;
д) вытворча-тэхнiчны.

б) вучэбна-навуковы;
г) навукова-даведачны;
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8. Адзначце, якi жанр навуковага тэксту павiнен мець 
наступныя кампаненты: предмет аналiзу; актуалiнасцi тэмы 
даследавання; фармулёўка асноўнага тэзiса; сцiслы змест 
працы; абагульненая ацэнка; заўвагi, недахопы; выводы; 
практычныя рэкамендацыi:
а) артыкул;
в) анатацыя;
д) рэзюмэ.

б) рэферат;
г) водгук;

9. Адзначце правiльнае: «Вiд тэксту, якi заключаецца ў сцiс-
лай перадачы зместу або асноўных думак прачытанага цi 
праслуханага тэксту (артыкула, лекцыi, раздзела з пад руч-
нiка, асобнай кнiгi), называецца...»:
а) аўтарэферат;  б) даклад;
в) канспект;  г) водгук;
д) анатацыя.

10. Адзначце, якiя жанры не адносяцца да навуковых:
а) даклад; б) мемарандум;
в) рэзюмэ; г) нарыс;
д) водгук.

11. Адзначце, да якога стылю адносiцца тэкст: «Кожны мае пра-
ва захоўваць сваю нацыянальную прыналежнасць, так-
сама як нiхто не можа быць прымушаны да вызначэння 
i ўказання нацыянальнай прыналежнасцi. Знявага нацыя-
наль   най годнасцi караецца згодна з законам. Кожны мае 
права карыстацца родной мовай, выбiраць мову зносiн. Дзяр-
жава гарантуе ў адпаведнасцi з законам свободу выбору мовы 
выхавання i навучання»:
а) афiцыйна-справавы; б) навуковы;
в) публiцыстычны; г) мастацкi;
д) гутарковы.

12. Адзначце, якiя падстылi адносяцца да афiцыйна-справавога 
стылю:

а) юрыдычны; б) прамоўнiцкi;
в) навукова-папулярны; г) камунiкатыўны;
д) канцылярскi.
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13. Адзначце лексiчныя асаблiвасцi афiцыйна-справавога 
стылю:
а) тэматычна абумоўленая тэрмiналогiя i тэрмiналагiчная 

фразеалогiя;
б) вузкаспецыяльная тэрмiналогiя;
в) выарыстанне абрэвiятур, складанаскарочаных найменняў 

дзяр  жаўных органаў, устаноў, арганiзацый, таварыстваў i пад.;
г) моўныя штампы;
д) ужыванне варварызмаў i экзатызмаў.

14. Адзначце правiльнае: «Дакумент, у якiм змешчаны звесткi 
пра жыццёвы шлях, выкладзеныя ад першай особы, 
называецца...».
а) заява; б) даведка;
в) аўтабiяграфiя; г) дакладная запiска;
д) акт.

15. Асабiстымi дакументамi з’яўляюцца: 
а) план, справаздача; б) заява, распiска;
в) аўтабiяграфiя, даверанасць; г) загад, дэкрэт;
д) даведка, аб’ява.

16. Адзначце функцыянальныя стылi сучаснай беларускай 
мовы:

а) навуковы; б) разважанне;
в) публiцыстычны; г) афiцыйна-справавы;
д) прастамоўны.

17. Спiс лiтаратуры па якiм-небудзь пытаннi ‒ гэта:
а) рэзюмэ; б) рэцэнзiя;
в) бiблiяграфiя; г) анатацыя;
д) рэферат.

18. Культура маўлення – гэта:
а) сiстэма камунiкатыўных якасцей маўлення, якiя робяць яго 

дасканалым сродкам зносiн;
б) вызначаныя соцыумам правiлы моўных паводзiн;
в) выразнае вымаўленне гукаў;
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г) замацаваны парадак паводзiн, якi грунтуецца на ветлiвых 
i паважлiвых адносiнах да партнёра;

д) умелае карыстанне iнтанацыйнымi сродкамi (мелодыка 
голасу, тэмп, тон маўлення, паўза).

19. Камунiкатыўнымi якасцямi маўлення не з’яўляюцца:
а) правiльнасць i чысцiня; б) дакладнасць i дарэчнасць;
в) лагiчнасць i багацце; г) тэмп, тэмбр, мелодыка;
д) сцiпласць i стрыманасць.

20. Пры падрыхтоўцы да публiчнага выступлення неабходна 
ўлiчваць наступныя моманты:
а) фiнансавыя магчымасцi выступоўцы;
б) умелае выкарыстанне вобразных сродкаў мовы;
в) склад аўдыторыi i сiтуацыю зносiн;
г) iлюстрацыйны матэрыял.
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Раздзел 3 
БЕЛАРУСКАЯ НАВУКОВАЯ ТЭРМІНАЛОГІЯ

Тэма 3.1. Паняцце тэрмiна i тэрмiналогii.  
Гiсторыя развiцця беларускай навуковай тэрмiналогii

Тэрмiн i тэрмiналогiя
Тэрмiн (ад лац. terminus – мяжа) – гэта слова (або злучэнне слоў), 

створаныя для дакладнага абазначэння пэўных паняццяў у сферы 
навукi, тэхнiкi, мастацтва, вытворчасцi i г. д. Тэрмiны – гэта своеа-
саблiвы, штучна створаны набор лексiчных адзiнак, выкарыстанне 
якiх абмежавана той цi iншай галiной; тэрмiн – iмя паняцця.

Асноўныя асаблiвасцi тэрмiнаў:
1. Дакладнасць – дакладная адпаведнасць слоўнага абазначэння 

паняццю (iнавацыя – новаўвядзенне, канкурэнцыя – спаборнiцтва, 
менеджар – кiраўнiк, рэкрэацыя – адпачынак, аднаўленне сiл чала-
века, страчаных у працэсе працы, сэрвiс – абслугоўванне i iнш.).

2. Адназначнасць – суаднясенне адной назвы паняцця з ад-
ным значэннем (анализ – аналiз; безработица – беспрацоўе; бес-
хозяйственный – безгаспадарчы; влияние – уплыў; гибкий – гнуткi; 
должность – пасада; информация – iнфармацыя; производство – 
вытворчасць i iнш.).

3. Кароткасць – iмкненне да максiмальнага скарачэння тэрмi-
на (нярэдка назiраецца злучэнне слоў цi асноў, абрэвiяцыя (бухулiк, 
дзяржбанк, ІДІ (iндэкс даходнасцi iнвестыцый) i iнш.).

4. Сiстэмнасць – кожны тэрмiн з’яўляецца адзiнкай пэўнай тэр-
мiналагiчнай сiстэмы (медыцынская, палiтычная, эканамiчная, юры-
дычная тэрмiналогii i iнш.).

Тэрмiналогiя – гэта:
1. Сiстэма тэрмiнаў пэўнай галiны навукi, якая адлюстроўвае ад-

паведную сiстэму паняццяў. Напрыклад, матэматычная тэрмiналогiя 
тэхнiчная тэрмiналогiя, юрыдычная тэрмiналогiя.

2. Сукупнасць тэрмiнаў пэўнай мовы: беларуская тэрмiналогiя.
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Тэрмiналогiя ўключае:
1. Агульнанавуковыя тэрмiны – важны кампанент лексiкi на-

вуковага стылю. Такiя словы-тэрмiны можна сустрэць ва ўсiх тэр-
мiналагiчных сiстэмах: актуальнасць, аналiз, вопыт, дэталiзацыя, 
змест, iнфармацыя, кiраванне, магчымасць, мадэль, метад, мэтаз-
годнасць, надзейнасць, неабходнасць, рэчаiснасць, парадыгма, пра-
грама, сiнтэз, сiстэма, структура, працэс, рэжым, фактар, форма, 
функцыя i iнш.).

2. Мiжнавуковыя тэрміны – уваходзяць у тэрмiналагiчныя 
сiстэмы некалькiх галiн ведаў, паколькi выражаюць найбольш 
агульныя паняццi (арфа – с-г. ‘сельскагаспадарчая машына для 
ачысткi збожжа ад пылу i пад’.; ‘музычны iнструмент’, абарот – 
агратэх., заатэх., – ‘асобная частка, стадыя, якой-небудзь дзейна-
сцi, развiцця чаго-небудзь’; ‘абарачэнне грашовых сродкаў для 
атрымання прыбытку’, дыяфрагма – ‘мышачная перагародка, якая 
аддзяляе грудную поласць ад брушной’ (мед); ‘вертыкальная сцен-
ка з бетону ў целе плацiн для забеспячэння iх воданепранiкальнасцi’ 
(гiдрамiлiярацыя); калектар (бiблiятэчны (установа, якая займаецца 
зборам i размеркаваннем чаго-н), мiлiярацыйны) – ‘шырокi канал, 
якi збiрае вадкасць з другiх каналаў для адводу ў iншае месца’; част-
ка электрамашыны, якая служыць для ператварэння пераменнага 
току ў пастаянны’ ‘ канстытуцыя – заат., бiял., ‘будова, структура 
арганiзма, палiт., ‘дзяржаўны орган, якi вызначае правы i абавяз-
кi грамадзян’, рэпрадукцыя – маст., ‘узнаўленне карцiн, малюнкаў, 
чарцяжоў шляхам фатаграфii; ветэр., с-г., ‘узнаўленне, размнажэнне 
племянной жывёлы цi насення).

3. Вузкаспецыяльныя тэрмiны – гэта ўласна навуковыя тэрмi-
ны, якiя выражаюць сiстэму паняццяў пэўнай галiны ведаў, большас-
ць такiх тэрмiнаў не выходзяць за межы вузкапрафесiйных зносiн: 
баланс, валютны рахунак, заробак, iнвестыцыя, iпатэка, крэдыт, 
каштоўныя паперы, рыэлтар, менеджар, МВФ i iнш.

Ад тэрмiнаў неабходна адрознiваць прафесiяналiзмы – словы i вы-
разы, якiя сустракаюцца ў мове прадстаўнiкоў пэўнай прафесii: двор-
нiкi – у мове аўтамабiлiстаў, паласа – (надрукаваная старонка тэксту) 
у друкарскай справе, эксклюзiўшчыкi – асобная катэгорыя рэкламiстаў, 
здольных праводзiць акцыi, розыгрышы, карпаратыўныя святы; адмiн, 
глюк, клiкнуць, комп, скiнуць, траян, флэшка (сфера iнфарматыкi).
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Наменклатурныя назвы – сукупнасць уласных iмёнаў i назваў 
разнастайных аб’ектаў навукi i тэхнiкi, мастацтва. Інакш кажучы, 
у адрозненнi ад тэрмiнаў, якiя перадаюць сутнасць адпаведных па-
няццяў, наменклатурныя назвы толькi абазначаюць (называюць) 
канкрэтныя аб’екты вывучэння розных навук, а неабсяжнае мноства 
такiх аб’ектаў нават не паддаецца ўлiку. Напрыклад:

Тэрмiны Наменклатурныя назвы

Дэпазiт (банкаўскi ўклад) «Валютны экспрэс», «Пенсiйны»
Адкрытае акцыянернае 
 таварыства (ААТ)

«Белiнвестбанк», «Белаграпрамбанк», 
«ААТ «Беларусбанк», «Матавела», «Нафтан»

Аўтамабiль «Жыгулi», «Лада»
Закрытае акцыянернае 
 таварыства (ЗАТ)

«Ідэя Банк», «Гомельскi механiчны завод», 
«Агракапiтал»

Гандлёвы цэнтр «Сталiца», «Скала», «Замак», «Кiрмаш»
Трактар «Беларус», «Камунар»
Крэдытная пластыкавая 
картка

«Dream Line», «Халва»

Мова праграмавання Бэйсiк, фартран, пралог, дэлфi, паскаль, сi
Камбайн «Нiва», «Гомсельмаш»
Аперацыйная сiстэма «DOS», «Microsoft Windows», «macOS», 

«Linux», «Unix», «AlterOS».
Умоўна можна аднесцi назвы 
прадпры  ем  стваў-вытворцаў:
•	 апаратнага забеспячэння («Asus», «Dell», 

« Samsung», «Nokia» «Hewlett Packard»),
•	  пошукавых сiстэм («Google», «Яндекс», 

«Yahoo!», «Nigma.ru»)
Ячмень «Отра»

Структура тэрмiнаў

Паводле структуры тэрмiны падзяляюцца на:
1. Аднаслоўныя (словы-тэрмiны), сярод якiх вылучаюцца:

•	 простыя (назоўнiкi, прыметнiкi, дзеясловы, прыслоўi): аўдытар, 
арматура, банкiр, велiчыня, глеба, крапёж, машына, прадухiлен-
не, тавар, рамонт, укладчык i iнш.
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•	 складаныя: аграпрамысловы, бульдозер, воданасычанась, земле-
чарпалка, iльноўборка, мiкраэканомiка, падаткаабкладанне, узае-
мазалежнасць i iнш.

•	 абрэвiятуры: МАЗ, МВФ, МН (магнiтная насычанасць), УСД 
(унутр. стаўка даходнасцi), ЭВМ i iнш.
2. Састаўныя (тэрмiналагiчныя словазлучэннi): антыманаполь-

ная палiтыка, валютны рахунак, глыбокая выцяжка, крытычная 
хуткасць, манiторыць рынак пакупнiка, рухавiк з высокiмi эксплуа-
тацыйнымi характарыстыкамi, ультрагукавая даводка i iнш.

З гiсторыi беларускай тэрмiналогii
Першаачатковай асновай фармiравання тэрмiналагiчнай лексiкi 

была намiнацыя розных прадметаў i з’яў прыроды, побыту, паняц-
цяў тагачаснай рэчаiснасцi, у тым лiку i тэрмiналагiчнага характару, 
што адлюстравана ў разнастайных лiтаратурна-пiсьмовых помнiках: 
надпiсы на камянях, праслiцах, берасцяныя граматы, дагавор-
ныя граматы, зборнiкi i iнш. Так, у адным з аргiнальных помнiкаў 
пiсьменства XI ст. («Руская праўда») зафiксаваны наступныя юры-
дычныя, грамадска-палiтычныя i гандлёва-эканамiчныя тэрмiны: по-
слухъ – сведка, вира – грашовы, штраф за забойства, каганъ – князь 
(цар), скотъ – грошы, добытъкъ – маёмасць, судъ – разбор справы, 
людинъ – просты чалавек, правда – суд, закон i iнш.

У XIV–XVI стст. найбольш развiтымi тэрмiналагiчнымi сiстэмамi 
былi грамадска-палiтычная, юрыдычная, гандлёва-прамысловая, ва-
енная, фiлалагiчная, сельскагаспадарчая. Ролю тэрмiналагiчных слоў-
нiкаў часткова выконвалi глосы (тлумачэннi), што змяшчалiся на 
палях цi памiж радкамi рукапiсаў або друкаванага выдання, i слоўнiкi 
Л. Зiзанiя («Лексiс», 1569 г.), П. Бярынды («Лексiкон», 1624 г.). Ад-
нак спецыяльных тэрмiналагiчных слоўнiкаў яшчэ не было.

Другая палова XVII–XIX стст. – перыяд заняпаду беларускай 
мовы, што адмоўна адбiлася на пераемнасцi i далейшым развiццi 
тэрмiналаогii.

Пачатак XX ст. – новы этап у фармiраваннi беларускай навуковай 
тэрмiналогii.

У 1921 г. была створана Навукова-тэрмiналагiчная камiсiя, галоў-
най задачай якой была выпрацоўка тэрмiнаў па ўсiх галiнах навукi. 
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Спачатку аб’ём работы абмяжоўваўся патрабаваннямi сярэдняй шко-
лы, а пазней быў пашыраны да ўсёй нацыянальнай тэрмiналогii. 
У рабоце ўдзельнiчалi аўтарытэтныя вучоныя, пiсьменнiкi i грамад-
скiя дзеячы (Я. Купала, Я. Колас, С. Некрашэвiч, М. Байкоў, геогра-
фы М. Азбукiн, А. Смолiч, фiзiк А. Мiцкевiч i iнш.).

Адным з напрамкаў працы камiсii было ўвядзенне слоў, што бы-
тавалi ў жывой народнай мове. У навуковай сферы выкарыстоўвалi-
ся агульнаўжывальныя словы тыпу бялок, сiла, сцябло, ланцуг, што 
набывалi строга акрэсленае тэрмiналагiчнае значэнне. Другi напра-
мак – стварэнне неалагiзмаў у адпаведнасцi з законамi беларускай 
мовы. Часам жаданне стваральнiкаў кожны iншамоўны тэрмiн пера-
даць беларускiм словам прыводзiла да з’яўлення так званых «штуч-
ных неалагiзмаў»: кругасказ (перыяд), споказ (дэманстрацыя), 
праваслоў (арфаэпiя), вызыск (эксплуатацыя), пашыршчык (прапа-
гандыст), краёвiднiк (пейзажыст), ператрус (вобыск) i iнш.

На працягу 1922–1930-х гадоў выйшлi 23 выпускi Беларускай 
навуковай тэрмiналогii, прысвечаныя матэматыцы, геаграфii, гра-
матыцы, псiхалогii, логiцы, лiтаратуразнаўству i г. д., якiя спрыялi 
далейшаму разгортванню лексiкаграфiчнай дзейнасцi i давалi маг-
чымасць на практыцы праверыць жыццядзейнасць тых цi iншых 
тэрмiнаў. Асобна выходзiлi i iншыя тэрмiналагiчныя даведнiкi: «Дзе-
лавод. Узоры афiцыйных папер, слоўнiк тэхнiчна-канцылярскiх вы-
разаў i iншыя патрэбныя ў дзелаводстве веды» С. Серады (Мiнск, 
1926), «Слоўнiк сельскагаспадарчай тэрмiналогii» (Мiнск, 1929), 
«Слоўнiк хiмiчнай тэрмiналогii» (Мiнск, 1929), «Слоўнiк геаметрыч-
ных i трыганаметрычных тэрмiнаў i сказаў» К. Дуж-Душэўскага 
i В. Ластоўскага (Коўна, 1923), «Беларуска-польска-расейска-лацiнскi 
батанiчны слоўнiк» Зоськi Верас (Вiльня, 1924), «Спiс назваў  птушак 
i некаторых рыб» А. В. Фядзюшына, «Слоўнiк тэхнiчнай тэрмiнало-
гii» А. Гурло (Мiнск, 1932), «Ваенны руска-беларускi слоўнiк» (Мiнск, 
1933), «Слоўнiк бухгалтарскай тэрмiналогii» ([праект], 1928) i iнш.

У 30–40-я гг. ХХ ст. праца па стварэннi беларускай тэрмiналогii 
амаль спынiлася. І ў пасляваенныя часы таксама не было агульна-
га цэнтра па распрацоўцы i ўпарадкаваннi беларускай тэрмiналогii. 
Значную ролю ў фармiраваннi беларускай тэрмiналогii адыгралi 
«Руска- беларускi слоўнiк» (1953), «Беларуска-рускi слоўнiк» (1962), 
«Тлумачальны слоўнiк беларускай мовы» (1977–1984).
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У 1980 г. была створана Рэспублiканская тэрмiналагiчная камiсiя, 
асноўная мэта якой – стабiлiзацыя i развiццё тэрмiнасiстэм.

Негледзячы на тое, што ў наш час беларуская тэрмiналогiя не-
дастаткова запатрабаваная ў навукова-тэхнiчнай сферы, дзе перава-
жае руская мова i адпаведна руская тэрмiналогiя, беларуская мова 
здольная рэалiзаваць самыя разнастайныя тэрмiналагiчныя задачы, 
г.зн. быць асновай для стварэння i функцыянавання вялiкай колькас-
цi тэрмiнаў у розных сферах дзейнасцi.

?  Пытанні  
для самакантролю

1. Што абазначаюць паняццi «тэрмiн» i «тэрмiналогiя»?
2. Якiя асаблiвасцi характарызуюць тэрмiны? Назавiце iх.
3. Ахарактарызуйце асноўныя крытэрыi тэрмiна.
4. Якiя тыпы тэрмiнаў выдзяляюцца ў залежнасцi ад будовы?
5. Якiя тэрмiны адносяцца да агульнанавуковых, мiжнавуковых, 

вузкаспецыяльных?
6. Якiя словы называюцца прафесiяналiзмамi?
7. Чым адрознiваюцца тэрмiны i прафесiяналiзмы?
8. Дайце азначэнне паняццю «наменклатурная назва».
9. Якiя беларускiя фактары негатыўна паўплывалi на фармiраванне 

старабеларускай тэрмiналогii?
10. Што ляжыць у аснове тэрмiналагiчнай лексiкi старабеларускай 

мовы?
11. Як паўплывала ўзнiкненне i развiццё пiсьменнасцi на Беларусi 

на фармiраванне тэрмiналагiчнай лексiкi?
12. Якiмi прычынамi абумоўлена актывiзацыя работы ў галiне 

тэрмiналогii ў 90-я гады XX стагоддзя?
13. Якую ролю адыграла ў распрацоўцы тэрмiналогii Навукова-

тэрмiналагiчная камiсiя?
14. Якi ўклад унеслi ў распрацоўку беларускай тэрмiналогii 

народныя пiсьменнiкi Янка Купала i Якуб Колас?
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 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННІ

Заданне 1. Прааналiзуйце тэрмiны, якiя былi прапанаваны 
Тэрмiналагiчнай камiсiяй ў пачатку 20-х гадоў XX ст. Чаму яны 
не замацавалiся ў тэрмiнасiстэмах?

Старчак – перпендыкуляр, ускосiна – дыяганаль, канцавоссе – 
полюс, выяданне – эрозiя, таўкачык – песцiк.

Заданне 2. Прааналiзуйце значэннi слоў, ужытых у «Статуце 
Вялiкага Княства Лiтоўскага» 1529 года, з iх значэннямi 
ў сучаснай беларускай мове.

Вживати – карыстацца, выконваць свае абавязкi; вчынак – дзе-
янне; господар – вялiкi князь лiтоўскi; госци – iназемныя куп-
цы; дбати – клапацiцца; звяртаць увагу; згуба – страта, выдаткi; 
поведати – заявiць.

Заданне 3. Да прыведзеных тэрмiнаў розных галiн навукi 
падбярыце антанiмiчныя.
Аналiз –  ....................................................................................................
Неалагiзм –  ..............................................................................................
Навуковы –  ...............................................................................................
Вiрусны –  .................................................................................................
Заключэнне –  ...........................................................................................
Рухомасць – ..............................................................................................
Манцiроўка –  ...........................................................................................
Адкрытатая форма –  ...............................................................................
Пазiтыўны –  .............................................................................................
Баланс –  ....................................................................................................
Манапольны –  ..........................................................................................
Водапранiкальны матэрыял –  ................................................................  

Заданне 4. Карыстаючыся слоўнiкам, вызначце значэнне 
пры ведзеных тэрмiнаў. Адзначце, да якiх тэрмiналагiчных 
сiстэм яны належаць.

Адаптацыя, бонус, борт, вуглярод, графiк, генафонд, дыяганаль, 
зазямленне, iнавацыя, каробка перадач, лiцэнзiя, матывацыя, машы-
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на, намотка, прафiлактыка, рэгрэс, рэстаўрацыя, схема, тэхналогiя, 
фальсiфiкацыя, фiрма, шумы, эвалюцыя.

Заданне 5. Запiшыце прыведзеныя назоўнiкi ў форме роднага 
склону.

Настрой, кiламетр, кiсларод, чалавек, праграмiст, продаж, ква-
драт, азот, бензiн, вакуум, газ, кiлаграм, вагон, камп’ютар, аналiз.

Заданне 6. Выпiшыце з падручнiка словы-тэрмiны з розных 
часцiн мовы (назоўнiкi, прыметнiкi, дзеясловы, прыслоўi) i сло ва-
злучэннi-тэрмiны рознай будовы. Якiя часцiны мовы i сiн так сiч-
ныя мадэлi прадстаўлены найбольшай колькасцю прыкладаў?

Заданне 7. Складзiце сказы з наступнымi тэрмiнамi.
Агрэгатны стан, адзiнка часу, бясконцасць, гiдраўлiчная сiстэма, 

кiрунак, метады даследаванняў, пераўтварэнне, расход, уласцiвасць, 
фазы развiцця, хадавая сiстэма, электрычны ланцуг.

Заданне 8. Прачытайце тэрмiны i iх азначэннi. Перакладзiце 
на беларускую мову. Падкрэслiце тэрмiны-назоўнiкi, у якiх пры 
перакладзе назiраецца несупадзенне катэгорыi роду ў рускай 
i беларускай мовах, напрыклад, як давление – цiск.

1. Парообразование – свойство капельных жидкостей изменять 
своё агрегатное состояние на газообразное.

2. Равномерное движение – это установившиеся движение жид-
кости, при котором скорости частиц в соответствующих точках жи-
вых сечений, а также средние скорости не изменяются вдоль потока.

3. Расход – количество жидкости, протекающей через живое се-
чение потока в единицу времени.

4. Сжимаемость – свойство жидкости изменять свой объём под 
действием давления.

5. Измерение мощности – определение мощности, потребляемой 
цепью переменного или постоянного токов, с помощью измеритель-
ных приборов.

6. Правило левой руки – правило, позволяющее определить на-
правление электромагнитной силы.
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Тэма 3.2. Паходжанне тэрмiнаў

Тэрмiналагiчная лексiка паводле паходжання неаднародная. У бе-
ларускай мове ўсе тэрмiны паводле паходжання можна падзялiць на 
ўласнамоўныя i iншамоўныя.

1. Уласнамоўныя тэрмiны. Сярод уласнамоўных тэрмiнаў мож-
на выдзелiць агульнаўжывальныя словы, якiя сталi тэрмiнамi ў пра-
цэсе тэрмiналагiзацыi. Напрыклад, слова палец (геагр.) – асобная 
слупападобная скала, цяжкадаступны пiк»; поршневы палец (тэхн.) – 
валiк або стрыжань у машынах, якi служыць звычайна для захвату 
iншых частак механiзма.

Такiя тэрмiны, што сваiмi вытокамi абавязаны агульнаўжываль-
най лексiцы, ёсць амаль ва ўсiх галiнах навукi i тэхнiкi, напрыклад, 
у лiнгвiстычнай тэрмiналогii – корань, аснова, голас, шум; у ге-
аграфiчнай тэрмiналогii нос – «вузкi мыс (частка сушы, якая вос-
трым вуглом выходзiць у мора, возера, раку), абрыў горнай грады 
або мора цi вялiкага возера; у фiзiчнай i астранамiчнай тэрмiналогii 
белыя карлiкi – «вельмi шчыльныя гарачыя зоркi малых памераў».

Значна больш слоў-тэрмiнаў, якiя маюць выразныя фанетычныя 
i граматычныя прыметы беларускай мовы.

характэрнымi асаблiвасцямi ўласнабеларускiх слоў з’яўляюцца:
1) паўнагалоссе: ахалоджванне, кароткi, салодкi i iнш. (параўн. 

з рус.: охлаждение, краткий, сладкий);
2) прыстаўныя гукi: аржаны, вось, вока, iльняны i iнш.;
3) спалучэннi ры, лы ў становiшчы памiж зычнымi: крывавы, 

крыштавiна, трывога, хрыбет i iнш.
Да ўласнамоўных тэрмiнаў адносяцца многiя словы, якiя ўзы-

ходзяць да праславянскiх i агульнаўсходнеславянскiх лексем (акно, 
жабры, застаўка, пераходнiк i iнш.). Уласнабеларускiмi лiчацца 
словы, якiя ўзнiклi ў перыяд самастойнага iснавання мовы (буйны, 
галiна, паверх i iнш.). Варта аднесцi да ўласнабеларускiх даўнiя за-
пазычаннi з польскай i лiтоўскай моў, якiя поўнасцю асiмiлявалiся 
i не ўспрымаюцца як запазычаныя (валiк, загатоўка, перашкода, 
помпа, фарба i iнш.). Беларускiмi лексемамi новага перыяду (XIX–
XX стст.) з’яўляецца вялiкая колькасць слоў, утвораных паводле 
вядомых са старажытных часоў словаўтваральных мадэлей з дапа-
могай беларускiх словаўтваральных сродкаў, i калькi, пераважна 
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з рускай мовы (воданагравальнiк, запальнiк, паскаральнiк, узмац-
няльнiк i iнш.).

2. Іншамоўныя (запазычаныя) тэрмiны. Другую групу тэр-
мiнаў паводле паходжання складаюць iншамоўныя. Выкарыстанне 
iншамоўных тэрмiнаў тлумачыцца перш за ўсё адсутнасцю ў мове 
пры перакладзе адпаведных слоў, якiя ёсць у мове крынiцы. Працэс 
запазычання тэрмiнаў на думку многiх даследчыкаў, адрознiваецца 
ад запазычання слоў з лiтаратурнай мовы. Гэта перш за ўсё пiсь-
мовы шлях пранiкнення запазычаных тэрмiнаў, паколькi навуковая 
iнфармацыя распаўсюджваецца праз пасрэднiцтва публiкацый. Ін-
шамоўныя тэрмiны складаюць значную частку тэрмiналагiчнага 
фонду беларускай мовы.

У складзе розных тэрмiнасiстэм беларускай мовы выкарыстоўва-
юцца запазычаннi:

1) з англiйскай мовы – блок, грэйдар, кантэйнер, лiфт, паркiнг, 
тунэль, ралi, фарсунка, экскаватар i iнш.

2) з нямецкай мовы – борт, вентыль, вiнт, дызель, люфт, муф-
та, рама, шланг i iнш.;

3) з французскай мовы – батарэя, вiраж, дэмантаж, iзаляцыя, 
кабiна, карбюратар, капот, фасад i iнш.;

4) з iтальянскай мовы – аварыя, банк, валюта, кардан, каркас, 
тара, цокаль i iнш.

Асобную групу сярод запазычанняў складаюць iнтэрнацыя-
нальныя тэрмiны, запазычаныя пераважна з грэчаскай (гiдраўлiка, 
стратэгiя, тормаз, фаза, цылiндр, энергетыка) i лацiнскай моў (аку-
мулятар, генератар, дэфект, модуль, перфаратар, фактар, цэнтр).

Да асноўных прымет запазычаных тэрмiнаў можна аднесцi 
наступныя:

1) наяўнасць у слове гука / лiтары [ф] / ф, напрыклад: фактар, 
фiксатар, фiльтр, форма, форум i iнш.;

2) спалучэннi ге, ке, хе ў коранi, напрыклад: геадэзiя, гексанiт, 
генератар, керамiка, кетон, схема i iнш.;

3)  пачатковае э, о, цi непрыставачнае а, напрыклад: амплiтуда, 
арматура, оптыка, электрод, элiпс, энергiя i iнш.;

4) спалучэннi бю, вю, кю, лю, мю, пю, фю ў коранi, напрыклад: 
бюро, карбюратар, вюстыт, кювеляж, люмiнафор, мюон, фюзеляж 
i iнш.;
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5) цвёрдасць зычных д i т у спалучэннях дэ, ды, тэ, ты, напры-
клад: дыяганаль, дэдукцыя, дэтэктар, тымпан, тэхнiчны i iнш.;

6) суфiксы -iзм- (-ызм-), -iст- (-ыст-), -iр- (-ыр-), напрыклад: ка-
пiраваць, механiзм, парамагнетызм, пiраметрыст, турбiнiст, фар-
мiраваць i iнш.;

7) назоўнiкi, якiя маюць канцавое спалучэнне -цыя-, напрыклад: 
актывiзацыя, вентыляцыя, iнфарматызацыя, механiзацыя i iнш.;

8) спалучэннi дзвюх лiтар для абазначэння галосных гукаў, на-
прыклад: iон, матэрыял, пунктуацыя, радыятар, рэактар, тэарэ-
ма, i iнш.;

9) канцавыя спалучэннi -iнг- (-ынг-), -iс-, -ус-, напрыклад: аква-
рыум, апакалiпсiс, блiндаж, дэмпiнг, конус, маркетынг, радыус, 
стаж, фiксаж i iнш.;

10) спалучэннi зычных -кз-, -кс-, -рт-, -рф-, -фт-,- хт-, -шт-, -шр-, 
-шх-, напрыклад: iндэкс, клюфт, кнехты, ланшафт, люфт, прэфiкс, 
торф, факс, шруба i iнш.;

11) нескланяльныя назоўнiкi з канцавым нацiскным а, о, э, ю, 
 напрыклад: абражэ, амплуа, дэпо, жабо, кiно, рэнамэ, сабо i iнш.;

12) пачатковая лiтара ц, напрыклад: цапфа, цыклон, цыферблат, 
цэлюлоза i iнш.

3. Тэрмiны змешанага характару (уласна-iншамоўныя). Асоб-
на трэба сказаць аб тэрмiнах, якiя паводле свайго паходжання не 
могуць быць аднесены толькi да ўласных цi толькi да iншамоўных, 
паколькi яны могуць быць утворанымi ў вынiку спалучэння ўласных 
i запазычаных адзiнак у розных iх камбiнацыях, што сведчыць аб 
уключэннi ў словаўтваральную сiстэму нашай мовы iншамоўных 
слоў i iх частак. Да такога тыпу тэрмiнаў адносяцца:

а) простыя тэрмiны, напрыклад: дазатар, дазiроўка; пiкiраван-
не, пiкiроўка; фiльтраваць i iнш., дзе каранёвая марфема тэрмiнаў 
суадносiцца з запазычанымi словамi (доза – грэчаскае паводле па-
ходжання слова, пiка, фiльтр – французскае), а словаўтваральныя 
суфiксы – з уласнымi сродкамi;

б) складаныя тэрмiны, напрыклад: альфакрынiца, гамавыпра-
меньванне, матрыцарадок, машынабудаванне, формаўтварэнне, 
фотаакiсленне i iнш., дзе першая частка прыведзеных складаных 
тэрмiнаў суадносiцца з iншамоўнымi паводле паходжання словамi 
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(альфа, гама, фота – грэчаскiя паводле паходжання словы, матры-
ца, машына – нямецкiя, форма – лацiнскае), а другая частка – улас-
ныя адзiнкi, выкарыстаныя пры ўтварэннi тэрмiнаў;

в) састаўныя тэрмiны, дзе з двух-, трох- i больш слоў адны словы 
альбо iх часткi з’яўляюцца iншамоўнымi паводле паходжання, дру-
гiя – уласнымi. Напрыклад, двухслоўны тэрмiн манжэта залiвачная 
складаецца з назоўнiка манжэта, якi прыйшоў у беларускай мову 
з рускай, а ў рускую мову – з французскай як тэхнiчны тэрмiн, што 
абазначае ‘кальцо, якое перашкаджае перацяканню вадкасцi, газу 
ў поршневых помпах, а таксама служыць для замацавання канцоў 
труб’ а другое слова залiвачная – уласнае; двухслоўны тэрмiн амар-
тызацыйныя ўласцiвасцi складаецца таксама з двух слоў, але пер-
шае – амартызацыйныя (амартызацыя + -н- =амартызацыйны) 
уключае iншамоўную частку амартызацыя – гэта ‘паступовае зно-
шванне машын, абсталявання, збудаванняў i перанясенне iх варта-
сцi на прадукцыю’, а другое слова – уласнае; у тэрмiне запавольнiк 
схоплiвання цэменту, толькi трэцяе слова цэмент iншамоўнае, якое 
запазычана з лацiнскай мовы.

Такiм чынам, тэхнiчная тэрмiналогiя ўяўляе своеасаблiвую 
лексiчную сiстэму, якая прайшла доўгi шлях свайго развiцця. 
Нягледзячы на тое, што ў ёй запазычаная лексiка займае вельмi 
вялiкае месца, тэрмiны, утвораныя на ўласнамоўным матэрыяле, 
таксама прысутнiчаюць. Гэты пласт лексiкi параўнальна невялiкi, 
аднак ён патрабуе пiльнай увагi з боку тэрмiнолагаў.

?  Пытанні  
для самакантролю

1. На якiя групы можна падзялiць беларускую тэрмiналагiчную 
лексiку паводле паходжання?

2. Якiя тэрмiны адносяцца да ўласнамоўных?
3. Чым адрознiваюцца запазычаныя тэрмiны ад уласных? 
4. Запазычаннi з якiх моў прысутнiчаюць у тэхнiчнай тэрмiналогii?
5. Якiя прыметы iншамоўных слоў, у тым лiку i тэрмiнаў, вы 

ведаеце?
6. Ахарактарызуйце тэрмiны змешанага характару.
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7. Чым на вашу думку, абумоўлена тэндэнцыя да iнтэр нацыя-
налiзацыi ў тэрмiналогii?

8. Ад якiх фактараў залежыць працэс запазычання ў тэхнiчнай 
тэрмiналогii?

 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННІ
Заданне 1. Карыстаючыся падручнiкамi па тэхнiчных дыс-

цып лiнах, выпiшыце па дзесяць тэрмiнаў з грэчаскiмi i ла-
цiнскiмi моўнымi элементамi.

Заданне 2. Якiя з прыведзеных тэрмiнаў з’яўляюцца паводле 
паходжання ўласнымi? Якiя прыметы дазволiлi вам выдзелiць 
iншамоўныя тэрмiны без выкарыстання слоўнiка?

Акумулятар, ваганне, мадуляцыя, вытворчасць, карбанiзацыя, 
фiльтр, адзiнка вымярэння, фактура, спадчына, арматура, арашэнне, 
калькулятар, сабачка, фара, узгорак, модуль, цыркуляцыя, рамень, 
кювет, бензiн, крыло, манiторынг, дызайн, ансамбль, зуб, маштаб, 
корань, эскiз, рухавiк.

Заданне 3. Да прыведзеных iншамоўных тэрмiнаў падбярыце 
беларускiя адпаведнiкi.

Бартар, кантракт, лiцэнзiя, гарантыя, дрэнаж, экспарт, iмпарт, ад-
мiнiстрацыя, альянс, iпатэка, крэдыт, офiс, субсiдыя, iрыгацыя, ды-
яфрагма, кювет, дрэнаж, дзюна, канкурэнцыя, iнавацыя, менеджар.

Заданне 4. Запiшыце прыведзеныя назоўнiкi ў форме роднага 
склону.

Настрой, кiламетр, кiсларод, чалавек, праграмiст, продаж, 
 квадрат, азот, бензiн, вакуум, газ, кiлаграм, вагон, камп’ютар, аналiз.

Заданне 5. Іншамоўныя тэрмiны замянiце ўласнамоўнымi.
Адаптацыя, iрыгацыя, дыяфрагма, кювет, дрэнаж, дзюна, каран-

цiн, iмiдж, менеджар, аварыя, бункер, фарсунка, стратыфiкацыя, ба-
раж, iнтэрвал, фiльтраваць.
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Заданне 6. Устанавiце тэрмiны па iх азначэннях:  
1) гаручае рэчыва;  
2) праваднiк;  
3) вярчальная частка, вал у машыны;  
4) даведнiк цэн па вiдах i гатунках тавараў або па вiдах паслуг;  
5) асоба, якая займаецца гандлем нерухомай маёмасцi;  
6) збяднелы неплацёжаздольны даўжнiк.  
7) вялiкая машына або сiстэма машын для атрымання буйных 
металiчных вырабаў.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Словы для даведак: постар, арандатар, палiва, тара, iмiджмэйкер, 
вернiсаж, кандуктар, суб’ект, ротар, прэйскурант, стан, банкрут, навi-
гатар, рыэлтар.

Заданне 7. Падзялiце тэрмiны на групы: 1) уласнабеларускiя 
тэрмiны; 2) запазычаныя; 3) тэрмiны змешанага характару.

Цыклон, спуск, тунэль, тоеснасць, электранагравальнiк, каркас, 
блок, планшэт, вытворчасць, кадастр, фотаасвятляльнiк, аснова, ко-
нус, трапецыя, голас, перпендыкуляр, ахалоджванне, вектар, аварый-
ны, уласцiвасць, функцыянальны, косiнус, фiгура, расход, аксiёма, 
шкала, iрыгацыйны, вiнт, борт, радыёўстойлiвасць, эрозiя, формула, 
цэнтр, фара, пераключальнiк, iндэкс. 
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Заданне 8. Перакладзiце на беларускую мову прыведзеныя 
тэрмiны. Суаднясiце тэрмiн з яго дэфiнiцыяй (спецыяльным 
азначэннем), указаўшы нумар.

Тэрмiны: гофры, гитара, гнездо, червяк, складка, сетка, ремень, 
резина, собачка храповика, рёбра.

1. Узел металлорежущего станка для установки сменных зубча-
тых колёс.

2. Складки волнообразной формы различного профиля на по-
верхности детали, выполненной из листовой заготовки.

3. Деталь храпового механизма, препятствующая повороту коле-
са в обратном направлении.

4. Ведущее звено червячной передачи, в виде винта с трапецеи-
дальной резьбой.

5. Глухое отверстие.
6. Элементы конструкции в виде тонких пластинок, предназна-

ченных для увеличения жёсткости.
7. Дефект в виде утолщения на внутреннем контуре заготовки 

при операции гибки.
8. Плоский приводной ремень с трапецеидальными выступами на 

рабочей поверхности, входящими в зацепление с зубьями на шкивах.
9. Продукт вулканизации каучука, обладающий, высокой 

эластичностью.
10. Мелкое графление бумаги, используемое при построении 

графиков. 
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Тэма 3.3. Спосабы ўтварэння тэрмiнаў

Асноўныя спосабы ўтварэння тэрмiнаў
1. Лексiкасемантычны спосаб заключаецца ў тым, што агуль-

наўжывальныя словы ў працэсе тэрмiналагiзацыi пераасэнсоўваюц-
ца i набываюць новыя значэннi:

•	цела → ‘арганiзм чалавека або жывёлы ў яго знешнiх або фiзiч-
ных формах i праяўленнях’ i цела (у геаметрыi) ‘частка прасторы, 
абмежаваная замкнёнай паверхняй’;

•	парог → ‘нiжняя частка дзвярнога праёму, мяжа чаго-небудзь’ 
→ парог (рэнтабельнасцi ‘даходны’);

•	тоеснасць → ‘падобнасць, аднолькавасць’;
•	плячо ‘частка тулава’ → плячо (фiнансавага рычага);
•	шапка ‘галаўны ўбор’ → шапка (дакумента);
•	стан ‘тулава, постаць чалавека’ (дзявочы стан) → стан ‘ста-

новiшча, у якiм хто-н., што-н. знахозiцца’ (аўтаматычны стан, эка-
намiчны стан).

Гэты спосаб даволi прадуктыўны ў пачатковы перыяд фармiра-
вання тэрмiналагiчнай лексiкi.

2. Сiнтаксiчны спосаб (спалучэнне слоў) – утварэнне тэрмiнаў 
шляхам рознага тыпу спалучэнняў. Найбольшая колькасць тэр-
мiнаў утворана па мадэлях: прыметнiк + назоўнiк (аўтаматыч-
нае рэгуляванне, бонусныя скiдкi, вымяральная нагрузка, грашовая 
рэформа, рухальны рэжым, хвалевая акустыка i iнш.), назоўнiк + 
назоўнiк i назоўнiк + прыметнiк + назоўнiк (арганiзацыйная струк-
тура менеджменту, выпрабаванне высокiм напружаннем, iндэкса-
цыя зарабатнай платы, працэс кiравання, прынцып размеркавання 
раўнамернай энергii, рэгiстрацыя сiгналу, таварыства ўласнiкаў 
i iнш.).

Сiнтаксiчны спосаб найбольш прадуктыўны для ўтварэння сло-
вазлучэнняў-тэрмiнаў амаль ва ўсiх галiнах навукi i тэхнiкi.

3. Марфалагiчны спосаб – утварэнне тэрмiнаў пры дапамозе 
марфем – словаўтваральных кампанентаў. Адпаведна вылучаюць:

•	суфiксальны спосаб – утварэнне новых слоў шляхам далучэн-
ня да утваральных асноў суфiксаў. У якасцi ўтваральных асноў 
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 выступаюць дзеясловы, прыметнiкi, назоўнiкi. Найбольш часта выка-
рыстоўваюцца суфiксы -нн, -енн, -к, -асць, -iзм, -iст, -ацы (я) i iнш., 
напрыклад: актыўнасць, даследаванне, выразнасць, кiраванне, лабiзм, 
мадэрнiзацыя, напаўненне, праверка, рацыяналiзм, фiнансiст i г. д.;

нульсуфiксальны спосаб – утварэнне новых слоў шляхам ад-
сячэння суфiкса ад утваральных асноў дзеясловаў цi прыметнiкаў, 
напрыклад: абмяняць → абмен, актыўны → актыў, вывадзiць → 
вывад, гнiлы → гнiль, замяраць → замер, наймаць → найм, разлiчы-
ць → разлiк, распладзiць → расплод, рухаць → рух i iнш;

•	прэфiксальны (прыставачны) спосаб – утварэнне новых слоў 
шляхам далучэння да ўтваральных асноў прыставак, напрыклад: 
асiметрыя, вiцэ-прэм’ер, гiпермаркет, дыспрапорцыя, дэвальвацыя, 
звышпрыбытак, контрмера, падвузел, субарэнда, рэструктурыза-
цыя, экс-мiнiстр i iнш.;

У сучаснай беларускай тэрмiналогii прэфiксацыя распаўсюджана 
значна менш, чым суфiксацыя;

•	прэфiксальнасуфiксальны спосаб – адначасовае далучэнне да 
ўтваральнай асновы прэфiкса i суфiкса, напрыклад:

бес- + памер + н- ы → беспамерны;
на- + месца + нiк- → намеснiк;
па- + даход +н- → падаходны;
су- + працаваць + нiк- → супрацоўнiк;
•	аснова i словаскладанне. Складаныя тэрмiны ўтвараюцца 

шляхам спалучэння ў адзiнае цэлае двух i больш самастойных ас-
ноў або слоў. У межах словаскладання ўтвараюцца тэрмiны-запазы-
чаннi з першай часткай – нязменнымi iншамоўнымi кампанентамi 
(слоўнымi, графiчнымi цi сiмвалiчнымi), напрыклад: SMS-банкiнг, 
IT-кампанiя, топ-менеджар i iнш. Напрыклад: вектар-радок, 
гiдрарэсурсы, землекарыстанне, макрастуктура, мiкраэканомiка, 
мiнi-мадэль, тавараабарот, хранометр, экалогiя i iнш.;

•	складанасуфiксальны (асноваскладанне з адначасовым да-
лучэннем суфiкса): аднатыпны, выдаткаёмiстасць, залогаатры-
мальнiк, iльнаводства, работадаўца, самаратавальнiк, таваразнаў-
ства, шматпавярховы i iнш.;

•	абрэвiяцыя (утварэнне складанаскарочаных слоў): АК – аўта-
мабiльны кран, ІДІ – iндэкс даходнасцi iнвестыцый, ЛЭП – лiнiя 
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электраперадачы, КВ – кран вежавы, МБ – машына для аблiцоўкi 
каналаў бетонам, УСД – унутраная стаўка даходнасцi, УВП – уну-
траны валавы прадукт, iнфакiёск – iнфармацыйны кiёск, ЭРС – элек-
трарухальная сiла, i iнш.

?  Пытанні  
для самакантролю

1. Якiмi спосабамi ўтвараюцца тэхнiчныя тэрмiны?
2. У чым сутнасць лексiка-семантычнага спосабу ўтварэння 

тэрмiнаў?
3. У чым сутнасць сiнтаксiчнага спосабу ўтварэння тэрмiнаў?
4. Ахарактарызуйце асноўныя тыпы марфалагiчнага слова - 

ўтварэння.
5. Якi спосаб марфалагiчнага словаўтварэння найбольш 

прадуктыўны?
6. Ахарактарызуйце аснова- i словаскладанне ў тэрмiналагiчнай 

намiнацыi.
7. У чым заключаецца абрэвiятурны спосаб тэрмiнаўтварэння?
8. Якiя тыпы тэрмiнаў выдзяляюцца ў залежнасцi ад будовы?

 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННІ
Заданне 1. Утварыце аддзеяслоўныя назоўнiкi, вызначце 

спосаб утварэння.
Узор выканання:  планаваць – план / планаванне.
Ацэньваць, вызначаць, выплочваць, забяспечваць, занiжаць, iнве-

ставаць, iнфармаваць, кiраваць, лiквiдаваць, маркiраваць, назiраць, 
павышаць, прагназаваць, сумяшчаць, разлiчваць, рэалiзаваць, прад-
стаўляць, укараняць, фiнансаваць.

Заданне 2. Назавiце тыпы тэрмiнаў паводле будовы.
Аналiз паветра, буйнамаштабны, вогнетушыцель, вага, выбухо-

ванебяспека, землекарыстальнiк, iзаляцыя паветранага шуму, пнеў-
масiстэма, тугаплаўкi матэрыял, шматразовы, электрафiльтры.
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Заданне 3. Якiм спосабам утвораны прыведзеныя нiжэй 
тэрмiны?

Аўтаматычнае рэгуляванне, вымяральная нагрузка, магнiтная 
антэна, норма расходу матэрыялу, перапрацоўка нафты, рэгуляван-
не аўтаматычнае, ступень запыленасцi вырабаткi, халоднае полымя, 
хвалевая акустыка, цеплавы рухавiк.

Заданне 4. Запiшыце назвы прафесiй (не менш за 10) 
i прааналiзуйце спосабы iх утварэння.

Заданне 5. Вызначце спосабы ўтварэння тэрмiнаў.
I. Бацькоўская фiрма, графiк функцыi, вытворчасць, iнжынiрынг, 

паўфабрыкат, рэкламiст, банкруцтва, рынак пакупнiка, спонсар, 
спад, рэкламазнаўства, клiрынгавы, экспартаваць, кансалтынг, 
замарожванне цэн, уласнасць, гiперiнфляцыя, попыт, стратэгiч-
ная лесвiца, ААТ, эксплуатацыйны, кошт, прастора-час, тавара-
забеспячэнне, найм, асiметрыя, антырэклама, неўспрымальнасць, 
дэзiнфармацыя.

II. Рух, агракультура, доўгатэрмiновы, мiжплоднiк, таваразнаў-
ства, купля-продаж, спажывец, прадпрымальнiк, банкаўскiя паслу-
гi, карыстальнiк, дэманапалiзацыя, звышадчувальны, еўрадолары, 
мiжнародна-прававы, бюджэтны, планаванне, гаспадарчы, комп-
лексная экспертыза, звышмодны, цэнавы, сельская гаспадарка, 
ультраструктура, акцыянерны, самафiнансаванне, шматпавярховы, 
звяно кiравання, ЭВМ, хваля (росту цэн).

III. Свабодная эканамiчная зона, процiаварыйны, мiжрад-
коўе, менеджарызм, антыманапольны, субарэнда, аднаразовы, 
 ф’ючарсны, напуск, шапка ‘загаловак’, абмер, авiялiнiя, супра-
цоўнiк, ультрагук, iдэалiзацыя, плячо (фiнансавага рычага), лiквiд-
насць, iнвеставаць, МВФ (праект вытворчасцi работ), крэдытор, 
спiчрайтар, тавараабмен, бiзнес-план, антыкрызiс, дзяржбанк, на-
малот, iнфармаваць, стымуляванне, узор-эталон, справаздачнасць, 
матэрыяльна адказная асоба, поле (аперацыйнае поле).



107

Заданне 6. Перакладзiце i ахарактарызуйце прыведзеныя 
ў першым слупку тэрмiны паводле ўказаных у таблiцы 
параметраў.

Тэрмiн  
на рускай мове

Пераклад  
на беларускую мову

Будова 
тэрмiна Паходжанне Спосаб 

утварэння

Гнездо гняздо просты уласны лексiка- 
семантычны

Притирка
Теплоснабжение
Металлургический
Процесс
Мотор-редуктор
Прочность
Экспозиция
ЛИК (летучий 
 ингибатор коррозии)
Разбортовка
Паратурбина
Дешифратор

Заданне 7. Перакладзiце сказы-азначэннi тэрмiнаў на бела-
рускую мову. Вызначце спосабы ўтварэння тэрмiнаў.

1. Ротор – вращающаяся деталь машин переменного и постоянно-
го тока, обычно расположенная внутри статора.

2. Реостат – устройство, служащее для регулирования и ограни-
чения тока или напряжения в электрической цепи.

3. Намагничивающая сила – величина, характеризующая магнит-
ное действие электрического тока.
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Тэма 3.4. Асаблiвасцi ўжывання тэрмiнаў-назоўнiкаў  
i тэрмiнаў-дзеясловаў у навукова-тэхнiчных тэкстах

Тэрмiныназоўнiкi
У навуковых, навукова-тэхнiчных тэкстах сярод часцiн мовы пе-

раважаюць назоўнiкi.
Назоўнiк – часцiна мовы, для якой характэрна абагуленае значэн-

не прадметнасцi. Менавiта гэтая прадметнасць i дае магчымасць 
уявiць любую з’яву, працэс, якасць, нават дзеянне, пра якiя iдзе га-
ворка ў тэксце.

Агульнае граматычнае значэнне назоўнiка – прадметнасць – вы-
ражаецца ў катэгорыях роду, лiку, склону.

Усе тэрмiны-назоўнiкi адносяцца да аднаго з трох родаў: муж-
чынскага – адрыў, бярвенамер, вадарэз, вецер (акустычны), вода-
адвод, вугламер, вянец (зубчаты круглай пiлы), громаадвод, зародак 
(перамагнiчвання), землясос, ледасек, ледаскiд, лiшак (надзiмання), 
ляжняк; жаночага – абмазка, абмуроўка, абшыўка, адлiўка, адпы-
лоўка, акружнасць (упадзiны зубчатай зачэп кi), алейня, ветка (злу-
чальная чыгуначная), вёрстка, вузкасць; нiякага – абсталяванне, 
адгалiнаванне, акно (упускное), дно (упадзiны разьбы), зерне (пер-
шаразовай крышталiзацыi), зубiла, кляпала, косасвятло i iнш.

Тэрмiнам-назоўнiкам, як i назоўнiкам лiтаратурнай мовы, 
уласцiва катэгорыя лiку. У сферы фiксацыi ў асноўным ужыва-
юцца тэрмiны ў форме адзiночнага лiку, у сферы функцыянаван-
ня – у адзiночным i множным. У навуковым стылi сустракаюцца 
выпадкi ўжывання множнага лiку замест адзiночнага. Так, рэчыў-
ныя назоўнiкi ў лiтаратурнай мове адносяцца да адзiночналiкавых, 
таму што абазначаюць паняццi, якiя не могуць выразiць значэнне 
лiку. У тэхнiчных тэкстах яны выкарыстоўваюцца ў форме множна-
га лiку i набываюць новае лексiчнае значэнне – вiд, разнавiднасць, 
гатунак рэчыва. Для захоўвання масел i змазак на тэрыторыi наф-
тасклада будуюць спецыяльнае памяшканне – масласклад з разда-
тачнай, дзе падтрымлiваецца тэмпература не нiжэй +10 ºС, каб 
не павышалася вязкасць масел i нармальна працавалi раздатачныя 
калонкi i помпавыя ўстаноўкi. Яны (мабiльныя раздатчыкi) павiнны 
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быць устойлiвымi супраць карозii, дзейнасцi кiслот, соляў, якiя ёсць 
у кармах.

Пашырана ў тэхнiчнай лiтаратуры выкарыстанне абстрактных 
назоўнiкаў у форме множнага лiку, якiя ў лiтаратурнай мове ўжы-
ваюцца толькi ў адзiночным. На экране асцылографа будзе бач-
на сiнусоiда, якая сведчыць аб сiнусоiдных змяненнях напружання 
на гарызантальных абкладках кандэнсатара асцылографа, току 
ў рэастаце i напружання ў сетцы. Усе яны (кантрольна-вымяраль-
ныя прыборы), за выключэннем вальтметра i амперметра, вымяра-
юць неэлектрычныя велiчынi: тэмпературу, цiск вадкасцi, узровень 
палiва, скорасць руху машын, колькасць абаротаў каленчатага вала 
рухавiка i iнш. У тэхнiчных тэкстах у форме множнага лiку ўжыва-
юцца пераважна абстрактныя назоўнiкi, якiя абазначаюць апрадме-
чанае дзеянне. Пры ўборцы прадукцыйнасць камбайна не залежыць 
ад колькасцi транспарту, што знiжае прастоi камбайнаў, павышае 
прадукцыйнасць транспарта. З дапамогай трох даўсходавых i двух-
трох пасляўсходавых апрацовак глеба падтрымлiваецца ў рыхлым 
стане. Пры недастатковым счапленнi хадавога апарата з гле-
бай адбываюцца зрухi глебы, якiя суправаджаюцца буксаваннем 
i знiжэннем паступальнай скорасцi руху трактара.

Асноўнымi асаблiвасцямi ўжывання назоўнiка ў навукова-тэхнiч-
най сферы з’яўляецца:
•	 перавага роднага склону (У вынiку укаранення паказчыкаў клуб-

няў бульбы);
•	 ужыванне аддзеяслоўных назоўнiкаў (назiранне, утварэнне, 

кiпенне);
•	 шырокае выкарыстанне назоўнiкаў нiякага роду (вызначэнне, 

змяненне, адлюстраванне);
•	 ужыванне абстрактных i рэчыўных назоўнiкаў у форме множнага 

лiку (бензiны, велiчынi, даўжынi).
Асаблiвасцю тэрмiналогii з’яўляецца адсутнасць у ёй формаў 

суб’ектыўнай ацэнкi. Таму, напрыклад, у тэрмiнах галоўка, зорачка, 
камячок, снапок, струменьчык на першы план выходзiць значэн-
не аб’ектыўнай памяншальнасцi, а не суб’ектыўна-эмацыянальнае 
значэнне. Да верхняй галоўкi прымацавана накiраванае цела, да 
нiжняй – загрузачны бункер. Вадкасць, якая праходзiць праз асяро-
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дак радыятара, разгалiноўваецца на мноства струменьчыкаў. Пры 
ўключэннi мноства скарасцей на другасных валах цi пры выключэннi 
скорасцi на адным з валоў вядучым зорачкам i гусенiцам будуць пе-
радавацца розныя па велiчынi скорасцi руху. Найбольшы эфект ад 
вапнавання дасягаецца пры старанным перамешваннi гiпсу з глебай 
такiм чынам, каб кожны камячок глебы быў акутаны пылавiднай 
вапнай. 

Такiм чынам, для тэрмiнаў-назоўнiкаў уласцiвы граматычныя 
катэгорыi, якiя функцыянуюць i ў лiтаратурнай мове.

Тэрмiныдзеясловы
У тэхнiчных тэкстах у сферы фiксацыi вылучаюцца ўласна тэр-

мiналагiчныя дзеясловы, якiя выражаюць спецыяльнае  навуковае 
паняцце, iх разумеюць i iмi карыстаюцца спецыялiсты. Такiя 
тэрмiны-дзеясловы ў асноўным запазычаныя: дыяфрагмаваць, 
дэкадзiраваць, дэкарбаксiраваць, кадыцыянiраваць, капiраваць, кар-
эляваць, макетаваць, фарсiраваць i iнш. У якасцi ўласнабеларускiх 
тэрмiнаў-дзеясловаў выкарыстоўваюцца пераважна агульналiтара-
турныя дзеясловы, якiя ў межах пэўнай тэрмiнасiстэмы звузiлi сваё 
лексiчнае значэнне i канкрэтызавалi яго. Канвеер вiнтавы КВ-Ф-40 
прызначаны загружаць у змяшальнiкi канцэнтраваныя кармы, сян-
ную муку, здробленыя коранеклубняплоды, зялёныя кармы, падаваць 
сумесi вiльготнасцю да 75% у iншыя машыны. Пры высокай тэм-
пературы ахаладжальнай вадкасцi, а значыць i патрона датчыка, 
бiметалiчная пласцiна хутка награваецца да размывання кантак-
таў, павольна астывае, сярэдняе значэнне току становiцца малым. 

У навуковых тэкстах дзеясловы могуць абазначаць:
•	 фiзiчнае дзеянне (сыпаць, падняць);
•	 рух або перамяшчэнне ў прасторы (перастаўляць, пераносiць, 

перасоўваць);
•	 мову i думку (разважаць, меркаваць);
•	 пераход з аднаго стану ў другi (сохнуць, чарнець).

Часта ў навуковым стылi дзеяслоў ужываецца ў спалучэннi са 
словамi абавязаны, неабходна непазбежна, трэба i iнш., што на-
дае тэксту прадпiсальны характар, строгасць, дакладнась. У пра-
цэсе эксплуатацыi непазбежна ўзнiкаюць няспраўнасцi машын... 
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Для папярэджання абрыву гiдраўлiчных шлангаў неабходна пiль-
на выконваць злучэнне скрэпера з цягачом. Забаронена працаваць 
у дажджлiвае надвор’е на глiнiстых грунтах, нельга выконваць ра-
боты на касагорах з нахiлам больш 30˚. Грузавая платформа аўта-
мабiля можа быць драўляная або металiчная.

?  Пытанні  
для самакантролю

1. Якiя словы адносяцца да назоўнiкаў?
2. Якiя асаблiвасцi ўжывання катэгорый роду i лiку назоўнiкаў 

у навукова-тэхнiчных тэкстах.
3. Назавiце асаблiвасцi 1, 2, 3 скланенняў назоўнiкаў у тэхнiчнай 

тэрмiналогii.
4. Якiя асаблiвасцi ўжывання адзiночнага i множнага лiку тэрмiнаў-

назоўнiкаў у тэхнiчнай лiтаратуры.
5. Раскажыце пра значэнне i марфалагiчныя прыметы дзеяслова, яго 

ролю у навукова-тэхнiчных тэкстах.
6. Якiя iснуюць запазычаныя тэрмiны-дзеясловы i ўласна-

беларускiя? Як яны функцыянуюць у тэхнiчных тэкстах.
7. Прывядзiце прыклады дзеясловаў, утвораных прыставачным, 

суфiксальным i прыставачна-суфiксальнымi спосабамi.
8. Якiя асаблiвасцi ўжывання формаў часу тэрмiнаў-дзеясловаў 

у навуковых тэкстах вы ведаеце?

 � ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННІ
Заданне 1. Перакладзiце на беларускую мову тэрмiны-

назоўнiкi i ўкажыце iх род; складзiце з iмi словазлучэннi.
Производство, механизм, вес, осуществление, обеспечение, 

давление, нужда, носитель, обусловленность, отчёт, отражение, 
состояние, дело, направленность, качество, управление, вещество, 
соответствие, взаимодействие, пользование, распространение, 
существование, время, цепь, оборудование, хозяйство.
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Заданне 2. Перакладзiце тэкст на беларускую мову. Праана-
лiзуйце тэрмiны-назоўнiкi.

Раздача кормов
Процесс раздачи кормов – один из наиболее трудоемких. Системы 

управления кормораздачей должны обеспечивать определенную после-
довательность включения и остановки механизмов и машин противо
положно направлению перемещения продуктов в поточной линии во 
избежание завала, а также автоматический контроль и сигнализацию 
за ходом технологического процесса.

Применяются как стационарные, так и мобильные кормораздатчики.
Автоматизация стационарных кормораздатчиков намного проще, но 

они более металлоемки и постоянно загромождают объем животновод-
ческих помещений, усложняя обслуживание и ремонт технологического 
оборудования, а также уход за животными. («Сельский механизатор»)

Заданне 3. Вызначце сярод прыведзеных словазлучэнняў со 
словам поле, плячо, стан тэрмiналагiчныя.

Поле напружанняў, пракатнае поле, наборнае камутацыйнае 
поле, квяцiстае поле, шырокае поле, поле далёкадзеючых напружан-
няў, рамонкавае поле, жытняе поле, дальняе поле, суседняе поле, за-
сеянае поле, магнiтнае поле, электрычнае поле, аперацыйнае поле, 
шырокiя палi.

Плячо сябра, плячо рычага, братняе плячо, плячо сiлы, плячо 
брата, падставiць плячо, пералом пляча, плячо бастыёна.

Залежны стан дзеяслова, узрушаны стан, аўтаматычны стан, 
дзявочы стан, раскатны стан Асела, тонкi стан, балачны стан, бро-
непракатны стан, двухвалковы стан, прывабны стан, бранявы стан, 
стройны стан, эканамiчны стан, акты грамадзянскага стану.

Заданне 4. Запiшыце некалькi тэрмiнаў па сваёй спецыяль-
насцi. Пастаўце iх у форме адзiночнага i множнага лiку. 
Калi гэта немагчыма, растлумачце, чаму тэрмiн з’яўляецца 
адзiночналiкавым цi множналiкавым.

Заданне 5. Прачытайце тэкст. Вызначце тэрмiны-словазлу-
чэннi.

Скрэперы
Па спосабу кiравання рабочым органам скрэперы дзеляць на скрэпе-

ры з канатным i гiдраўлiчным кiраваннем. У скрэпераў з канатным кiра-



113

ваннем коўш падымаецца прымусова, а апускаецца i заглыбляецца разам 
з нажом пад дзеяннем сiлы цяжару. У скрэпераў з гiдраўлiчным кiраван-
нем абодва гэтыя дзеяннi выконваюцца прымусова, што павышае пра-
дукцыйнасць i дазваляе выкарыстоўваць скрэперы на больш шчыльных 
грунтах. Сучасныя скрэперы вырабляюцца з гiдраўлiчным кiраваннем.

Да асаблiвасцей хадавой часткi скрэпераў адносяць колькасць восяў, 
калёсную формулу, тып прывода колаў, наяўнасць дадатковага матора 
для прывода. (А. М. Карташэвiч, Я. І. Мажугiн)

Заданне 6. Прачытайце тэкст. Выдзелiце тэрмiны. На аснове 
чаго вы iх выдзелiлi?

Ацэнка якасцей фiнансавых iнвестыцый грунтуецца на трох ас-
ноўных характарыстыках каштоўных папер: цане, вартасцi i даход-
насцi. Цана i вартасць – гэта абсалютныя характарыстыкi. Цана 
каштоўнай паперы – гэта дэклаваны (аб’яўлены) у кацiроўках кошт, 
па якiм яе можна набыць на рынку. Вартасць каштоўнай паперы – 
гэта разлiковы паказчык, якi характарызуе яе ўнутраны цякучы кошт 
з пункту гледжання iнвестара.

Партфельны iнвестар набывае каштоўныя паперы выключна 
з мэтай атрымання цякучага даходу або прыросту капiталу ў пер-
спектыве. Ён i не ставiць перад сабой задачу сфармiраваць кантроль-
ны пакет акцый для рэальнага ўдзелу ў кiраваннi той або iншай 
кампанiяй, таму для яго важнейшым момантам у ацэнцы любога 
фiнансавага iнструмента з’яўляецца суаднясенне памiж чаканымi 
даходамi i рызыкай. У сувязi з гэтым ацэнка эфектыўнасцi асобных 
фiнансавых iнтсрументаў iнвесцiравання ажыццяўляецца на аснове 
параўнання, з аднаго боку, аб’ёму iнвестыцыйных выдаткаў, а з дру-
гога – сум зваротнага грашовага патоку па iх (А. Шаўлюкоў).

Заданне 7. Прачытайце тэкст. Да якога стылю належыць? 
Выдзелiце тэрмiны i вызначце, якiя з iх падпарадкаваны 
законам беларускай мовы, а якiя не?

Стэрэаметрыя – раздзел геаметрыi, у якiм вывучаюцца ўласцiвас-
цi прасторавых фiгур, г.зн. фiгур, якiя не належаць адной плоскасцi. 
У стэрэаметрыi разглядаюцца розныя выпадкi ўзаемнага размяшчэн-
ня прамых i плоскасцей у прасторы, такiя прасторавыя фiгуры, як 
прызма, пiрамiда, правiльныя мнагаграннiкi, целы  вярчэння i iнш. 
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Пры вывучэннi стэрэаметрыi абагульняюцца некаторыя планiме-
трычныя паняццi: геаметрычнае пераўтварэнне, вектар, прамаву-
гольная сiстэма каардынат i г. д.

Большасць прасторавых фiгур уяўляе сабой абстрактцыi розных 
прадметаў. У працэсе вывучэння стэрэаметрыi магчымы зварот да 
гэтых прадметаў, а дакладней да iх макетаў, зробленых з розных 
матэрыялаў.

Вывучаючы стэрэаметрыю, неабходна засвоiць не толькi тыя цi 
iншыя яе паняццi i факты, але i матэматычныя метады, якiя прымя-
няюцца для абгрунтавання гэтых фактаў. Стэрэаметрыя, як i планi-
метрыя, будуецца наступнымi чынам: пералiчваюцца зыходныя, якiя 
прымаюцца без азначэнняў, паняццi; прыводзiцца спiс аксiём; пры да-
памозе зыходных паняццяў даюцца азначэннi iншым геаметрычным 
паняццям; на падставе аксiём i азначэнняў даказваюцца тэарэмы.

Заданне 8. Перакладзiце тэкст на беларускую мову. Прааналi-
зуйце тэрмiны.

Основной формой организации труда на фермах является бри-
гада. За бригадой закрепляется однородная группа животных, обо-
рудование ферм. Численность работников в бригаде зависит от 
обслуживаемого поголовья (норма обслуживания коров – 30–50 го-
лов; телят – 70–100 голов), уровня продуктивности, уровня механиза-
ции производственных процессов. Внутри бригады труд работников 
специализирован (доярки, скотники, телятницы или операторы).

Способы содержания крупного рогатого скота – привязный и бес-
привязный. Преимущество имеет беспривязное содержание коров, 
так как сокращается численность обслуживаемого персонала вдвое. 
Современные животноводческие комплексы строятся без стеновых 
проёмов, их заменяют светопрозрачные шторы; кровельные покры-
тия имеют прозрачность. Как показывает практика, полноценное 
кормление, дневное освещение и низкая влажность на таких комп-
лексах положительно влияют на продуктивность.
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Тэксты для перакладу

1. Топливное сырьё в энергетике играет определяющую роль. 
Ведь две трети электрической и свыше 90% тепловой энергии в на-
шей стране получают от сжигания органического топлива (угля, 
нефти, газа, дров и др.). Не случайно, что треть всех денежных, ма-
териальных и людских ресурсов современного общества, так или 
иначе «завязана» на топливе и энергии.

К энергетическому топливу относятся вещества, содержащие 
углеродистые и водородные соединения, при сгорании которых мо-
жет быть выделено тепло для производства электрической и тепло-
вой энергии. Энерготопливом могут быть как естественные (нефть, 
природный газ, антрацит, уголь, торф, сланцы, дрова), так и искус-
ственные. Это полученные путём переработки естественного сырья 
или утилизации горючих отходов других производств (вторичные 
энергоресурсы). К последним относятся: мазуты, солярка, отра-
ботанные органические масла, горючие спирты, горючие брикеты, 
отходы лесозаготовок и деревообработки, водород, оксид углеро-
да (угарный газ), заводские горючие газы (пиролизный, металлур-
гический, коксовый), горючая часть городского и промышленного 
мусора, органические отходы сельхозпроизводства (солома, ботва, 
стебли) и др. Разновидности искусственного топлива и вторичных 
энергоресурсов беспредельны, а потому, по мере удорожания тра-
диционных энергоресурсов, востребованность их непрерывно воз-
растает, равно как растёт их доля в приходной части энергобалансов 
многих стран и отдельных территорий.

2. Троянский конь – это программа, выполняющая в дополнение 
к основным, т.е. запроектированным и документированным дей-
ствиям, действия дополнительные, не описанные в документации. 
Аналогия с древнегреческим троянским конём оправдана – и в том, 
и в другом случае не вызывающей подозрения оболочке таится угро-
за. Троянский конь представляет собой дополнительный блок ко-
манд, тем или иным образом вставленный в исходную безвредную 
программу, которая затем передаётся (дарится, продаётся, подменя-
ется) пользователями информационных систем. Этот блок команд 
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может срабатывать при наступлении некоторого условия (даты, 
времени, по команде извне и т.д.). Запустивший такую программу 
подвергает опасности, как свои файлы, так и всю информационную 
систему в целом. Троянский конь действует обычно в рамках пол-
номочий одного пользователя, но в интересах другого пользователя 
или вообще постороннего человека, личность которого установить 
невозможно.

3. Себестоимость продукции сельского хозяйства формируется 
из стоимости произведённой продукции животноводства и растени-
еводства, изменения стоимости незавершённого производства в рас-
тениеводстве. Себестоимость растениеводства – стоимость сырых 
продуктов, полученных из урожая отчётного года (зерновых и зер-
нобобовых культур, семян масличных, картофеля, свеклы сахарной, 
волокна льна-долгунца, кормовых культур, овощей, фруктов и ягод, 
посадочного материала (саженцев), цветочной продукции, грибов 
и прочих), стоимость выращивания молодых многолетних насажде-
ний, изменение стоимости незавершённого производства продук-
ции растениеводства (затраты на работы, произведённые в отчётном 
году под урожай будущего года (сев озимых культур, вспашка зяби 
и другие работы).

4. На современном этапе проблема взаимодействия теплоэнер-
гетики и окружающей среды приобрела новые черты, распростра-
няя своё влияние на огромные территории, большинство рек и озёр, 
громадные объёмы атмосферы и гидросферы Земли. Промышлен-
ное производство электрической и тепловой энергии сопровожда-
ется крупномасштабным материальным и энергетическим обменом 
с окружающей средой, имеющим своим следствием отрицательное 
воздействие на неё и, следовательно, вызывающим необходимость 
её защиты.

С экологической точки зрения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 
представляют собой непрерывно действующие уже в течение десят-
ков лет источники выбросов в атмосферу продуктов сгорания топли-
ва и сбросов в водоёмы загрязняющих веществ.
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5. Управленческое решение служит средством разрешения про-
блемы. В обобщённом виде оно представляет собой предписание 
к действию, перечень мер, позволяющих привести систему в тре-
буемое состояние или изменить само требуемое состояние. Под ре-
шением понимают подход к рациональному выбору как минимум из 
двух вариантов.

Принятие решений представляет собой подфункцию функций 
управления. Это процесс, который начинается с возникновения про-
блемной ситуации и заканчивается выбором решения – действия по 
устранению проблемной ситуации.

Выполнение функций управления можно представить в виде по-
следовательно сменяющих друг друга этапов действий: сбора, об-
работки и анализа информации о состоянии объекта управления 
и системы управления им; определения цели функционирования 
и выработки управленческого решения; доведения решения и изме-
нений в системе.

6. Организация сервиса – услуги, связанные с подготовкой к 
производству и продаже, сбытом, реализацией и использованием 
машин, оборудования и другой промышленной продукции. Сервис 
фирмы продуцента-машин и оборудования и других товаров вклю-
чает, помимо технического, также и другие виды обслуживания 
(доставку, упаковку, страхование, сохранность, финансирование по-
купателем товара и т.д.).

Создание разветвлённой и хорошо организованной сети техниче-
ского обслуживания является непременным условием для успешной 
деятельности фирмы-продуцента. Особенно это важно при выходе 
на внешний рынок. В условиях острой конкурентной борьбы на ми-
ровом рынке обязательным является организация сети консультаци-
онных пунктов, станций ТО, складов запчастей, учебных центров 
и т. п., без этого нельзя рассчитывать на успех.
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� ПРАВЕРАЧНЫ ТЭСТ
1. Адзначце, якiя адзiнкi ўваходзяць у склад спецыяльнай

лексiкi:
1) тэрмiны; 2) прафесiяналiзмы;
3) архаiзмы; 4) наменклатурныя назвы;
5) жарганiзмы.

2. Адзначце, як называюцца неафiцыйныя словы i выразы,
уласцiвыя маўленню прадстаўнiкоў пэўнай прафесii або
сферы дзейнасцi:
1) дыялектызмы; 2) тэрмiны;
3) iнтэрнацыяналiзмы; 4) прафесiяналiзмы;
5) жарганiзмы.

3. Адзначце наменклатурныя назвы:
1) тэхнiчны сэрвiс; 2) эрозiя;
3) трактар «Беларус»; 4) кантэнт-аналiз;
5) герменеўтыка.

4. Адзначце тэрмiны:
1) сцежка; 2) лiстапад;
3) аўтаматызацыя; 4) структура;
5) пясняр.

5. Адзначце спосабы тэрмiнаўтварэння:
1) марфалагiчны; 2) графiчны;
3) семантычны; 4) арфаграфiчны;
5) сiнтаксiчны.

6. Адзначце тэрмiны, утвораныя з дапамогай суфiксальнага
спосабу:
1) макраструктура; 2) дыспрапорцыя;
3) кiраванне; 4) моладзь;
5) слаiстасць.

7. Адзначце, якiя тэрмiны ўтвораны сiнтаксiчным спосабам:
1) аграрна-iндустрыяльны, вакуум-шланг, дызель-вагон;
2) лiчыльнiк, вязкасць, прапорцыя;
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3) аварыйны выключальнiк, графiк функцыi, водны баланс;
4) апорная частка, вертыкальная планiроўка, горная парода;
5) аб’ект будаўнiцтва, крыло этажа, норма расходу матэрыялу.

8.  Адзначце тэрмiны, утвораныя семантычным спосабам:
1) сiла;   2) рэструктурызацыя;
3) паласа;   4) градацыя;
5) паралельнасць.

9. Адзначце, якiя тэрмiны ўтвораны прыставачным спосабам:
1) праверка;   2) ультраструктура;
3) газаачыстка;  4) дыспрапорцыя;
5) набор.

10. Адзначце тэрмiны, утвораныя спосабам аснова-  
i словаскладання:

1) арытмiя;   2) шкловалакно;
3) мiкраклiмат;  4) цыклiчнасць;
5) рэпрадуктыўны.

11. Адзначце агульнанавуковыя тэрмiны:
1) структура;  2) каробка перадач;
3) эксплуатацыя;  4) грошы;
5) форма.

12.  Адзначце мiжнавуковыя тэрмiны:
1) метад;   2) камбайн;
3) рэстаўрацыя;  4) рэнтген;
5) прамавугольнiк.

13. Адзначце вузкаспецыяльныя тэрмiны:
1) рэканструкцыя;  2) лiсток непрацаздольнасцi;
3) электрычная энергiя; 4) аналiз;
5) модуль.

14. Знайдзiце словы-тэрмiны, у якiх трэба пiсаць вялiкую лiтару:
1) (П, п)алата прадстаўнiкоў; 2) (Б, б)еларускiя вёскi;
3) (Г, г)анаровая грамата;  4) (А, а)нтычны свет;
5) (К, к)упалаўскi стыль.
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15. Знайдзiце словы, у якiх пiшацца ў:
1) ваку…м;    2) со…с;
3) а…дыт;    4) тры..мф;
5) асно…ны фонд.

16. Знайдзiце назоўнiкi, якiя належыць да мужчынскага роду:
1) медаль;    2) рэха;
3) футра;    4) становiшча;
5) насып.

17. Знайдзiце словы, у якiх не пiшацца разам:
1) (не) вывучаць;   2) (не) высокi, а нiзкi;
3) (не) дысцыплiнаваны;  4) (не) пагадзь;
5) (не) варта.

18. Адзначце тэрмiны змешанага характару:
1) арматура;    2) структурны;
3) рэпрадукцыя;   4) электранагравальнiк;
5) скрэпер.

19.  Адзначце ўласнамоўныя тэрмiны:
1) дыяпазон;   2) пераключальнiк;
3) фасад;    4) рамень;
5) рэсурс.

20. Адзначце запазычаныя тэрмiны:
1) сiмвал;    2) вектар-радок;
3) тоеснасць;   4) бясконцасць;
5) лiмiт.
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