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ПРАДМОВА

Менавгга мова заусёды з’яулялася паказчыкам штэл^ентнасщ, 
адукаванасщ, яснасщ мыслення, агульнай культуры чалавека. У ёй прама щ 
ускосна раскрываюцца жыццёвы вопыт чалавека, асабл1васц1 яго характару, 
тэмпераменту, спецыфжа праяулення пачуццяу. Мауленне у пэуным сэнсе 
фарм1руе асобу, служыць в1з1тнай карткай чалавека. Уменне дакладна i ясна 
выражаць свае думю, уздзейнiчаць на слухачоу -  гэта своеасаблiвая 
характарыстыка прафесiйнай падрыхтоую людзей самых розных 
спецыяльнасцей, асаблiва тых, хто па сваёй пасадзе, роду заняткау звязаны з 
людзьмi, аргашзуе i наюроувае iх работу, выхоувае, вучыць.

Дадзены вучэбна-метадычны дапаможнiк складзены у адпаведнасцi з 
вучэбнай праграмай для вышэйшых навучальных устаноу «Беларуская мова 
(прафесiйная лексша)» для спецыяльнасцей 1-74 03 01 «Заатэхшя»; 1-74 03 02 
«Ветэрынарная медыцына»; 1-74 03 04 «Ветэрынарная санiтарыя i экспертыза»; 
1-74 03 05 «Ветэрынарная фармацыя» (Вiцебск, 2019) i прызначаны для 
выкарыстання на занятках па тэме Культура «прафесшнага маулення».

Матэрыял пададзены згодна з этапамi вывучэння дадзенай тэмы i 
падзелены на тэарэтычную i практычную часткi. Прапанаваныя у дапаможнiку 
заданнi распрацаваны з улшам патрабаванняу, якiя прад’яуляюцца да засваення 
дадзенай тэмы. Асноуная увага скiравана на фармiраванне наступных уменняу 
у студэнтау:

У пашыраць веды пра таюя паняццi, як мауленне, яго асноуныя 
камунiкатыуныя якасцi, мауленчы этыкет, культура прафесiйных 
зносiн;

У перакладаць тэксты па спецыяльнасцi з рускай мовы на беларускую i 
наадварот, пазбягаючы iнтэрферэнцыйных памылак;

У дыферэнцыраваць лексiку беларускай мовы паводле розных 
крытэрыяу i ужываць словы i тэрмiны беспамылкова i дарэчна.

Усе практыкаванш маюць практычную сюраванасць, пашыраюць 
тэрмiналагiчны запас студэнтау.

Асноуная мэта дапаможшка -  сiстэматызаваць веды студэнтау па 
беларускай мове, удасканалщь веданне тэрмшалапчнай лексiкi па абранай 
спецыяльнасцi праз узбагачэнне слоунiкавага запасу, павышэнне культуры 
маулення студэнцкай моладз^

3



Тэма 1. Мова i мауленне. Мауленне -  мауленчая дзейнасць -  агульная 
культура чалавека. Прафесiйна арыентаванае мауленне. Паняцце 
культуры маулення. Асноуныя камушкатыуныя якасщ маулення

Тэарэтычная частка

Неабходна адрозшваць таюя паняцщ, як мова i мауленне. Мова (рус. язык) 
-  гэта сютэма знакау; яна служыць асноуным сродкам 3HOCiH. У адрозненне ад 
мовы, мауленне -  канкрэтнае выкарыстанне гэтага сродку зносiн у працэсе 
камушкацыц гэта матэрыяльны, фiзiчны працэс, дзейнасць таго, хто гаворыць. 
Мова (рус. речь) -  з’ява калектыуная, яна iснуе аб’ектыуна i абавязковая для 
ушх, а мауленне адлюстроувае вопыт канкрэтнага чалавека, яно суб ектыунае, 
адвольнае, непауторнае.

У мауленш чалавек праяуляецца як асоба. Прыгожая, дакладная мова, 
правiльнае вымауленне, веданне скарбау мовы -  паказчык не толькi культуры 
маулення, але i агульнай культуры асобы.

Мова народа -  гэта яго пстарычная памяць, якая увасоблена у слова, душу 
народа. Мова -  першаэлемент культуры, у ей перш за усе адлюстроуваюцца усе 
бакi жыцця грамадства. У якой бы галше нi працавау чалавек, ен павшен не 
толькi свабодна арыентавацца у вялiкай прасторы iнфармацыi, якая хутка 
змяняецца, але i валодаць нормамi лiтаратурнай мовы, багатым слоунiкавым 
запасам, умець дакладна i ясна выражаць свае думкi. Ведаць мову, умець 
карыстацца яе багаццем, яе выразнымi магчымасцямi ва усей ix структурнай 
разнастайнасщ -  да гэтага павшны iмкнуцца усе людзi, якiя размауляюць на 
пэунай мове.

Мова, забяспечваючы камунiкацыю i непарыуную сувязь пакаленняу, у 
роунай ступенi прызначаецца мшуламу, сапрауднаму i будучаму. Самая 
галоуная задача -  захаваць мову -  чалавечы скарб, не даць ей памерцi або 
пагаснуць.

Культура маулення з’яуляецца вельмi шырокiм, ёмiстым паняццем, якое 
звязана не толькi з уменнем правшьна, прыгожа, пераканауча гаварыць, але i з 
агульнай культурай чалавека, яго знешшм выглядам, адзеннем, манерам^ з 
уменнем лагiчна i дакладна мыслiць i аптымальна выражаць гатовыя думкi, 
адэкватна апiсваць моунымi сродкамi любыя жыццевыя i вытворчыя сiтуацыi, 
правiльна, без памылак складаць i афармляць разнастайныя пiсьмовыя 
дакументы, дарэчна i умела выкарыстоуваць усе стылютычныя рэсурсы мовы.

Галоунымi кампанентамi культуры маулення служаць правшьнасць, 
дакладнасць, лагiчнасць, чысцiня, багацце, выразнасць, дарэчнасць, сцiсласць.

Правiльнасць маулення заснавана на прытрымлiваннi лiтаратурныx норм 
пры ужыванш мовы, якiя выпрацаваны часам i закадыфiкаваны у аутарытэтных 
граматыках i слоунiкаx.

Дакладнасць маулення заключаецца у выкарыстаннi адзiнак маулення у 
тых значэннях, што замацаваны за iмi моунай практыкай i прадстаулены у 
адпаведных кадыфiкаваныx лiнгвiстычныx даведшках. Дакладнасць звязана з
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правшьнасцю, непасрэдна з семантыкай моуных адзшак, лекс1чным1 i 
с1нтакс1чным1 HopMaMi.

Для афщыйна-дзелавога i навуковага стылю дакладнасць служыць 
абавязковым атрыбутам: гэтаму спрыяюць адназначная лексiкa дадзеных 
стыляу, разнастайныя устoйлiвыя звароты, выразы, стандартныя структуры 
сказау, наяунасць добра усвядомленых, старанна падрыхтаваных паняццяу, 
думак, суджэнняу.

Лапчнасць -  уменне будаваць мауленне таюм чынам, каб адлюстраваныя 
у мове сувяз^ якiя нaзipaюццa пaмiж прадметам^ з ,явaмi, былi несупяpэчлiвыя. 
Лaгiчнaсць цесна звязана з дакладнасцю i у той жа час aдpoзнiвaеццa ад яе: 
дакладнасць праяуляецца на узроуш слова, а лaгiчнaсць выхoдзiць за межы 
слова у гaлiне выказвання, г. зн. на узpoунi сштакшчных aднoсiн. Лaгiчнaсць 
звязана з аргашзацыяй тэксту, яна пaвiннa прымяняцца у выступленнях, 
дакладах, лекцыях.

Дарэчнасць заключаецца у выкapыстaннi моуных сродкау з поунай 
адпаведнасцю тэме гаворю, сiтуaцыi, мэце выказвання, стылю маулення i iнш.

Чысцшя маулення найперш забяспечваецца адсутнасцю чужародных 
лггаратурнай мове элементау, адсутнасцю у iм слoу-пapaзiтaу (тыпу гм, э-э-э, 
ну, так сказацъ, як яго, гэта самае, значыцца i шш.), мясцовых слоу, 
дыялектызмау, прастамоуных лексем i выразау (тыпу быдта, ыгы, глядзъ), 
плеаназмау, тaутaлoгiй, жapгaнiзмaу, pусiзмaу, наватворау.

Багацце маулення -  разнастайнасць ужытых сродкау мовы, рэдкае iх 
паутарэнне; выказванне адной i той жа думк poзнымi мoунымi сpoдкaмi 
(ужыванне сiнoнiмaу, фpaзеaлaгiзмaу, прыказак, прымавак i г. д.).

Выразнасць маулення звязана з нагляднасцю, вобразнасцю, 
малюнкавасцю вербальнага афармлення думак, з умелым ужываннем эпiтэтaу, 
метафар, параунанняу (характэрна для мастацкага, публщыстычнага, 
гутарковага стыляу).

У навуковым i aфiцыйнa-спpaвaвым стылях экспpэсiя можа быць у тaкiх 
жанрах, як дыскушя, пaлемiкa, лекцыя, вуснае выступленне, pэцэнзiя i iнш., дзе 
патрабуецца ацэначная характарыстыка актуальных думак, пытанняу, 
палажэнняу, што абмяркоуваюцца у вусных паведамленнях i публiкaцыях.

В1ды маулення
1снуе мноства падыходау да азначэння вщау маулення, але сёння часцей за 

усе за аснову клашфшацьй бяруцца умовы кaмунiкaцыi:
1) па форме камушкацый мауленне бывае вусным i пiсьмoвым;
2) па кoлькaсцi удзельшкау знoсiн -  мaнaлaгiчнaе i дыялапчнае;
3) па кaмунiкaтыунa-сэнсaвых тыпах выдзяляюць мaуленне-aпiсaнне, 

мауленне-апавяданне i мауленне-разважанне.
Шсьмовае мауленне гiстapычнa заусёды было супрацьлеглым вуснаму, 

таму што у аснове тсьмовага маулення ляжаць багатыя кшжныя тpaдыцыi: 
пpaвiльнaсць, лaгiчнaсць, дакладнасць, выразнасць. Шсьмовае мауленне не 
цертць двухсэнсавасщ, недaклaднaсцi выражэння.

Вуснае мауленне адрозшваецца ад пiсьмoвaгa кaмунiкaтыунaй 
мэтазгоднасцю: сказы карацейшыя, чым у пiсьмoвым, таму што успрыманне
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вуснага маулення -  працэс больш складаны, чым успрыманне тсьмовага 
маулення. Больш эфектыуным з яуляецца тое мауленне, дзе гаворачы 
выкарыстоувае паралшгвютычныя сродк -  жэсты, м1м1ку, штанацыю.

Маналог -  разгорнутае выказванне адной асобы, якое звернута да 
слухачоу; мэтанаюраванае паведамленне, якое свядома уздзейшчае на людзей 
пры дапамозе мовы. Зносшы аратара з аудыторыяй адбываюцца з пэунай мэтай 
i у пэунай спуацьи. Аратар прыходзщь у аудыторыю з канкрэтным1 мэтамг 
шфармаваць слухачоу, пераканаць, прымусiць да пэуных дзеянняу або 
развесялiць iх. У адпаведнасцi з гэтым маналапчнае мауленне падзяляюць на 
тры асноуныя тыпы:

1) тфармацыйнае служыць для перадачы ведау: выступленнi, лекцыi, 
справаздачы, паведамленнi, даклады;

2) пераканаучае звернута перш за усе да пачуццяу, эмоцый слухача, 
мауленне-заклiк да дзеянняу, мауленне-пратэст. Сюды адносяцца i судовыя 
мауленнi. Пераканаучае мауленне вельмi выразнае i эмацыянальнае;

3) да займальнага маулення адносщца вiншавальнае, урачыстае, мауленне- 
наказ, пажаданне. Адна з асаблiвасцей займальнага маулення -  гэта уменне 
падаць iнфармацыю такiм чынам, каб у слухачоу з ,явiлася жаданне адказаць 
такiм жа чынам на пажаданне, вшшаванне. Паспяхова пабудаванае займальнае 
мауленне падцвярджае iсцiну: красамоуцам трэба нарадзщца.

Дыялог -  гэта форма маулення, пры якой адбываюцца зносшы памiж 
дзвюма або некалькiмi асобам^ Асноунай адзiнкай дыялогу з’яуляецца 
тэматычна звязанае дыялагiчнае адзiнства.

Мауленне-атсанне -  гэта паказ якой-небудзь з’явы рэчаюнасщ шляхам 
пералiчэння яго характэрных прыкмет або апiсанне аб’екта шляхам пералiчэння 
яго асаблiвасцей. Апiсанне можа быць разгорнутым, падрабязным i сцiслым, 
каротюм.

Мауленне-апавяданне -  гэта аповед пра падзеi з выкладам паслядоунасцi 
гэтых падзей, з’яу, дзеянняу, г. зн. апавяданне перадае дзеянне або стан, яюя 
змяняюцца, разгортваюцца у часе.

Мауленне-разважанне -  тып маулення, у яюм даследуюцца прадметы цi 
з’явы, раскрываюцца iх унутраныя прыкметы. Мауленне-разважанне можа 
быць выкладам, тлумачэннем або падцверджаннем якой-небудзь думю.

Практычная частка
Заданне 1. Перакладзще тэкст на беларускую мову. Выкажыце свае 

думк наконт ролi мовы у жыцщ чалавека.
В жизни каждого человека его язык имеет огромное значение. Человек 

сознает себя частью того народа, язык которого считает своим родным языком. 
Достаточно человеку забыть родной язык, как порвется связь его с народом, к 
которому он принадлежит... Наоборот, общность родного языка, напоминая о 
племенном родстве, связывает в одно целое людей, живущих в разных местах. 
Если во всех сферах жизни народа огромное значение имеет совместная работа

6



лиц, составляющих его, то отсюда ясно, какая роль в жизни народа 
принадлежит языку как фактору объединяющему.

Заданне 2. З дапамогай «Слоумка тшамоуных слоу» А. М. Булык 
вызначце паходжанне запазычаных слоу, растлумачце iх значэнне.

Ажыятаж, афшор, шатэка, комiваяжор, лобу ранцье, лапстыка, холдынг, 
канвершя, iмiджмейкер, iнсэрт, бюджэт, бущк, датацыя, дысконт, iнвентар, 
iмiдж, суб’ект, генезiс.

Заданне 3. Перакладзще сказы на беларускую мову.
1. Лучшее наслаждение, самая высокая радость -  чувствовать себя нужным 

и близким людям. (М. Горький) 2. Творческая работа -  это прекрасный, необы
чайно тяжёлый и изумительно радостный труд. (Н. Островский) 3. Врага унич
тожить -  большая заслуга, но друга спасти -  это высшая честь. (А. Твардов
ский) 4. Берегите молодость до глубокой старости, цените всё хорошее, что 
приобрели в молодые годы, не растрачивайте богатств молодости. (Д. Лихачёв)
5. И, посещая чужие земли, как бы ни восхищались мы их рукотворной и неру
котворной красотой, какое бы изумление ни вызывала в нас их устроенность и 
памятливость, душой мы постоянно на Родине. (В. Распутин) 6. Уровень общей 
и речевой культуры личности во многом определяется тем, как эта личность 
умеет пользоваться словарём. (В. Черняк)

Заданне 4. Зрабще тсьмовы пераклад на беларускую мову i выкажыце 
свае стауленне да наступнага выказвання К. Паустоускага:

«По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно 
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 вредоносен по самой 
своей сути потому, что его безразличие к языку объясняется полнейшим 
безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа».

Заданне 5. Перакладзще тэксты на беларускую мову, вызначце стыль 
тэкстау i моуныя сродт.

1. Своим происхождением слово «академия» обязано аттическому герою 
Академу, похороненному в священной роще вблизи Афин. Эту рощу назвали 
Академией, где в IV веке до н.э. философ Платон читал лекции своим учени
кам. Основанная им школа получила название Академия. В современном рус
ском языке этим словом называют высшее научное учреждение комплексного 
(Академия наук Республики Беларусь) или специализированного (Академия ар
хитектуры, Академия медицинских наук, Академия педагогических наук и др.) 
характера.

От слова «академия» образовано производное «академик». Официально 
академиком называют действительного члена Академии наук, а неофициально

7



или шутливо -  человека, который прекрасно знает своё дело или свободно ори
ентируется в какой-либо области знания.

2. Есть ещё одна азбука, названная именем её создателя. Это кириллица. О 
ней вы слышали. Она является одной из двух (другая -  глаголица) славянских 
азбук. Название «кириллица» происходит от имени выдающегося славянского 
просветителя Кирилла (Константина), который создал её на базе греческого 
письма в IX веке и вместе со своим братом Мефодием способствовал распро
странению славянской грамоты. В 1708 году указом Петра I кириллица была 
реформирована в гражданский шрифт, тот самый, которым напечатана эта кни
га. Г ражданский шрифт (гражданская азбука) лёг в основу болгарского и серб
ского алфавита, а также большинства алфавитов народов бывшего Советского 
Союза (осетинского, таджикского и других).

Заданне 6. Перапшыце, paccmaeiymu знак прыпынку. Складзце вуснае 
паведамленне на тэму урыука, заснаванае на сват разуменм жыцця, 
тчасця, прыроды.

Што ш кажы а жыццё ужо само па сабе ёсць радасць вялшае шчасце 
бясцэнны дар. Ёсць важныя дзве часцшы з яюх складаецца жыццё i яго глыбою 
сэнс i хараство чалавек i прырода. Бо нiколi не страцщь для нас щкавасщ 
чалавек бо праяуленне яго розуму бязмежна бо дароп яго не вызначаны бо 
формы яго жыцця i яго адносш да друпх людзей бясконца разнастайныя 
канчаткова не выяулены i нiколi не могуць стаць канчатковым^ А прырода! 
Колью вялшага здавальнення дае нам яна! Бо прырода найщкавейшая кшга, 
якая разгорнута прад вачамi кожнага з нас. Чытаць гэту кшгу умець адгадаць яе 
мнагалучныя натсы хiба ж гэта не ёсць шчасце? Адно толью шкада, што наша 
жыццё несузмерна малое для таго каб начытацца гэтай кшгай (Якуб Колас).

Заданне 7. Перакладзще прыведзеныя словазлучэнм з рускай мовы на 
беларускую, назавце адметныя рысы у  ix будове.

Бывший в употреблении, жить у моря, заведующий кафедрой, по случаю 
торжества, преуспевать в учёбе, рассказать по секрету, выбрать по своему 
вкусу, по всем направлениям, кричать во весь голос, по сообщению прессы, три 
раза в неделю, по закону, по моему мнению, по выбору, три интересных 
словаря, болеть гриппом, задание на дом, в конце концов, в 17 часов, ровным 
счётом.

Кантрольныя пытаннк
1. Што называецца культурай маулення?
2. Чым адрознiваюцца паняццi «мова» i «мауленне»? Што абазначае 

паняцце «мауленчая дзейнасць»?
3. Пералiчыце асноуныя камушкатыуныя якасцi маулення. Як вы 

разумееце iх?
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Тэма 2. Тэхшка i выразнасць маулення. Узаемадзеянне вербальных i
невербальных (жэсты, мт-йка, рухi) сродкау мауленчай дзейнасць 

Падрыхтоука да публiчнага выступлення. Асноуныя якасцi-паказчыкi 
паспяховага выступлення. Мауленчы этыкет i культура зносiн.

Тэарэтычная частка
Падчас вуснага маулення выкарыстоуваюцца не толькi вербальныя 

(слоуныя, моуныя) сродкi уздзеяння, а i так званыя невербальныя вiзуальныя 
сродкi зносiн, г. зн. нямоуныя, тыя, якiя успрымаюцца зрокава.

У працэсе камушкацый на невербальны канал, паводле розных звестак, 
прыпадае ад 45 % да 80 % шфармацый. 1снуе таксама меркаванне, што пры 
зносiнах памiж людзьмi пераважаюць невербальныя сродкi.

Да невербальных сродкау уздзеяння адносяцца:
У MiMira -  рухi твару, выраз твару;
У жэсты -  камушкатыуна скiраваныя дынашчныя рухi частак 
цела чалавека (галавы, рук, тулава, ног);
У манеры -  знешшя формы паводзiн;
У поза -  становшча цела чалавека у прасторы, манера стаяць.

Неабходна памятаць, што невербальнае узаемадзеянне з’яуляецца 
дадатковым iнфармацыйным i эмацыянальным сродкам камушкатыуных 
паводзiн чалавека.

Асноуныя функцый невербальных сродкау:
У несцi дадатковую iнфармацыю;
У дапауняць вербальнае паведамленне;
У рэгуляваць узаемадзеянне людзей падчас маулення.

Чалавек, якi выступае з прамовай, заусёды знаходзiцца у цэнтры увап i так 
цi шакш уздзейнiчае на слухачоу. Поспех публiчнага выступлення у многiм 
залежыць ад таго, накольк добра прамоуца ведае прадмет гаворю, наколькi 
дасканала прамова падрыхтавана i прадумана.

Этапы падрыхтоую да выступлення:
1. Выбар тэмы прамовы. Тэма можа быць акрэслена загадзя або яе 

вы^рае сам прамоуца. У гэтым выпадку трэба улiчваць свае веды па выбранай 
тэме, асабiсты вопыт, уменне прадбачыць, наколькi тэма уяуляе цiкавасць для 
слухачоу.

2. Вызначэнне мэты прамовы (прашфармаваць, растлумачыць; схiлiць 
або заклiкаць да пэунага рашэння, дзеяння; падбадзёрыць слухачоу, 
развесялщь, натхнiць).

3. Падбор, асэнсаванне i канспектаванне лiтаратуры.
4. Прадумванне кампазщьп (пабудовы, суадносiн памiж часткам^, 

складанне плана прамовы. Пасля вывучэння i канспектавання лiтаратуры трэба 
прадумаць кампазiцыю прамовы: якiмi словамi пачаць выступленне, як 
развiваць асноуныя тэзюы (палажэннi), якiя вывады зрабiць у заключэнш. 
Неабходна вызначыць парадак падачы матэрыялу, узаемаразмяшчэнне яго 
элементау (уступу, асноунай частю, заключэння) i скласцi план прамовы.
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5. Рэпетыцыя, прагаворванне прамовы.
Важнейшыя патрабаванш да дзелавога выступлення — канкрэтнасць i 

канструктыунасць. Неабходна пазбягаць расплыучатых, агульных фраз, а 
таксама незразумелых тэрмшау. Выступленне упрыгожвае правiльная 
штанацыя, змяненне тэмпу маулення, што мяняецца у працэсе маналога, 
вытрымлiванне пауз памiж важнымi думкамi або пасля ix выкладу. Слухачоу 
могуць раздражняць няправiльна вымауленыя словы, памылкова пастауленыя 
нацiскi, пауторы адных i тых жа слоу цi выразау (магчыма паутарэнне 
асноуных думак, але рознымi фразамi).

Мауленчы этыкет -  гэта выпрацаваныя правiлы мауленчых паводзiн, 
сютэма мауленчых формул. Веданне правiл мауленчага этыкету дазваляе 
чалавеку адчуваць сябе упэунена, натуральна у любой мауленчаи сiтуацыi, пры 
любых прафесiИна-дзелавыx абставшах. Захаванне мауленчага этыкету спрыяе 
умацаванню i павышэнню узроуню мауленчаи культуры ушх носьбiтау мовы.

Мауленчы этыкет мае нацыянальную спецыфiку. Веданне асаблiвасцяу 
этыкету свайго народа i народау iншыx краiн, яго мауленчых формул, 
валоданне спецыфiкаИ дзелавых стасункау дапамагаюць пры выкананнi 
прафесiИныx абавязкау, устанауленш кантактау з калегамi, партнёрамi, 
чыноушкам^

У беларускай мове гiстарычна склалюя наступныя вiды формул 
мауленчага этыкету:

зварот: спадар, спадарыня, спадары, спадарства, панове, сябра, дружа, 
сябры, калеп, каляжанкi, шаноуная грамада, таварыш (вайск.), паважаны, 
шаноуныя, щётка, дзядзька;

падзяка: Шчыры дзякуй! Вялiкi дзякуй! Вельмi удзячны вам!
знаёмства: Вельмi прыемна! Будзем знаёмы!
прывгганне: Добры дзень! Добры вечар! Добрай ранщы! Вггаю! 

Прывгганне!
разв1танне: Да пабачэння! Усяго найлепшага! Да сустрэчы! Усяго Вам 

добрага! Да заутра! Ш ча^ва! Пабачымся! Пакуль! Бывайце! Бывайце здаровы! 
Дазвольце з вамi развiтацца!

прабачэнне: Прабачце! Прашу прабачэння! Даруйце, калi ласка! 
Выбачайце! Не крыудуйце!

в1ншаванне: Вшитую Вас! Жадаю Вам! Дазвольце павшшаваць! Са 
святам! Дасылаю Вам свае вшшаванш!

згода, пацвярджэнне: Так. Вядома! Зразумела! Пэуна ж! Няма сумнення! 
Дамовшся! Прауда ваша!

пажаданне: Смачна есщ! Памагай Бог! Хай вам шчасцщь! Спору у працы! 
На здароуе!

ветл1васць: Дазвольце спытаць / запытацца (уваИсцi, сесцi, узяць)! 
Праходзьце, калi ласка! Запрашаем Вас! Як жыццё? Як здароуе? Як маецеся? 
Што новага?

на святы: Хрыстос уваскрос! З Новым годам i Калядамi (Раством)!
Вядома, нельга быць культурным чалавекам толькi на словах. Культура 

мауленчых паводзш фармiруецца у комплексе з маральнымi нормамi i

10



этычнымi npbiH^maMi грамадства: ветлiвасцю, карэктнасцю, далшатнасцю, 
сцiпласцю, абавязковасцю, натуральнасцю, yciM тым, што складае змест 
паняцця культура дзелавых зност.

Практычная частка
Заданне 1. Суаднясще фразеалагiзмы з Hacmyrnbrni cejuaHmbmHbmi 

групамг.
1) ‘перабольшваць ш т о-небудзь2) ‘падманваць’; 3) ‘абгаворваць каго- 

н., пляткарыць’; 4) ‘гаварыць глупства, пустасловщь’; 5) ‘гаварыць шчыра’:
З камара рабщь каня; перамываць костачю; брэша як лён чэша; лша 

фарбаваць; гнуць дугу гарадзщь плот; як перад богам; плесщ кашалi; паклаушы 
руку на сэрца; вярзщ грушы на вярбе; снег саломаю тушыць; мазаць дзёгцем; як 
на споведзк

Заданне 2. Патлумачце сэнс беларустх прыказак i прымавак пра 
мауленчую дзейнасць:

1. Не смейся з людзей -  смейся з сябе i сваiх дзяцей.
2. Хвалщца -  не касщь, рука не балщь.
3. Хто бае аб пагодзе, а хто аб прыгодзе.
4. Хто гаворыць -  сее, хто маучыць -  жне.
5. Еш пiрог з грыбамi i трымай язык за зyбамi.
6. Хлусня як алей -  выйдзе наверх.
7. Скажаш нягоднiкy пра вераб’я, а ён людзям -  пра каня.
8. Я брашу, як клш чашу, а ты прауду гаворыш, як плот гародзiш.
9. Хто хлусщь, той вып’е i закyсiць, а хто прауду кажа, той галодны 

ляжа.
10. Языком у Вшьш, а розумам за печчу.
11. З разумным пагавары -  розуму набярэшся, а з дурнем -  i апошш 

стращш.
12. Млын меле -  мука будзе, язык меле -  бяда будзе.
13. Конь вырвецца -  здагошш, а слова вырвецца -  не зловш.
14. Калi казау бабцы, то як усёй грамадцы.
15. Карову б’юць за зык, а бабу за язык.
16. Кумка кумцы па сакрэту, а кумка -  усяму свету.
17. Пустой птушю пустая песня.
18. Без прыказю i з лаую не звалiцца.
19. Выскачыу, як Пшп з канапель.
20. Расказвае, як з шсанага бярэ.

Заданне 3. Падбярыце да рускх этыкетных формул беларустя 
адпаведнш. Раскажыце, у  ятх абставтах яны ужываюцца.

1) Приятного аппетита! 2) Поклон вам! 3) Приветствую вас! 4) Моё почте
ние! 5) Добро пожаловать! 6) Как вы себя чувствуете? 7) Что слышно у вас? 8) 
Христос воскрес! -  Воистину воскрес! 9) Какими судьбами? 10) Сколько лет, 
сколько зим! 11) Как жизнь? -  Как в сказке! 12) Как дела? -  Как сажа бела! 13)
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Счастливого пути! 14) До (скорой) встречи! 15) (Ну) давай, пока! 16) Хлеб- 
соль! -  Милости просим!

Для даведак: 1) (Ну) давай, пакуль! 2) Ш ча^вай дароп! /Гладкай дароп 3) 
Да спаткання! / Да (хуткай) сустрэчы! 4) Хрыстос уваскрос! -  Сапрауды 
уваскрос! 5) Якiмi шляхам^ 6) Сыць Божа! -  Прошм! 7) Сардэчна запрашаем! 
8) Смачна есцi! 9) Чалом Вам! 10) Што чуваць у вас? 11) Як жыццё? Як 
маецеся? -  То бокам, то скокам! / Шчога сабе! 12) Як жывяце? / Як жыццё -  Не 
бяды / То так, то сяк! / Жывём, хлеб жуём! / То скачучы, то плачучы! 13) Маё 
шанаванне! 14) Як сябе адчуваеце / пачуваеце? / Як ваша здароуе? 15) Вггаю 
вас! / Мае вгганш! 16) Сем гадоу i памяцi няма! / Гады у рады!

Заданне 4. Прачытайце словы i спалучэнш слоу. Яшм з ix вы аддасце 
перавагу? Абгрунтуйце свой выбар.

Субяседаванне -  сумоуе -  суразмоуе -  гутарка; справа -  дзела; выстава -  
выстаука; умовы -  абставiны -  варуню; паражэнне -  параза; пануючы -  
панавальны; спажывецкая карзiнка -  спажывецк кошык; правiць краiнай -  
юраваць краiнай; ваеннаслужачы -  вайсковец; вынш -  наступствы -  паследкi; 
пасольства -  амбасада; падтсаушыяся -  падтсаныя -  падпiсанты; безупыннае 
навучанне -  навучанне нон-стоп -  неперарыунае навучанне -  няспыннае 
навучанне.

Заданне 5. Патлумачце наступныя фразеалагiзмы. Што вы ведаеце пра 
ix паходжанне?

Аупевы стайш, усмешка аугурау, бочка Данащ, валаамава аслiца (асёл), 
валтасарау пiр, ахiлесава пята, вочы Аргуса, двулт  Янус, каiнава пячатка, 
калос на глiняных нагах, лукулау шр, манна нябесная, памiж Сцылай i 
Харыбдай, праца Пенелопы, сады Семiрамiды, сiзiфава праца, Садом i Г амора, 
танталавы пакуты

Для даведак: бясконцая праца без карысцг; бясконцая праца; знак 
злачынства; празмерная раскоша; нешта прыгожае, цудоунае; небяспечнае 
месца; цяжкая бясконцая безвынковая праца; нешта велъмг неабходнае, 
жаданае; распуста; немагчымасцъ атрымання чагосъц жаданага; мауклгвы, 
пакорны чалавек, я к  нечакана выказау пратэст; зоркг, падазроны; бруднае 
месца; святкаванне перад вялгкай бядой; слабае месца; змоунщкая усмешка; 
нешта вел1чнае звонку, але слабае насамрэч; крывадушны чалавек.

Заданне 6. З дапамогай руска-беларускага слоушка перакладзще тэкст 
на беларускую мову i запшыце яго.

Двенадцать правил, соблюдение которых позволяет склонить людей к 
вашей точке зрения:

1. Единственный способ одержать верх в споре -  это уклониться от него.
2. Проявляйте уважение к мнению вашего собеседника. Никогда не 

говорите собеседнику, что он не прав.
3. Если вы не правы, признайте это быстро и решительно.

12



4. С самого начала придерживайтесь дружелюбного тона.
5. Заставьте собеседника сразу же ответить вам «да».
6. Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник.
7. Пусть ваш собеседник считает, что данная мысль принадлежит ему.
8. Искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения вашего 

собеседника.
9. Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других.
10. Взывайте к более благородным мотивам.
11. Драматизируйте свои идеи, подавайте их эффектно.
12. Бросайте вызов, задевайте за живое.

(По Д. Карнеги)

Заданне 7. Прачытайце газетны артикул. Паспрабуйце натсаць 
падобны тэкст на тэму «Недахопы культуры маулення i паводзт сучаснай 
студэнцкай моладзЫ.

На жаль, беларусюя б1знесмэны паказваюць не вельм1 добрую падрыхта- 
ванасць да перамоу, не задумваюцца над важнасцю таго, як правшьна весщ 
ператску. I кожны раз паутараюцца адныя i тыя ж грубыя i недаравальныя 
памылкт

Першая -  гэта спазненш без папярэджання.
Асноунае правша этыкету: калi вы спазняецеся на 10 хвшн, патэлефануй- 

це i папярэдзьце пра гэта. Калi на 30 -  перанясще сустрэчу, патлумачце прычы- 
ну i будзьце гатовыя да таго, што сваю вiну давядзецца нейкiм чынам 
загладзiць.

Тры дзелавыя рэсурсы, яюя цэняцца больш за усе: грошы, добрыя 
адносiны i час. Грошы можна зарабщь, добрыя адносiны паспрабаваць вярнуць, 
а час не вернеш школт

Яшчэ адно парушэнне этыкету -  не адказваць на паведамленш i iгнараваць 
лiсты ды званкт

Калi гаворка iдзе не пра рассылку спаму, неабходна адказваць на запыты i 
лiсты, якiя вы атрымлiваеце. Асаблiва калi у iх есць просьба або пытанне. Ад
казваць абавязкова. Нават калi ваш адказ «не» -  гэта адказ, а не незразумелая 
циттытня.

Скаргi наогул не могуць быць прадметам размовы у дзелавых колах щ са 
знаёмымi. Нiкога не щкавщь, чаму у вас не атрымалася нешта, нiкому не цiкава 
слухаць, што вы бедныя i няшчасныя, што у вас няма грошай. Размова павшна 
быць легкай. Не паглыбляйцеся у вiр песiмiзму i не цягнiце у яго свае атачэнне.

Беларусы не выконваюць дамоуленасцей. Спачатку бяздумна абяцаюць цi 
мэтанаюравана недагаворваюць, а потым адмауляюцца ад сваiх слоу цi робяць 
выгляд, што нiчога не было.

I яшчэ адзш «грэх» беларусау -  пашбрацтва. Часта даводзiцца чуць, што 
людзi у дзелавых колах без дазволу пераходзяць на «ты», выкарыстоуваюць 
прастамоуную лексiку ды i наогул паводзяць сябе так, быццам з суразмоуцам 
з,елi не адзiн пуд солу хаця вас прадставiлi адзш аднаму гадзшу таму. Гэта 
вельмi знiжае якасць дыялога. Параду тут можна даць простую: трымайце мар
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ку, паважайце свайго суразмоуцу. I нават каш пачынаюць «тыкаць» вам, адпа- 
вядайце свайму узроуню, не «тыкайце» у адказ.

Памятайце, што этыкет -  гэта далёка не збор правшау добрага тону на 
свецюх прыёмах щ у вялшм б1знесе. Этыкет -  гэта тое, што адбываецца з вам1 
кожны дзень (Па матэрыялах газеты «Наша шва»),

Кантрольныя пытанш:
1, Патлумачце паняцщ «вербальныя сродю» i «невербальныя сродю»,
2, З якiх этапау складаецца падрыхтоука публiчнага выступлення?
3, Што такое мауленчы этыкет? Акрэслще ролю мауленчага этыкету.
4, У чым заключаецца нацыянальная спецыфiка мауленчага этыкету?
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Тэма 3. Нормы беларускай лггаратурнай мовы. Правiльнасць маулення i 
моуныя нормы (лексiчныя, арфаэп1чныя, акцэнталагiчныя, 

словаутваральныя, марфалапчныя, сiнтаксiчныя).
Тыповыя мауленчыя памылкл

Тэарэтычная частка
Асноунай прыметай лггаратурнай мовы з’яуляецца яе нарматыунасць. 

Нормам1 лгаратурнай мовы называюцца прынятыя, агульнапрызнаныя i 
замацаваныя у моунай практыцы правшы вымаулення, словаужывання, 
напiсання. Афiцыйнае прызнанне нормы называецца кадыфiкацыяй, г.зн. норма 
фшсуецца у граматыках, даведнiках i слоушках.

23 лiпеня 2008 г. быу прыняты Закон Рэспублiкi Беларусь «Аб Правiлах 
беларускай арфаграфii i пунктуацьй», якi накiраваны на устанауленне адзiнства 
нормау пiсьмовай формы мовы i павышэнне моунай культуры грамадства, а 
таксама пашырэнне сфер ужывання роднай мовы. Для выбару правшьных, 
дапушчальных лпаратурных норм неабходна карыстацца адпаведным1 
слоушкам^

Унутры агульнай лггаратурнай нормы выдзяляюцца арфаграфiчныя, 
арфаэтчныя, граматычныя, словаутваральныя, лексiчныя, фразеалагiчныя, 
пунктуацыйныя i стылiстычныя.

Беларусюя л1таратурныя арфаэп1чныя нормы грунтуюцца на вызначаных 
прынцыпах вымаулення як асобных гукау, так i Гх спалучэнняу у межах слоу i 
на стыку апошнГх (ч-[ч] -  у  бел. мове, [ч’]  -  у  руск. мове, р  -  у  бел. мове толью 
цвёрды, у  руск. -  i цвёрды, i мякю; у  канцы п, б, м -  толью цвёрда, у  руск. мове -  
толью мякка: голуб -  голубь, насып -  насыпь; стэп -  степь, сем -  семь). 
Арфаэтчныя нормы дапауняюцца акцэнталапчным^ яюя заснаваны на 
правшьнай пастаноуцы нащску у слове, я к  служыць адначасова i фанетычнай 
прыкметай слова ва ушх мовах свету. Нащск у беларускай мове рухомы, ад- 
сюль i пэуныя цяжкасщ (у чэшскай мове -  на першым складзе, у польскай -  на 
перадапошшм, у французскай -  на апошшм).

Граматычныя (марфалагiчныя i сшта^ чныя) нормы патрабуюць 
правiльнага ужывання формау слова i спалучэння слоу у словазлучэннях, г.зн. 
рэгулююць выкарыстанне зменных часцiн мовы, граматычную сувязь слоу у 
сштакшчных канструкцыях.

Лекс1чныя нормы грунтуюцца на семантычных i стылютычных адценнях 
слоу, на выбары слоу для пэуных сiтуацый i кантэкстау. Напрыклад, нельга 
спалучаць рознастылёвую лексiку (сенатары раулi, кагорта мужыкоу), 
недарэчна ужываць рутзмы у беларускай лiтаратурнай мове (недахват кармоу 
-  недахоп i тш.).

Словаутваральныя нормы рэгулююць выбар словаутваральных сродкау, 
iх размяшчэнне i спалучэнне у складзе новага слова, патрабуюць выкарыстання 
толькi адпаведных мадэляу i тыпау пры словаутварэннi.

Фразеалапчныя нормы рэгулююць традыцыйнае, замацаванае практыкай 
ужыванне фразеалагiзмау. Пры гэтым абавязкова улiчваюцца структурна- 
граматычныя, семантычныя i спалучальныя асаблiвасцi фразеалагiзмау.
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Пунктуацыйныя нормы патрабуюць правiльнай пастаноую знакау 
прыпынку.

Стылiстычныя нормы вымагаюць правшьнага ужывання моуных сродкау 
у адпаведнасщ з выбраным тыпам i стылем маулення, а таксама канкрэтнай 
моунай ciтуaцыяй.

Тыповыя мауленчыя памылкл.
1. Няправшьнае ужыванне парошмау: эканомны гаспадар -  эканамгчныя 

санкцъи.
. Тауталопя -  мауленчая ciтуaцыя, пры якой паутараюцца адны i тыя ж 

(магчыма, аднакарэнныя словы): Беркут здабывае самую вялгкую здабычу.
3. Плеаназм -  зварот мауленне, пры яюм адбываецца дублiрaвaнне нейкага 

элемента сэнсу; збыткоунасць моуных сродкау: бясплатны падарунак.
4. Парушэнне лaгiчнacцi: Перада мной адкрыты усе шляхг на свеце. I  адзгн 

з ix -  педагог.

Практычная частка
Заданне 1. Знайдзще mazi3Mbi у  наступных сказах.

. Звoнкiя i гл ^ я  зычныя патрабуюць значнай трэшроую у вымауленш.
2. Утварэнне прыслоуяу цесна звязана з ix прaвaпicaм.
3. Агульнай падставай для раздзельнага натсання слоу з’яуляюцца 

прaмежкi пaмiж cпaлучэннямi лiтaр.
4. Вельмi цяжка i немагчыма перадаць аб’ём болю i цярпення, якiя 

перанесла Г родзеншчына у вайну.
5. Зара прылегла за пагоркам. Спакойна i щха наукола. I тoлькi адвечная 

зорка патхвае вечнacцi кола.
6. Плачуць кoнi у тумане, нiбы у сне. Г рае месяц на баяне песш мне.
7. Яны ycялялi у нас icкры нaдзеi на лепшае жыццё.
8. Наша планета зушм маленькая, i агонь, узшкшы на адным яе канцы, 

можа адразу aпaлiць другi.
9. Гарлахвацю прыйшоу да сябе у кaбiнет, абклау сябе кнiжкaмi i рaбiy 

выгляд, што i прачытае.
10. Нялёгка спачатку давялося Мшанору. У куце вicяць абразы, у сенцах 

парасяты.

Заданне 2. Знайдзще у  сказах несуадносныя, неаднапланавыя паняцщ.

1. Кожны год са свайго участка школа збiрaе багаты ураджай 
гародншы, caдaвiны, iншыx культур.

2. У гады вайны байцы i кaмaндзiры, кaмунicты i пiянеры зберaгaлi 
чырвоныя cцягi.

3 . Тэксты у асноуным узяты з мастацкай лiтaрaтуры, газет i часотсау.
4. У перыядычным друку, на кнiжныx пaлiцax грамадсюх i acaбicтыx 

бiблiятэк настаушкау у гэты час пaчaлi паяуляцца артыкулы, мaнaгрaфii, кнiгi 
В.У. 1вашына, у яюх аутар даследавау розныя праблемы лггаратуразнауства.
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5. У нашым калгасе гадуюць свшей, курэй, кароу i шшых птушак.
6. Прысутнiчалi 19 чалавек, а таксама 4 шспектары райана.
7. Прабач, як што не так было у сумеснай згодзе. Мае жытло -  тваё жытло. 

Прашу, прыходзь жа. У сказе нашага жыцця адпрэчым казусы: назоушкам ад 
сёння я, а ты -  выказшкам!

8. Варка пацалавала белагаловага Сауку i чатырохгадовую Нюрку i 
выйшла з хаты.

9. Розныя аспекты лiтаратурнай дзейнасцi В.Р. Бялшскага, у тым лiку i 
методыка вывучэння яго творчасцi у школе, неаднойчы прыцягвалi увагу 
даследчыкау.

10. Мова паэзп эканомная -  у параунанш з размоунай i у параунанш з 
iншымi вiдамi лiтаратуры.

Заданне 3. Знайдзще сэнсавую тауталогт i плеаназмы у  наступных 
сказах.

1. Перспектыва на будучае.
2. Расказваць сваю аутабiяграфiю.
3. Ёсць свабодная ваканшя.
4. Паступальны прагрэшуны рух наперад.
5. Цэлая бiблiятэка кшг.
6. Палётаушы па пакоi, верабей вылецеу праз акно i паляцеу да буслянкi.
7. Дзяучына весела засмяялася.
8. У анатацьй, змешчанай у зборнiку, знаходзiм такую характарыстыку: 

паэзiя Алеся Каско «шчырая у сваёй адкрытасщ».
9. Танкавая рота выгрузшася з эшалона з карпуснымi часцямi у канцы 

чэрвеня месяца.
10. Данша Афончанка яшчэ у жнiунi месяцы не збiрауся быць 

партызанам.

Заданне 4. Запшыце словы, расстауце нащск.
Рубель, жывща, выпадак, агрэст, пасланец, абламаны, вусы, акунь, 

драуляны, хрысцiянiн, чатырнаццаць, мармур, паабапал, маленью, крапiва, 
спiна, каменны, цяжар, фартух, нажнiцы, абагнуты.

Заданне 5. Вызначце сказы з марфалагiчнымi памылкамь
1. Белы гусь важна ходзщь па бабулшым двары. 2. Шырою стэп ляжау 

перад намi. 3. Мы пашыьш палiто у новым атэлье. 4. Здалёк вiдаць была шырока 
адчыненая дзвер. 5. Спелая малша так i цягнула да сябе.

Заданне 6. Прачытайце дзеясловы з суфшсам -ава- (-ява-), запомнще ix 
вымауленне i натсанне. З некаторымi (на ваш выбар) складзще сказы i 
запшыце.

Дыскутаваць, дэградаваць, фальшфжаваць, арыентаваць, прагназаваць, 
балансаваць, цытаваць, аналiзаваць, iранiзаваць, культываваць, кантактаваць, 
планаваць, групаваць, нацыяналiзаваць, прыватызаваць, дэклараваць,
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лквщаваць, акиматызаваць, перафразаваць, квалiфiкаваць, iнфармаваць, 
урбашзаваць, каталiзаваць, фунцыянаваць, ваенiзаваць, правакаваць,
фшшаваць, рэканструяваць, экспартаваць, iнспектаваць, дэбатаваць,
iмпартаваць, тыражаваць, iгнараваць, кантраляваць, тыпiзаваць, паразггаваць, 
фiнансаваць, рэагаваць, прафiляваць, ангажаваць, нерваваць, абстрагаваць.

Заданне 7. Звярнще увагу на дзеясловы з суфксам -ава- (-ява-), -ipaea- (- 
ыраеа-) i ix амашмтнае ужыеанне. Складзще з mi слоеазлучэнш.

Апашраваць -  апанаваць, фардправаць -  фармаваць, пашраваць -  
панаваць, парыраваць -  парываць, тушыраваць -  тушаваць, паслраваць -  
пасаваць, паз1раваць -  паз1раць, камандз1раваць -  камандаваць, газ1раваць -  
газаваць, в1з1раваць -  в1заваць, парадз1раваць -  парадаваць, букслраваць -  
буксаваць.

Заданне 8. Запшыце па-беларуску.
Абсорбировать, аккомпанировать, амнистировать, баллотироваться, 

бальзамировать, датировать, дирижировать, жестикулировать, забетонировать, 
забронировать, задекорировать, имитировать, импровизировать, 
инструктировать, пульсировать, систематизировать, спекулировать, 
телеграфировать, фантазировать, фигурировать, характеризовать, 
циркулировать, электрифицировать, эмалировать, яровизировать.

Заданне 9. Выпрауце мауленчыя памылт у  словазлучэннях. Адкажыце, у  
вышку чаго яныузмклг?

Карэнны абарыген, свабодная ваканшя, калега па рабоце, прэйскурант цэн, 
мая аутабiяграфiя, турыстычны кемпiнг, аргашзаваць арганiзацыю, 
супращуляцца супраць, наблiзiцца блiжэй, малады юнак, першая прэм’ера.

Заданне 10. Складзще словазлучэнш, спалучыушы паронмы з 
адпаведным1 па сэнсе словaмi у  дужках.

Асабюты, асабовы, асаблiвы (лес, рахунак, склад, справа, выгляд); 
асобны, асобы (батальён, брыгада, прылада, аддзел); балотны, балоцiсты (вада, 
птушка, бераг, мясцовасць); буржуазны, буржуйсю (рэспублша, урад, раскоша);г
вадзяшсты, вадзяны, водны (снег, хмара, лiлея, гладзь, роунядзь); варыянтны, 
варыяцыйны (формы, рад, вььичэнне); вераснёвы, верасовы (сонца, галшка);

г  г

вымераны, вымерны (участак зямлу велiчыня, рулетка); вытворны, вытворчы 
(касая, план, майстэрня); гарысты, горны (мясцовасць, вадапад, камбайн); 
грамадзянскi, грамадсю (работа, жыццё, вопратка); гуманiстычны, гуманныг г
(1дэ1, прафеспя); даказальны, даказаны, доказны (палажэнне, злачынства, 
тэарэма, аргументацыя); даследчыцкi, даследчы, доследны (дзейнасць, цэнтр, 
гаспадарка); дзейны, дзейсны (сродак, рэакцыя, чалавек); дэманстратыуны, 
дэманстрацыйны (паводзшы, лозунгi, зала); ёдзiсты, ёдны (пах, настойка); 
запаведны, запаветны (зона, звычай, словы); iнкубатарны, iнкубацыйны 
(станцыя, перыяд); клiматалагiчны, клiматычны (умовы, фактар); лшеены,
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лшейны (люток, геаметрыя, дыспетчар); эканам1чны, эканомны (адраджэнне, 
санкцьй, гаспадар).

Заданне 11. Падбярыце да назоунтау прыметнш, словазлучэнм 
затшыце. У выдзеленых словах пастауце нащск, дапшыце прапушчаныя 
лЬтары. Утвораныя словазлучэнт перакладзще на рускую мову i затшыце. 
Пры неабходнасщ карыстайцеся беларуска-рускм i арфаграфiчным 
слоуткамi.

Узор: Прыгожы бэз -  красивая сирень, шырок стэп -  широкая степь.
Ляукошя, чарот, ядл...вец, глог, дзьмухавец, таполя, рамонак, в...ргтя, 

гваздзш, асака, мацярдушка, касцянщы, шыпшына, шчауе, л .п у х , лубш, буяю, 
ляшчына, сунщы, трыснёг, чаб.р , язмш, ялша, верас, гарбуз, збожжа, кавун, 
ружа, канюшына, цыбуля, каляндра, лшея.

Кантрольныя пытаннк
1. Пераичыце нормы беларускай лггаратурнай мовы.
2. Патлумачце сутнасць асноуных мауленчых памылак (са сва1м1 

прыкладам^.

Тэмы рэфератау i вусных паведамленняу
1. Мова -  духоуны скарб народа.
2. Мова -  адзенне душы чалавека.
3. Моуная штуацыя у сучаснай Беларуси
4. Бшнгазм у розных крашах свету.
5. Мая будучая прафешя.
6. Ветэрынарная этыка.
7. Тэхшчны прагрэс i экалопя.
8. Сапраудныя каштоунасщ.
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Тэставыя заданш

1. Адзначце слова, у яюм парушаны нормы вымаулення:
а) [н’а] быу;
б) [з]гiнаць;
в) ва[к]зал;
г) ра[з’]бщь.

2. Адзначце слова, у яюм парушаны нормы вымаулення:
а) э[к]замен;
б) [н’а] быу;
в) [с’]нег;
г) [н’а] ведау.

3. Адзначце слова, у яюм нащск пастаулены няправiльна:г
а) адзшаццаць;

г

б) за руку;
г

в) тытул;
г

г) статут.

4. Адзначце слова, у яюм нащск пастаулены правшьна:
г

а) навша;
г

б) чатырнаццаць;
г

в) грамадзянш;
г

г) квартал.

5. Адзначце слова, у яюм нащск пастаулены няправшьна:
г

а) дакумент;
г

б) даследаванне;
г

в) каменны;
г

г) феномен.

6. Адзначце слова, у яюх нащск пастаулены няправшьна:
г

а) дыспансер;
г

б) буйны;
г

в) эксперт;
г

г) даследаванне.

7. Адзначце, у яюм выпадку не парушана норма лекшчнай спалучальнасщ:
а) даходлiвае месца;
б) дзелавггая гутарка;
в) уласная гаспадарка;
г) ледшковы позiрк.
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8. Адзначце сказ, у яюм сустракаецца тауталопя:
а) Неацэнную дапамогу у прадказаннi надвор’я могуць аказаць мнопя 

жывёлы, якiх мы добра ведаем.
б) З самай ранщы дзьмуу халодны вецер.
в) Добрае слова людзей збiрае, а благое разганяе.
г) Нядауна была арганiзавана новая грамадская аргашзацыя.

9. Адзначце сказ, у яюм сустракаецца тауталопя:
а) Каралёк -  самая маленькая птушка нашых лясоу.
б) Сом аддае перавагу глыбоюм вiрам i цiхiм ямам, дзе жыве амаль цэлы

год.
в) Ужо на друп дзень пасля вызвалення Г омеля был вызвалены Чачэрск i 

Уваравiчы.
г) Дзейнасць чалавека не абыходзщца без асабiстых эмацыянальных 

перажыванняу.

10. Адзначце, у яюм выпадку не парушаны нормы лексiчнай 
спалучальнасцi:

а) гарысты камбайн;
б) вытворчая аснова слова;
в) шкубацыйны перыяд;
г) даверлiвая грамата;

11. Адзначце, у яюм выпадку парушаны нормы лекючнай спалучальнасцй
а) гарыстая мясцовасць;
б) грамадская праца;
в) уласнщю светапогляд;
г) лiнеены дыспетчар.

12. Адзначце выраз, у яюм фразеалапзм ужыты з памылкай:
а) бачыць на свае вочы;
б) хлопец -  аршын з шапкаю;
в) упёрся як баран на новыя вароты;
г) жылi душа у душу.

13. Адзначце сказ, у яюм парушана лагiчнасць маулення:
а) Арганiзатары фестывалю разлiчваюць атрымаць грошы ад продажу 

бшетау i спонсарау.
б) Калi чалавека параунаць з дрэвам, то памяць i будзе тымi каранямi, якiя 

даюць сiлу, непахiсную апору чалавечай дзейнасщ.
в) У час збору грыбоу трэба умела адрознiваць ядомыя грыбы ад 

неядомых.
г) Жывёлагадоуля -  крынща мясной i малочнай прадукцый.
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14. Адзначце сказ, у яюм парушана лапчнасць маулення:
а) Сланцы -  дрэвы з плаг1ятропным1 парасткам1, яюя сцелюцца па зямл1.
б) Рызобп -  клубеньчыкавыя бактэры1.
в) Боты вырабляюцца са скуры заказчыка.
г) Самае вялкае з беларуск1х азёр -  Нарач.

15. Адзначце сказ, у яюм сустракаецца плеаназм:
а) Аплата -  згодна з прэйскурантам цэн.
б) Hi адзш месяц так не багаты грыбам1, як жшвень.
в) У кожным з падстыляу навуковага стылю ёсць свае асаблiвасцi.
г) Тэзiс -  гэта сцвярджэнне, якое патрабуе абгрунтавання .

16. Адзначце сказ, у яюм парушана лапчнасць маулення:
а) Дзейнасць фшаматау i фшарэтау натхняла мнопх шсьменнкау i паэтау.
б) Зубр -  адзш з найбуйнейшых прадстаункоу сучаснай беларускай 

фауны.
в) Каля самага берага рэчю расла стройная бяроза.
г) Лiчыцца, што актыуны слоушкавы запас сучаснага адукаванага чалавека 

павшен дасягаць 10-13 тысяч розных слоу i выразау.

17. Адзначце, у яюм выпадку не зроблена памылка пры пабудове 
складаных сказау:

а) Ушчваючы памылкi, падбiраюцца тэксты, яюя змяшчаюць цяжкiя для 
вучняу арфаграмы.

б) Не сядзелася у хаце вясною Алеш -  забывалася гора, блукаючы у лесе.
в) У калгасе гадуюць свiней, курэй, кароу i шшых птушак.
г) Збiранне i вывучэнне фальклору -  невычэрпнай крынiцы вуснай 

народнай творчасщ -  заусёды застаецца у цэнтры увагi вучоных i пiсьменнiкау.

18. Адзначце, з яюм словам не спалучаецца слова ганаровы:
а) хлопец;
б) прэзщыум;
в) госць;
г) вахта.

19. Адзначце сказ, у яюм парушаецца дакладнасць маулення:
а) Мнопя беларускiя пiсьменнiкi звярталiся да тэмы бацькоускага кахання 

да дзяцей.
б) Нават глупства можа набыць славу мудрасщ, каля яму не пярэчыць.
в) Нявыказаная сёння прауда можа застацца нявыказанай нiколi.
г) Лшайшю -  групы найнiжэйшых раслш, утвораных сiмбiёзам грыба i

водарасщ.

20. Адзначце, з якiм словам не спалучаецца слова дробны:
а) лку
б) дожджык;

в) жывёла;
г) шляхта.
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