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НАВУЧАННЕ НОРМАМ УЖЫВАННЯ НАЗОЎНІКАЎ НА ЎРОКАХ 

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ХІ КЛАСЕ: 

СКЛАНЕННЕ НАЗОЎНІКАЎ 

 

У. П. Саўко 

 

 Усе скланяльныя назоўнікі ўжываюцца ў маўленні ў пэўным склоне, 

прычым у межах аднаго склону могуць быць і варыянтныя формы, 

напрыклад вачамі і вачыма. Каб не дапускаць граматычных памылак пры 

скланенні назоўнікаў, неабходна дакладна ведаць, якія канчаткі маюць 

назоўнікі ў той ці іншай склонавай форме. 

Пры актуалізацыі ведаў пра склонавыя канчаткі назоўнікаў 1-га 

скланення асаблівую ўвагу пажадана звярнуць на формы давальнага, 

творнага і меснага склонаў. Працу можна начаць з аналізу наступнай 

табліцы: 
Склон Аснова 

на цвёрды  

зычны 

на зацвярдзелы  

зычны 

на мяккі  

зычны 

на -г, -к, -х 

Д. нів-е 

вадз-е 

бур-ы 

сястр-ы 

вол-і 

зямл-і 

кніз-е, рац-э 

вёсц-ы, страс-е 

Т. ні в-ай (-аю) 

вад-о й (-ою) 

бу  р-ай (-аю) 

сястр-о й (-ою) 

во л-яй (-яю) 

зямл-ёй (-ёю) 

кні  -ай (-аю), рак-о й (-ою) 

вёск-ай (-аю), стра -о й (-ою) 

М. (на) нів-е 

(на) вадз-е 

(аб) бур-ы 

(аб) сястр-ы  

(на) вол-і 

(на) зямл-і 

(аб) кніз-е, (на) рац-э 

(аб) вёсц-ы, (на) страс-е 

Працуючы з табліцай, вучні ўспомняць, што ў формах давальнага і 

меснага склону адзіночнага ліку выбар канчаткаў залежыць ад характару  

асновы, а ў формах творнага склону – ад месца націску. 

Удасканаленню ўмення правільна ўтвараць склонавыя формы назоўнікаў 

1-га скланення будзе садзейнічаць наступнае практыкаванне: 

Запішыце назоўнікі першага скланення, якія абазначаюць прадметы, 

што вывучаюцца ў ХІ класе. Утварыце і запішыце формы давальнага, 

творнага і меснага склонаў адзіночнага ліку гэтых назоўнікаў. 

Другое практыкаванне па гэтай тэме пажадана даць на супастаўленне 

формаў назоўнікаў у месным склоне ў беларускай і рускай мовах, звярнуўшы 

асаблівую ўвагу на чаргаванне зычных у аснове слоў, запісаных па-

беларуску: 

Запішыце словы па-беларуску. Абазначце склон і канчаткі назоўнікаў, 

падкрэсліце зычныя, якія чаргуюцца ў аснове.  

Доро а  – на доро е, республика – по республике, кни а – в кни е, 

фабрика – при фабрике, шапка – в шапке, но а – на но е, рука – в руке, 

посадка – при посадке, ду а – на ду е, река – в реке, уборка – на уборке, 

лодка – в лодке. 

Затым вучням можна прапанаваць спісаць наступныя сказы, афармляючы 

іх у адпаведнасці з арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі нормамі і ставячы 

назоўнікі, што ў дужках, у патрэбным склоне: 
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1. У нейкай (насцяро а) замерлі вакол кашлатыя б..розы  (І. Пташнікаў). 

2. У (вёска) малая звілістая рэчка пачала ўздымацца заліваць двары 

(Я. Брыль). 3. У в..чэрняй (цішыня) звіняць імклівыя руч..йкі (Т. Хадкевіч). 

4. I ў  этую вясну на (стра а) сваёй  аты л..снік убачыў пры ожую пару 

буслоў (У. Дубоўка). 5. А на (зямля), дзе вокам кінь, цвіце рунее рунь ба ата 

(Я. Купала). 6. Круча над Дзвіной абрывалася стромай карычневай сц..ной і 

толькі (ў)нізе пры самай  (рака) заканчвалася пакатым 

(шаўкавіста)зялёным с ілам (Т. Хадкевіч). 7. На доў ай абсаджанай 

старымі таполямі (вуліца) было ці а і б..злюдна (В. Вольскі). 

Як паказваюць шматлікія назіранні, вельмі многа граматычных памылак 

дапускаюць школьнікі пры ўжыванні назоўнікаў 2-га скланення ў форме 

роднага склону адзіночнага ліку, сустракаюцца парушэнні марфалагічных 

нормаў і пры ўтварэнні формаў творнага і меснага склонаў. Таму вывучэнне 

тэмы “Назоўнікі 2-га скланення” з пункту гледжання засваення 

марфалагічных нормаў мэтазгодна пачаць з аналізу наступнай табліцы з 

мэтай агульнага ўзнаўлення ведаў старшакласнікаў пра тое, якія склонавыя 

канчаткі маюць назоўнікі 2-га скланення ў родным, творным і месным 

склонах: 

Склон Аснова 

на цвёрды зычны на зацвярдзелы зычны 

Р. 

Т. 

М. 

стал-а      сад-у              сын-а 

стал-ом      сад-ам            сын-ам 

(у) стал-е    (у)  садз-е     (пры)  сын-е 

даждж-у          мор-а            сябр-а             

даждж-ом         мор-ам        сябр-ам 

(на) даждж-ы   (у)  мор-ы   (пры)  сябр-у 

 

Склон Аснова 

на мяккі зычны на –г, -к, -х 

Р. 

Т. 

М. 

 осц-я              цен-ю       жыцц-я        

 осц-ем            цен-ем       жыцц-ём 

(пры)  осц-ю   (у) цян-і    (у) жыцц-і 

лу -у             чалавек-а         павер -а             

лу -ам          чалавек-ам         павер -ам 

(на) луз-е     (аб) чалавек-у   (на) паверс-е 

 

Затым старшакласнікам неабходна нагадаць, што ў родным склоне 

адзіночнага ліку канчатак -а (-я) уласцівы: а) назоўнікам мужчынскага роду, 

якія абазначаюць асоб, жывых істот: чалавека, аленя; канкрэтныя прадметы: 

стала, медаля; установы, арганізацыі, прадпрыемствы: універсітэта, 

тэатра, завода; населеныя пункты, геаграфічныя і астранамічныя назвы: 

 орада, Гомеля, Марса; адзінкі вымярэння, навуковыя тэрміны, спартыўныя 

паняцці: кіла рама, дзеяслова,  акея; б) назоўнікам ніякага роду: воблака, 

жыцця, акна, поля. 

З канчаткам -у (-ю) ужываюцца назоўнікі мужчынскага роду, якія   

абазначаюць: а) рэчывы, матэрыял, хімічныя элементы і злучэнні: мёду, 

пяску, алюмінію, бензіну, але:  леба, аўса; б) зборныя  прадметы: лесу,  аю; 

в) абстрактныя паняцці, якасці, дзеянні, стан: вопыту,  ераізму, ру у, 

адпачынку; г) з'явы прыроды: дажджу,  рому, а ню; д) прасторавыя 

паняцці: стэпу, краю, лу у; е) навуковыя тэорыі, вучэнні, грамадскія 

фармацыі: рэалізму, дарвінізму, феадалізму. 
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Для ўдасканалення ўмення правільна ўтвараць формы роднага склону 

назоўнікаў 2-га скланення выкарыстоўваюцца практыкаванні, пры выкананні 

якіх вучні павінны не толькі не парушыць марфалагічныя нормы, але і 

растлумачыць, чаму менавіта з такім канчаткам ужываецца адпаведны 

назоўнік: 

1. 3 назоўнікамі, што ў дужках, утварыце і запішыце словазлучэнні. 

Вызначце склон назоўнікаў, растлумачце ўжыванне іх канчаткаў. 

Выйшлі з (лес, дом, сад, музей); с аваліся ад ( олад, сябар, сне , вора ); не 

купілі (цукар,  леб, шакалад, авёс); шум (вецер, акіян, дождж, матор); не 

адчувалі (боль, стра , сорам). 

2. Прачытайце прыказкі, ставячы назоўнікі, што ў дужках, у 

неабходнай форме. Растлумачце ўжыванне канчаткаў гэтых назоўнікаў. 

1. Зіма без (сне ) – восень без ( леб). 2. Лепш мець лішня а (сябар), чым 

лішня а (вора ). 3. Век пражыў, а (розум) не нажыў. 4. (Мёд) не накачалі, а 

пчол узлавалі. 5. Чалавек без (запас)  іне да (час). 

3. Спішыце сказы, дапісваючы патрэбныя канчаткі назоўнікаў і 

расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку.  

1. Паўз даро у пайшлі кусты алешнік.. і лазняк.. за імі паўстаў пералесак 

(Т. Хадкевіч). 2. Пасыпаліся буйныя кроплі даждж.. упала некалькі  алак 

 рад.. (Я. Колас.) 3. У канцы лістапад.. 1943  од.. была вызвалена мая 

радзіма вёска Ганшын (К. Кірэенка). 4. Ён успомніў што Апейка з сама а 

пачатк.. не таіў што не верыць у поспе   эта а с од..  (I. Мележ). 5. 3 

за ад.. ў твар дзьмуў сцюдзёна-калючы вецер (М. Ткачоў). 6. Дзед Талаш 

набіў стрэльбу (ў,у)сыпаў шчодрую порцыю пора .. і залажыў у рулю кру лую 

алавяную кулю (Я. Колас). 7. Недалёка ад  орад.. праз якія пятнаццаць 

кіламетраў мінчан сустракае зона адпачынк.. (У. Юрэвіч). 

На гэтым уроку пажадана  звярнуць увагу і на тое, што некаторыя 

назоўнікі мужчынскага роду ў залежнасці ад лексічнага значэння ў родным 

склоне могуць мець канчаткі –а (-я)  і  -у (-ю):  спыніліся  каля дуба  

(прадмет) — шафа з дубу (матэрыял),  сустрэліся каля пера ода 

(прадмет) — адпачывалі пасля пера оду (дзеянне), пасля чаго прапанаваць 

адзінаццацікласнікам скласці па два словазлучэнні ці сказы з наступнымі 

мнагазначнымі назоўнікамі, ставячы іх у родным склоне адзіночнага ліку (у 

адным выпадку назоўнік павінен ужывацца з канчаткам –а (-я), у другім — з 

–у (-ю)): клён, пад’езд, народ, завод, лістапад, пейзаж, пропуск, арэ . 

Выконваючы наступнае практыкаванне, школьнікі павінны прачытаць 

сказы, знайсці назоўнікі мужчынскага роду, якія ўжываюцца з канчаткамі, не 

адпаведнымі норме, і выправіць граматычныя памылкі: 

1. Апошнія клубы ранішня а тумана с аваліся ў ла чына . 2. Каля 

мясцова а клубу ўжо сабралася мно а народа. 3. Дзеці ў школе вывучалі 

правілы дарожна а ру а. 4. Уначы была завея і намяло мно а сне а. 5. Лось 

пастаяў і павольна пайшоў у  лыб леса. 6. Сябры сустрэліся каля ўва оду. 

Належную ўвагу пры вывучэнні тэмы трэба ўдзяліць і меснаму склону. 

Неабходна актуалізаваць веды вучняў пра тое, што ў месным склоне: 1) з 

канчаткам –е ўжываюцца назоўнікі на цвёрдую аснову і г, х, якія чаргуюцца з 
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з, с: акно — на  акне,   бера  — пры  беразе, вер  — на  версе; 2) канчатак –і 

ўласцівы назоўнікам з мяккай асновай:  ай — у  аі, жыццё — пры жыцці; 

канчатак –ы — з асновай на зацвярдзелы: дождж — на дажджы, мора —у 

моры; 3) канчатак –у (-ю) маюць назоўнікі з асновай на г, к, х, якія не 

чаргуюцца з з, с: парк — у парку, подзві  — аб подзві у, шля  — на шля у, а 

таксама назоўнікі, што абазначаюць асобу чалавека: пры бацьку, аб  ерою, 

пры Андрэю, аб Мележу. Назоўнікі з цвёрдай асновай, што абазначаюць асоб, 

ужываюцца з канчаткам –е: аб сыне, пры браце, аб Коласе.  

Першае практыкаванне на ўжыванне назоўнікаў у форме меснага склону 

даецца на беларускамоўным матэрыяле. Напрыклад:  

Спішыце сказы, афармляючы іх у адпаведнасці з арфаграфічнымі 

нормамі і ставячы назоўнікі, што ў дужках, у месным склоне адзіночнага 

ліку. Растлумачце ўжыванне канчаткаў гэтых назоўнікаў. 

1. Цэлы  ай старасвецкі  дубоў раскінуўся на (бера ) Нёмана (Я. Колас). 

2. У дру ой палове XI ста оддзя ў (міжрэчча) Свіслачы і Н..мі і на 

(не)вялічкім (узвышша) быў збудаваны драўляны замак-крэпас(?)ць 

(У. Юрэвіч). 3. Жыццё пры (Андрэй) так і не прынесла спако.. старой 

жанчыне (У. Карпаў). 4. Маладая раслінка стаяла пры (лес) у (поле) 

(Я. Колас). 5. На (двор)  уляе м..целіца, а ў мяне ў (пакой) восе(н,нн)ю па не 

(Р. І наценка). 6. На (свет) лепша а кутка н..ма, чым той куток, дзе маці 

нарадзіла (Н. Гілевіч). 7. Ледзь ступілі на двор, на ( анак) паявіўся Міканор 

Глушак (I. Мележ). 

Большасць памылак ва ўтварэнні формаў меснага склону тлумачыцца 

ўплывам рускай мовы, таму наступнае практыкаванне мае на мэце падбор 

беларускіх адпаведнікаў да рускіх словазлучэнняў, каб вучні лепш зразумелі 

адрозненні ва ўтварэнні адпаведных формаў у беларускай і рускай мовах: 

Запішыце словаформы па-беларуску. Абазначце канчаткі і націскі. 

В сне у, на краю, о сыне, в  араже, на лу у, в ла ере, на оре е, об успе е, на 

бере у, в саду, на корабле, в це у, на ремне. 

Шмат памылак дапускаюць школьнікі і пры скланенні прозвішчаў, таму 

дарэчнай будзе інфармацыя пра тое, што імёны і прозвішчы, якія належаць 

асобам мужчынскага полу і канчаюцца на зычны, скланяюцца як адпаведныя 

агульныя назоўнікі другога скланення са значэннем асобы: Андрэй 

Лабановіч, Андрэя Лабановіча, Андрэю Лабановічу і г. д. Прозвішчы на 

зычны, якія належаць асобам жаночага полу, не скланяюцца: Алена 

Лабановіч, Алены Лабановіч, Алене Лабановіч. Як агульныя назоўнікі 

другога скланення скланяюцца рускія і беларускія прозвішчы на –оў(-аў),      

-еў(-ёў), -ін(-ын), але ў творным склоне адзіночнага ліку яны маюць 

канчатак –ым, уласцівы прыметнікам: Мі айлаў, Мі айлава, Мі айлаву, 

Мі айлава, Мі айлавым, пры Мі айлаву. Іншамоўныя прозвішчы на –ін      

(-ын), -ан тыпу Дарвін у творным склоне ўжываюцца з канчаткам –ам: 

Чаплінам, Труманам. 

Пры ўжыванні пэўных геаграфічных назваў таксама часам дапускаюцца 

граматычныя памылкі: Гэта вёска недзе за Лоевым. Таму вучням пажадана 

напомніць, што са склонавымі канчаткамі, уласцівымі назоўнікам другога 
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скланення, ужываюцца ўласныя назоўнікі мужчынскага роду, што 

абазначаюць геаграфічныя і астранамічныя назвы: Крым — у Крыме, 

Месяц — на Месяцы, Бы аў – за Бы авам, Жлобін – за Жлобінам, а таксама 

ўласныя назоўнікі — назвы гарадоў, вёсак, рэк, якія маюць форму ніякага 

роду: Жодзіна — у Жодзіне, Заазер’е — у Заазер’і, Дняпро — у Дняпры. 

Фарміраванню ўмення ўжываць названыя групы ўласных назоўнікаў у 

адпаведнасці з марфалагічнымі нормамі будуць садзейнічаць наступныя 

практыкаванні: 

1. Спішыце, раскрываючы дужкі. 

Ганарымся (Васіль Быкаў), адпачывалі пад (Лоеў), злавілі ў (Дунай), 

успаміналі (Арцём Баравік), патэлефанавалі (Аляксандр Дзямчук), 

падарожнічаў па (Са алін), вучыўся ў (Маладзечна), дачка (Сяр ей Адамовіч 

і Воль а Адамовіч), з паслом (Дэвід Мэрвін), з журналістам (Франклін 

Шэкрын), з банкірам (Біл Ролтан). 

2. Запішыце 10 назоўнікаў на –оў(-аў), -еў(-ёў), -ін(-ын), пяць з якіх 

абазначалі б прозвішчы беларускіх пісьменнікаў, пяць – назвы населеных 

пунктаў Беларусі. Складзіце з гэтымі словамі сказы, выкарыстоўваючы 

назоўнікі ў форме творнага склону. 

Пажадана, каб апошняе практыкаванне па тэме мела комплексны 

характар, для чаго яго лепш даць на аснове тэксту. Напрыклад: 

Прачытайце тэкст, вызначце яго тэму і стыль. Знайдзіце ў тэксце 

моўныя сродкі, характэрныя для гэтага стылю. 

Спішыце тэкст, афармляючы яго ў адпаведнасці з арфаграфічнымі, 

пунктуацыйнымі і марфалагічнымі нормамі. Падкрэсліце назоўнікі 

другога скланення, растлумачце ўжыванне іх канчаткаў. 

Над ускрайк.. лес.. дзе пачыналіся жоўтыя п..скі зазв..нела песня 

л..сно а жаваранк.. . Ён першы тут вітаў нады од дн.. і песня 

расплывалася ў маўклівым паветр.. звонам тонка а дара о а метал.. . 

Здавалася (у,ў)сё навокал зан..мела зачараванае цудоўнымі трэл..мі  эта а 

вольна а жы ар.. ўзлескаў і пя(сч,шч)аны  пустак між ляс.. . Снуючы 

высока ў небе раняла птушка мя..кія ласкавыя мелодыі сатканыя са звон.. 

срэбраны  струн з булькатанн.. л..сны  ручайкоў з шола .. красак. І (у,ў)се 

 этыя тоны спл..таліся так  арманічна-св..еасабліва ў песні л..сно а 

жаваранк.. што яна да одзіла да самы   лыбінь сэрц.. і калы ала самыя 

тонкія струны душы. (Паводле Я. Коласа) 

Як паказвае практыка, асаблівых складанасцей пры ўжыванні формаў 

назоўнікаў 3-га скланення ў вучняў не ўзнікае. Пэўныя цяжкасці 

з’яўляюцца толькі пры ўтварэнні і напісанні формаў творнага склону. Таму 

пры актуалізацыі ведаў пра склонавыя формы назоўнікаў 3-га скланення 

неабходна звярнуць увагу на тое, што ў творным склоне можа адбывацца 

падаўжэнне зычных асновы: маладосць – маладосцю, верф – верф’ю, але 

лань – ланню, ціш – цішшу. 

Практыкаванні на ўтварэнне формаў роднага склону пажадана даваць у 

пісьмовай форме, паколькі пры іх выкананні ажыццяўляецца праца не 

толькі над марфалагічнымі, але і над арфаграфічнымі нормамі. Напрыклад: 
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1. Запішыце словы ў форме творнага склону адзіночнага ліку.  

Спа адлівасць, Нарач, смеласць, Свіцязь, перакананасць, Свір, зелень, 

упэўненасць, чырвань, актыўнасць, соль, шэрань, Об, рупнасць. 

2. Згрупуйце наступныя назоўнікі ў сінанімічныя рады і запішыце іх, 

ставячы кожнае слова ў творным склоне адзіночнага ліку. 

Спа адлівасць, перакананасць, далеч, безнадзейнасць, цемень,  рабрасць, 

далячынь, упэўненасць, цемрадзь, чуласць, бездапаможнасць, мужнасць, 

даль, смеласць. 

Актуалізацыя ведаў пра асаблівасці скланення рознаскланяльных 

назоўнікаў можа адбываццна шляхам аналізу наступных табліц: 
Склон Назоўнікі, якія абазначаюць назвы 

маладых істот 

Назоўнікі на –мя  

(імя, племя, стрэмя) 

адзіночны лік множны лік адзіночны лік множны лік 

Н. 

Р. 

Д. 

В. 

Т. 

М. 

птушан-я (ё) 

птушаняц-і  

птушаняц-і 

птушаня (ё) 

птушан-ём 

(у) птушаняц-і 

птушанят-ы 

птушанят 

птушанят-ам 

птушанят 

птушанят-амі 

(аб) птушанят-а  

ім-я 

ім-я (імен-і) 

ім-ю (імен-і) 

ім-я 

ім-ем (імен-ем) 

(у) ім-і (імен-і) 

ім-і (імёны) 

ім-яў (імён, імён-аў) 

ім-ям (імён-ам) 

ім-і (імён-ы) 

ім-ямі (імён-амі) 

(у) ім-я  (імён-а ) 

 

Склон Назоўнікі мужчынскага роду на –а (-я) Назоўнікі 

агульнага роду  

на –а (-я) 
з націскам на аснове з націскам на канчатку 

Н. 

Р. 

Д. 

В. 

Т. 

М. 

дзядзьк-а          дзядул-я 

дзядзьк-і           дзядул-і 

дзядзьку            дзядул-ю 

дзядзьк-у           дзядул-ю 

дзядзьк-ам          дзядул-ем 

(пры) дзядзьк-у   дзядул-ю 

Кузьм-а            суддз-я 

Кузьм-ы            суддз-і 

Кузьм-е             суддз-і  

Кузьм-у              суддз-ю 

Кузьм-ой (ою)   суддз-ёй (ёю) 

(пры) Кузьм-е   суддз-і 

плакс-а 

плакс-ы 

плакс-у (-е) 

плакс-у 

плакс-ам (-ай, --аю) 

(аб) плакс-е 

Развіццю ўменняў правільна ўтвараць склонавыя формы назоўнікаў, што 

абазначаюць назвы маладых істот, і назоўнікаў на –мя, садзейнічае такое 

заданне: 

Прачытайце сказы, ставячы назоўнікі, што ў дужках, у патрэбнай 

форме. 

1. Тут стаяў зусім незнаёмы для (ласяня) ду , якім яшчэ там, у прылеску, 

па нуў  эты чалавек (Г. Далідовіч). 2. Сабака ляжаў на баку паміж 

ядлоўцавы  кустоў і лапаю   уляў з (ваўчаня) (В. Карамазаў). 3. На яблыню 

скокнула з бярэзіны вавёрка. I не адна! 3 двума (ваверчаняты) (М. Лужанін). 

4. Гістарычныя звесткі аб (племя) крывічоў і дры авічоў і аб аб'яднанні 

(племя) у народ беларускі не дайшлі да нас (В. Ластоўскі). 5. Незнаёмы 

спыніў каня, прыўзняўся на (стрэмя) і ўважліва а ледзеў наваколле. 

6. Станаўленне і развіццё беларуска а тэатра непарыўна звязана з (імя) 

I. Буйніцка а, У. Галубка, Ф. Ждановіча (БелСЭ). 7. Самыя старажытныя 

(імя), якія шырока выкарыстоўваюцца ў наш час, —  эта Воль а, Але , 

Андрэй. 
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У час выканання гэтага задання ўвага вучняў звяртаецца на тое, што 

назоўнікі, якія абазначаюць назвы маладых істот, у родным, давальным і 

месным склонах адзіночнага ліку набываюць суфікс -яц- і ўжываюцца, як і 

назоўнікі 3-га скланення, з канчаткам -і: дзіцяці, ласяняці. У творным склоне 

яны маюць канчатак 2-га скланення -ём: дзіцём, птушанём. Ва ўсіх ускосных 

склонах множнага ліку назоўнікі-назвы маладых істот — пішуцца з суфіксам 

-ят-: птушанят, я нят (але: дзяцей). 

Назоўнікі імя, племя, стрэмя пры скланенні могуць набываць суфікс         

-ен- і змяняцца без яго. 3 суфіксам -ен- гэтыя назоўнікі ў родным, давальным і 

месным склонах маюць канчатак -і: імені, племені, стрэмені,  без суфікса       

-ен- – канчаткі, уласцівыя назоўнікам 2-га скланення: імя, імю, імем, у імі. У 

множным ліку назоўнікі імя, стрэмя ўжываюцца з суфіксам  -ён- і без яго: 

імён — імёнаў, імяў; страмён — страмёнаў, стрэмяў; а назоўнік племя — 

толькі з суфіксам -ен-: плямён — плямёнаў. 

Марфалагічныя нормы парушаюцца і пры ўжыванні назоўнікаў 

мужчынскага роду на –а, -я, а таксама агульнага роду на –а, -я: быў з дзядулей, 

пазнаёміўся з Пецей, з маленькім задавакай і г. д. Таму вучням неабходна 

нагадаць  наступныя асабліваці ўтварэння склонавых формаў такіх назоўнікаў: 

Назоўнікі мужчынскага роду на -а (-я) у родным і вінавальным склонах 

маюць канчаткі 1-га скланення: мужчыны, дзядулі, мужчыну, дзядулю.  

У давальным і месным склонах напісанне канчаткаў залежыць ад 

характару асновы і месца націску. Канчатак -у (-ю), як і ў 2-ім скланенні, 

уласцівы назоўнікам з цвёрдай і мяккай асновай, калі на яе падае націск: 

бацьку, дзядулю, пры бацьку, пры дзядулю. Калі ж націск падае на канчатак, 

такія назоўнікі, як і ў 1-ым скланенні, ужываюцца з канчаткам -е: Кузьме, 

пры Фаме. У назоўніках з мяккай асновай ужываецца канчатак –і: суддзі, пры 

старшыні.  

У творным склоне назоўнікі мужчынскага роду на -а (-я) з асновай на 

цвёрды зычны маюць ненаціскны канчатак -ам: бацькам, дзядзькам, 

націскны — -ой (-ою): Кузьмой (-ою), Фамой (-ою). Назоўнікі з мяккай 

асновай незалежна ад націску ўжываюцца з канчаткам -ем, -ёй (-ёю): Міцем, 

старшынёй(-ёю).  

Назоўнікі  агульнага  роду, што абазначаюць асоб мужчынскага полу, 

скланяюцца як назоўнікі мужчынскага роду на -а (-я): ці оня — ці оні, 

ці оню, ці онем, пры ці оню (выключэнне: сірата). Назоўнікі агульнага роду, 

якія абазначаюць асоб жаночага полу, маюць склонавыя канчаткі, уласцівыя 

назоўнікам 1-га скланення: плаксы, плаксе, плаксу, плаксай (-аю), аб плаксе. 

Як назоўнікі 1-га скланення з адпаведнай асновай скланяюцца 

прозвішчы на -а (-я), якія паходзяць ад назваў прадметаў жаночага роду і 

належаць асобам жаночага полу: Каліна Ірына, Каліны Ірыны, Каліне Ірыне, 

Каліну Ірыну, Калінай Ірынай, пры Каліне Ірыне. Калі ж такое прозвішча 

належыць асобе мужчынскага полу, то яно скланяецца як назоўнік 

мужчынскага роду з канчаткам -а: Каліна Іван, Каліны Івана, Каліну Івану, 

Каліну Івана, Калінам Іванам, пры Каліну Івану. 
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Для практыкаванняў на ўтварэнне формаў рознаскланяльных назоўнікаў 

пажадана адбіраць тыя словы, пры выкарыстанні якіх могуць быць зроблены 

граматычныя памылкі. Напрыклад: 

1. Утварыце словазлучэнні. Запішыце. Абазначце канчаткі назоўнікаў і 

растлумачце іх ужыванне. 

Ганарыцца (дзядуля), быць пры (бацька), сустрэцца з (дзядзька), 

працаваць (старшыня), высокаму (мужчына),  утарыць са (стараста), 

павітацца з (суддзя),  уляць з (Вася), жыць пры (Максім), вясёламу (Віця), 

быў (сведка), заставаўся ( арэза), з'яўляўся (запявала), маленькаму (плакса), з 

 этай (капрызуля), з (Ганна Сініца), з (Максім Сініца). 

2. Спішыце сказы, устаўляючы прапушчаныя літары і ставячы 

назоўнікі, што ў дужках, у патрэбнай склонавай форме. 

1. З (бацька) я (у,ў)п..ршыню а..чуў музыку начно а неба і в..сновай 

паводкі (К. Кірэенка). 2. У  ады (В)ялікай (А,а)йчы(н,нн)ай (В,в)айны 

беларускі лес стаў для мно і  надзейн.. (абаронца) (П. Панчанка). 3. Танцуй – 

не танцуй, а  рошы (музыка) аддай (Прыказка). 4. Асабліва радавалі мяне 

сустрэчы з (Купала), Коласам, Гартным, (Бядуля), Чаротам – жывымі 

класікамі, пачынальнікамі сучаснай літаратуры (С. Гра оўскі). 5. Рука я о ў 

локці больш (не)з ібалася, ён застаўся (калека) (на)заўсёды (К. Чорны). 

3. Утварыце словазлучэнні, спалучаючы назоўнікі, што ў дужках, і 

дзеясловы. Растлумачце ўжыванне канчаткаў назоўнікаў. 

Дзякаваць (Пеця, старшыня, сведка, Міша, суддзя);  анарыцца (бацька, 

дзядуля, прамоўца, Вася, Мікола); думаць аб (сірата, дзядзька, Кузьма, 

Валодзя, стараста). 

Заданне на рэдагаванне сказаў з грамычнымі памылкамі будзе 

садзейнічаць развіццю ўменняў адрозніваць нарматыўныя склонавыя формы 

ад ненарматыўных: 

Прачытайце сказы. Знайдзіце і выпраўце адхіленні ад марфалагічных 

нормаў пры ўжыванні рознаскланяльных назоўнікаў. 

1. З І арам Шубай мы пазнаёміліся на алімпіядзе па  матэматыцы. 

2. Таццяна непрыкметна перадала нешта высокаму мужчыне і знікла ў 

натоўпе. 3. Канчалася лета, нады одзіў час развітання са Сцёпкай. 

4. Андрэйка з дзядулей узялі падры таваныя яшчэ з вечара вуды і пайшлі 

на возера.  

Яшчэ адна граматычная памылка, якая сустракаецца ў вусным і 

пісьмовым маўленні, – гэта скланенне нескланяльных назоўнікаў: сядзеў у 

паліце. Але яна не з’яўляецца вельмі частотнай, таму для папярэджання 

падобных парушэнняў марфалагічнай нормы прапануюцца наступныя 

практыкаванні: 

1. Успомніце, якія назоўнікі адносяцца на нескланяльных. Размяркуйце 

наступныя словы на дзве групы: 1) скланяльныя назоўнікі; 

2) нескланяльныя назоўнікі.  

Какава, кава, Альпы, Тбілісі, эскімо, Данько, жалюзі, еўра,  арана, кімано. 

2. Прачытайце сказы. Знайдзіце і выпраўце памылкі, абумоўленыя 

парушэннем марфалагічных нормаў. 
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1. Партыя на скрыпцы, выкананая маэстрам Співаковым, спадабалася 

ўсім. 2. На водмелі стаялі  рацыёзныя фламін і. 3. Незнаёмы быў у драпавым 

паліце і капелюшы. 4. Ты як дабіраешся дамоў – метром ці аўтобусам? 5. 

Маці зай рала на піяніне, і па пакоі паплыла цудоўная музыка. 6. Некалькі 

дын а асцярожна падышлі да а ароджы. 7. Летам Воль а адпачывала ў 

санаторыі ў Соча . 8. Пейзаж, адлюстраваны на  этым пане Антонам 

Крамком, нечым на адваў навакольныя мясціны. 9. Па пенальця  перама ла 

каманда “Юнацтва”. 10.  Адпачынак у  Га ра  ніко а не пакінуў абыякавым. 

Апошняе пытанне, на якое звяртаецца ўвага пры разглядзе тэмы 

“Скланенне назоўнікаў” з пункту гледжання захавання марфалагічных 

нормаў, – гэта утварэнне формаў роднага і меснага склонаў множнага ліку. 

Спачатку актуалізуецца інфармацыя пра тое, што ў родным склоне 

множнага ліку: а) назоўнікі 1-га скланення маюць канчатак -аў (-яў) (з 

асновай на збег зычных) і нулявы канчатак: пушчаў,  ульняў; вуліц, даро  

(асобныя назоўнікі могуць мець варыянтныя формы: яблыняў — яблынь, 

сёстраў — сясцёр); б) назоўнікі 2-га скланення ўжываюцца з канчаткамі -аў 

(-яў), -оў (-ёў): воблакаў, сузор'яў, сыноў, палёў; рэдка — з канчаткам -ей   

(-эй): вачэй,  асцей; в) назоўнікі 3-га скланення пад націскам маюць 

канчатак -ей (-эй), не пад націскам — -аў (-яў): начэй,  усей, печаў, 

даляў (але:  рошай) (некаторым назоўнікам уласцівыя варыянтныя формы: 

арцелей — арцеляў, сенажацей — сенажацяў).  

Настаўнік павінен адзначыць і тое, што пакуль у беларускай лінгвістыцы 

сустракаюцца розныя меркаванні, з якім канчаткам ўжываюцца ў родным 

склоне множнага ліку пэўныя назоўнікі: сенажацяў, ці сенажацей, ці 

сенажацяў і сенажацей. 

Практыкаванні на ўжыванне формаў назоўнікаў роднага склону множнага 

ліку могуць быць такія: 

 1. Спішыце, ставячы назоўнікі, што ў дужках, у родным склоне 

множнага ліку. 

 Кіла рам (яблыкі,  рушы, слівы, вішні, апельсіны, мандарыны, памодоры, 

цукеркі); пара (туфлі, боты, рукавіцы, шкарпэткі); шмат (азёры, рэкі, лясы, 

палі); пяць (пасажыры, месцы, прыпынкі, трамваі); карпусы (фабрыкі, 

заводы, верфі, электрастанцыі). 

2. Спішыце сказы, устаўляючы прапушчаныя літары, расстаўляючы 

неабходныя знакі прыпынку і ставячы назоўнікі, што ў дужках, у форме 

роднага склону множнага ліку. 

1. 3 франтавы  (даро і) акопны  (будні) ця..кі  (па оды) суровы  

(штурмы) і (атакі) застаюцца ў сэрцы кожна а салдата мно ія дара ія 

вобразы і імёным (К. Кірэенка). 2. Прыці лі  аласы (птушкі). Нібы лё..кі сум 

сеяўся праз парадзелую  ушчыню (бярозы) і ( рабы) (М. Лынькоў). 

3. Маладосць ця нецца да (не)звычайна а да рамантычны  (падарожжа) да 

(не)бывалы  (учынкі) да пераадоле(н,нн)я (не)чувалы  (цяжкасці) 

(М. Лужанін). 4. Сляпы (не)разборлівы  уст выяўляеф толькі аднастайнасць 
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стандартнасць пазбаўляючы чалавека самастойнасці і асабістай адказнасці 

за развіццё сваі  індывідуальны  (с ільнасці) і (ма чымасці) (В. Вітка). 

3. Прачытайце сказы і выкажыце меркаванне, ці правільна ўтвораны 

формы выдзеленых назоўнікаў. Абгрунтуйце свой пункт погляду (можаце 

карыстацца адпаведнымі слоўнікамі ці даведнікамі). 

1. Шчаслівы той,  то вырас у родным краі, увабраў сваёй душою чысціню 

я о крыніцаў, па  кветкаў і зямлі. (В. Жуковіч). 2. З шумам і розна алосым 

цурчаннем бе ла вада палявымі межамі, каляінамі дарогаў (У. Краўчанка). 

3. Цёплае паветра настоена на па а  сырой зямлі, набрынялы  пупышкаў і 

бярозава а соку (Р. І наценка). 4. Была пара зі атлівы  сонечны  днёў, 

высока а неба і да слёзаў іскрыста а сне у ў паля  (А. Жук). 5. Верасень 

кінуў ужо на бярозы кры у розны  фарб (М. Шыманскі). 

Развіццё ўменняў правільна ўтвараць формы меснага склону множнага 

ліку ажыццяўляецца з улікам таго, што граматычныя памылкі ў гэтых 

формах дапускаюцца звычайна пад уплывам рускай мовы: па бярозам, па 

абласцям (правільна: па бярозах, па абласцях). Дарэчным тут будзе пераклад 

сказаў з рускай мовы на беларускую: 

Перакладзіце сказы на беларускую мову і запіцыше іх. Параўнайце 

канчаткі назоўнікаў у форме меснага склону множнага ліку ў рускай і 

беларускай мовах. 

1. По стальным ма истралям бе ут во все концы страны  ружёные 

поезда (Н. Ми айлов). 2. По снежным   улицам и площадям нескончаемым 

потоком тянулись тысячи людей (Н. Островский). 3. По аллеям, по паркам 

робко крадётся осень. 4. По следам было видно, что у кормушки побывала 

семья лосей (М. Пришвин). 5. По раскисшим весенним доро ам непрерывно 

шли наши войска (К. Симонов). 

Удасканаленню ўменняў адрозніваць правільнае маўленне ад 

няправільнага, знаходзіць і выпраўляць граматычныя памылкі будзе 

садзейнічаць практыкаванне на рэдагаванне сказаў: 

Прачытайце сказы, вызначце назоўнікі, пры ўжыванні якіх парушаны 

марфалагічныя нормы. Выпраўце памылкі. 

1. Лё кі веснавы ветрык прабя аў па вершаліна  таполей і ліпаў. 2. 

Падарожжа па астравам пакінула незабыўнае ўражанне. 3. На тэрыторыі 

Беларусі жывуць прадстаўнікі больш як ста нацыянальнасцяў. 4. У вальера  

Белавежскай пушчы можна ўбачыць ма утны  зуброў і пала лівы  казулей, 

высакародны  аленей і звычайны  ласей, дзікі  кабаноў і буры  мядзведзей. 5. 

Турысты яшчэ доў а блукалі па вуліцам старо а  орада. 

Развіццё навыкаў правільнага ўтварэння формаў множнага ліку 

назоўнікаў адбываецца і ў час комплекснай працы з тэкстам: 

Прачытайце тэкст, вызначце тып маўлення. Спішыце тэкст, 

афармляючы яго ў адпаведнасці з арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі 

нормамі і ставячы назоўнікі, што ў дужках, у патрэбнай форме. 

Н..спадзяваны мароз, раптоўна наваліўшыся на Пале(с,сс)е пасля 

некалькі  ці і  і мя..кі  (дні) на сы одзе зімы, пратрымаўся (н..)доў а. 

Надвор..е зм..нілася адразу. Паветра стала цёплым і ла одным а над 
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(далечы) (балоты) і (палі) звісла сінеча-сму а адзнака ц..пла і адлі і. Асеў 

 лыбокі сне  па (палі) і (балоты). Заплакала зіма пад (капяжы) (мільёны) 

(слёзы). 

Размяклы працяты вадою сне   урбінамі папоўз з саламяны  (стрэ і) 

трывожным шэптам парушаючы цішыню а па (вуліцы) і (даро і) пачалі 

выступаць (жаўтавата)мутныя лужыны і рушылі ў свае (даро і) першыя 

в..снавыя ручайкі(перавальчыкі). (Гімны) в..сне зазв..нелі звонкія песні 

(жаваранкі). У тысяча  (з’явы) заўважалася набліжэнне в..сны, в..сны 

ранняй і дружнай. (Паводле Я. Коласа) 

Такім чынам, пры навучанні нормам ужывання назоўнікаў актуалізуецца 

менавіта той тэарэтычны матэрыял па марфалогіі, які непасрэдна звязаны з 

марфалагічнымі нормамі, прапануюцца розныя віды практыкаванняў – ад 

утварэння неабходных формаў слоў да знаходжання і выпраўлення 

граматычных памылак, абумоўленых парушэннямі марфалагічных нормаў. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




