
 

 

БЕЛАРУСКАЯ ДЫЯЛЕКТАЛОГІЯ 

 

 

Заданне 1 

 

Выпісаць са «Слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе 

пагранічча» па пяць дыялектных слоў (у сказах): 1) якія не ўжываюцца ў 

літаратурнай мове; 2) якія ўжываюцца і ў літаратурнай мове, але маюць іншае, чым 

у літаратурнай мове, значэнне; 3) якія адрозніваюцца ад літаратурных суфіксамі ці 

прыстаўкамі (праверыць па ТСБМ). 

Узор. 1. Словы, якія не ўжываюцца ў літаратурнай мове: 

Вейкáліс м. Пляменнік. Сын брата і сын сястры – вейкаліс. Паляцкішкі 

Воран. 

В пухтуліць зак. Фізічна пакараць, моцна адлупцаваць. Маці яе добра 

выпухтуліла, як у бані. Кіралі Шчуч. 

 

 

Заданне 2 

 

Зрабіць фанетычны і марфалагічны аналіз гаворкі па тэксце. Вызначыць, да 

якога дыялекту належыць гаворка. Разгляд суправаджаць прыкладамі з тэксту. 

План фанетычнага аналізу 

Націскныя галосныя: 1. Вызначыць колькасць націскных галосных фанем у 

гаворцы і ахарактарызаваць іх. Якія з фанем неўласцівыя літаратурнай мове? 2. Ці 

назіраецца лабіялізацыя націскных [ы] і [а] (пыл – пýл, в п'іў – вýп'іў; настáўн'ік – 

настóўн'ік; казáў – казóў)? У якой пазіцыі адбываецца такая з'ява і чаму? 3. Ці ѐсць 

змяненне [е] на [о] (ав'éс – ав'óс, в'éска – в'óска)? 

Ненаціскныя галосныя: 1. Прасачыць, якія гукі вымаўляюцца на месцы 

галосных [а], [о], [е] у першым складзе перад націскам пасля цвѐрдых і 

зацвярдзелых зычных, а таксама ў іншых пераднаціскных і паслянаціскных 

складах. Якая з'ява характэрна гаворцы – аканне ці оканне? Вызначыць тып акання 

(дысімілятыўнае: пчълá, пчал'é, пчалóй; тръвá, трав'é, травóй ці 

недысімілятыўнае: пчалá, пчал'é, пчалóй; травá, трав'é, травóй) і падтып 

недысімілятыўнага акання – поўнае ці няпоўнае. 2. Выпісаць словы, на аснове якіх 

быў вызначаны тып і падтып ненаціскнога вакалізму пасля цвѐрдых і зацвярдзелых 

зычных. 3. Прасачыць, якія гукі вымаўляюцца на месцы галосных [а], [о], [е] у 

першым складзе перад націскам пасля мяккіх зычных. Якая з'ява характэрна 

гаворцы – яканне ці еканне? Вызначыць тып якання (дысімілятыўнае: в'ірстá, 

в'арсц'é, в'арстóй; б'ідá, б'адз'é, б'адóй ці недысімілятыўнае: в'арста, в'арс'ц'е, 

в'арстой; б'áда, б'адз'е, б'адóй) і яго падтып – дысімілятыўнае віцебскае, 

недысімілятыўнае поўнае ці няпоўнае. 4. Выпісаць словы, на аснове якіх быў 

вызначаны тып і падтып ненаціскнога вакалізму пасля мяккіх зычных. 5. Выявіць 

іншыя асаблівасці, якія назіраюцца ў ненаціскных складах (адпадзенне гукаў у 

пачатку слова, лабіялізацыя і інш.). 



 

 

Зычныя: 1. Адзначыць дыялектныя з'явы ў складзе зычных. 

Ахарактарызаваць зычныя, якія не ўжываюцца ў літаратурнай мове. 

2. Прааналізаваць вымаўленне зычных у гаворцы (этымалагічна мяккага [р']і 

этымалагічна цвѐрдага [р]; афрыкат [дз'], [ц'] і змычных [д], [т]; шыпячых [ж], [ч], 

[ш] і афрыкат [дж], [ц]; губных [б] – [б'], [в] – [в'], [м] – [м'], [п] – [п'], [ф] – [ф']; 

заднеязычных [г] і [г']; вымаўленне зычных на месцы старажытнага спалучэння 

«мяккі зычны + ьj» паміж галоснымі). Ці адпавядае вымаўленне зычных у гаворцы 

літаратурнаму вымаўленню? 3. Ці сустрэліся ў тэксце словы з асіміляцыяй, 

дысіміляцыяй, метатэзай, эпентэзай, пратэзай? 

План марфалагічнага аналізу. 

Назоўнік: 1. Адзначыць дыялектныя асаблівасці ў катэгорыях роду, ліку, 

склону назоўнікаў. 2. Якія асаблівасці наглядаюцца ў скланенні назоўнікаў І 

скланення? 3. Якія асаблівасці скланення назоўнікаў ІІ скланення? 4. Якія 

асаблівасці скланення назоўнікаў ІІІ скланення? 5. Ці ѐсць асаблівасці ў скланенні 

рознаскланяльных назоўнікаў? 6. Вызначыць і ахарактарызаваць дыялектныя 

канчаткі назоўнікаў множнага ліку. 

Прыметнік. Займеннік. Лічэбнік: 1. Прааналізаваць дыялектныя канчаткі 

прыметнікаў, неасабовых займеннікаў і парадкавых лічэбнікаў. 2. Ці ѐсць 

дыялектныя асаблівасці ва ўжыванні асабовых, указальных, няпэўных 

займеннікаў; лічэбнікаў? 

Дзеяслоў: 1. Ці ѐсць дыялектныя асаблівасці ў формах інфінітыва? 2. Якія 

дыялектныя разнавіднасці прымае постфікс –ся ў зваротных дзеясловах? 3. Ці 

назіраюцца дыялектныя асаблівасці ў асновах дзеясловаў? 4. Прааналізаваць 

канчаткі дзеясловаў І і ІІ спражэнняў 3-й асобы адзіночнага і множнага ліку пад 

націскам і не пад націскам і выявіць іх адрозненні ў гаворцы і ў літаратурнай мове. 

5. Прааналізаваць канчаткі дзеясловаў І і ІІ спражэнняў 1-й асобы множнага ліку 

пад націскам, 2-й асобы множнага ліку пад націскам і не пад націскам і выявіць іх 

адрозненні ў гаворцы і ў літаратурнай мове. 6. Як утвараюцца формы будучага 

складанага часу? 7. Ці сустрэліся дыялектныя формы дзеепрыметнікаў і 

дзеепрыслоўяў? 

Прыслоўе: Выявіць дыялектныя прыслоўі, раскрыць іх значэнне і ўтварэнне. 

Вывады 

Да якога дыялекту належыць гаворка? Якія тыповыя асаблівасці гэтага 

дыялекту адлюстраваны ў гаворцы? 

Тэксты для аналізу 

В а р ы я н т  1. Даўн'éй былó так. Прыйіжджáйіц' у свáты. Садз'áца за стол, 

вып'івáйуц' і сват спрáшыйіц', скóл'ка прыдáнага бýдз'іц' у аццá. Йéс'л'і ац'éц' 

смóжыц' дац', скóл'ка прóс'уц', – дайéц', а йéс'л'і н'é, знáчыц', запрагáйуц' кан'á, 

йéдуц' абратна, і дз'éўка н'і нáда, кагдá н'ет пасагу. А йес'л'і пасáх йес', ўс'о 

саглáсна, тагдá ў другýйу н'ідз'éл'у прыйіжджáіц' сват і саб'ірáйуца срóс'ц'в'ін'н'ік'і і 

дз'éлайуц' зарýчаны. Ну й патóм дагавáрывайуца, кагдá свадз'ба. Патóм свáдз'бу 

дз'éлайуц'. 

Садз'áца за стол, гул'áйуц'. Патóм хто дз'е лажáца аддыхáц': маладýха ўжо 

дз'е кала свáц'і, а ўс'е гос'ц'і пас'арóт хáты на салóм'і. Ус'у ноч йіх там і пýтайуц' і 

с'в'áзыйуц' за нóг'і, чагó н'і прыдумл'áйуц'. Назáўтра ўвóз'уц' маладýху к маладóму. 



 

 

Прыдáныйа, йійé свáдз'ба, старáйуца, штоп крас' маладóга – хто што: хто кýрыцу, 

хто лýку в'аску, хто бýлку, вóтку, ус'ó тáшчуц' у ц'іл'éгу. В'ас'óла на свáдз'б'і. Казý 

дайíлі ран'éй на свáдз'б'і, а къзá апш тайа йікáйа-то кóжачкъй зайч

 – ус'ім патрóшку, 

каб ус'ім хвац'іла. 

- 'і дз'ен' йгрáйуц' 

марш  гъс'ц'áм, хто што жылáйіц' йакой марш муз

ц' 

п'ац'óрку í áнтам 

грáйуц' марш. Знáчыц', хъз'áйка ну й н'éкатарыйа гóс'ц'і саб'ірайуц' чап'óлы, 

заслóнку, крýшку, ус'áк'ійа прыдм'éты дъмáшн'ійа, хъз'áйск'ійа, ну й грáйуц' ужо 

музыкáнтам марш . Э'та ўжо к канцý свáдз'бы. 

 

В а р ы я н т  2. В'існóй і л'éтъм у нас крас'іва. Йак тóл'к'і настýп'іц' в'існá, ўс'ó 

кругóм ц'в'іц'íц', йгрáйіц', з'éл'ін', ц'в'ат . Мы пр'áма къла л'éсу жыв'óм, а р'áдышкъм 

аз'арó і р'ікá, так хърашó ў нас. А скóл'ка йáгът у нáшых л'ісáх! А бухóныйі так'íйі! 

Л'éтъм йак пънайéдз'іц' гас'с'éй з гърадóў пашц'í к кáждъму, дък ц лым'і дн'áм'і 

прыпъдáйуц' у л'ісáх. Пудáм'і нóс'уц' гр'іб  й йáгъды. Майí прóшлъйа л'éта тóжа 

пр'ійіжжáл'і ўдвайíх. Н'ів'éстка стóл'ка нънас'íла йáгът і надз'éлъла рáзнъга 

вар'éн'н'а, што йа прóста н'і знáла, йак тóл'ка йан  дъв'азýц' дамóў ўс'ó йéта. I 

с'óл'іта ъп'áц' пр'ійéхъц' аб'ішчáйуц'. Во н'ідáўна п'іс'мó пулуч ла, дък п'íшуц', што 

мóжа трóху папóжжы пр'ійéдуц', чым л'éтъс', мóжа дз'е ў áўгус'ц'і. А йéтъ сáмый 

лýччый м'éс'іц: і йáгъды ашш  бýдуц', і гр'іб  пайдýц', і ў гарóдз'і в рас'с'іц' ус'ó 

с'в'éжын'кыйа – гурк'і, пум'ідóры, бурачк'í, цыбýл'а, мóрква, капýста, бýл'ба – ус'ó 

нóвыйа, с'в'éжын'кыйа, тóл'ка йеш. I йáблычк'і, і с'л'íвы, і грýшы свайí бýдуц'. Так 

што лýччъга м'éста й н'і нáдъ, чым у нас у дз'ір'éўн'і, штоп хърашó пръв'ас'ц'í 

вóтпуск. 

Ц'іп'éр' жыс' намнóгъ луччы, чым былá рáн'шы. С'ічáс ус'ó йос', ус'ó нáдъб'і: і 

рáдз'івы, і ц'іл'ів'íз'іры, і л'ісап'éты, і мътац клы, і нър'áды рáзныйі мóдныйі, і ўс'ó 

на с'в'éц'і. Пъгл'адз'íш друг'éй рас нъ ц'іп'éр'ішн'ійу мъладз'óш і дýмъйіш: «Дъвáйц'а 

спас'íба, што вам н'і пр'ішлóс'а знац' ус'ó тóйа, што п'ір'іц'ір'п'éл'і кал'í-та м . 

Жыв'íц'а ш пъ-нъстъйáшшаму, штоп мы тóл'ка магл'í гл'ідз'éц' нъ вáс ды 

рáдъвъцца». 

А йак абл'ахчóн с'ічáс трут! Йéта ш нáдъб'і, пънадз'éлъл'і стóл'ка маш н 

ус'áк'іх, стóл'ка ўс'агó пънъвыдýмывал'і. Вы пъгл'адз'íц'а, скóл'ка ў нáшым тóл'ка 

адн м калхóз'і рáзнай ц'éхн'ік'і. А скóл'ка ш йійé ўва ўс'éй стран'é! Йáсна, што 

ц'іп'éр'а л'ýдз'ім л'éхшы жыв'éцца. I нас, стáрых, н'е забывáйуц'. Дык дз'е ш тут 

пум'ірáц' захóчыш, ц'іп'éр' жа тóл'ка й нáдъб'і жыц' ды рáдъвацца так'éй ж з'н'у ды 

во ўнýчъкъў гудувáц'. 

 

В а р ы я н т  3. Йа раскажý, йак с'в'аткавáл'і кал'áды з'імóйу. Ш с' н'адз'êл' 

пóсту п'éрат кал'адáм'і, н'ічóго скарóмнаго йêс'ц'і н'амóжно, тôл'к'і с'éм'о таўкýц', 

с'ал'óтка, р ба. П'éршайа куц'á пóснайа: вар л'і квас з грыбáм'і, мáку намнýц', і 

панцáк густ  вар л'і, назывáлас'а куц'á. У куц'ý вóз'муц' сахар ну раз'в'адýц', 



 

 

папал'івáйуц', г тай салóткай вадóйу. Назáўтра каўбасý звáрац', звáрац' ужэ квáсу с 

сквáркам'і, бýлку мáма с'п'ач , чайкý навáрац'. Г та былá п'éршайа куц'á. Другáйа 

куц'á ц'éрас т дз'ан'. Тáйа ўжэ былá із вýхам, ужэ тр ба былó к'íдац' вýхо ў куц'ý – 

г такуйу сáмуйу кáшу густýйу вар л'і. Г то былá скарóмнайа куц'á. Ц'éрас 

т дз'ан' – тр ц'айа куц'á, зноў пóснайа. Тр ба вар ц' пасóл'і чыгýнчык, каб йанá 

былá сухáйа, с'п'ач  мáма бýлачку, нап'ач  ашч  пампýшачак і мáкам намáжа. I 

тр ба йс'ц'і абв'áзвац' йáблынк'і. А тáта вóз'м'а м'éлу кусóк, рушн'ікóм накр йа г то 

ўс'о і хóдз'іц' кал'á акóн на двар , кал'á дз'в'ар й і кругóм кр с'ц'ік'і п'íша: на 'кн'ê па 

тры кр с'ц'ік'і, на дз'в'арáх па аднóм, укругавýйу – і ў хл'ав'ê, і ў гумн'ê, кругóм 

кр с'ц'ікаў нарысýйа. А мы ўс'о паз'ірáйам праз акнó, кал'í йон пр дз'а ў хáту. А 

тáта захóдз'іц' у хáту і начынáйа рысавáц' на вушакý капýсту, л'он ат стóл'і да 

з'амл'í, патôм бурак'ê, ж то, пшан'íцу, і кáжа, ус'о каб г такайо раслó в'éл'кайо. А 

мы ўс'е пападв'áзвайам фартушк'ê, кал'і н'амá фартушкá – хустк'ê, і ўс'е стайімó ў 

радóчак. А йон начынáйа тýйу пасóл'у с'êйац': к'íдайа нам у прыпôл па жм'éн'цы. 

Хто бóл'ай злóв'іц', у тóго бýдз'а бóл'ай ав'éчак радз'íц', той бýдз'а шчас'л'ів'êйшы. 

Дак кáжды старáўс'о чым пабóл'ай схап'íц' той пасóл'і. А тад  ўжо шчытáйам, 

кôл'к'і ў кагó. А тад  садз'імóс'а. Накладýц' с'êна пад настôл'н'ік і ц'агайуц' тойо 

с'êно па 'дной с'ц'абл'íнцы – г то йак'í бýдз'а л'он на твайó шчáс'ц'а, ц'і в'éл'к'і йон 

в рас'ц'а. У кагó бóл'ша с'ц'абл'íнка с'êна, знáчыцца, у ц'аб'ê бýдз'а л'он бóл'шы, у 

кагó м'éн'ша, той аб'íжаны астáўс'о. 

 

В а р ы я н т  4. Даўн'êй тут булá с'íл'найа пýшча. Л'íпы бул'í стрáшна 

груб йа, м'éтра па паўтарá булá груб'ін'á. У дýплах у йéтых рáзнай паг'íб'ел'і булó, 

у дз'ар ўйах. О'сы йаўл'áл'іса бул'í, с'íл'на кусáйуцца. Шарс'н'ê бул'í, йак дас' – 

садрáзу пакóц'ісса, с'íл'на б'іл'і йан , йак джган'é – гуз садрáзу схвáц'іцца. На з'амл'í 

булó ўс'áкай ж ўнас'ц'і. Назвáн'н'е чм'ал'ê, тóжа йіх булó мнóга. Йак даўн'êй 

дз'ал'áначк'і с'енакóсу бул'í, палóсачк'і так'íйа, кóс'ім, дак пашц'í на кáждуй 

палóсацца штук двойа-тройа йéс'ака гн'óздаў чм'ал'íных. Мóцна кусáйуцца, а 

мйóду ў йіх тôл'ка паспутáц': кусóчак мйóду, кусóчак вóску. 

Йес' з'амл'ан йа пчóлы, шта ў з'амл'í вóдз'ацца. Ох здарóвыйа! А с'íл'ны, 

с'íл'ны, пан'імáйаш, рôй. Мы зайêхал'і ў Пал'áнку ўжэ ўвóс'ан', сус'íм ужэ ўвóс'ан' 

(картóшку с'êйал'і), уб'ірáц' картóшку і абнарýжыл'і ў карчы йіх. Йак жа йіх аттул 

дастáц'? Йак кранýл'і тôй кôрч, йак в л'ац'ел'і аттул', што чóрнайа хмáра! I, брат, 

ус'е ўц'акл'í с Пал'áнк'і. Тад  што. Дз'êт мôй тóрбу на галавý надз'éў, прар зал'і ў 

тóрб'а вóчы, зав'азáў тóрбу о тут, дз'íрк'і папраразáл'і тáмака, і так йон в карчаваў 

тôй кôрч. I там в'ал'íкайа, в'ал'íкайа гн'аздó раз'дз'éлана такóйа, і пáпк'і булó там 

такóй мнóга, пáпка булá, пан'імáйаш, такáйа м'áк'ен'кайа, знáйаш, харóшан'кайа, 

так што бал'шáйа м'íска булá пáпк'і адн йа тайê. Нас там чалав'êк óс'ім булó. I 

мйóду патхадз'áшча булó, стрáшна мйóду булó, йан  ш на з'íму саб'ê (а г та дз'êла 

булó ўвóс'ан') пак'ідáл'і. Йан  ш н'е зам'ірáйуц' на з'í'му, знáчыц', н'е памрýдз' жа 

н'айêўшы. I ты знáйаш, што мйóду там булó стрáшнайа дз'êла. Нас булó óс'ім 

чалав'êк, н'і пайêл'і мы ўс'агó йéтага мйóду, н'і пайêл'і. 

А рас пасôм мы карóвы, утрóх пáс'ц'іл'і. I абнарýжыл'і дуплó, а л'а дуплá 

пóўзал'і чм'ал'ê. Дак хлóп'ац наш уз'áў дýпчык і шл'óгайа тым дýпчыкам. I йак 

в йахал'і йан  з дуплá – брат ты мôй, што хмáра. Дак мы ўс'е паўц'акáл'і. Ну, й 



 

 

мйóду тагд  н'і папрóбувал'і, ц'і йон салóтк'і ц'і йон гóрк'і. Бáчыл'і тôл'к'і, што 

пачáтк'і рóб'ац' так, йак пчóлы, пачáткі тóчна так'íйа, йак у пчал . Тôл'к'і бôл'шыйа, 

дз'íрк'і бôл'шыйа ў тых пачáтках. 

Мнóга з'в'ар й булó. Лас'ê бул'í, м'адз'в'êдз'і бул'í ў нáшум л'асý. Кóзаў булó 

мнóга, л'ісôў булó патхадз'áшча. П'ічóраў булó патхадз'áшча па л'асôх па так'íх, пад 

дз'ар ўйам'і пад так'íм'і, дз'е высóкайа м'êста такóйа. А ц'ап'éр н'ічóга н'амá: 

м'адз'в'êдз'а ў нас н'а в'íдна, вóўка ў нас н'а в'íдна. Лас'ê ў нас йаўл'áйуцца. I кóзы 

йаўл'áйуцца. Пц'í'цаў рáзных йес'. Ц'ец'арук'é нахóдз'ацца, глушц  нахóдз'ацца шчэ. 

Мал'éн'к'іх птýшачак рáзнага сóрту патхадз'áшча. 

 

 

Заданне 3 

 

Затранскрыбіраваць словы так, як яны вымаўляюцца ў гаворках: 1) з 

недысімілятыўным поўным яканнем; 2) з недысімілятыўным няпоўным яканнем; 

3) з дысімілятыўным яканнем; 4) з дысімілятыўным яканнем віцебскага тыпу; 5) з 

еканнем. 

Узор. Недысімілятыўнае поўнае яканне: 

у н'еб'а, хлоп'ац, л'ас'н'іка, у побыц'а, ... 

В а р ы я н т  1. Вядро, дзяжа, людзей, нявеста, сядзець, знесена, камендант, 

зязюля, возера, пярун, спярша, мяне, світаць, цяпер, у садзе, недзе, ідзіце, відаць, 

дзевяты, бяднейшы. 

В а р ы я н т  2. Глядзець, мяжа, у хаце, серада, цягнік, пятак, цямнець, 

цяплей, вянок, ярмо, бяседа, попел, выведу, веснавы, пляла, збіваць, нарэшце, 

ляжыць, зіма, бярэ. 

В а р ы я н т  3. У лесе, мядзведзь, смяецца, семнаццаць, дзераза, цягаць, бяда, 

нядзеля, на балоце, гняздо, смецце, сядло, вярста, няма, у сяле, давязаць, лянок, 

лілася, прыляцець, дзяцей. 

В а р ы я н т  4. Цягаць, на небе, восень, дзялянка, сяўба, вязаць, зямля, 

вынесу, у горадзе, зроблена, ляжаць, на плячах, зярно, сям'я, вясѐлы, нябесны, на 

поле, попел, нізаць, ведае. 

 

 

Заданне 4 

 

Праспрагаць дзеясловы І і ІІ спражэнняў так, як яны спрагаюцца ў гаворках 

паўночна-ўсходняга дыялекту, паўднѐва-заходняга дыялекту і сярэднебеларускіх 

гаворках. 

Узор. Паўночна-ўсходні дыялект: 

Адзіночны лік     Множны лік 

І асоба б'агу     І асоба б'аг'ім 

ІІ асоба б'аг'іш    ІІ асоба б'аг'іц'о 

ІІІ асоба б'аг'іц'    ІІІ асоба б'агуц' 

 

 



 

 

Варыянт 1. Секчы, гадаваць, касіць. 

Варыянт 2. Прасіць, насіць, паліць. 

Варыянт 3. Рабіць, ламаць, хапаць. 

Варыянт 4. Хадзіць, глянуць, казаць. 

 

 

Заданне 5 

 

З «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» выпісаць дзесяць дыялектных 

слоў ці дыялектных значэнняў мнагазначных літаратурных слоў. Звярніце ўвагу, з 

якой стылістычнай паметай падаюцца дыялектныя словы ў слоўніку. 

Узор. Пасядзéнкі,–нак; адз. няма. Абл. Наведванне каго-небудзь з мэтай 

прабавіць вольны час у размовах. Хутка пачынаюць сходзіцца на пасядзенкі 

суседзі. Чорны. 

Рагáч,–а; м. 4 Абл. Вілкі, якімі ставяць у печ або вымаюць з печы гаршкі, 

чыгуны.– Будзе ўжо булькаць! От расхадзіўся ...– ласкава прыгаворвае да чыгуна 

[бабка] і, падхапіўшы яго рагачом, выцягвае з печы на прыпечак. Каліна. 
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