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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 
Мэта вучэбнай дысцыпліны “Культура маўлення” – падрыхтаваць 

высокакваліфікаваных спецыялістаў для выкладання беларускай мовы ў навучальных 
установах рознага тыпу, садзейнічаць павышэнню маўленчай культуры, выпрацаваць і 
замацаваць практычныя ўменні і навыкі граматнага карыстання вуснай і пісьмовай мовай. 

Задачы вучэбнай дысцыпліны “Культура маўлення”: 

– даць веды тэарэтычных асноў красамоўства, культуры маўлення, тэхнікі выразнага 
вуснага маўлення;  

– удасканаліць навыкі беларускага вуснага і пісьмовага маўлення; 

– навучыць студэнтаў практычна прымяняць набытыя веды ў сваёй прафесійнай 
дзейнасці, у школьным вучэбным працэсе; 

– спрыяць падрыхтоўцы шырока адукаваных, з крэатыўным мысленнем  маладых 
спецыялістаў, здольных да творчасці, да вырашэння складаных праблем у сферы 
прафесійна-дзелавых зносін. 

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Культура маўлення” павінна забяспечыць 
фарміраванне ў студэнтаў акадэмічных, сацыяльна-асобасных і прафесійных 
кампетэнцый. 

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый 
Студэнт павінен: 
АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для рашэння 

тэарэтычных і практычных задач. 
АК-2. Валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання. 
АК-3. Валодаць даследчыцкімі навыкамі. 
АК-4. Умець працаваць самастойна. 
АК-5. Быць здольным ствараць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю). 
АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні праблем. 
АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 
АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго жыцця. 
АК-10. Умець рэгуляваць узаемадзеянні ў адукацыйным працэсе. 
Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый спецыяліста 
Студэнт павінен: 
СЛК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 
СЛК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. 
СЛК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый. 
СЛК-4. Валодаць навыкамі здароўезберагання. 
СЛК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі. 
СЛК-6. Умець працаваць у камандзе. 
СЛК-7. Быць здольным да самаадукацыі і ўдасканалення прафесійнай дзейнасці. 
Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый 
Студэнт павінен быць здольным: 
ПК-1. Кіраваць вучэбна-пазнавальнай і вучэбна-даследчай дзейнасцю навучэнцаў. 
ПК-2. Выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання. 
ПК-3. Арганізоўваць і праводзіць вучэбныя заняткі розных відаў і форм. 
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ПК-6. Ажыццяўляць аптымальны адбор і эфектыўна рэалізоўваць тэхналогіі 
выхавання. 

ПК-7. Арганізоўваць і праводзіць выхаваўчыя мерапрыемствы. 
ПК-8. Фарміраваць базавыя кампаненты культуры асобы навучэнца. 
ПК-9. Эфектыўна рэалізоўваць тэхналогію дзейнасці класнага кіраўніка. 
ПК-10. Ажыццяўляць прафілактыку дэвіантных паводзін навучэнцаў. 
ПК-12. Развіваць навыкі самастойнай работы навучэнцаў з вучэбнай, даведачнай, 

навуковай літаратурай і інш. крыніцамі інфармацыі. 
ПК-14. Папярэджваць і пераадольваць непаспяховасць навучэнцаў. 
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Культура маўлення” студэнт павінен 

ведаць: 

– асноўныя паняцці і катэгорыі, якія вывучаюцца па ходу засваення дысцыпліны; 
– гісторыю станаўлення і развіцця красамоўства і культуры маўлення; 
– асаблівасці вуснага публічнага маўлення; 
– асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення і моўныя нормы; 
– прычыны парушэння правільнасці, дакладнасці, лагічнасці маўлення і 

лінгвістычныя ўмовы іх забеспячэння; 
– тэхнічныя характарыстыкі маўлення; 
– навуковую і даведачную літаратуру па дадзенай галіне навукі. 
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Культура маўлення” студэнт павінен 

умець:  
          – выкарыстоўваць набытыя навыкі  на практыцы ў сваёй прафесійнай дзейнасці; 

– прытрымлівацца   нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы; 
– выбіраць і арганізоўваць выкарыстанне моўных сродкаў у адпаведнасці з 

маўленчай сітуацыяй і этыкай зносін; 
– пазбягаць тыповых памылак маўлення, прытрымлівацца правільнасці, 

дакладнасці, лагічнасці і іншых якасцей маўлення; 
– весці пошук і аналіз неабходнай інфармацыі з розных крыніц, у тым ліку са 

слоўнікаў, з мэтай падрыхтоўкі вусных паведамленняў і рэфератаў; 
– рабіць аналіз тэкстаў (вусных паведамленняў) розных стыляў, жанраў, формаў; 
– рашаць лінгвістычныя задачы і тэсты, што служаць замацаванню вучэбнага 

матэрыялу. 
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Культура маўлення” студэнт павінен 

валодаць: 
– культурай вуснага і пісьмовага маўлення; 
– нормамі літаратурнай мовы; 
– літаратурным вымаўленнем; 
– уменнямі наладжваць зносіны на роднай мове ў прафесійна-дзелавой сферы. 
Месца вучэбнай дысціпліны ў шэрагу іншых дысцыплін. У сістэме лінгвістычных 

дысцыплін “Культура маўлення” на філалагічных факультэтах са спецыяльнасцю 
“беларуская мова” займае надзвычай важнае месца. Выкладанне дысцыпліны мае свае 
асаблівасці, абумоўленыя спецыфікай беларуска-рускага двухмоўя, таму працэсы і факты 
культуры беларускага маўлення часам супастаўляюцца з фактамі і працэсамі культуры 
рускага маўлення.  
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Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі. Пры вывучэнні вучэбнай 
дысцыпліны прадугледжваецца пераемнасць і сувязь яго з іншымі лінгвістычнымі 
дысцыплінамі (сучаснай беларускай літаратурнай мовай, стылістыкай, актуальнымі 
праблемамі беларускай мовы і інш.), а таксама са школьным курсам беларускай мовы. 
Асаблівая ўвага пры выкладанні асобных тэм павінна ўдзяляцца вывучэнню спецыфічных 
рыс беларускага маўлення, што з’яўляецца надзвычай важным ва ўмовах білінгвізму. 
Лекцыйныя і практычныя заняткі, прадугледжаныя вучэбным планам, узаемна звязаны і 
арганічна дапаўняюць адно аднаго, даючы магчымасць паглыбіць і ўдасканаліць набытыя 
веды. Пэўная колькасць тэм па вучэбнай дысцыпліне адведзена на самастойнае 
вывучэнне. Такая праца прывівае навыкі самастойнай вучобы, выхоўвае ў студэнтаў 
адказнасць, будзіць імкненне да самаразвіцця.  

У адпаведнасці з вучэбным планам установы вышэйшай адукацыі “Беларускі 
дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” на вывучэнне вучэбнай 
дысцыпліны “Культура маўлення” на 3 курсе адводзіцца: усяго –  58  гадзін, аўдыторных – 
34 гадзіны, на самастойную працу – 24 гадзіны. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзённая і завочная. 
Размеркаванне гадзін па семестрах на дзённым аддзяленні: 
5 семестр: 
Лекцыі – 20 гадзін. 
Практычныя заняткі – 14 гадзін. 
На самастойную працу – 24 гадзіны. 
Форма атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік. 
 
На завочнай форме атрымання вышэйшай адукацыі на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны “Культура маўлення” на 3 курсе адводзіцца: усяго –  58 гадзін, аўдыторных – 
10 гадзін, на самастойную працу – 48 гадзін. 

Колькасць аўдыторных гадзін наступная: 
лекцыі – 8 гадзін,  
практычныя – 2 гадзіны,  
самастойная праца – 48 гадзін. 
Форма атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік. 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

1. Уводзіны.  
          1.1 Прадмет і задачы курса “Культура маўлення", яго месца ў сістэме лінгвістычных 
дысцыплін і гуманітарнай адукацыі. Кампетэнтнасныя патрабаванні да выпускнікоў 
вышэйшых навучальных устаноў. 

1.2 Асноўныя тэрміны і паняцці курса: мова, маўленне, культура, маўленчая 
дзейнасць, маўленчая камунікацыя, маўленчыя паводзіны, прафесійнае маўленне, 
публічнае маўленне, культура маўлення, асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення, 
агульная культура чалавека, тэхнічныя характарыстыкі маўлення і інш. 

1.3 Роля дысцыпліны “Культура маўлення” ў фарміраванні і развіцці сацыяльна-
асобасных і сацыяльна-прафесійных, дзелавых кампетэнцый выпускнікоў вышэйшых 
навучальных устаноў. 

2. З гісторыі красамоўства і культуры маўлення. 
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2.1 Красамоўства ў Старажытнай Грэцыі і Рыме. Прадстаўнікі старажытнагрэчаскага 
і старажытнарымскага красамоўства.  Вытокі беларускага красамоўства  (творы К. 
Тураўскага, А. Смаленскага). 

2.2 Роля Ф. Скарыны, В. Цяпінскага, С. Буднага, М. Сматрыцкага, Л. Зізанія і інш. у 
развіцці і станаўленні моўнай культуры Беларусі ў ХVІ – ХVІІ стст.  Значэнне творчасці 
В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа, Цёткі, М. Багдановіча, М. 
Гарэцкага, З. Бядулі і інш. пісьменнікаў у развіцці і ўдасканаленні беларускай 
літаратурнай мовы. Праблемы культуры слова і маўлення на старонках газеты “Наша 
ніва”. 

2.3 Стварэнне навуковых асноў стылістыкі і культуры маўлення ў беларускай 
філалогіі ХХ ст. Навуковы ўклад беларускіх пісьменнікаў (Я. Колас, К. Чорны, К. Крапіва, 
М. Лужанін, Я. Скрыган, П. Глебка і інш.) у распрацоўку пытанняў культуры беларускай 
літаратурнай мовы. 

2.4 Пытанні культуры маўлення ў працах вядомых беларускіх, рускіх, а таксама 
зарубежных вучоных. 

2.5 “Народная лінгвістыка” пра культуру слова, ролю мовы ў жыцці грамадства. 
2.6 Практычныя і тэарэтычныя задачы красамоўства  і культуры маўлення на 

сучасным этапе. 
3. Культура вуснага публічнага маўлення.  
3.1 Публічнае маўленне, спецыфіка вуснага публічнага маўлення. Роды і віды 

/жанры/ красамоўства. Тыпы публічнага маўлення. 
3.2 Прафесійнае маўленне. Культура маўлення настаўніка. 
3.3 Падрыхтоўка да публічнага маўлення.  
3.4 Аналіз і самааналіз праведзенага выступлення.  
4. Асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення. Паняцце культуры маўлення і 

камунікатыўных якасцяў маўлення. 
4.1 Правільнасць маўлення.  
4.1.1 Правільнасць маўлення ў агульнай сістэме камунікатыўных якасцяў маўлення. 

Правільнасць маўлення і літаратурная норма. Паняцце нормы літаратурнай мовы. Тыпы 
моўных нормаў: арфаэпічныя, арфаграфичныя, акцэнталагічныя, лексічныя, 
фразеалагічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя, стылістычныя і інш. Нарматыўнасць і 
варыянтнасць. Межы варыянтнасці нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

4.1.2 Правільнасць маўлення і акцэнталагічныя, арфаграфічныя  нормы беларускай 
мовы. Асаблівасці беларускага націску. Націск у словах і граматычных формах. 
Акцэнталагічныя памылкі. Акцэнтныя і акцэнтна-фанетычныя варыянты, зменлівасці 
акцэнталагічных нормаў. Правілы беларускай арфаграфіі (новая рэдакцыя). 

4.1.3 Правільнасць маўлення і арфаэпічныя нормы. Правільнасць маўлення і 
арфаэпічныя нормы беларускай мовы. Асаблівасці фанетычнай сістэмы беларускай мовы і 
правілы літаратурнага вымаўлення галосных, зычных і спалучэнняў зычных гукаў. 
Вымаўленне некаторых граматычных формаў. Прычыны парушэння арфаэпічных нормаў. 
Арфаэпічная варыянтнасць у межах нормы. 

4.1.4 Правільнасць маўлення: лексічныя, фразеалагічныя нормы. Правільнасць 
маўлення і паняцце лексічнай і фразеалагічнай нормы. Лексічная і фразеалагічная норма 
як гістарычна зменлівая катэгорыя. Лексічная і фразеалагічная варыянтнасць у межах 
нормы. Адхіленні ад лексічнай і фразеалагічнай нормы. 
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4.1.5  Правільнасць маўлення: марфалагічныя нормы. Правільнасць маўлення і 
марфалагічныя нормы беларускай мовы. Гістарычная рухомасць марфалагічнай нормы. 
Ваганні марфалагічных нормаў і марфалагічныя варыянты ў межах нормы.  

4.1.6  Асаблівасці беларускай марфалогіі. Асноўныя нормы ўжывання назоўнікаў, 
прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў, прыслоўяў, дзеясловаў і дзеяслоўных формаў. 
Некаторыя асаблівасці ўжывання службовых часцін мовы. Адхіленні ад марфалагічнай 
нормы. Асноўныя крытэрыі вызначэння марфалагічнай нормы. 

4.1.7 Правільнасць маўлення: словаўтваральныя нормы. Правільнасць маўлення і 
словаўтваральныя нормы беларускай мовы. Нарматыўнасць і прадуктыўныя 
словаўтваральныя мадэлі. Асаблівасці словаўтварэння розных часцін мовы. Парушэнні 
словаўтваральных нормаў беларускай мовы. Унармаванне словаўтварэння і напісання 
слоў.  

4.1.8 Правільнасць маўлення: сінтаксічныя нормы. Правільнасць маўлення і 
сінтаксічныя нормы беларускай мовы. 

4.1.9 Асаблівасці беларускага сінтаксісу. Тыповыя парушэнні сінтаксічных нормаў 
пры дапасаванні і кіраванні ў беларускай мове і інш. Асноўныя тыпы варыянтаў у межах 
сінтаксічнай нормы. Зменлівасць сінтаксічнай нормы. 

4.1.10 Правільнасць маўлення: стылістычныя нормы. Правільнасць маўлення і 
паняцце стылістычнай нормы. Матываванае выкарыстанне моўных сродкаў, 
нарматыўнасць і мэтазгоднасць іх ужывання. Выбар варыянтных сродкаў у залежнасці ад 
сферы іх выкарыстання. 

4.2 Дакладнасць і лагічнасць маўлення 
4.2.1 Паняцце дакладнасці маўлення. Асноўныя прычыны парушэння дакладнасці 

маўлення. Лінгвістычныя ўмовы забеспячэння дакладнасці маўлення.  
4.2.2 Лагічнасць як камунікатыўная якасць маўлення. Маўленне і мысленне. Сувязь 

лагічнасці маўлення з дакладнасцю выказвання. Парушэнне лагічнасці маўлення. 
Лінгвістычныя сродкі забеспячэння лагічнасці маўлення (дакладнасць словаўжывання, 
парадак слоў у сказе, сэнсавая несупярэчлівасць сувязі слоў у сказе, адпаведнасць 
прадметнай і паняційнай лагічнасці, правільная арганізацыя тэксту і інш.).  

4.2.3 Тыповыя памылкі-алагізмы.  
4.2.4 Плеаназмы і таўталогія як разнавіднасці збыткоўнай інфармацыі. Устойлівыя 

выразы і сінтаксічныя канструкцыі, пабудаваныя на свядомым парушэнні лагічных 
сувязяў.  

4.3 Чысціня, багацце (разнастайнасць), дарэчнасць, выразнасць маўлення. 
4.3.1 Чысціня маўлення і моўная беднасць, іх суадносіны. Моўныя сродкі, што 

парушаюць чысціню маўлення: канцылярызмы і штампы, словы-паразіты, жарганізмы, 
іншамоўныя словы, вульгарызмы, наватворы (“штучныя словы”), дыялектызмы і інш. 

4.3.2 Актыўны слоўнікавы запас. Структурна-моўныя сродкі забеспячэння багацця 
маўлення (запас слоў, лексічнае, фразеалагічнае і семантычнае багацце маўлення, 
сінтаксічнае і інтанацыйнае багацце арганізацыі моўных сродкаў у маўленні і інш.). 

4.3.3 Паняцце дарэчнасці маўлення. Прынцып маўленчай мэтазгоднасці. Дарэчнасць 
стылявая, кантэкстуальная, сітуацыйная, асобасна-псіхалагічная. 

4.3.4 Паняцце выразнасці маўлення. Крыніцы і асноўныя ўмовы выразнасці 
маўлення: Выкарыстанне мастацкіх сродкаў мовы. Відыь тропаў і стылістычных фігур. 
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Прыёмы ажыўлення маўлення. Унікненне недарэчнай вобразнасці.  Слоўнікі-даведнікі, 
арыентаваныя на выпраўленне памылак і цяжкасцей вуснага маўлення, іх значэнне. 

5. Тэхніка і выразнасць вуснага маўлення.  
5.1 Паняцце тэхнікі маўлення. Састаўныя элементы тэхнікі маўлення. Асаблівасці 

маўленчага дыхання. Голас, якасці голасу настаўніка: мілагучнасць, тэмбр, вышыня, 
гнуткасць, палётнасць, вынослівасць і інш. Дыкцыя. Інтанацыя. Тэмп маўлення. Лагічныя 
і псіхалагічныя паўзы ў вусным маўленні. Асноўныя стылі маўлення. 

5.2 Узаемадзеянне вербальных і невербальных сродкаў маўленчай дзейнасці. 
Паняцце “мова знешняга выгляду педагога”. Жэсты, іх сутнасць і прызначэнне. Міміка, 
рух, поза моўцы. 
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Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны 
(дзённая форма атрымання вышэйшай адукацыі) 

 

№
 р
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ел
а,

 т
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ы
  

 
 

Назва раздзела, тэмы 

Колькасць 
аўдыторных 

гадзін 

С
ам

ас
то

йн
ая

 п
ра

ца
 

Л
іт

ар
ат

ур
а 

 

 
 
 

Формы 
кантролю 

ведаў 

Л
ек

цы
ій

ны
я 

П
ра

кт
ы

чн
ы

я 
 

 Культура маўлення  20 14 24   
1. Уводзіны  2  2   
 1.1. Прадмет і задачы курса, яго месца ў сістэме лінгвістычных дысцыплін і гуманітарнай 

адукацыі. Кампетэнтнасныя патрабаванні да выпускнікоў ВНУ. 
1.2. Асноўныя тэрміны і паняцці курса.  
1.3. Роля дысцыпліны “Культура маўлення” ў фарміраванні і развіцці сацыяльна-
асобасных і сацыяльна-прафесійных, дзелавых кампетэнцый выпускнікоў вышэйшых 
навучальных устаноў. 

2   1-7 
дад. 
3-6 

 

2. З гісторыі красамоўства і культуры маўлення. 4  4   
 2.1. Красамоўства ў Старажытнай Грэцыі і Рыме. Прадстаўнікі старажытнагрэчаскага і 

старажытнарымскага красамоўства. Вытокі беларускага красамоўства. 
2.2.  Роля Ф. Скарыны, В. Цяпінскага, С. Буднага, М. Сматрыцкага, Л. Зізанія і інш. у 
развіцці і станаўленні моўнай культуры Беларусі ў ХVІ – ХVІІ стст.  Значэнне творчасці В. 
Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа, Цёткі, М. Багдановіча, М. 
Гарэцкага, З. Бядулі і інш. Праблемы культуры слова і маўлення на старонках газеты 
“Наша ніва”. 
2.3. Стварэнне навуковых асноў стылістыкі і культуры маўлення ў беларускай філалогіі 
ХХ ст. Навуковы ўклад беларускіх пісьменнікаў  у распрацоўку пытанняў культуры 
беларускай літаратурнай мовы. 

2   1-7 Вуснае 
 апытванне, 
дыялог 

2.4 Пытанні культуры  маўлення ў працах вядомых беларускіх, рускіх, а таксама 
зарубежных вучоных. 
2.5 “Народная лінгвістыка” пра культуру слова, ролю мовы ў жыцці грамадства. 
2.6 Практычныя і тэарэтычныя задачы красамоўства  і культуры маўлення на сучасным 

2   1-7 Вуснае апыт- 
ванне, дыялог 
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этапе. 
3.  Культура вуснага публічнага маўлення.  2        4   
 3.1. Публічнае маўленне, спецыфіка вуснага публічнага маўлення. Роды і віды /жанры/ 

красамоўства. Тыпы публічнага маўлення. 
3.2. Прафесійнае маўленне. Культура маўлення настаўніка. 
3.3. Падрыхтоўка да публічнага маўлення.  
3.4. Аналіз і самааналіз праведзенага выступлення.  

2   1-7 Франтальнае 
апытванне. Аналіз 
вуснага 
паведамлення 

4.  Асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення. Паняцце культуры маўлення і 
камунікатыўных якасцяў маўлення. 

10 14 8   

4.1 Правільнасць маўлення.       
 4.1.1. Правільнасць маўлення ў агульнай сістэме камунікатыўных якасцяў маўлення. 

Правільнасць маўлення і літаратурная норма. Паняцце нормы літаратурнай мовы. Тыпы 
моўных нормаў. 
4.1.2. Правільнасць маўлення і акцэнталагічныя, арфаграфічныя  нормы беларускай мовы. 
Асаблівасці беларускага націску. Націск у словах і граматычных формах. Акцэнталагічныя 
памылкі. Акцэнтныя і акцэнтна-фанетычныя варыянты, зменлівасці акцэнталагічных 
нормаў.  
4.1.3. Правілы беларускай арфаграфіі (новая рэдакцыя). 

2 2 
 

 1-7 
дад. 
3-6 

Камбінаванае 
апытванне, 
праверка 
практыкаванняў 
 
 
 

4.1.4 Правільнасць маўлення і арфаэпічныя нормы беларускай мовы.  
4.1.5 Правільнасць маўлення: лексічныя, фразеалагічныя нормы. Правільнасць маўлення і 
паняцце лексічнай і фразеалагічнай нормы.  
4.1.6 Фанетычная транскрыпцыя 

 2   Выкананне 
практыкаванняў 
Праца з карткамі 

4.1.7 Правільнасць маўлення: марфалагічныя нормы. Правільнасць маўлення і 
марфалагічныя нормы беларускай мовы.  
4.1.8 Асаблівасці беларускай марфалогіі. Асноўныя нормы ўжывання назоўнікаў, 
прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў, прыслоўяў, дзеясловаў і дзеяслоўных формаў. 
Адхіленні ад марфалагічнай нормы.  
4.1.9 Правільнасць маўлення: словаўтваральныя нормы. Правільнасць маўлення і 
словаўтваральныя нормы беларускай мовы.  

2 4  1-7 
дад. 
3-6 

Праверка 
выканання 
практыкаваняў 

 4.1.10 Правільнасць маўлення: сінтаксічныя нормы. Правільнасць маўлення і сінтаксічныя 
нормы беларускай мовы. 
4.1.11 Асаблівасці беларускага сінтаксісу. Тыповыя парушэнні сінтаксічных нормаў пры 
дапасаванні і кіраванні ў беларускай мове і інш.  
4.1.12 Правільнасць маўлення: стылістычныя нормы. Правільнасць маўлення і паняцце 
стылістычнай нормы. Матываванае выкарыстанне моўных сродкаў, нарматыўнасць і 
мэтазгоднасць іх ужывання.  

2 2  1-7 Праверка 
выканання 
практыкаваняў. 
Пісьмовая 
самастойная 
работа 
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4.2 Дакладнасць і лагічнасць маўлення.       
 4.2.1 Паняцце дакладнасці маўлення. Асноўныя прычыны парушэння дакладнасці 

маўлення. Лінгвістычныя ўмовы забеспячэння дакладнасці маўлення.  
4.2.2 Лагічнасць як камунікатыўная якасць маўлення. Маўленне і мысленне. Сувязь 
лагічнасці маўлення з дакладнасцю выказвання. Парушэнне лагічнасці маўлення. 
Лінгвістычныя сродкі забеспячэння лагічнасці маўлення.   
4.2.3 Тыповыя памылкі-алагізмы.  
4.2.4 Плеаназмы і таўталогія як разнавіднасці збыткоўнай інфармацыі. Устойлівыя выразы 
і сінтаксічныя канструкцыі, пабудаваныя на свядомым парушэнні лагічных сувязяў.  

2 2  1-7 
дад. 
3-6 

Франтальнае і 
індывідуальнае 
апытванне 

4.3 Чысціня,  багацце (разнастайнасць), дарэчнасць, выразнасць маўлення.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 Чысціня маўлення і моўная беднасць, іх суадносіны. Моўныя сродкі, што парушаюць 
чысціню маўлення. 
4.3.2 Актыўны слоўнікавы запас. Структурна-моўныя сродкі забеспячэння багацця 
маўлення (запас слоў, лексічнае, фразеалагічнае і семантычнае багацце маўлення, 
сінтаксічнае і інтанацыйнае багацце арганізацыі моўных сродкаў у маўленні і інш.). 
4.3.3 Паняцце дарэчнасці маўлення. Прынцып маўленчай мэтазгоднасці. Дарэчнасць 
стылявая, кантэкстуальная, сітуацыйная, асобасна-псіхалагічная. 
4.3.4 Паняцце выразнасці маўлення. Крыніцы і асноўныя ўмовы выразнасці маўлення.  
Слоўнікі-даведнікі, арыентаваныя на выпраўленне памылак і цяжкасцей вуснага маўлення, 
іх значэнне. 

2 2  1-7 
дад. 
3-6 

Франтальнае 
апытванне 

5.  Тэхніка і выразнасць вуснага маўлення. 2  6   
 5.1 Паняцце тэхнікі маўлення. Састаўныя элементы тэхнікі маўлення. Асаблівасці 

маўленчага дыхання. Голас, якасці голасу настаўніка. Дыкцыя. Інтанацыя. Тэмп маўлення. 
Асноўныя стылі маўлення. 
5.2 Узаемадзеянне вербальных і невербальных сродкаў маўленчай дзейнасці. Паняцце 
“мова знешняга выгляду педагога”. Жэсты, іх сутнасць і прызначэнне. Міміка, рух, поза 
моўцы. 

2   1-7 Падрыхтоўка 
вуснага 
паведамлення і 
рэфератаў Аналіз 
вуснага 
паведамлення 

 Усяго гадзін на 3 курсе: 58 г. 20 14 24  залік 
 Усяго 58 гадзін      
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Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны 
(завочная форма атрымання вышэйшай адукацыі) 

 

№
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ы
  

 
 

Назва раздзела, тэмы 
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а 

 

 
 
 

Формы 
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ы
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 Культура маўлення 8 2   
1. Уводзіны  2    

 1.1. Прадмет і задачы курса, яго месца ў сістэме лінгвістычных дысцыплін і гуманітарнай адукацыі. 
Кампетэнтнасныя патрабаванні да выпускнікоў ВНУ.  Асноўныя тэрміны і паняцці курса.  
1.2. Роля дысцыпліны “Культура маўлення ў фарміраванні і развіцці сацыяльна-асобасных і 
сацыяльна-прафесійных, дзелавых кампетэнцый выпускнікоў вышэйшых навучальных устаноў. 
1.3. Роля дысцыпліны “Культура маўлення”. 

    

2. З гісторыі красамоўства і культуры маўлення.     

 
 
 

 

2.1. Красамоўства ў Старажытнай Грэцыі і Рыме. 
2.2.  Роля Ф. Скарыны, В. Цяпінскага, С. Буднага, М. Сматрыцкага, Л. Зізанія і інш. у развіцці і 
станаўленні моўнай культуры Беларусі ў ХVІ – ХVІІ стст. 
2.3. Стварэнне навуковых асноў стылістыкі і культуры маўлення ў беларускай філалогіі ХХ ст. 
2.4 Пытанні культуры маўлення ў працах вядомых беларускіх, рускіх, а таксама зарубежных 
вучоных. 
2.5 “Народная лінгвістыка” пра культуру слова, ролю мовы ў жыцці грамадства. 
2.6 Практычныя і тэарэтычныя задачы красамоўства  і культуры маўлення на сучасным этапе. 

2  1-7 Франтальнае 
апытванне 

4.  Асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення. Паняцце культуры маўлення і камунікатыўных 
якасцяў маўлення. 

    6 2   

4.1 Правільнасць маўлення.          
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4.1.1 Правільнасць маўлення ў агульнай сістэме камунікатыўных якасцяў маўлення. Правільнасць 
маўлення і літаратурная норма. Паняцце нормы літаратурнай мовы. Тыпы моўных нормаў. 
Нарматыўнасць і варыянтнасць. Межы варыянтнасці нормаў сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы. 
4.1.2  Правільнасць маўлення і акцэнталагічныя, арфаграфічныя  нормы беларускай мовы. 
Асаблівасці беларускага націску. Націск у словах і граматычных формах. Акцэнталагічныя памылкі. 
Правілы беларускай арфаграфіі (новая рэдакцыя). 
4.1.3 Правільнасць маўлення і арфаэпічныя нормы. Вымаўленне некаторых граматычных формаў. 
Прычыны парушэння арфаэпічных нормаў.  
4.1.4 Правільнасць маўлення і лексічныя, фразеалагічныя нормы. Лексічная і фразеалагічная 
варыянтнасць у межах нормы. Адхіленні ад лексічнай і фразеалагічнай нормы. 

2  1-7 
 

Камбінаванае 
апытванне, 
праверка 
практыкаванняў. 
Праца з карткамі 

 4.1.5 Правільнасць маўлення і марфалагічныя нормы. Ваганні марфалагічных нормаў і 
марфалагічныя варыянты ў межах нормы.  
4.1.6 Асноўныя нормы ўжывання назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў, прыслоўяў, 
дзеясловаў і дзеяслоўных формаў. Адхіленні ад марфалагічнай нормы.  
4.1.7 Правільнасць маўлення і словаўтваральныя нормы. Асаблівасці словаўтварэння розных часцін 
мовы. Парушэнні словаўтваральных нормаў беларускай мовы.  
4.1.8 Правільнасць маўлення і сінтаксічныя нормы. Тыповыя парушэнні сінтаксічных нормаў пры 
дапасаванні і кіраванні ў беларускай мове і інш.  
4.1.9 Правільнасць маўлення і стылістычныя нормы. Матываванае выкарыстанне моўных сродкаў, 
нарматыўнасць і мэтазгоднасць іх ужывання.  

     2 2 1-7 Праверка 
выканання 
практыкаваняў. 
Пісьмовая 
самастойная 
работа  

4.2 Дакладнасць і лагічнасць маўлення. Чысціня,  багацце (разнастайнасць), дарэчнасць, выразнасць 
маўлення 

        

 4.2.1 Паняцце дакладнасці маўлення. Асноўныя прычыны парушэння дакладнасці маўлення. 
Лінгвістычныя ўмовы забеспячэння дакладнасці маўлення.  
4.2.2 Лагічнасць як камунікатыўная якасць маўлення.. Сувязь лагічнасці маўлення з дакладнасцю 
выказвання. Лінгвістычныя сродкі забеспячэння лагічнасці маўлення. Тыповыя памылкі-алагізмы. 
Плеаназмы і таўталогія як разнавіднасці збыткоўнай інфармацыі.  
4.2.3 Чысціня маўлення і моўная беднасць. Канцылярызмы і штампы, словы-паразіты, жарганізмы, 
іншамоўныя словы, вульгарызмы, наватворы (“штучныя словы”), дыялектызмы і інш.  Актыўны 
слоўнікавы запас.  
4.2.4 Паняцце дарэчнасці маўлення. Прынцып маўленчай мэтазгоднасці.  
4.2.5 Паняцце выразнасці маўлення. Крыніцы і асноўныя ўмовы выразнасці маўлення: 
Выкарыстанне мастацкіх сродкаў мовы. Віды тропаў і стылістычных фігур. Прыёмы ажыўлення 
маўлення. Унікненне недарэчнай вобразнасці. 

2  1-7 Праверка 
выканання 
практыкаваняў.  
Франтальнае і 
індывідуальнае 
апытванне 

 Усяго гадзін на 3 курсе: 10 гадзін 8 2  залік 
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 
 

Асноўная літаратура 
1. Багамолава, А.М. Стылістыка і культура беларускага маўлення: вучэб. 

дапам. / А.М. Багамолава, Г.К. Семянькова. Мн., 2012. 
2. Каўрус, А.А. Да свайго слова. Пытанні культуры мовы / А.А. Каўрус. – Мн., 

2011. 
3. Куліковіч, У.І. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. 

Даведачны матэрыял /У.І.Куліковіч. – Мн., 2010. 
4. Лепешаў, І.Я. Культура маўлення / І.Я. Лепешаў. – Гродна, 2007. 

5. Рудь, Л.Г. Культура речи / Л.Г. Рудь, И.П. Кудреватых,  
В.Д. Старичёнок. – Мн., 2005. 

6. Старичёнок, В.Д. Деловое общение и речевая культура современного 
преподавателя / В.Д. Старичёнок. – Мн., 2010. 

7. Сцяцко, П.У. Культура мовы / П.У. Сцяцко. – Мн., 2002. 

 
Дадатковая літаратура 

1. Беларуская мова: хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік. – Мн., 2005. 

2. Введенская, А.Н. Русский язык и культура речи / А.Н. Введенская,  
Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д., 2000. 

3. Іўчанкаў, В.І. Беларуская арфаграфія: апавяданні і гісторыі / В.І.Іўчанкаў. – Мн., 2010. 

4. Іўчанкаў, В.І. Беларускі правапіс у апорных схемах. – Мн., 2013. 

5. Куліковіч, У.І. Сучасная беларуская арфаграфія. Правілы. Трэніровачныя заданні. Кантрольныя 
работы. Заліковыя тэсты. Даведкі: вучэб. дапам. / У.І. Куліковіч. – Мн., 2011. 

6. Куліковіч, У.І. Правілы сучаснай беларускай арфаграфіі: вучэб. дапам. 
/ У.І. Куліковіч. – Мн., 2011. 

7. Кузнецов, И.Н. Риторика / И.Н. Кузнецов. – Мн., 2000. 
8. Маракуліна, Т. М. Слоўнік арфаграфічных новаўвядзенняў беларускай мовы / Т.М. Маракуліна, І.Л. 

Капылоў. – Мн., 2011. 

9. Пішам па-беларуску. Даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі. – Мн., 2010. 

10. Старичёнок, В.Д. Культура речи и деловое общение /  
В.Д. Старичёнок, Л.Г. Рудь. – Мн., 2004. 

  
                                               Слоўнікі 
1. Арашонкава, Г.У. Граматычны слоўнік назоўніка / Уклад.:  

Г.У. Арашонкава, Н.А. Чабатар, А.М. Астапчук, В.І. Уласевіч. – Мн., 2008. 
2. Арашонкава, Г.У. Кiраванне ў беларускай i рускай мовах: Слоўнiк-

даведнiк / Г.У. Арашонкава, В.П. Лемцюгова. – Мн., 2005. 
3. Арашонкава, Г.У. Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы /  

Г.У. Арашонкава, В.П. Лемцюгова. – Мн., 1987. 
4. Бардовiч, А.М. Марфемны слоўнiк беларускай мовы. 2-е выд. /  

А.М. Бардовіч, Л.М. Шакун. – Мн., 1989. 
5. Бардовiч, А.М. Словаўтваральны слоўнiк беларускай мовы /  

А.М. Бардовіч, М.М. Круталевіч, А.А. Лукашанец. – Мн., 2000. 
6. Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2-х т. / А.М. Булыка. – 

Мн., 1999. 
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7. Гаўрош, Н.В. Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы / Н.В. Гаўрош. – 
Мн., 1998. 

8. Грабчыкаў, С.М. Слоўнiк паронiмаў беларускай мовы /  
С.М. Грабчыкаў. – Мн., 1994. 

9. Грабчиков, С.М. Межъязыковые омонимы и паронимы /  
С.М. Грабчиков. – Мн., 1980. 

10. Клышка, М.К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў /  
М.К. Клышка. – Мн., 2005. 

11. Лазоўскі, У.М. Слоўнік антонімаў беларускай мовы / У.М. Лазоўскі. 
– Мн., 1994. 

12. Лепешаў, I.Я. Фразеалагiчны слоўнiк беларускай мовы. Т. 1 – 2 /  
І.Я. Лепешаў. – Мн., 2008. 

13. Міхневіч, А.Я. Слоўка за слоўкам: алф. давед. па культуры бел. 
мовы для ўсіх / А.Я. Міхневіч, Л.П. Кунцэвіч, Ю.В. Назаранка. – Мн., 2006. 

14. Русак, В.П. Граматычны слоўнік дзеяслова / Уклад.: В.П. Русак,  
Л.А. Ліхадзіеўская, Н.П. Еўсіевіч, А.А. Кірдун. – Мн., 2007.  

15. Слоўнiк беларускай мовы: Арфаграфiя. Арфаэпiя. Акцэнтуацыя. 
Словазмяненне. – Мн., 1987. 

16. Старычонак, В.Дз. Слоўнік амонімаў беларускай мовы /  
В.Дз. Старычонак. – Мн., 1991. 

17. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд.  
М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко. – Мн., 2005. 

18. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5 т. Т. 1 – 5. – Мн., 1977 – 
1984. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ 
 

1. Мова беларускага радыё і тэлебачання. 
2. Беларускае слова на старонках газет і часопісаў. 
3. Мова жэстаў. 
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4. Псіхалогія публічнага выступлення. 
5. Пытанні культуры мовы на старонках часопіса “Роднае слова”. 
6. Пытанні культуры слова ў творчасці Яна Скрыгана. 
7. Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі. 
8. Жаргонная лексіка ў мове сучаснай моладзі. 
9. Новая лексіка на старонках беларускага перыядычнага друку. 
10. Выдатныя прамоўцы мінулых стагоддзяў. 
11. З гісторыі станаўлення нормаў беларускай літаратурнай мовы. 
12. Безэквівалентная лексіка як праяўленне самабытнасці слоўнікавага 

складу беларускай мовы. 
13. Беларускі маўленчы этыкет. 
14. Роля Я.Купалы і Я.Коласа ў мастацка-стылістычным узбагачэнні 

беларускай мовы. 
15. Пісьменнікі і вучоныя аб роднай мове. 
16. Культура маўлення настаўніка-філолага. 
17. Культура маўлення ва ўмовах білінгвізму. 
18. Актуальныя праблемы культуры маўлення (агляд літаратуры). 
19. Тэлефонныя размовы дзелавога чалавека. 
20. Мастацтва дыялогу. 
21. Выразнае чытанне. 
22. Псіхалогія і культура спрэчкі. 
23. Загаловак у перыядычных выданнях. 
24. Культура мовы журналіста. 
25. “Само слова гаворыць”: філалагічныя эцюды і абразкі Ф.Янкоўскага. 
26. Пытанні культуры маўлення ў працах выдатных рускіх вучоных. 
27. Дакумент па-беларуску. 
28. Мастацтва невербальных зносін. 
29. Роля беларускіх асветнікаў у развіцці красамоўства. 
30. Мастацтва задаваць пытанні: віды пытанняў і правілы іх пастаноўкі. 
31. Правілы пераканання: дазволеныя і недазволеныя прыёмы 

пераканання. 
32. Мастацтва адказваць на пытанні: віды адказаў і правілы іх будовы. 
33. Культура маўлення ў афарыстычных выказваннях выдатных і 

знакамітых. 
 
 
 
 

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ 
ПА АРГАНІЗАЦЫІ І ВЫКАНАННІ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ 

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 
“КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ” 
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Самастойная работа студэнтаў арганізуецца ў адпаведнасці з Палажэн-
нем аб самастойнай працы студэнтаў.  

Істотнай асаблівасцю самастойнай работы з’яўляецца актыўная 
мысліцельная дзейнасць студэнтаў, іх імкненне выявіць свой навуковы 
ўзровень і стан духоўных здабыткаў у выкананні пэўных заданняў. Студэнты 
становяцца  суб’ектам пазнавальнай дзейнасці, у іх выхоўваецца 
ініцыятыўнасць, самастойнасць у засваенні ведаў, уменняў і навыкаў, а так-
сама творчае ўяўленне. Самастойная праца як метад навучання заснаваны на 
самаарганізацыі студэнта пры вывучэнні новага матэрыялу, выкананні 
практыкаванняў, заданняў без непасрэднага ўдзелу выкладчыка. 

Традыцыйна самастойнай работай пры засваенні вучэбнай дысцыпліны 
“Культура маўлення” лічыцца выкананне заданняў рознага характару 
непасрэдна на практычных занятках, а таксама выканання заданняў па-за 
межамі аўдыторных заняткаў. Для арганізацыі самастойнай работы  на 
практычных занятках і за іх межамі мэтазгодна выкананне ўсіх відаў 
заданняў размеркаваць па этапах:  

1) напалову самастойная (калектыўная) работа;  
2) самастойная работа рэпрадуктыўнага характару;  
3) самастойная творчая работа. 
Напалову самастойная работа прадугледжвае выкананне разнастайных 

пісьмовых практыкаванняў з іх наступным каментарыем на занятках. 
Самастойная работа рэпрадуктыўнага характару ўключае падрыхтоўку 

вусных паведамленняў па вызначанай тэматыцы, знаёмства з навуковай, 
навукова-папулярнай, хрэстаматыйнай літаратурай, канспектаванне 
неабходнай тэарэтычный літаратуры па пэўнай праблеме і інш. 

Самастойнай творчая работа складаецца з падрыхтоўкі пісьмовых 
рэфератаў і дакладаў па вызначанай тэматыцы, складанне агляду навуковай 
літаратуры, рэферыраванне і анатаванне прафесійна арыентаваных тэкстаў і 
інш. 

Пры арганізацыі самастойнай працы па вучэбнай дысцыпліне 
“Культура маўлення” важным з’яўляюцца два аспекты – выбар тэмы 
(пытання) для самастойнага вывучэння і падрыхтоўка дыферэнцыраваных 
(рознаўзроўневых) трэніровачных практыкаванняў па тэме, якая патрабуе 
ўстойлівай выпрацоўкі практычных уменняў і навыка 
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ПЕРАЛІК СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ, ЯКІЯ 
ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАЙ 

ДЫСЦІПЛІНЫ “КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ” 
 
Для атрымання аб’ектыўнай інфармацыі аб узроўні паспяховасці 

студэнтаў па вучэбнай дысцыпліне “Культура маўлення” мэтазгодна 
сiстэматычна выкарыстоўваць розныя віды кантролю, сярод якіх: 
апераджальны, бягучы, тэматычны, прамежкавы і выніковы. Кожны з відаў 
кантролю ўжываецца на пэўным этапе навучання і выконвае ў педагагічным 
працэсе адну з функцый: стымулюючую, навучальную, дыягнастычную, 
выхаваўчую і інш. 

Пры падборы заданняў ўлічваецца аб’ём тэарэтычных звестак па 
пэўнай тэме, індывідуальны ўзровень падрыхтоўкі навучэнцаў і інш.  

Апераджальная, бягучая і прамежкавая дыягностыка кампетэнцый па 
вучэбнай дысцыпліне “Культура маўлення” можа мець розныя формы, сярод 
якіх: 

вусны кантроль: франтальнае, індывідуальнае, ушчыльненае 
(камбінаванае) апытванне на лекцыях і  практычных занятках; 

пісьмовы кантроль: тэрміналагічныя дыктанты, кантрольныя апытанні, 
кантрольныя работы, пісьмовыя работы па аўдыторных (дамашніх) практы-
каваннях, рэфераты, пісьмовыя залікі; 

тэставы кантроль: падбор кароткіх адказаў у адпаведнасці з заданнямі. 
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ПРАТАКОЛ  УЗГАДНЕННЯ  ВУЧЭБНАЙ  ПРАГРАМЫ  УВА 
 
 

Назва вучэбнай 
дысцыпліны, з якой 
патрабуецца 
ўзгадненне 

Назва кафедры Прапановы аб зменах у 
змесце вучэбнай 
праграмы ўстановы 
вышэйшай адукацыі па 
вучэбнай дысцыпліне 

Рашэнне, прынятае 
кафедрай, што 
распрацавала 
вучэбную праграму 

Стылістыка 
беларускай мовы 

беларускага 
мовазнаўства 

Удакладніць тэарэтычны 
аспект па тэме 4.1.10 
“Правільнасць 
маўлення і 
стылістычныя нормы” 

Пратакол № 10  
от 27.03.2017 г. 
 

 

Пратакол № 10  
от 27.03.2017 г 

Сучасная 
беларуская 
літаратурная мова 

беларускага 
мовазнаўства 

Удакладніць тэарэтычны 
аспект па тэме 4.1.5 
“Правільнасць маўлення і 
марфалагічныя нормы”. 
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