
Аб злітным напісанні складаных прыметнікаў 

у сучаснай беларускай мове 

У сучаснай пісьмовай маўленчай практыцы нярэдка ўзнікаюць 

цяжкасці аб злітным напісанні складаных прыметнікаў. Напрыклад: вышэй 

памянёныя факты і вышэйпамянёныя факты, спрадвечна беларускія словы і 

спрадвечнабеларускія словы. Разгледзім выпадкі, калі  складаныя прыметнікі 

пішуцца разам. 

Заўсёды пішуцца разам складаныя прыметнікі, утвораныя са 

спалучэнняў слоў, якія па сваім значэнні падпарадкаваны адно другому або 

па спосабу дапасавання (жалезнадарожны  -- жалезная дарога), або па 

спосабу кіравання (рэйкапракатны – пракат рэек), або па спосабу 

прымыкання (легкаранены – лёгка раніць). Напрыклад:  

старажытнабеларускі (старажытная Беларусь) 

сярэднясутачны (сярэдні за суткі) 

горнавыратавальная станцыя (выратаванне ў гарах) 

 дрэваапрацоўчы станок (апрацоўка дрэва) 

 левабярэжная частка (левы бераг) 

 машынабудаўнічае прадпрыемства (будаваць машыны) 

 мелкабуржуазная ідэалогія (мелкая буржуазія) 

 сельскагаспадарчыя культуры (сельская гаспадарка) 

  народнагаспадарчы комплекс (народная гаспадарка) 

 вагонарамонтны завод (рамонт вагонаў) 

 складаназалежны сказ ( складаны па спосабу залежнасці) 

 працаздольны чалавек (здольны да працы). 

Гэта правіла распаўсюджваецца і на напісанне складаных прыметнікаў 

(за выключэннем ўласных найменняў), утвораных са спалучэння прыметніка  

з назоўнікам, якія выступаюць у ролі геаграфічных назваў: старадарожскі – 

Старыя Дарогі, лацінаамерыканскі – Лацінская Амерыка, карлаварскі – 

Карлавы Вары, чарнаморскі – Чорнае мора. 

Пішуцца злітна многія складаныя прыметнікі, якія ўжываюцца ў якасці 

навукова-тэхнічных тэрмінаў: азотнакіслы раствор, геолагаразведачная 

станцыя, доўгавалакністы лён, засухаўстойлівыя расліны, малочнакіслыя 

прадукты, малочнатаварная ферма, змешанаслойны кампост, спінамазгавы 

канал, торфаперагнойныя ўгнаенні, умоўнарэфлекторная маторыка, 

хлорыставадародны раствор, даўномінулы час, бавоўнаўборачныя машыны і 

інш. 

Некаторыя з гэтых слоў складаюцца з частак, якія асобна не 

ўжываюцца: коннаспартыўная школа (першая частка несамастойная), 

насякомаедныя (абедзве часткі несамастойныя), вузкагруды (другая частка не 

з’яўляецца самастойнай). 

Сустракаюцца складаныя тэрміналагічныя прыметнікі, якія ўтвораны 

на аснове двух ці болей прыметнікаў, паміж якімі нельга ўставіць злучнікі і, 

але, не толькі – але: старажытнацаркоўнаславянскіясловы, 

верхнегартанныя гукі, заднеязычныя гукі, 



старажытнаверхненямецкідыялект, агульнанародня інтарэсы, позняспелыя 

яблыкі. 

У многіх складаных прыметніках тэрміналагічнага характару ў якасці 

першай часткі выкарыстоўваюцца словы:  

высока- (высака-) : высокабялковы,высакавольтны; 

нізка-: нізкарэнтабельны, нізкаякасны ; 

глыбока- (глыбака- ): глыбокапаважаны,глыбакаводны; 

мелка-: мелкаводны,  мелкадонны; 

дробна-( дробна- ):дробназярністы, драбнакветкавы; 

лёгка- (легка-): лёгказасваяльны, легкаплаўкі; 

цяжка-: цяжкагрузны, цяжкарастваральны; 

шырока- (шырака-): шырокавяшчальны, шыракалісты; 

вузка-: вузкаспецыяльны, вузкамясцовы, вузкалобы; 

многа-(мнага-): многаступеньчаты, мнагазначны; 

мала-: малакаларыйны, малалітражны; 

моцна-: моцнатокавы,моцнанапружаны 

слаба-: слабанервовы, слабакіслы; 

тоўста-(тоўста-): тоўсталіставы' ,  таўстаскуры; 

тонка-( танка- ):тонказярністы, танкамолаты; 

густа-:густацёрты, густашэрсны; 

буйна-:буйнакаліберны, буйнамолаты; 

востра- (вастра-): востразапаленчы, вастрадзюбы; 

плоска-: плоскаступнёвы, пласкадонны; 

чыста-: чысташарсцяны,чыстасортны; 

вышэй-: вышэйпамянёны, вышэйзгаданы; 

ніжэй-: ніжэйадзначаны, ніжэйпералічаны. 

У тых выпадках, калі кожная частка складанага слова можа ўжывацца 

самастойна, злітнае напісанне складанага прыметніка тлумачыцца тым, што 

першая частка (высока-, шырока-, многа-, моцна-, ніжэй-, вышэй і да т.п.) не 

выступаюць у ролі самастойнага члена сказа, таму перастаноўка частка 

складанага слова немагчыма без змянення яго тэрміналагічнага характару: 

высокаарганізаваны, глыбокапаважаны, ніжэйпадпісаны, вышэйуказаны і да 

т.п. 

Пры наяўнасці паясняльных слоў звычайна ўтвараецца свабоднае 

словазлучэнне (прыслоўе і прыметнік ці дзеепрыметнік), а не тэрміналагічнае 

складанае слова. Параўн.: густанаселеныя раёны – густа населеныя 

перасяленцамі раёны; маладаследаваныя праблемы – мала даследаваныя 

навукай праблемы, слабаразвітыя краіны – слаба развітыя ў эканамічных 

адносінах краіны. 

Вялікую ролю адыгрывае таксама і парадак слоў: складаныя 

прыметнікі, як правіла, папярэднічаюць другому назоўніку, а словазлучэнні 

звычайна ідуць за ім; параўн.: хуткарастваральны парашок – парашок, 

хутка растваральны ў гарачай вадзе. 



Трэба памятаць, што ў складаных словах ставіцца адзін націск (часам з 

пабочным націскам на першай аснове): малапрыстасава' ны, а ў 

словазлучэнні два самастойныя націскі: ма' ла прыстасава' ны да марозу. 

Заўсёды разам пішуцца складаныя прыметнікі, якія ўтвораны ад 

складаных назоўнікаў, што пішуцца разам, у тым ліку і з першымі 

запазычанымі часткамі тыпу авія-, агра-, аўта-, квазі-, гідра-, фота-, мота-, 

кіна-, тэрма-, макра-, мікра-, неа-, радыё-, энерга- і інш. Напрыклад: 

жалезабетонны – жалезабетон, лесастэпавы – лесастэп, паравозны – 

паравоз, нафтаапрацоўчы -- нафтаапрацоўка, новалукомльскі – 

Новалукомль, летапісны – летапіс;  авіяматорны, агратэхнічны, 

квазінавуковы, гідраізаляцыйны, фотамеханічны, мотастралковы, 

кінааматарскі, тэрмадынамічны,  макракліматычны, мікрабіялагічны, 

неанеарэалістычны, радыёфізічны, энергасілавы. 

Як бачым, пры напісанні складаных прыметнікаў неабходна ўлічваць 

як характар утварэння складанага слова, так і яго функцыянаванне, 

кантэкстуальнае ўжыванне. 
 


