
АБ УЖЫВАННІ КАНЧАТКАЎ НАЗОЎНІКАЎ 
 МУЖЧЫНСКАГА РОДУ Ў РОДНЫМ СКЛОНЕ 

АДЗІНОЧНАГА ЛІКУ 
 

                 У сучаснай беларускай мове назоўнікі мужчынскага роду ў родным 

склоне адзіночнага ліку могуць ужывацца з канчаткамі-а/-я, -у/-ю Выбар таго 

ці іншага канчатка найперш залежыць ад таго, да якога лексіка-граматычнага 

разраду (адушаўлёны--неадушаўлёны,канкрэтны-- абстрактны, зборны, 

рэчыўны) адносіцца назоўнік. Так, канчатак -а/-я маюць назоўнікі, якія 

абазначаюць: 

         а)назвы жывых істот (як правіла, гэта адушаўлёныя назоўнікі): брата, 

вучня, зайца, дразда, слаўя, сома і г.д.; 

          б) канкрэтныя прадметы рэчаіснасці, што паддаюцца лічэнню, або іх 

часткі: трактара, дома, гадзінніка,  стала, пня, гаража, яблыка, камбайна, 

медаля і г.д.; 

          в) органы і часткі цела чалавека, жывёлы: носа, зуба, хваста, ілба, 

капыта, языка, рога, рота і г.д. Але твару: 

          г) меры даўжыні, вагі, аб'ёму, плошчы, акрэсленага часу, а таксама 

назвы месяцаў, дзён , грашовых і іншых адзінак: кіламетра, метра, 

кілаграма,  грама, пуда, цэнтнера, літра; тыдня, года, месяца, сакавіка, 

чацвярга, рубля,  чырвонца, мільёна і г.д.; Але веку, ранку, абеду,; без году 

тыдзень, з году ў год; 

          д) агульныя і ўласныя назвы населеных пунктаў і 

мясцовасцей,геаграфічныя і астранамічныя паняцці:  горада,раёна,Мінска, 

Магілёва, Полацка, В'етнама; акіяна, вострава, ручая,  Крымы, Буга, Алтая; 

Марса,Месяца, Сатурна і г.д.; 

           е)навуковыя ці тэхнічныя тэрміны або канктрэтныя паняцці: алфавіта, 

сінуса, дыялога, каэфіцыента, квадрата, прыметніка, лічэбніка, 

мерадыяна,твора, ромба.санета, вадэвіля і г.д.; 

           ж) прадпрыемствы, грамадскія арганізацыі, установы, вайсковыя 

падраздзяленні: завода,  камбіната, кааператыва,калгаса,  трэста, 

інстытута, універсітэта. прафсаюза,  клуба,  гарнізона, палка, узвода, 

штаба і г.д.; 

            з) назвы танца,народных і спартыўных гульняў, у тым ліку і 

картачных гульняў: вальса, паланеза, крыжачка, бокса, факстротаЮ, 

балета, баскетбола, валейбола, тэніса, хакея, брыджа, покера, прэферанса і 

г.д. 

      Канчатак -у/-ю маюць назоўнікі, якія абазначаюць: 

   а) розныя рэчывы, масу, матэрыялы, хімічныя элементы і злучэнні, тканіны, 

некаторыя віды ежы, лякарствы і пад.: асфальту, бензіну, гіпсу, фосфару, 

цынку, азоту, квасу, кефіру, мёду,  пылу. пяску,  снегу, сіропу, рысу, бастону, 

шоўку, аспірыну, цытрамону, анальгіну     і г.д.; Але хлеба, аўса, бітка. 

     б) з'явы прыроды, стыхійныя бедствы: дажджу, ветру, віхру, змроку, 

туману, галалёду, сухавею, грому, холаду,  урагану, смерчу і г.д.; 

в) месца і прастору, напрамак у прасторы: берагу, верху, долу, краю, лугу, 



стэпу, нізу, узлеску, усходу, захаду і г.д.; 

     г) дзеянні і рух, працэсы,  стан: абеду, ад'езду, бою, гоману,  масажу, 

крыку, жарту, смеху,  лёту,  пад'ёму,  шуму, апетыту, старту і г.д.; 

     д) разумовыя паняцці і адчуванні: гонару,  розуму,  жалю, болю,  суму, 

смутку, сораму, страху, гневу,  гумару, ідэалу, інтэлекту, вопыту, гераізму і 

г.д.; 

      е)грамадскія фармацыі, навуковыя тэорыі і плыні: феадалізму, 

капіталізму, рэалізму, рамантызму, атэізму, пацыфізму і г.д.; 

       ж) розныя захворванні: бранхіту, інфаркту, радыкуліту,  вогніку, яшчуру 

і г.д.: 

        з) зборныя назоўнікі:  малінніку.алешніку.  бярэзіку, натоўпу,  

чароту,посуду, бору, лесу,  палыну.  саду, сасонніку і г.д. Калі ж  гэтыя 

назоўнікі змяшчаюць памяншальна-ласкальны  суфікс -ок-/-к-, то ўжываюцца 

з канчаткам  -а: лясок--ляска, барок-- барка,гаёк -- гайка, садок-- садка. 

Назоўнікі статак, табун, экіпаж па значэнні з'яўляюцца зборнымі, але 

ўжываюцца толькі з канчаткам -а :статка, табуна, экіпажа.         

        Аднак у пісьмовай практыцы часта назіраюцца выпадкі паралельнага 

ўжывання канчаткаў -а/-я, -у/-ю. Гэта залежыць ад значэння,  якое набывае 

слова ў канкрэтным кантэксце. Так, напрыклад, назоўнікі актыў, флот,  

фонд, фронт, хор і пад.могуць абазначаць прадметнасць як сукупнасць чаго-

небудзь, тады яны павінны ўжывацца з канчаткам -у: сход актыву завода; 

маракі нашага флоту;  гадоўля маладога маладняку;  з кніжнага фонду; 

пісьмы з фронту; удзельнікі хору. Калі ж яны з'яўляюцца назвамі канкрэтных 

адзінак, тады павінны ўжывацца з канчаткам -а: камандуючы Першага 

Беларускага фронта; удзельнікі народнага хора імя Пятніцкага; маракі 

Балтыйскага флота. 

        З канчаткам -а трэба ўжываць таксама назоўнікі, якія абазначаюць 

рэчыва, хімічны элемент, у тых выпадках, калі яны з'яўляюцца назвамі 

прадпрыемства, арганізацыі, калектыву, уваходзяць у склад уласнай 

геаграфічнай назвы: работнікі Мінгаза, але уцечка газу; футбалісты 

"Крышталя", але шклянка з крышталю; прыехаў з магілёўскага "Лаўсана" , 

але валокны з лаўсану. 

        Маюць варыянтныя канчаткі і такія назоўнікі, як, напрыклад, стаяў каля 

дуба (дрэва)  і мэбля з дубу (матэрыял, драўніна); не выканаць загаду 

(дзеянне паводле дзеяслова загадваць) і не бачыў загада (дакумента); 

тэрыторыя завода (прадпрыемства) і пасля заводу гадзінніка (дзеянне 

паводле дзеяслова заводзіць); не чуваць гуку (ваганні паветра) і  адсутнасць 

галоснага гука (тэрмін); стаяць каля дома (будынка) і  атрымаць паштоўку 

з дому ( ад радні,з родных мясцін); сустрэцца каля пад'езда дома (уваход у 

будынак) і  не было пад'езду да дома ( дзеянне паводле дзеяслова пад'ехаць); 

адсутнасць тэлефоннага апарата (прыбор, прадмет) і слыхавога апарату 

(сукупнасць органаў, якія выконваюць функцыю слыху); дасягненні 

беларускага народа ( насельніцтва краіны) і сабралася шмат народу ( людзі -

-сукупнасць, зборнасць ) і некаторыя іншыя. 

           Безумоўна, няпростым з'яўляецца пытанне аб выбары канчатка ў 



родным склоне адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду. Каб 

выпрацаваць адпаведныя навыкі, неабходна карыстацца і нарматыўнымі 

слоўнікамі беларускай мовы (гл. у прыватнасці "Слоўнік беларускай мовы" 

/пад рэд.М.В.Бірылы. --Мн.,1987; Тлумачальны слоўнік беларускай 

літаратурнай мовы //пад рэд. М.Р.Судніка і М.Н.Крыўко. --Мн.,1996).      

     
 


