
ВУЧЭБНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ 
 

Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне 
Пытанні  да экзамену 

 
1. Марфеміка як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы марфемікі, яе сувязь з 
іншымі раздзеламі мовазнаўства. 
2. Марфема як мінімальная значымая частка слова. Дыферэнцыяльныя і 
інтэгральныя адзнакі марфем.  
3. Месца марфемы ў сістэме адзінак розных узроўняў мовы: фанема і марфема, 
склад і марфема, слова і марфема, словазлучэнне і марфема, сказ і марфема. 
4. Прынцыпы класіфікацыі марфем, разнавіднасці марфем. 
5. Афіксальныя марфемы, іх віды і асаблівасці. 
6. Каранёвыя марфемы і іх асаблівасці. Свабодныя і звязаныя карані. 
7. Прэфіксы як службовыя марфемы, іх функцыі. 
8. Суфіксы як службовыя марфемы, іх функцыі. 
9. Постфіксы , іх функцыі і значэнне. 
10. Флексіі (канчаткі), іх функцыі. 
11. Конфіксы (цыркумфіксы), іх функцыі. 
12. Унікальныя часткі слоў. Асемантычныя часткі слоў. 
13.Марфемы пераходнага тыпу (афіксоіды), іх разнавіднасці. 
14. Марфемная структура слоў у беларускай мове. Спосабы выдзялення і  
размежавання марфем у слове (словаформе). 
15. Нулявыя марфемы, сістэма нулявых марфем у беларускай мове і іх 
значэнні. 
16. Паняцце асновы слова і словаформы. Суплетыўныя асновы. 
17. Члянімыя і нечлянімыя асновы. 
18. Рэгулярныя і нерэгулярныя, прадуктыўныя і непрадуктыўныя марфемы. 
19. Сістэмна-семантычныя адносіны марфем (мнагазначнасць, аманімія, 
сінанімія). 
20. Экспрэсіўна-стылістычныя функцыі марфем у беларускай мове. 
21.  Марфемная структура назоўнікаў з гемінатыўнымі зычнымі і слоў 
іншамоўнага паходжання. 
22. Марфемная структура прыметнікаў (прыналежных, з марфалагічным 
падваеннем, складаных, поўных і кароткіх форм, форм ступеней параўнання). 
23. Марфемная структура складаных лічэбнікаў. 
24. Марфемная структура дзеяслова (асабовых форм, форм загаднага ладу і 
інфінітыва). 
25. Марфемны аналіз слова, яго спецыфіка і задачы. Адрозненне марфемнага 
аналізу слова ад словаўтваральнага. 
26. Этымалагічны аналіз слова і яго спецыфіка. 
27. Прадмет і задачы марфаналогіі, асноўныя паняцці марфаналогіі, яе адзінкі.  
28. Фанемная структура марфем у беларускай мове. 
29. Гукавыя змены ў межах марфемы. Морф і марфема, іх суадноснасць. 
Марфаналагічны рад. 



30. Аламорфы і варыянты марфем. Паняцце субморфаў (квазімарфемы). 
 31. Марфаналагічныя працэсы на марфемным стыку. Усячэнне і нарашчэнне 
асноў. Накладанне (гаплалогія, сумяшчэнне морфаў). 
32. Гістарычныя змены ў марфемнай структуры слова (апрошчанне, 
перараскладанне, ускладненне, дыфузія, дэкарэляцыя). Тлумачэнне 
гістарычных змен пры марфемным і этымалагічным аналізе слоў. 
 33. Словаўтварэнне як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы 
словаўтварэння, сувязь з іншымі раздзеламі мовазнаўства. 
34. Словаўтваральная структура слова. Множнасць словаўтваральнай 
структуры слова. 
35. Вытворнае (матываванае) слова, яго фармальна-семантычныя сувязі з 
аднакаранёвымі словамі. Паняцце вытворнасці і яго суадноснасць з паняццем 
члянімасці. 
36. Спосабы ўтварэння і іх класіфікацыя ў мове. 
37. Дыяхронныя спосабы словаўтварэння: лексіка-семантычны, лексіка-
сінтаксічны, марфолага-сінтаксічны. 
38. Разнавіднасці афіксальнага словаўтварэння (прэфіксальнае, суфіксальнае, 
постфіксальнае).  
39. Калькаванне як асобы тып утварэння слоў. 
40. Нульсуфіксальнае словаўтварэнне, яго сутнасць і месца ў сістэме 
сінхроннага словаўтварэння. 
41. Камбінаваныя спосабы афіксальнага словаўтварэння. Адваротнае 
словаўтварэнне. 
42. Аснова- і словаскладанне ў беларускай мове. 
43. Абрэвіяцыя як разнавіднасць складання. Структурныя тыпы абрэвіятур. 
44. Паняцце словаўтваральнага значэння, яго разнавіднасці. 
45. Словаўтваральная пара і асаблівасці яе структурна-семантычнай 
арганізацыі. 
46. Словаўтваральны ланцужок і асаблівасці яго структурна-семантычнай 47. 
арганізацыі. 
47. Словаўтваральны тып, яго адзнакі. Прадуктыўнасць словаўтваральнага 
тыпа. 
48. Словаўтваральная мадэль, яе паняцце. Словаўтваральная катэгорыя. 
49. Словаўтваральнае гняздо, асаблівасці яго структурна-семантычнай 
арганізацыі. 
50. Словаўтваральная парадыгма, асаблівасці яе структурна-семантычнай 
арганізацыі. 
51. Асноўныя спосабы і асаблівасці словаўтварэння назоўнікаў у беларускай 
мове. Мадыфікацыйныя, транспазіцыйныя і мутацыйныя значэнні вытворных 
назоўнікаў. 
52. Асноўныя спосабы і асаблівасці словаўтварэння прыметнікаў у беларускай 
мове. Мадыфікацыйныя, транспазіцыйныя і мутацыйныя значэнні вытворных 
праметнікаў. 
53. Асаблівасці словаўтварэння лічэбнікаў і займеннікаў у беларускай мове. 



54. Асноўныя спосабы і асаблівасці словаўтварэння дзеясловаў у беларускай 
мове. Мадыфікацыйныя, транспазіцыйныя і мутацыйныя значэнні вытворных 
дзеясловаў. 
55. Асноўныя спосабы і асаблівасці словаўтварэння прыслоўяў у беларускай 
мове. Мадыфікацыйныя, транспазіцыйныя і мутацыйныя значэнні вытворных 
прыслоўяў. 
56. Паняцце словаўтваральнай нормы, праблема нормы на сучасным этапе. 
57. Словаўтваральны аналіз, яго спецыфіка. 
58. Словаўтваральныя сродкі беларускай мовы, іх характарыстыка. 
Словаўтваральны фармант. 
59. Марфатактыка. Спалучальнасць (валентнасць) словаўтваральных сродкаў. 
60. Словаўтваральныя і марфемныя слоўнікі сучаснай беларускай мовы. 

 
ВУЧЭБНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ ПА КУРСЕ “МАРФЕМІКА. 

МАРФАНАЛОГІЯ. СЛОВАЎТВАРЭННЕ” 
 

 
Тэматыка практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове 

(Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне) 
3 курс, спец. “Беларуская філалогія” 

 
1. Пісьмовая работа (дыктант).  
 2.   Марфеміка. Сістэма марфем у мове. 

1. Паняцце тэрміна марфемікі; двухзначнасць тэрміна “марфеміка” 
2. Прадмет і задачы марфемікі.  
3. Сувязь марфемікі з іншымі раздзеламі мовазнаўства  (фанетыкай, 

фаналогіяй, арфаграфіяй, лексікалогіяй, словаўтварэннем, марфалогіяй, 
сінтаксісам). 

4. Асноўныя паняцці марфемікі.  
5. Марфема як мінімальная значымая частка слоў (словаформ).  
6. Прынцыпы класіфікацыі марфем. 
7. Месца марфемы ў сістэме адзінак розных узроўняў мовы: фанема і 

марфема, склад і марфема, слова і марфема, слова і марфема, 
словазлучэнне і марфема, сказ і марфема. 

8. Інтэгральныя і дыферэнцыяльныя прыметы марфемы ў параўнанні з 
іншымі адзінкамі мовы. 

9. Каранёвыя і афіксальныя марфемы, іх асаблівасці і адрозненне. 
10. Свабодныя і звязаныя карані. 
11. Фармальна-семантычнае вылучэнне каранёвых марфем. 
12. Цяжкія выпадкі вылучэння каранёвых марфем. 

Заданне для самастойнай работы: Л.І.Бурак, В.П.Красней, 

У.М.Лазоўскі. Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі. Мн., 1989. 

Практыкаванні 251, 252, 253. 

 



3.  КСРС . Класіфікацыя і тыпалогія марфем. Каранёвыя марфемы, 
іх віды. 

Заданне для самастойнай работы: Л.І.Бурак, В.П.Красней, 

У.М.Лазоўскі. Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі. Мн., 1989. 

Практыкаванні 254, 256. 

 
4.   Класіфікацыя афіксальных марфем. 

1. Афікс: тэрмін і паняцце. 
2. Класіфікацыя афіксальных марфем паводле месца ў складзе слова 

(словаформы) адносна кораня: перадкаранёвыя і паслякаранёвыя 
марфемы. 

3. Фанемнае выражэнне марфем у мове. Матэрыяльна выражаныя 
(пазітыўныя) марфемы ў мове. 

4. Нулявыя (матэрыяльна нявыражаныя) марфемы. Сістэма нулявых 
марфем у бел. мове. 

5. Характарыстыка афіксальных марфем: прыстаўка (прэфікс), суфікс, 
постфікс, інтэрфікс, конфікс (цыркумфікс), канчатак (флексія). 
Заданне для самастойнай работы: Л.І.Бурак, В.П.Красней, 

У.М.Лазоўскі. Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі. Мн., 1989. 

Практыкаванні 258, 260. 

 
5.   КСРС . Афіксальныя марфемы і іх асаблівасці. Форма 
кантролю: пісьмовыя тэставыя заданні. 

 Выпісаць з акадэмічных граматык па беларускай мове (Граматыка 

беларускай мовы. Т.1, Мн., 1962 ці Беларуская граматыка беларускай 

мовы. Ч.1. Мн., 1985 10  прадуктыўных і 5 непрадуктыўных СТ ) 

 6.  (працяг тэмы №4) 
6. Пытанне аб інтэрфіксах, постфіксах і конфіксах (цыркумфіксах) у 

лінгвістычнай літ-ры. 
7. Тыпы афіксальных марфем паводле значэння і функцыі: словаўтваральныя 
(дэрывацыйныя),   формаўтваральныя (словазменныя, рэляцыйныя) і 
словаформаўтваральныя (сінкрэтычныя) афіксы. 
8. Афіксоіды як марфемы пераходнага тыпу. Разнавіднасці афіксоідаў: 

прэфіксоіды, суфіксоіды.  
9. Рэгулярныя і нерэгулярныя, прадуктыўныя і непрадуктыўныя афіксы. 

Заданне для самастойнай работы: Л.І.Бурак, В.П.Красней, 

У.М.Лазоўскі. Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі. Мн., 1989. 

Практыкаванні 262, 263. 
 

7. КСРС.   Структурна-семантычныя ўзаемаадносіны афіксальных 
марфем у складзе слова. 

1. Аманімія афіксаў. 
2. Полісемія (мнагазначнасць) афіксаў. 
3. Сінанімія афіксаў. 
4. Антанімія афіксаў. 



5. Экспрэсіўна-стылістычныя функцыі марфем у мове. 
 Заданне для самастойнай работы: Л.І.Бурак, В.П.Красней, 

У.М.Лазоўскі. Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі. Мн., 1989. 

Практыкаванні 261 (1,2), 266(2). 

 
8.   Аснова як абавязковы кампанент структуры слова 

1. Аснова: тэрмін і паняцце. 
2. Прынцыпы выдзялення асновы слова і словаформы ў лінгвістычнай 

літаратуры. 
3. Аснова і корань 
4. Тыпы асноў: аснова словаформы, аснова слова, словаўтваральная 

аснова. 
5. Члянімыя /нечлянімыя, вытворныя/невытворныя асновы. 
6. Перарваная і неперарваная асновы. 
7. Асновы простых і складаных слоў. 
8. Суплетыўны тып асноў. Поўны і частковы суплетывізм. 

      9.   Цяжкія выпадкі вызначэння асновы слова і асновы словаформы. 
Заданне для самастойнай работы: Л.І.Бурак, В.П.Красней, 

У.М.Лазоўскі. Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі. Мн., 1989. 

Практыкаванне 265. Выпісаць з “Марфемнага слоўніка беларускай 

мовы”А.М.Бардовіча і Л.М.Шакуна па 5 прыкладаў на апрошчанне, 

перараскладанне, ускладненне. Практыкаванне 266. Выпісаць словы, у якіх 

аснова словаформы і аснова слова не супадаюць. 

 
  9.   Гістарычныя змены ў марфемнай структуры слоў. 

1. Апрошчанне, прычыны і характар гістарычнай з’явы ў складзе слоў 
(словаформ). 

2. Перараскладанне,  прычыны і характар гістарычнай з’явы ў складзе слоў 
(словаформ). 

3. Ускладненне, прычыны і характар гістарычнай з’явы ў складзе слоў 
(словаформ). 

4. Дэкарэляцыя, прычыны і характар гістарычнай з’явы ў складзе слоў 
(словаформ). 

5. Марфемны аналіз слова, яго спецыфіка, прынцыпы і задачы. Адрозненне 
і ўзаемаадносіны марфемнага, словаўтваральнага і этымалагічнага 
аналізаў. 

6. Беларуская марфемаграфія: марфемныя слоўнікі. 
Кантрольны дыктант з граматычным заданнем па варыянтах. 

Заданне для самастойнай работы: Л.І.Бурак, В.П.Красней, 

У.М.Лазоўскі. Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі. Мн., 1989. 

Практыкаванне 259. Вызначыць фанемны склад частак слова. Узор: лясны 

– ляс— корань, 3 фанемы; -н- -- суфікс , 1 фанема; -ы – канчатак,  1 

фанема.  

 
10.   КСРС.    Марфаналогія. 



1. Марфаналогія: тэрмін і паняцце. Аб’ект і задачы марфаналогіі як 
раздзела мовазнаўства. 

2. Сувязь марфаналогіі з фанетыкай, фаналогіяй, арфаэпіяй, марфемікай, 
словаўтварэннем, марфалогіяй, стылістыкай. 

3. Асноўныя адзінкі марфаналогіі, іх характарыстыка. Морфы, аламорфы, 
варыянты марфем. 

4. Марфанема. Субморф і яго адносіны да морфа. Марфаналагічны рад. 
5. Фанемная структура каранёвых і афіксальных марфем. 
6. Марфаналагічныя з’явы: чаргаванні (альтэрнацыя) фанем у межах 

марфемы, чаргаванні фанем на стыку марфем. 
7. Усячэнне і нарашчэнне (інтэрфіксацыя) асновы . 
8. Накладанне (інтэрферэнцыя, аплікацыя, гаплалогія) морфаў. 
9. Фанемнае сцяжэнне морфаў. 
Пісьмовая работа (дыктант) 

Калёквіум па раздзелах “Марфеміка”, “Марфаналогія”. 
 

11. Словаўтварэнне. Словаўтваральная вытворнасць. Словаўтварэнне 
як раздзел мовазнаўства.           
1.   Прадмет і задачы, сувязь словаўтварэння з іншымі  раздзеламі  
мовазнаўства.  
2.   Сінхранія і дыяхранія ў словаўтварэнні. 
3.   Паняцце словаўтваральнай вытворнасці.  Крытэрыі і паказчыкі   
вытворнасці. 
4. Фармальна-семантычная суадноснасць вытворнага слова з утваральным 

словам (асновай). 
5. Віды адносін вытворнасці паміж вытворным словам і ўтваральным 

словам: непасрэдная і апасродкаваная вытворнасць. 
6. Адносіны множнай вытворнасці. 
7. Словаўтваральны аналіз, яго спецыфіка і задачы. 
8. Паняцце словаўтваральнага значэння, яго адрозненне  ад лексічнага і 

граматычнага значэнняў. Сродкі выражэння словаўтваральнага значэння 
вытворнага слова. 

9. Тыпы словаўтваральных значэнняў: транспазіцыйнае, мадыфікацыйнае, 
мутацыйнае 
Заданне для самастойнай работы: Л.І.Бурак, В.П.Красней, 

У.М.Лазоўскі. Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі. Мн., 1989. 

Практыкаванні 267, 268.  

 
12.   Комплексныя адзінкі словаўтваральнай сістэмы. 

1. Словаўтваральная пара. 
2. Словаўтваральны ланцужок. 
3. Словаўтваральная  парадыгма. 
4. Словаўтваральнае гняздо і яго структура 
5. Словаўтваральны тып і яго паняцце. Прадуктыўнасць СТ. 
6. Паняцце словаўтваральнай (марфаналагічнай) мадэлі. 



7. Словаўтваральная катэгорыя як вынік узаемадзеяння сінанімічных 
словаўтваральных тыпаў. 

8. Валентнасць (спалучальнасць) словаўтваральных  марфем у мове. 
Заданне для самастойнай работы: Л.І.Бурак, В.П.Красней, 

У.М.Лазоўскі. Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі. Мн., 1989. 

Практыкаванні 272, 273. 

 Выпісаць з акадэмічных граматык па беларускай мове (Граматыка 

беларускай мовы. Т.1, Мн., 1962 ці Беларуская граматыка беларускай 

мовы. Ч.1. Мн., 1985 5 СТ са значэннем прадметнасці; 5 са значэннем 

працэсуальнасці; 5 са значэннем непрацэсуальнай прыметы. 

 

 
13.   КСРС.  Комплексныя адзінкі словаўтварэння. 
 
14.   Спосабы словаўтварэння. 

1. Спосабы сінхроннага словаўтварэння, іх класіфікацыя паводле 
характару словаўтваральных фармантаў: афіксальныя, бязафіксныя і 
змешаныя спосабы словаўтварэння. 

2. Складанне як спосаб словаўтварэння, яго разнавіднасці: 
асноваскладанне, словаскладанне. 

3. Абрэвіяцыя, яе разнавіднасці. Віды абрэвіятур. 
4. Адваротнае словаўтварэнне. 
5. Прадуктыўнасць сінхронных спосабаў словаўтварэння. 
6. Дыяхронныя спосабы словаўтварэння: лексіка-семантычны, лексіка-

сінтаксічны,    марфалагічна-сінтаксічны, іх характарыстыка. 
7. Спосабы і асаблівасці словаўтварэння розных часцін мовы. Актыўныя 

працэсы словаўтварэння на сучасным этапе развіцця беларускай мовы. 
Скласці на аснове “Слоўніка беларускай мовы”(Мн., 1987) 

словаўтваральныя гнёзды са словамі-вяршынямі чорны, два, стол. 

15.  КСРС.  Словаўтварэнне часцін мовы: спосабы, сродкі, 
асаблівасці. 

 
Прамежкавы залік па раздзеле “Словаўтварэнне”. Камп’ютарныя 

тэсты. 
 

16. Абагульненне матэрыялу па раздзелах “Марфеміка. 
Марфаналогія. Словаўтварэнне”.    Выніковы тэст. (Камп’ютарныя 
тэсты). Кантрольны пісьмовы тэст. 

 
Асноўная i дадатковая лiтаратура 

 Асноўная  
1. Беларуская граматыка. Ч.1. Мн., 1985. 
2.  Беларуская мова ў 2-й палове ХХ ст Мн., 1998. 
3.  Беларуская мова. Энцыклапедыя. Мн., 1994. 



4.  Граматыка беларускай мовы. Т. 1. Мн., 1962. 
5. Карский Е. Очерки по белорусскому языку. Словообразование М., 1956 
6. Лукашанец А.А. Словаўтварэнне і граматыка. Мн., 2001. 
7.  Прыгодзіч М.Р. Словаскладанне ў беларускай мове. Мн., 2000. 
8. Русак В.П. Марфаналогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы Мн, 2003. 
9. Сцяцко П.У. Культура мовы.  Мн, 2002. 
10. Сцяцко П.У. Праблемы нормы, культуры мовы Гродна, 

1998. 
11.  Шакун Л.М. Словаўтварэнне. Мн, 1978 
12.  Шуба П.П. Уводзіны ў граматыку беларускай мовы. Мн., 1969. 
 Дадатковая  
13. Герд А.С. Семантика морфем. М., 1987. 
14. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973. 
15.  Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М., 1992. 
16. Виноградов В. В. Вопросы русского словобразования.// Виноградов В. 

В. Избранные труды по русскому словобразованию. 
М., 1975. 

17.  Зверев  А.Д. Словообразование в современных восточнославянских 
языках. 

М., 1981. 

18. Милославский И.Г.  Вопросы словообразовательного синтеза. М., 1980. 
19. Лопатин В.В.Русская словообразовательная морфемика: Проблемы и 

принципы описания. 
М., 1977. 

20. 
 

Моисеев А.И. Основные вопросы словообразования в современном 
русском литературном языке. 

М., 1987. 
 

 

Пытанні да калёквіума  
“Марфеміка. Марфаналогія” 

 
1.    Марфеміка як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы марфемікі, сувязь з 
іншымі раздзеламі мовазн-ва.  
2.  Марфема як мінімальная значымая частка слова. Дыферэнцыяльныя і 
інтэгральныя адзнакі марфем.  
3.  Марфема і яе суадносіны з іншымі моўнымі адзінкамі: словам, 
словазлучэннем і сказам. 
4.  Прынцыпы класіфікацыі марфем, віды марфем. 
5.  Каранёвая марфема, яе асаблівасці. 
6.  Свабодныя і звязаныя каранёвыя марфемы. 
7.  Прэфіксы як службовыя марфемы, іх функцыі. 
8.  Суфіксы як службовыя марфемы, іх функцыі. 
9.  Постфіксы, іх функцыі і значэнне. 
10.  Конфіксы (цыркумфіксы), іх функцыі. 
11.  Флексіі (канчаткі), іх функцыі. 
12.  Афіксоіды як марфемы пераходнага тыпу, іх разнавіднасці. 
13.  Паняцце члянімасці і вытворнасці ў мове. 
14.  Паняцце асновы: аснова словаформы, аснова  слова.  



15.  Суплетыўныя асновы. 
16.  Члянімыя і нечлянімыя асновы  
17.  Рэгулярныя і нерэгулярныя марфемы. 
18.  Прадуктыўныя і непрадуктыўныя марфемы. 
19.  Унікальныя і асемантычныя марфемы. 
20.  Морф і марфема. 
21.  Аламорфы і варыянты марфем. 
22.  Сістэмныя адносіны  марфем. Аманімія  марфем. 
23.  Мнагазначнасць марфем у беларускай мове. 
24.  Сінанімія марфем у беларускай мове. 
25.  Антанімія марфем у беларускай мове. 
26.  Марфемны аналіз слова, яго прынцыпы і задачы. 
27.  Марфаналогія, яе прадмет і задачы, сувязь з іншымі раздзеламі 

мовазнаўства. 
28.  Гукавыя змены ў межах марфем. 
29.  Гукавыя змены на марфемных стыках. 
30.  Фанемная структура марфем ў беларускай мове. 
31.  Гістарычныя змены ў марфемнай структуры слоў у беларускай мове, іх 

разнавіднасці: апрошчанне, перараскладанне, ускладненне,  дыфузія, 
дэкарэляцыя. 

 
 

Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне 
Пытанні  да экзамену 

 
1. Марфеміка як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы марфемікі, яе 
сувязь з іншымі раздзеламі мовазнаўства. 
2. Марфема як мінімальная значымая частка слова. Дыферэнцыяльныя і 
інтэгральныя адзнакі марфем.  
3. Месца марфемы ў сістэме адзінак розных узроўняў мовы: фанема і 
марфема, склад і марфема, слова і марфема, словазлучэнне і марфема, сказ і 
марфема. 
4. Прынцыпы класіфікацыі марфем, разнавіднасці марфем. 
5. Афіксальныя марфемы, іх віды і асаблівасці. 
6. Каранёвыя марфемы і іх асаблівасці. Свабодныя і звязаныя карані. 
7. Прэфіксы як службовыя марфемы, іх функцыі. 
8. Суфіксы як службовыя марфемы, іх функцыі. 
9. Постфіксы , іх функцыі і значэнне. 
10.  Флексіі (канчаткі), іх функцыі. 
11.  Конфіксы (цыркумфіксы), іх функцыі. 
12. Унікальныя часткі слоў. Асемантычныя часткі слоў. 
13. Марфемы пераходнага тыпу (афіксоіды), іх разнавіднасці. 
14. Марфемная структура слоў у беларускай мове. Спосабы выдзялення і 
размежавання марфем у слове (словаформе). 



15. Нулявыя марфемы, сістэма нулявых марфем у беларускай мове і іх 
значэнні. 
16. Паняцце асновы слова і словаформы. Суплетыўныя асновы. 
17. Члянімыя і нечлянімыя асновы. 
18. Рэгулярныя і нерэгулярныя, прадуктыўныя і непрадуктыўныя марфемы. 
19. Сістэмна-семантычныя адносіны марфем (мнагазначнасць, аманімія, 
сінанімія). 
20. Экспрэсіўна-стылістычныя функцыі марфем у беларускай мове. 
21.  Марфемная структура назоўнікаў з гемінатыўнымі зычнымі і слоў 
іншамоўнага паходжання. 
22. Марфемная структура прыметнікаў (прыналежных, з марфалагічным 
падваеннем, складаных, поўных і кароткіх форм, форм ступеней параўнання). 
23. Марфемная структура складаных лічэбнікаў. 
24. Марфемная структура дзеяслова (асабовых форм, форм загаднага ладу і 
інфінітыва). 
25. Марфемны аналіз слова, яго спецыфіка і задачы. Адрозненне 
марфемнага аналізу слова ад словаўтваральнага. 
26. Этымалагічны аналіз слова і яго спецыфіка. 
27. Прадмет і задачы марфаналогіі, асноўныя паняцці марфаналогіі, яе 
адзінкі.  
28. Фанемная структура марфем у беларускай мове. 
29. Гукавыя змены ў межах марфемы. Морф і марфема, іх суадноснасць. 
Марфаналагічны рад. 
30. Аламорфы і варыянты марфем. Паняцце субморфаў (квазімарфемы). 
31.  Марфаналагічныя працэсы на марфемным стыку. Усячэнне і 
нарашчэнне асноў. Накладанне (гаплалогія, сумяшчэнне морфаў). 
32. Гістарычныя змены ў марфемнай структуры слова (апрошчанне, 
перараскладанне, ускладненне, дыфузія, дэкарэляцыя). Тлумачэнне 
гістарычных змен пры марфемным і этымалагічным аналізе слоў. 
33.  Словаўтварэнне як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы 
словаўтварэння, сувязь з іншымі раздзеламі мовазнаўства. 
34. Словаўтваральная структура слова. Множнасць словаўтваральнай 
структуры слова. 
35. Вытворнае (матываванае) слова, яго фармальна-семантычныя сувязі з 
аднакаранёвымі словамі. Паняцце вытворнасці і яго суадноснасць з паняццем 
члянімасці. 
36. Спосабы ўтварэння і іх класіфікацыя ў мове. 
37. Дыяхронныя спосабы словаўтварэння: лексіка-семантычны, лексіка-
сінтаксічны, марфолага-сінтаксічны. 
38. Разнавіднасці афіксальнага словаўтварэння (прэфіксальнае, 
суфіксальнае, постфіксальнае).  
39. Нульсуфіксальнае словаўтварэнне, яго сутнасць і месца ў сістэме 
сінхроннага словаўтварэння. 
40. Камбінаваныя спосабы афіксальнага словаўтварэння. Адваротнае 
словаўтварэнне. 



41. Аснова- і словаскладанне ў беларускай мове. 
42. Абрэвіяцыя як разнавіднасць складання. Структурныя тыпы абрэвіятур. 
43. Калькаванне як асобы від словаўтварэння. 
44. Паняцце словаўтваральнага значэння, яго разнавіднасці. 
45. Словаўтваральная пара і асаблівасці яе структурна-семантычнай 
арганізацыі. 
46. Словаўтваральны ланцужок і асаблівасці яго структурна-семантычнай 
арганізацыі. 
47. Словаўтваральны тып, яго адзнакі. Прадуктыўнасць словаўтваральнага 
тыпа. 
48. Словаўтваральная мадэль, яе паняцце. Словаўтваральная катэгорыя. 
49. Словаўтваральнае гняздо, асаблівасці яго структурна-семантычнай 
арганізацыі. 
50. Словаўтваральная парадыгма, асаблівасці яе структурна-семантычнай 
арганізацыі. 
51. Асноўныя спосабы і асаблівасці словаўтварэння назоўнікаў у беларускай 
мове. Мадыфікацыйныя, транспазіцыйныя і мутацыйныя значэнні вытворных 
назоўнікаў. 
52. Асноўныя спосабы і асаблівасці словаўтварэння прыметнікаў у 
беларускай мове. Мадыфікацыйныя, транспазіцыйныя і мутацыйныя значэнні 
вытворных праметнікаў. 
53. Асаблівасці словаўтварэння лічэбнікаў і займеннікаў у беларускай мове. 
54. Асноўныя спосабы і асаблівасці словаўтварэння дзеясловаў у беларускай 
мове. Мадыфікацыйныя, транспазіцыйныя і мутацыйныя значэнні вытворных 
дзеясловаў. 
55. Асноўныя спосабы і асаблівасці словаўтварэння прыслоўяў у беларускай 
мове. Мадыфікацыйныя, транспазіцыйныя і мутацыйныя значэнні вытворных 
прыслоўяў. 
56. Паняцце словаўтваральнай нормы, праблема нормы на сучасным этапе. 
57. Словаўтваральны аналіз, яго спецыфіка. 
58. Словаўтваральныя сродкі беларускай мовы, іх характарыстыка. 
Словаўтваральны фармант. 
59. Марфатактыка. Спалучальнасць (валентнасць) словаўтваральных 
сродкаў. 
60. Словаўтваральныя і марфемныя слоўнікі сучаснай беларускай мовы. 
 

УЗОРЫ РАЗБОРУ 
Марфемны аналіз слова 

 
Схема марфемнага аналізу 

 
 1. Найперш трэба вызначыць лексічнае значэнне аналізуемага 
слова па Тлумачальным слоўніку беларускай мовы. 



 2. Правесці структурнае чляненне слова з канца  ў наступным 
парадку: 
І. Часціна мовы аналізуемага слова  – зменная (як 
змяняецца)/нязменная. 
ІІ. Канчатак (флексія), яго тыпы: 

па характары фармальнага выражэння; 
па характары адносін да вар’іравання – прадстаўлены адным 

варыянтам/ прадстаўлены наборам варыянтаў; 
па функцыі – словазменны/словаўтваральны/ сінкрэтычны; 
па характары граматычнага значэння ў залежнасці ад 

прыналежнасці  да той ці іншай часціны мовы; 
па здольнасці да аднаўлення ў маўленні – рэгулярны/нерэгулярны. 
ІІІ. Тыпы асноў: 
1) па функцыі – аснова словаформы/аснова слова; 
2) па структуры – члянімая/нечлянімая, простая/складаная, 

перарывістая/неперарывістая. 
ІУ. Корань, яго тыпы: 
1) па ступені самастойнасці ў выражэнні значэння – 

свабодны/паўзвязаны /звязаны; 
2) па характару значэння – прадметны/працэсуальны/прыметавы/ 

колькасная прымета; 
3) па характары вар’іравання; 
4) па паяўнасці/адсутнасці чаргаванняў; 
5) па стылістычнай афарбоўцы. 
У. Суфіксы , іх тыпы: 
1) па характары фармальнага выражэння; 
2) па структуры – вытворныя/невытворныя; 
3) па характары вар’іравання; 
4) па функцыі – словазменны/словаўтваральны/сінкрэтычны; 
5) па значэнні (пералік значэнняў суфіксаў гл.: Беларускую 
граматыку. Ч.1. Мн., 1985); 
6) па здольнасці да аднаўлення ў маўленні; 
7) па стылістычнай афарбоўцы. 
УІ. Прыстаўкі (прэфіксы), іх тыпы: 
1) па структуры – вытворныя/невытворныя; 
2) па функцыі – словазменныя/словаўтваральныя/сінкрэтычныя; 
3) па характары значэння – граматычныя/словаўтваральныя (якое 

іменная значэнне гл. Беларускую граматыку. Ч.1. Мн., 1985); 
4) па здольнасці да аднаўлення ў маўленні:  



5) па стылістычнай афарбоўцы. 
УІІ. Постфіксы, іх тыпы: 
1) ) па функцыі – словазменны/словаўтваральны; 
2)  па характары значэння – словаўтваральныя ( зваротнасць, 
няпэўнасць) /граматычныя (множнасць) 
УІІІ. Інтэрфіксы, іх тыпы па функцыі – злучальныя, 
¬“структурныя кампанененты (пракладкі), якія служаць для 
ўтварэння слова). 
ІХ. Умоўныя абазначэнні лінейнай паслядоўнасці марфем:  а) 
канчатак  --          ; б) аснова слова ( словаформы) --         ; в) 
суфікс -- ^; г) корань  слова --  ∩      ; д) прыстаўка -- ¬   ; е) 
постфікс --   ⌐ ;  ж) інтэрфікс -- | |. 

Узоры марфемнага разбору 
 Пералесак 
 Пералесак. ‘Невялікі лес, аддзелены палянамі ад іншых лясных 
участкаў’ (ТСБМ). 
 І.Назоўнік, змяняецца па склонах і ліках (пералесак, пералеск-у, 
пералеск-ам, пералеск-і і г.д.). 
 ІІ. Канчатак ў дадзеным слове: 1) у форме Н. скл. прадстаўлены 
нулявой морфам, які матэрыяльна не выражаны; 2) у кожнай 
склонавай форме аднаварыянтны: пералесак-Ø, пералеск-у і г.д.; 3) 
выконвае словазменную функцыю; 4) выражае граматычнае 
значэнне адз. ліку, муж. роду, Н. скл.; 5) з’яўляецца рэгулярным. 
 ІІІ. Аснова словаформы пералесак – Ø; 1) аснова слова супадае з 
асновай словаформы пералесак – Ø; 2) вытворная (члянімая), 
простая, неперарыўная. 
 ІУ. Каранёвая марфема прадстаўлена морфам –лес-
(аднакаранёвыя словы: лес, лясок, лясны, лясісты): 1) корань 
свабодны (параўн. лес- Ø); 2) мае прадметнае значэнне; 3) выступае 
ў трох фанетычных варыянтах: -лес-, -ляс-, -ляс’- (параўн. лес – лясок 
-- лясісты); 4) назіраецца чаргаванне галосных  [э]  з [а] і цвёрдых 
зычных з мяккімі зычнымі  [c ]-- [c]; 5) нейтральны ў стылістычных 
адносінах. 
 У. Суфіксальная марфема рэалізуецца ў морфе –ак-, які: 1) 
матэрыяльна выражаны; 2) па структуры невытворны; 3) 
прадстаўлены двума варыянтамі: -ак-,-к- (параўн. пералес-ак -Ø --  
пералес-к-у); 4) выконвае словаўтваральную функцыю; 5)  мае 
прадметна-памяншальнае значэнне; 6) рэгулярны; 7) нейтральны ў 
стылістычных адносінах. 



 УІ. Прэфіксальная марфема рэалізуецца ў морфе пера-, які: 1) па 
структуры невытворны; 2) выконвае словаўтваральную функцыю; 3) 
мае прасторавае значэнне ‘ праз, цераз (‘паміж’), зацемненае 
значэннем  суфіксальнага морфа –ак-; 4) рэгулярны; 5) нейтральны ў 
стылістычных адносінах. 

ІХ. Графічны разбор:  пера-лес-ак Ø. 
Вавёрчын. 
Вавёрчын. ‘Які мае адносіны да вавёркі, належыць вавёрцы’ 
(ТСБМ). 
І. Прыналежны прыметнік, змяняецца па родах у адз. ліку 
(вавёрчын, вавёрчына), ліках ( вавёрчын, вавёрчыны) і склонах 
(вавёрчын, вавёрчынага, вавёрчынаму і г.д.). 
ІІ. Канчаткі ў форме Н. скл. муж. роду рэалізуюцца ў нулявым 
морфе, які: 1) матэрыяльна не выражаны; 2) прадстаўлены адным 
варыянтам (вавёрчын – Ø); 3)  выконвае словазменную функцыю; 
4) мае граматычнае значэнне  адз. ліку, муж. роду, Н.скл. ; 5) 
з’яўляецца рэгулярным. 
ІІІ. Аснова словаформы – ввавёрчын – Ø: 1) аснова слова супадае 
з асновай словаформы: вавёрчын – Ø; 2) вытворная (члянімая), 
простая, неперарывістая. 

ІУ. Каранёвая марфема прадстаўлена морфамі –вавёрч- 
(аднакаранёвыя словы: вавёрка, вавёркавы): 1) корань  свабодны 
(параўн. вавёрк-а і вавёрчын- Ø); ); 2) мае прадметнае значэнне; 3) 
выступае ў трох фанетычных варыянтах: -вавёрк-,вавёрк’-, -вавёрч-, 
(параўн. вавёрка—вавёркі—вавёрчын); 4) назіраецца чаргаванне  
заднеязычнага [к]  з шыпячым  [ч]; 5) нейтральны ў стылістычных 
адносінах. 
 У. Суфіксальная марфема рэалізуецца ў морфе –-ын--, які: 1) 
матэрыяльна выражаны; 2) па структуры невытворны; 3) 
прадстаўлены  адным варыянтам: -ын- (параўн. вавёрк-а --вавёрч-ын 
- Ø – вавёрч-ын- ага, ластаўк-а – ластаўч-ын-а – ластаўч-ын-ага); 
4) выконвае словаўтваральную функцыю; 5)  мае  значэнне родавай 
прыналежнасці; 6) рэгулярны; 7) нейтральны ў стылістычных 
адносінах. 

ІХ. Графічны разбор:  вавёрч-ын Ø. 
Вырасц-е. 
Вырасці. ‘Стаць большым; падрасці’ 



І.Дзеяслоў, змяняецца па асобах,  ліках, часах, ладах: (выраст-у, 
вырасц-еш, вырасц-е, вырасц-ем, вырасц-еце, выраст-уць; вырас Ø 
бы, хай/ няхай  вырасц-е, вырасц-ем і г.д.). 
 ІІ. Канчатак ў дадзеным слове: 1) у форме 3-яй асобы, адз. ліку, 
прадстаўлены морфам -е, які матэрыяльна  выражаны; 2) у кожнай 
зменнай форме аднаварыянтны: выраст-у, вырасц-еш, вырасц-е, 
вырасц-ем, вырасц-ец, і г.д.; 3) выконвае словазменную функцыю; 4) 
выражае граматычнае значэнне  3-яй асобы, адз. ліку, будучага часу, 
абвеснага ладу; 5) з’яўляецца рэгулярным. 
 ІІІ. Аснова словаформы вырасц-е; 1) аснова слова вырас-ці,  не 
супадае з асновай словаформы  вырасц-е 2) вытворная (члянімая), 
простая, неперарыўная. 
 ІУ. Каранёвая марфема прадстаўлена морфам –расц-
(аднакаранёвыя словы:  расту, рост, расціць, вырошчваць): 1) 
корань паўзвязаны (параўн. рост – расціць -- вырошчваць); 2) мае 
працэсуальнае значэнне; 3) выступае ў сямі фанетычных варыянтах: 
-рос-, -расц’-,-росц’-,  -рост-, -раст-,- рашч-, -рошч- (параўн. рос -- 
расціць –росцім -- рост – расту -- вырошчваць—вы´рашчу); 4) 
назіраецца чаргаванне галосных  [о]  з [а],  цвёрдых зычных з 
мяккімі зычнымі  [т ]-- [ц’], спалучэнняў зычных [ст, сц’] з [шч]; 5) 
нейтральны ў стылістычных адносінах. 
  УІ. Прэфіксальная марфема рэалізуецца ў морфе вы-, які: 1) па 
структуры невытворны; 2) выконвае  словаўтваральную функцыю; 
3) мае значэнне ‘ завяршыць дзеянне’; 4) рэгулярны; 5) нейтральны ў 
стылістычных адносінах. 

ІХ. Графічны разбор:  вы-расц-е. 
Глыбока. 
Глыбока. ‘Які знаходзіцца глыбока, на вялікай глыбіні’. 

І.Прыслоўе, не мае форм словазмянення, але валодае  формамі 
ступеней параўнання (глыбей—найглыбей). 
  ІІІ. Аснова словаформы і аснова слова  -- усё слова ў цэлым:  
глыбока 2) абедзве асновы вытворныя (члянімыя), простыя, 
неперарыўныя. 
 ІУ. Каранёвая марфема прадстаўлена морфам –глыб-
(аднакаранёвыя словы:  глыб, глыба, углыб, глыбіня,  глыбокі): 1) 
корань свабодны (параўн. глыб Ø – глыбокі -- углыб); 2) мае 
прадметнае  значэнне; 3) выступае ў трох фанетычных варыянтах: --
глып-, -глыб-, -глыб’- (параўн.  глыб -- глыба – глыбіня); 4) 
назіраецца чаргаванне парных звонкіх з парнымі глухімі  [б] -- [п],  



цвёрдых зычных з мяккімі зычнымі  [б ]-- [б’]; 5) нейтральны ў 
стылістычных адносінах. 
 У. У аснове словаформы і аснове слова два суфіксальныя 
морфы: -ок- і –а-. 
 Морф –а- вылучаецца пры супастаўленні з аднаструктурнымі 
словамі: высока, далёка, вузка і інш., які: 1) матэрыяльна выражаны; 
2) па структуры невытворны; 3) прадстаўлены  адным варыянтам: -а- 
(параўн. глыбок-і – глыбок-а); 4) выконвае словаўтваральную 
функцыю; 5)  абазначае прымету з дадатковым акалічнасным 
значэннем; 6) рэгулярны; 7) нейтральны ў стылістычных адносінах. 
 Морф –ок- вылучаецца пры супастаўленні з аднаструктурнымі 
словамі: высока, шырока,  далёка,  які: 1) матэрыяльна выражаны; 2) 
па структуры невытворны; 3) прадстаўлены ў мове трыма  
варыянтамі: -ок-/-ёк-, -к- (параўн. глыбока – далёка – блізка-- вузка); 
4) выконвае словаўтваральную функцыю; 5)  абазначае якасць 
прыметы, названую ўтваральным словам; 6) рэгулярны; 7) 
нейтральны ў стылістычных адносінах.  

ІХ. Графічны разбор:  глыб-ок-а. 
 
ЛІНГВАМЕТАДЫЧНЫ КАМЕНТАРЫЙ ДА МАРФЕМНАГА 

АНАЛІЗУ 
 
 Асноўная колькасць недакладнасцей і цяжкасцей, якія ўзнікаюць 
пры марфемным аналізе слоў, выкліканы няведаннем 
марфаналагічных з’яў і іншых ніжэй пералічаных акалічнасцей. 
 
1. З’ЯВА “СКРАДВАННЯ” ЁТА 

 Як вядома, ётавыя літары і, е, ё, ю, я а) у пачатку слоў, б) пасля 
галосных, в) пасля  ь (мяккага знака), г) пасля ў (у нескладовага), д) 
пасля апострафа абазначаюць два гукі: [j] +  адпаведны галосны [і], 
[э], [о], [у], [а]. На марфемным шве (на стыку марфем) абазначаныя 
ётавай літарай гукі могуць адносіцца да розных марфем: зычны [j] – 
да папярэдняй марфемы, а галосны – да наступнай. У такім выпадку 
пры падзеле слова на марфемы неабходна абавязкова адлюстроўваць 
гукавое абазначэнне ётавых літар скарочанай транскрыпцыяй. Такія 
словы дзеляцца на марфемы ў тлумачальнай частцы.  
Напрыклад: яго – j-аго, двое – дв-оj-э, салаўіны – салаў-j-ін-ы, 
вераб’іны – верабj-ін-ы, военачальнік – воj-е-началь-нік- Ø, 



Падмаскоўе – Пад-маскоў-j-э, гаючы – гаj-уч-ы, гіпербалізацыя – 
гіпербал-ізацыj-а. 
 Няправільнымі будуць запісы, у якіх у скарочанай транскрыпцыі 
абазначаюцца таксама і ётавыя, што знаходзяцца ў межах адной 
марфемы. Напрыклад, няправільнымі будуць такія запісы: 
за-jэзд Ø , мадэль -jэр Ø, здольн-аjа. 
Правільны іх падзел: за-езд Ø, мадэль -ер Ø, здольн-ая. 
 

2. З’ЯВА НАКЛАДАННЯ МАРФЕМ 
 (або дыфузія, інтэрферэнцыя морфаў, аплікацыя) 
  На марфемным шве (часцей за ўсё на стыку ўтваральнай асновы 
з суфіксам) назіраецца марфалагічнае ўзаемапранікненне 
(узаемапрыстасаванне) морфаў – сумяшчэнне канца аднаго і пачатку 
або цалкам другога морфа (гл. прыклады дыфузіі ў тэме 
“Гістарычныя змены ў марфемнай структуры слова. Дыфузія). 
Накладанне марфем бывае поўным і частковым, або няпоўным. 
 Пры супадзенні ўсяго афікса з часткай  утваральнай асновы  
адбываецца поўнае накладанне марфем: Бабруйск—бабруйск-і, 
Мінск --  мінск-і, Чачэрск --  чачэрск-і, Клецк --  клецк-і,  Полацк –
полацк-і (сумяшчаецца каранёвая і суфіксальная марфемы). 
 Пры частковым накладанні марфемсупадае частка суфікса 
(зрэдку інтэрфікса ці прыстаўкі) з канцом або пачаткам утваральнай 
асновы: мінул-ы, дынамаўск-і, расад-а. 
 Пры графічным марфемным разборы слоў з інтэрферэнцыяй 
морфаў патрэбна растлумачыць дадатковым запісам, якія марфемы 
ці іх часткі накладаліся на марфемным шве, як гэта паказана ніжэй. 
 Тыповыя выпадкі накладання марфем назіраюцца пры 
сумяшчэнні з канцом утваральнай асновы 

суфікса адносных прыметнікаў –ск-: 
беларускі – беларус+ск+і; полацкі – полацк +ск+і; 
баранавіцкі – баранавіч+ск+і; эмігранцкі – э +мігр+ ант+ск+і; 
мужыцкі – мужык+ск+і; 
суфіксаў інфінітыва –чы,-ці: 
цячы --- цяк+чы; адрасці – ад+раст+ці; адрачыся – 
ад+рак+чы+ся; 
дзеяслоўнага суфікса –ну- са значэннем аднакратнасці ці 

працягласці дзеяння: 
мінуць – мін+ну+ць; рынуцца – рын+ну+ц+ца; пнуцца – 
пн+ну+ц+ца; захінуцца – за+хін+ну+ц+ца; 



субстантыўнага суфікса –ств- з адцягненым значэннем працэсу, 
зборнасці, абстрактнасці: 

грабежніцтва – граб+еж+н+ік+ств+а; кіраўніцтва – 
кір+аў+нік+ств+а; ткацтва – тк+а+ч+ств+а; юнацтва – 
юн++ак+ств+а; язычніцтва – языч+нік+ств+а; бяспамяцтва – 
бяс+памят+ств+а; 
зрэдку – суфіксаў, якія далучаюцца да асноў нязменных  

запазычаных назоўнікаў, якія заканчваюцца на галосны тыпу  
таксіст – таксі+іст; рэгбіст – рэгбі+іст; сапранавы – 
сапрана+ав+ы; 

 у некаторых суфіксальных прыметніках  са значэннем непаўнаты 
якасці з суфіксамі –ават/-яват-: ружовы – ружаваты, карычневы 
– карычняваты, ліловы – лілаваты, бэжавы – бэжаваты;  

інтэрфіксаў у простых і зрэдку  -- у складаных словах: дынама – 
данам-аў/ск-і, дынам-авец Ø (параўн.: дынама + аў/ск+і) ; 
БелІаІзер-ск Ø – белІаІзер-ск-і ( параўн: бел +а+азер+ск+ Ø); 
сельпо – сельп-оў/ск-і, сельп-овец Ø (сельпо +оў/ск+і) ;  

асобныя выпадкі сумяшчэння прыставак з утваральнай базай 
(сцяжэнне гукаў): расольнік Ø – рас+ соль+н+ік Ø; расада  -- 
рас+сад+н+ік Ø; разявіць – раз+зяв+і+ць; разяўляць – 
раз+зяўл+я+ць. 

Заўвага. У словах про- ш-л- ы (про+ іш_л+ы); вы-м-а-ць 
(вы+нім+а+ць) і  д. пад. варыянтнасць каранёў з’яўляецца 
вынікам выпадзення гукаў, а не накладання (сцяжэння) галосных 
на стыку прыстаўкі і кораня. 

3. З’ЯВА ВЫПАДЗЕННЯ ГУКАЎ 
 На працягу развіцця мовы ў многіх словах адбываліся  
фанетычныя змяненні, адно з якіх – выпадзенне гукаў у 
марфемах ( часцей за ўсё ў каранях); у аднакаранёвых словах 
гэтыя гукі захоўваюцца:  гля-ну-ць ( гляд+ну+ць) – па-глядз-е-ць, 
по-гляд Ø; гні-л-ас-н-ы ( гні+л+аст+н+ы) – гні-л-асць Ø. 
 З’ява выпадзення гукаў ускладняе вылучэнне марфем, паколькі 
апошнія непазнавальна відазмяняюцца, як, напрыклад, карані ў 
словах вы-м-а-ць, г-ну-ц-ца, гі-нуць, іс-н-ав-а-нн-е і інш.. Аднак 
падбор аднакаранёвых слоў дапамагае выявіць адноўлены 
(рэкаструяваны) выгляд відазмененай марфемы і дае падставы 
разглядаць яе як варыянтную, а не як асобную, новую марфему. 
Вызначэнне варыянтаў кораня якраз і прадугледжваецца схемай 
поўнага марфемнага аналізу слоў. Такім чынам, падставай для 



вылучэння адзначаных каранёў як варыянтных з’явілася 
параўнанне іх семантыкі ў радзе роднасных слоў, якая 
з’яўляецца агульнай: 
а) гнуцца (гіб+ну+ц+ца), згіб, загіб; 
б) гінуць (гіб+ну+ць), гіблы, пагібель; 
в) існаванне ( іст+н+ав++а+нн+е), існы (іст+н+ы), істота; 
г) згарнуць (з+гарт+ну+ць), гартаць, згортваць; 
д)праязны (пра+язд+н+ы), ездзіць, язда, паездка; 
е) кінуць (кід+ну+ць), кідаць, выкідваць; 
ё) глынуць (глыт+ну+ць), глытаць, глыток; 
ж) апрануцца (а+прат+ну+ц+ца), вопратка; 
з) вярнуць (вярт+ну+ць), вяртаць, вяртлявы; 
і) вяліць (вяд+л+і+ць), вялы (вяд+л+ы), завядаць; 
к) тануць (тап+ну+ць), тапіцца, патоп; 
л) пэцнуць (пэцк+ну+ць), пэцкаць і г.д. 

 
ТЫПОВЫЯ    НЕДАХОПЫ   ПОЎНАГА   

МАРФЕМНАГА    АНАЛİЗУ 
 
Пры выкананні другога задання кантрольнай работы ― поўнага 

марфемнага аналізу слоў ― найбольш тыповымі памылкамі і недахопамі   ў   
працах   студэнтаў   з’яўляюцца   наступныя: 

1) Няпоўны  аналіз,  прапускаюцца  пэўныя  этапы  разбору: 
а) не вызначаюцца функцыі марфем (не ўказваецца, словаўтваральны ці 

формаўтваральны афікс); не ілюструецца, якія канкрэтна формы ці словы  
ўтвараюцца  тым  ці  іншым  афіксам;  

б) да  афіксаў  не  падбіраюцца  аднаструктурныя  марфемы; 
в) прыводзяцца далёка не ўсе варыянты каранёў, пры гэтым часта запісы 

афармляюцца недакладна, не заўсёды паказваецца, у якіх канкрэтна словах 
вылучаны прыведзеныя варыянты каранёў. 

2) Для мнагазначнага афікса ў якасці аднаструктурных часта прыводзяцца  
словы  з  іншым  значэннем  гэтай  марфемы. 

3) Тыповымі   з’яўляюцца   алагічныя   запісы   тыпу: 
а)  вывучаў □ ся ― … канчатка няма, (?!!) аснова перарваная, вы-творная; 
б) … назоўнік, зменная часціна мовы… [У межах адной часціны    мовы 

назоўнікі бываюць і зменныя, і нязменныя; змяняецца не часціна мовы, а  
словы] ; 

в) … прыметнік, слова  зменнае,  змяняецца   па   ліку,  родзе,  склоне;  
…дзеяслоў, слова зменнае, змяняецца па асобе і ліку; [Як гэта ― змяняецца  
па  адной  асобе?  па  адным  ліку?  па  адным  склоне ???]  

г) …інфінітыў, нязменная форма дзеяслова, канчатак нулявы…      [У  
нязменных  формаў  і  ў  нязменных  слоў  няма  канчаткаў !!!] 



 

Каб папярэдзіць названыя і іншыя памылкі, трэба строга прытрымлівацца 
патрабаванняў да марфемнага аналізу, змешчаных вышэй у ” ПАРАДКУ  İ   
ЎЗОРАХ   МАРФЕМНАГА   РАЗБОРУ   СЛОЎ.” 

ТЭСТАВЫЯ    ЗАДАННİ 
 

У ”Тэставых заданнях” змешчаны па 4 варыянты кантрольных    тэстаў і 
адзін трэніровачны варыянт пад № 5 з адказамі на яго пасля кожнага задання. 
Гэта дазваляе выкарыстоўваць тэсты не толькі ў якасці кантрольнай работы, 
але і ў якасці навучальнай працы ― для  самападрыхтоўкі. 

 

Заданне № 1. Выпішыце нумары слоў, у якіх выдзеленыя спалу-
чэнні літар адносяцца  да ўказаных  марфем  ці  ўваходзяць  у іх  склад. 

 

Варыянт  1:  да  кораня: 

 

1) трамвай; 2) звычай; 3) з’язджай; 4) горай; 5) датла; 6) позна; 7) позва 
 

Варыянт  2:  да  суфікса: 

 

1) дзесьці; 2) пенальці; 3) сесці; 4) к масці; 5) травесці; 6) рухавасці; 7) 
дзевятнаццаці 
 

Варыянт  3:  да  канчатка: 

 

1) удой;  2) сям’ёй;  3) табой;  4) мой;  5) такой;  6) вадапой;  7) стой 
 

Варыянт 4:  да  постфікса: 

 

1) несяце; 2) дзвесце; 3) узнясіце; 4) кудысьці; 5) прыйсці; 6) страсці;  7) асарці 
 

Варыянт  5:  да  прыстаўкі: 

 

1) наглядчыца; 2) нарыс; 3) нахіляцца; 4) намёк; 5) напарстак;  6) наравісты;   
7)  наракаць 

 

Адказ  на  5-ы  варыянт :  1;  3 
 

Заданне  №  2.  Выпішыце  нумары  слоў, у якіх ёсць указаныя 
марфемы. 

 

Варыянт  1 

 

а) не- : 1) небарака; 2) неаслабна; 3) невад; 4) недабор; 5) недабачваць;    6) 
нераст;  7) нечысць;  8) нечы;  9) неяк 

б) □ :  1) Гусь-Хрустальны; 2) БДУ; 3) ГУМ; 4) факсíміле; 5) засмуціўся;  6) 
трохсот;  7) Петрапаўлаўск-Камчацкі;  8) твой;  9) насустрач 

 

Варыянт  2 

 

а) -лів- : 1) удушлівы; 2) надакучліва; 3)  разгублівацца; 4) скупліваць;     5) 
цярплівасць; 6) скрэсліваць; 7) сарамлівасць; 8) асаблівасць;        9) 
вылуплівацца  



б) -ць : 1) колькасць; 2) адмежаваць; 3) вымаць; 4) свежасць; 5) вынікаць; 6) 
прамаўляць;   7) арыентаванасць;  8)  спустошанасць 

 

Варыянт  3 

 

а)  -нн- :  1) падоўжанне; 2) пісьменнасць; 3) прабачэнне; 4) прабіванне;  5) 
прасвятленне; 6) праразанне; 7) праслаўленне; 8) праходжанне;    9) 
параўнанне 

б)  ∅ : 1) праўнук; 2) засол; 3) прастуда; 4) папрок; 5) нарасхват;                6) 
замуж;  7) хутка;  8) міжаконне 

 

Варыянт   4 

 

а) -ль/н- : 1) саўдзельнік; 2) радыкальны; 3) самакіравальнасць; 4) вязальны; 
5) будзільнік; 6) натуральна; 7) радзільня; 8) чытальны;    9) 
настольны 

б)  вы-  1) выпадак; 2) выява; 3) вышыня; 4) выхаванка; 5) выпадковы;     6) 
вышморгваць;   7) вымаць;   8) вынас 

 

Варыянт  5 

 

а) -оўва- : 1) выпампоўваць; 2) размяркоўваць; 3) выкоўваць; 4) накіроўвацца;  
5) выкарыстоўваць; 6) раскарчоўваць; 7) аб’ядноўваць; 8)  
выслухоўваць;  9) заслугоўваць  

б) - енн- (-энн-):  1) вылучэнне; 2) прымірэнне; 3) знясіленне; 4) ажыўленне; 
5) знеслаўленне; 6) разуменне; 7) пераадоленне; 8) падаўжэнне 

         
Адказ   на  5-ы  варыянт :    а)  5;  7;  8;  9;    б)  1; 2; 4; 5 
 

Заданне  №  3.  Выпішыце  нумар  пятага  лішняга  з  пункта  по-
гляду  тоеснасці  каранёвых  або  афіксальных  марфем.  

 

Варыянт  1 

 

а)   1) плавіць;   2) плаўкасць;   3) плаваць;   4) выплаўляць;   5) плаўлены; 
б) 1) крухмаленне; 2) пагадненне; 3) акасцяненне; 4) паглыбленне;                  5) 

азнаямленне 

 

Варыянт  2 

 

а)   1) панадворак;   2) надвор’е;   3) дворнік;   4) надворны;   5) дваровы; 
б)   1) забабоны;    2) зáвязь;    3) загуменне;   4) завяць;    5) зáбалаць      

 

Варыянт  3 

 

а)   1) цэль;    2) нацэльваць;    3) прыцэл;    4) прыцэльны;    5) цэльны; 
б)   1) клятва;   2) малітва;   3) братва;   4) жратва;   5) бітва 

 

Варыянт  4 

 

а)   1) вартасць;   2) вартаваць;   3) вартаўнік;   4) вартаванне;   5) вартавы;  
б)   1) стражнік;   2) работнік;   3) дзесятнік;   4) зайздроснік;   5) саветнік 

Варыянт  5 

 



а)   1) жывёла;    2) жыхар;    3) жывы;    4) жывучы;    5) жыццё;  
б) 1) прадстаўнік; 2) аднакласнік; 3) вынаходнік; 4) выпускнік; 5) вартаўнік 

 

Адказ   на   5-ы   варыянт :   а)  1;   б)  4 
 

Заданне  №  4.  Выпішыце  нумар  чацвёртага  лішняга  з  пункта  
погляду  наяўнасці   або   адсутнасці  суфікса.  

 

Варыянт  1 

 

а)  1) шафёр;   2) сапёр;   3) акцёр;   4) візіцёр; 
б)  1) веліч;   2) княжыч;   3) крывіч;   4) родзіч 

Варыянт  2 

 

а)   1) пагібель;   2) штабель;    3) рубель;   4) журавель;          
б)   1) жаваранак;   2) пятак;    3) казляк (грыб);   4) маяк         

 

Варыянт  3 

 

а)   1) грыбніца;    2) завочніца;    3) капліца;    4) надомніца;     
б)   1) аўчына;    2) руіна;    3) гільяціна;   4) вакцына   

 

Варыянт  4 

 

а)   1) чацвяртак;   2) мастак;   3) чужак;   4) важак;   
б)   1) маладзік;   2) чаравік;   3) жулік;   4) гісторык  

Варыянт  5 

 

а)   1) ярлык;    2) электрык;    3) яблык;    4) упрытык;  
б)   1) рэжысёр;   2) палацёр;   3) касцёр;   4) манцёр 

 

Адказ   на   5-ы   варыянт :   а)  1;   б)  3 
 

Заданне  №  5.  Выпішыце  нумар  чацвёртага  лішняга  з  пункта  
погляду  тоеснасці   значэння   суфікса.  

 

Варыянт  1 

 

а)  1) цырульнік;   2) прадпрымальнік;   3) мантажнік;   4) штогоднік; 
б)  1) бараніна;   2) халадзіна;   3) свініна;   4) цяляціна 

Варыянт  2 

 

а)   1) паяльнік;   2) ручнік;    3) шасціграннік;   4) адстаўнік;         
б)   1) лучыніна;   2) бярэзіна;    3) алешына;   4) аўчына         

 

Варыянт  3 

 

а)   1) наморднік;    2) падлакотнік;    3) задачнік;    4) бярэзнік;     
б)   1) глыбіня;    2) вышыня;    3) яміна;   4) таўшчыня   

 

Варыянт  4 

 

а)   1) вымяральнік;   2) прабойнік;   3) зайздроснік;   4) кіпяцільнік;  
б)   1) вязальны;   2) спальня;   3) ігральны;   4) радзільны   

Варыянт  5 

 

а)   1) цялятнік;    2)  настаўнік;    3) прапаведнік;    4) прад’яўнік;  
б)   1) лушпіна;   2) хваіна;   3) сунічына;   4) спружына 



 

Адказ   на   5-ы   варыянт :   а)  1;   б)  4 
 

Заданне  №  6.  Выпішыце  нумары  слоў  з  адной  прыстаўкай.   

 

Варыянт  1 

 

1) напралом; 2) знявага; 3) напрамак; 4) заспакоіць; 5) застукаць;                6)  
запрыгоніць;   7) абняславіць;   8) запазычыць;   9) запатрабаваць 

 

Варыянт  2 

 

1) выскрэбваць; 2) зненавідзець; 3) напачатку; 4) занядбалы; 5) запакоўваць;   
6) напрасаваць;  7) занавесіць;   8) занядужаць;   9) нарашчыняць         

 

Варыянт  3 

 

1) выправадзіць; 2) здагадвацца; 3) адазвацца; 4) задавольваць;                   5) 
наперабой;   6) запраўляць;   7) напамінаць;   8) запазуха;   9) наперагонкі   
 

Варыянт  4 

 

1) наросхрыст; 2) запалавéць; 3) дапрасоўваць; 4) падвываць; 5) пазлучаць;  6) 
спадарожнік;    7) падзарабіць;    8) пазаядаць;    9) спасылка  
 

Варыянт  5 

 

1) знемагчыся; 2) знявечыць; 3) дапаможнік; 4) знаходжанне; 5) здабыча;  6) 
дапалуднаваць;    7) заварушы ць;    8) напрапалую;    9) западозрыць 
 

Адказ   на   5-ы   варыянт :   3;  4;  5;  6;  8   

 

Заданне  №  7.  Выпішыце  нумар шостага  лішняга  з  пункта  
погляду  тоеснасці   значэння   суфікса.  

 

Варыянт  1 

 

1) бульбянішча;   2) гарохавішча;   3) жытнішча;   4) стогавішча; 5) халадзішча;   
6) каноплішча 
 

Варыянт  2  

1) зубіла;   2) грузіла;   3) цёрла;   4) зубрыла;   5) пакрывала;   6) сядло        
 

Заўвага : Усе  6  прыкладаў ― назоўнікі. 

         

Варыянт  3 

 

1) латарэйны;   2) брудны;   3) лясны;   4) музейны;   5) прыродны;   6) хатні     
 

Варыянт  4 

 

1) сялянства; 2) какецтва; 3) падхалімства; 4) лакейства; 5) геройства;        6) 
дзівацтва  

Варыянт  5 

 

1) поціск;    2) намёк;    3) напамін;    4) даль;    5) роспыт;    6) стук  
 

Адказ   на   5-ы   варыянт :     4 

 



Заданне  №  8. Выпішыце нумары слоў, марфемны склад         якіх  
адпавядае  ўказанай  схеме:    

 

Варыянт  1 

 ∩ --  ∩ ∧  ∧  □ 

Варыянт  2 

¬  ∩  ∧  ∧   ∧  □ ⌐  

Варыянт  3 

¬ ∩ ∧  ∧  □ ⌐ 

1) воўначасальны 
2) нераўнамерны 
3) прамавугольнік 
4) нядобранадзейны 
5) адзінаўладдзе 
6) военачальнік 

1) зачэпліваліся 
2) напрактыкаваўся 
3) наспіртоўваліся 
4) збіраўся 
5) прыбудоўвацца 
6) пераадрасоўвайце 
 

1) паўспорваліся 
2) перабазіраваўся 
3) дамалёўваліся 
4) распілоўвайце 
5) перайначваліся 
6) прыкладайце 

Варыянт  4 

¬ ∩ -- ∩ ∧  □ 

Варыянт  5 

 

¬ ∩ -- ¬ ∩ ∧  □  

1) нераўнамерны 
2) паветрадэсантны 
3) нядобразычліва 
4) па-сербахарвацку 
5) неземляробчы 
6) нябуйнагабарытны 

1) немэтазгодны 
2) атаясамліванне 
3) незлапамятны 
4) засухаўстойлівы 
5) небаяздольнасць 
6) асфальтаўкладчык 

 

Адказ   на   5-ы   варыянт :   1;  4   
 
 

Заданне  №  7.  Выпішыце ў левы слупок пад  нумарамі  ўрыўкі     з 
марфемнага аналізу слоў, у якіх ёсць памылкі ці недахопы (неда-
кладнасці) у афармленні запісаў. У правым  запішыце  выпраўленыя   
варыянты. 

 

Варыянт  1 

 

1) Своечасова  ―  … Аснова   своj э часов-  ―   вытворная,  перарваная.   
2) Своечасовы  ― … Аснова   своj- … -часов-  ―  вытворная,   перарваная. 
3) Утварыў ―  дзеяслоў, слова зменнае, змяняецца па ладах, часах, родах, 

ліках…  Канчатак  нулявы… 
4) Ашчаслівіць ― дзеяслоў, слова зменнае, змяняецца па ладах, часах, асобах,  

ліках,  родах.   Канчатка  няма. 
5) ЧАЭС  ―  назоўнік,  нязменны;  канчатка  не  мае.  Аснова  ЧАЭС  ―  вы-

творная.  
6) Трое ― лічэбнік, слова зменнае, змяняецца па склонах… Аснова       троj-  ―  

вытворная. 
 

Варыянт  2 

 

1) Водаправодны  ―  …  Аснова   водаправодн-   ―   вытворная. 
2) Высокі  ―  …  Аснова   высок'-   ―   невытворная. 



3) Ажыццяўляць ― інфінітыў, нязменная форма дзеяслова; канчатка      не  
мае. 

4) Хада ― назоўнік, слова зменнае, змяняецца па склонах: хад- у ,            хад-  
ой ,   хадз- е   і  г. д.   Канчатак  - а…  

5) Чарада ― назоўнік, зменная часціна мовы, змяняецца па ліках і склонах… 
6)  Дзвесце  ―  … змяняецца  па  склонах:  дв- ух- сот □,  дв- ум- ст-  ам  ,    

дв- ума- ст- амі … . Аснова  дзв'-…-сц'- ―  вытворная, 
перарваная. 

 

Варыянт  3 

 

1) Шасцёрка  ―   назоўнік,  слова  зменнае,  змяняецца  па  ліку  і  склоне. 
2) Здабываю ― дзеяслоў, слова зменнае, змяняецца па ладах, часах,  асобах,  

ліках… 
3) Здзіўляцца ― інфінітыў, нязменная форма дзеяслова; канчатка няма. 

Словазменная  аснова   здзіўляцца  ―   вытворная. 
4) Звяртацца ― інфінітыў, нязменная форма дзеяслова. Канчатак  нулявы.  

Словазменная  аснова  звярта-…-ца  ― вытворная,  перарваная. 
5) Зачыняймася ― дзеяслоў, слова зменнае, змяняецца па ладах, асобах, ліках  і 

інш.:  зачыняj  у  ся,  зачыняй□ся,  хай зачыняj  уц  ца,   і   г. д.   
Канчатак   -ма-  … 

6) Восемсот ―  лічэбнік, слова  зменнае,  змяняецца  па  ліках  і  склонах… 

 
 
7) Варыянт  4 

 

1) Шэсцьсот  ― … Аснова  шэсць □  сот □   ―   вытворная,  перарваная. 
2) Шчасце ― назоўнік, слова  зменнае,  змяняецца  па  склонах:  шчасц- я ,    

шчасц- ю ,   (у)  шчасц- і . 
3) Шчыльны ― прыметнік, слова зменнае, змяняецца па родах, ліках і 

склонах… 
4) Халасты ―  прыметнік, слова зменнае, змяняецца па  ліках  і  склонах… 
5) Грудзі ― назоўнік, зменная часціна мовы, змяняецца па ліках і склонах… 
6) Пяцьдзесят ―  … Дзве  асновы:   пяць-   і   -дзесят-  ―  невытворныя.  

 
 

Варыянт  5 
 

1) Каменне  ―  назоўнік,  слова  зменнае,  змяняецца  па  ліках  і  склонах…  
 
2) ВАК  ―   назоўнік,   слова   зменнае,   змяняецца   па   склонах:  ВАК  а  ,    

(у)  ВАК  у  ,  ВАК  ам   і  г. д.  Канчатак нулявы. Граматычныя   
значэнні   яго:  указвае   на  м. р.,   адз.  л. ,  Н. скл.  

3) Добрасуседскі ― … Аснова  добрасуседск'- ―  вытворная.  
4) РАУС  ―  назоўнік,  слова  нязменнае;  канчатка  не  мае.  
5) Двоеўладдзе ― … Аснова  двоjэўладдз' -е ― вытворная,  перарваная. 



6) Прыстасоўваўся ― дзеяслоў, слова зменнае, змяняецца па ладах, часах, 
родах, ліках… Словазменная  аснова  прыстасоўваў- …-ся  ―  
вытворная,  перарваная. 

 

Адказ   на   5-ы   варыянт :    
 

Няправільна Правільна 
1) Каменне ― назоўнік, слова  

зменнае, змяняецца па ліках і  
склонах…   

5) Двоеўладдзе ― … Аснова  
двоjэўладдз' -е ― вытворная,  
перарваная. 

 

Каменне ―   назоўнік,   слова   
зменнае,   змяняецца   па   скло-
нах…   

 
Двоеўладдзе ― … Аснова  

двоjэўладдз' -е ― вытворная.   
 

 

КАНТРОЛЬНАЯ    РАБОТА 
У кантрольную работу па марфеміцы ўваходзяць 2 заданні: 1) графічны 

разбор ― падзел слоў на марфемы сімваламі (значкамі) і 2) поўны марфемны  
аналіз  аднаго  слова  з  задання  № 1. Самастойнае выкананне ўсіх (ці хаця б 
шасці – васьмі) варыянтаў задання № 1 з абавязковай праверкай падзелу слоў 
па ”Марфемным слоўніку беларускай мовы” А.М.Бардовіча і Л.М.Шакуна 
дасць магчымасць кожнаму студэнту  ацаніць свой узровень практычных 
навыкаў па тэме і ступень сваёй падрыхтаванасці  да  заліка  і  экзамена. 

 

ЗАДАННЕ  № 1. Графічна (сімваламі) падзяліць словы на марфемы, 
абазначыць  асновы. 

 

ВАРЫЯНТ  1 
1.  Апублікаваннем 
2.  Электраасвятляльны 
3.  Вынаходніцтва 
4.  Вымалёўваюцца 
5.  Асэнсаванасцю 
6.  Раўнапраўе 
7.  Высокапаважаны 
8.  Панабівацца 
9.  Стагоддзем 
10.  Неразборліва 
11.  Прасеяўся 
12.  Закалыхванне 
13.  Дабраякаснасць 
14.  Выяўляецца 

ВАРЫЯНТ  2 
1.  Гукапранікальнасць 
2.  Размаляваных 
3.  Буракаўборачны 
4.  Вымуштраванасці 
5.  Накіроўваецца 
6.  Выратавацца 
7.  Саманазіранне 
8.  Захавальніца 
9.  Непамерна 
10.  Насварыўся 
11.  Пяцідзесяцігоддзе 
12.  Перапраўлены 
13.  Параіцца 
14.  Закамянеласць 

ВАРЫЯНТ  3 
1.  Вуглеабагачальнымі 
2.  Белаэмігранцкіх 
3.  Падпілоўваецца 
4.  Заасфальтаваўся 

ВАРЫЯНТ  4 
1.  Пяцідзесяцігоддзем 
2.  Воданепранікальнымі 
3.  Безагаворачнасць 
4.  Павысыпацца 



5.  Глебаўтварэнне 
6.  Прыдумвацца 
7.  Выраўноўванне 
8.  Баязлівасць 
9.  Сямідзесяціпяцігоддзе 
10.  Вышэйпрыведзены 
11.  Закахана 
12.  Аленегадоўля 
13.  Чыйго-небудзь 
14.  Кіраўніцтва 

5.  Выраўноўваўся 
6.  Волевыяўленне 
7.  Газазварачныя 
8.  Самаўпэўнены 
9.  Сенаўборка 
10.  Напрошваюцца 
11.  Напаўняючы 
12.  Неабачліва 
13.  Другагодніцтва 
14.  Чыім-небудзь  

ВАРЫЯНТ  5 
1.  Асацыіравацца 
2.  Выкарчоўваннем 
3.  Нараджэнне 
4.  Сенанарыхтовачны 
5.  Вуглеачышчальны 
6.  Бесперапыннасць 
7.  Нявыпраўлены 
8.  Натанцоўваліся 
9.  Легкакрылы 
10.  Непрадбачліва 
11.  Напрылепліваць 
12.  Заахвочванне 
13.  Прымешваецца 
14.  Пасадачны 

ВАРЫЯНТ  6 
1.  Глебаўтваральных 
2.  Вышывальшчыца 
3.  Ваеннаабарончыя 
4.  Самазаспакоены 
5.  Безуважлівасць 
6.  Выпрабоўвацца 
7.  Відазмяненне 
8.  Падфарбоўваецца 
9.  Начытаўся 
10.  Трохсотгоддзем 
11.  Марудліва 
12.  Аздараўленне 
13.  Чыйму-небудзь 
14.  Збіральніцтва 

ВАРЫЯНТ  7 
1.  Абмяжоўваўся 
2.  Вышэйсказаны 
3.  Планаванню 
4.  Воданепранікальнасць 
5.  Выпрацоўваецца 
6.  Выгнуцца 
7.  Падтрымаюцца 
8.  Засушванне 
9.  Вуглепагружальны 
10.  Шасцісотгоддзе 
11.  Дзівосна 
12.  Ажыўленнем 
13.  Нявольніцтва 
14.  Чыім-небудзь  

ВАРЫЯНТ  8 
1. Заслухоўванне 
2.  Газанепранікальны 
3.  Выратавальнік 
4.  Насцярожанасць 
5.  Атрымліваюцаа 
6.  Міжлесся 
7.  Ваеннаабавязаных 
8.  Панагравацца 
9.  Ператварыўся 
10.  Напружана 
11.  Кровазліццём 
12.  Мелкаводдзем 
13.  Заклеіцца 
14.  Напрыдумляныя   

ВАРЫЯНТ  9 
1.  Незласліва 
2.  Сугучча 
3.  Адступніцтва 
4.  Ракетадром 

ВАРЫЯНТ  10 
1.  Абапірацца 
2.  Прэміруюцца 
3.  Вогнеўстойлівасць 
4.  Баязліўка 



5.  Цемнаскуры 
6.  Пазашчэпліваліся 
7.  Воданепранікальнасць 
8.  Выстаўляюцца 
9.  Падтрымліваецца 
10.  Зняволеннем 
11.  Прадвызначаны 
12.  Па-грубіянску 
13.  Выбудоўваўся 
14.  Палівальшчыца  

5.  Па-мастацку 
6.  Кінарэжысёр 
7.  Недасягальна 
8.  Выкупліваўся 
9.  Шыракаплечы 
10.  Пераўзброіўшыся 
11.  Закісанню 
12.  Зводніцтвам 
13.  Гарачкапаніжальны 
14.  Міжгор’е 

ВАРЫЯНТ  11 
1.  Сумяшчальніцтва 
2.  Патроіцца 
3.  Абмяжоўваецца 
4.  Дамаўляюцца 
5.  Непакорлівасць 
6.  Прылепліваючыся 
7.  Знясіленнем 
8.  Шматгалосы 
9.  Непазнавальна 
10.  Паліклініка 
11.  Гарняцкіх 
12.  Балансаванне 
13.  Бездажджоўе 
14.  Саракадвухметровы 

ВАРЫЯНТ  12 
1. Нераспрацаванасць 
2.  Выкарыстоўваўся 
3.  Разводдзе 
4.  Абазначыцца 
5.  Адмаўляйцеся 
6.  Перагрупоўваюцца 
7.  Несвоечасова 
8.  Надломліваючыся 
9.  Выгнанніцтва 
10.  Двухрадкоўе 
11.  Бамбасховішча 
12.  Белагруды 
13.  Прытоены 
14.  Танкадром 

ВАРЫЯНТ  13 
1.  Вуглеачышчальны 
2.  Падавальшчыца 
3.  Размалёўвацца 
4.  Узнаўляльнасць 
5.  Нядобразычліва 
6.  Прычэпліваўся 
7.  Абломліваюцца 
8.  Па-гаспадарску 
9.  Перанасычаным 
10.  Выдзіманне 
11.  Газазварачны 
12.  Двоеўладдзе 
13.  Прымацавацца 
14.  Міжброўе                                                                                                 

ВАРЫЯНТ  14 
1.  Малаўжывальнасць 
2.  Плакальшчыца 
3.  Падтопліваюцца 
4.  Зацікаўліваўся   
5.  Медзеплавільных 
6.  Выздараўленне 
7.  Перапрацоўвацца 
8.  Нязладжана 
9.  Нарастанне 
10.  Па-махлярску 
11.  Павелічальнасць 
12.  Станкабудаўнічы 
13.  Сагнуцца 
14.  Падклеіліся 

ВАРЫЯНТ  15 
1.  Перахрышчаных 
2.  Па-азіяцку 
3.  Вымуштраванасць 
4.  Падсаджванне 

ВАРЫЯНТ  16 
1.  Запакаваны 
2.  Па-еўрапейску 
3.  Запраганне 
4.  Паспешлівасць 



5.  Няўдзячна 
6.  Воўначасальны 
7.  Парыльшчык 
8.  Вылоўліваюцца 
9.  Прытупліваўся 
10.  Запаклёўвацца 
11.  Па-сучаснаму 
12.  Пастраенне 
13.  Паўшар’е 
14.  Пераасэнсоўваліся 

5.  Электравымяральны 
6.  Прыбіральшчыца 
7.  Заплямліваўся 
8.  Заслепліваюцца 
9.  Падтушоўвацца 
10.  Нясвоечасова 
11.  Новапабудаваны 
12.  Нікеліраванне 
13.  Паабцярэбліваліся 
14. Пабаяцца  

  
ЗАДАННЕ  № 2.  Зрабіць поўны марфемны разбор аднаго слова з 

задання  №  1  ( на  выбар). 
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СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫ АНАЛІЗ 
   

Словаўтваральны аналіз мае на мэце вызначыць, ад якой словаўтва-
ральнай базы і пры дапамозе якіх фармантаў, якім спосабам утворана слова.  

Практыка  сведчыць,  што   т ы п о в ы м і   п а м ы л к а м і   сло-
ваўтваральнага аналізу з’яўляюцца не столькі няправільная матывацыя, 
няправільнае вызначэнне напрамку вытворнасці, колькі няправільнае 
разуменне сутнасці гэтага аналізу, змешванне яго з марфемным (пры 
словаўтваральным аналізе не трэба абазначаць у вытворным слове ўсе 
марфемы), а таксама няправільнае афармленне запісаў пры веданні, 



правільным разуменні матывацыйных сувязей паміж вытворным словам і яго  
словаўтваральнай  базай.  

Каб пазбегнуць гэтага, пры словаўтваральным разборы неабходна строга 
прытрымлівацца наступнага парадку разбору. 

ЭТАПЫ СЛОВАЎТВАРАЛЬНАГА АНАЛІЗУ 

(ПАРАДАК РАЗБОРУ) 
 

1. Часціна мовы. 

Мэтазгоднасць вызначэння часціны мовы вытворнага слова абумоўлена, 
па-першае, наступным этапам работы ― выясненнем зменнасці / нязменнасці 
слова. Акрамя таго, ведаючы часціну мовы, можна хутчэй дасягнуць мэты 
аналізу: вызначыўшы, напрыклад, што дадзенае для аналізу слова ― 
якаснае прыслоўе на -а , можна ўпэўнена сцвярджаць пра яго прыметнікавую 
аснову як базавую і словаўтваральны сродак ―     суфікс -а . Такая ж 
прадвызначанасць і пры аналізе прыналежных і адносных  прыметнікаў,  
зваротных  дзеясловаў  і  інш. 

2. Зменнае слова ці нязменнае.  

Калі зменнае слова, то яго трэба запісаць ў пачатковай форме. 

Нельга аналізаваць утварэнне слова, не паставіўшы яго ў 
пачатковую форму, інакш словаўтваральны аналіз будзе падменены 
вытлумачэннем  ф о р м а ў т в а р э н н я  дадзенага слова. Менавіта гэта і  
з’яўляецца  х а р а к т э р н а й   п а м ы л к а й  пры  словаўтваральным   
аналізе ,  напрыклад:  

 

 

мыцца   →→→→ мы ўся (суфіксальны  спосаб) 
 

халаднейшых   →→→→  найхаладнейшых  (прыставачны  
спосаб) 

 

 
 

 

 



3. Фармальны пошук базавага слова (слоў) і сэнсавая матывацыя. Пры 
гэтым неабходна ўлічваць і множнасць матывацыйных адносін 
(поліматывацыю). 

 

����Пропуск гэтага этапу аналізу ― яшчэ адна прычына няправільнага 
вызначэння словаўтваральнай базы. Без гэтага этапу работы, без уліку 
семантычных сувязей паміж матываваным (вытворным) і матывавальным 
(утваральным) словамі вялікая верагоднасць фармальнага, а то і  зусім  
механічнага,  нелагічнага  аналізу  ўтварэння  слова. 

У словаўтваральнай пары значэнне вытворнага слова заўсёды абумоўлена 
значэннем аднакаранёвага з ім базавага слова. Вызначаюцца гэтыя  адносіны  
вытворнасці  паміж  двума  словамі  шляхам  апісальнага   т л у м а ч э н н я    з 
н а ч э н н я    вытворнага  слова   п р а з   а д н а к ар а н ё в а е , а не шляхам 
падбору сіноніма. Выкарыстанае пры вытлумачэнні аднакаранёвае слова і 
будзе матывавальнай (утваральнай) базай  дадзенага  вытворнага  слова.  

4. Словаўтваральная база.  

 

Утваральныя  словы  запісваюцца  ў  пачатковай  форме. 

У  базавым  слове (словах)  вызначаецца  і  сімвалам  (значком)  асновы   п 
а д к р э с л і в а е ц ц а     с л о в а ў т в а р а л ь н а я     б а з а:  

а) усё  слова  разам  з  канчаткам;   

б) аснова  слова  ці  слоў ― поўная  ці  ўсечаная; 

в) пачатковыя  часткі  слоў  (графічныя  склады); 

г) асобныя  літары  базавага  словазлучэння. 

Словаўтваральная база ― гэта агульная з вытворным словам частка 
ўтваральнага слова (слоў) з улікам чаргаванняў гукаў (гл. ніжэй узоры 
разбору слоў з чаргаваннем гукаў бавоўнаўборач ны, улік∅,   Падмаскоў j э,  
пасляваенны,  выезд∅,   галл∅ё,  імкнуцца ).  

�  Службовыя часціны мовы ў словаўтваральную базу    не  
ўключаюцца! 

Вызначаецца  база  шляхам  адкідання  фарманта  ва  ўтвораным  слове.  

�Пры вызначэнні словаўтваральнай базы важна памятаць, што калі 
граматычнае значэнне канчатка (ці формаўтваральнага суфікса) супадае 
ў базавым слове і ва ўтвораным, то гэта агульная частка базавага і 
ўтворанага слоў, гэта адзін і той жа канчатак (суфікс). Таму ў такіх прыкладах 
у базу трэба ўключаць усё слова разам з канчаткам. 

�  Словаўтваральная база падкрэсліваецца ў базавым слове, а не ва 
ўтвораным! 



 

5.  ФАРМАНТ.  

 

Вызначаецца фармант шляхам адчлянення словаўтваральнай базы ва 
ўтвораным  слове  і  а б а з н а ч а е ц ц а  ва ўтвораным слове   адпаведным  

 с і м в а л а м:  1)  ¬  ― прэфікс;  2)  ∧ ― суфікс;  3)  ∅ ― нулявы  суфікс;   
4)  ⌐ ―  постфікс;  5)  ─  або О ― інтэрфікс;  6)  ∅  ― нулявы  інтэрфікс;  7)  ׳ ― 
адзіны  асноўны  націск;   8)  ∨ ― афіксоід. 

�  Неабходна памятаць: новыя словы не могуць утварацца шляхам 
адначасовага далучэння 2-х і больш суфіксаў ці 2-х прыставак. 

Чаргаванні гукаў самастойнага словаўтваральнага значэння не маюць, а г. 
зн., што новае слова не можа ўтварыцца толькі чаргаваннем,  аднак  новая  
форма  аднаго і таго  самага  слова ― можа. 

6. Спосаб словаўтварэння  вызначаецца  па  фармантах. 

7. Графічная схема ўтварэння слова. 
навуковы  → анты навуковы,   сусед    □ → пры суседз і (ц)ца,  радаваць  → 
радавац ца, сын □ → у сын ав /і (ць), без  душ ы → бяз душны,   багат  ы → 
багацц∅е, эп ас → эпíчны, шырока   распаўсюджаны  → 
шырокараспаўсюджаны, кіно  і  тэатр□  → кінатэа�тр,  вад а і  забеспячэнне  → 
водазабеспячэнне, дзв е  кроп кі → двукропj э,  Бел аруская  Эн цыклапедыя → 
БелЭн, с родкі   м асавай  і нфармацыі → СМİ,  Ц  энтральны  с партыўны к  луб    А  

рміі → ЦСКА,   біj алогія і электр оніка   → біёніка, мед ыцынская  сястра  → 
медсястра, Бел аруская  а кадэмія  м астацтваў → БелАМ,  рок   -н  -рол → 
рок. 

УЗОРЫ СЛОВАЎТВАРАЛЬНАГА АНАЛІЗУ 
 

СХЕМА № 1 
 

 Парт ыйны          білет□  →  партбіле�т  (змешаная  абрэвіяцыя) 

 İмкнуць  → імкнуцца    (постфіксальны  спосаб)  

 

 СХЕМА № 2  

 

 

Слова  

з  тэксту 

Словаўтваральная 
база  ў пачатковай  
форме (падкрэсліць) 

Утворанае  слова  

ў  пачатковай 
форме. Фарманты  

Спосаб 
словаўтва- 
рэння 

 

1.Бавоўнаўбо-

 

 бавоўнаўборк а 

 

бавоўнаўборачны 

 

суфіксальны 



рачную 

2.  (На)  ўліку  
 

3. (У) Падмаскоўі 
 

4.  Пасляваенную 
 

5.  Выезду 
 

6.  Галлём 
 

7.  Бел- чырвона-
белых 

 

8.  Марозаўстой-
лівых 

9.  Чарнабровая 
 

10. Чымсьці 
   

   11. (У) лесатундру 

 

12. Лесапасадач-
ныя 

13.Вагонара-
монтныя 

 

14. Сенажаццю 
 

15. (На)  Палессі 

 

16. Райкамаўскіх 
 

 

17. Ціхаводдзе 

 

 

 улічыць 

 

 Маскв а 
 

 вайн а 
 

 выяздж аць 
 

 гал іна 
 

 бел ы,   чырвон ы,  

  белы   
  

  мароз □,  устойлівы 

 

 чорн ы,    брыв о 

што  
 

 

 лес □ ,   тундра       

 

 лесапасадк а 

 

  рамонт  □   вагон а 

 

 сен а    жа ць   
 

 лес  □    

 

 райкам  □   
 

 

 ціхаводны 

 

 улік∅∅∅∅ 
 

 

Падмаскоў j э 
 

пасляваенны 
 

выезд∅∅∅∅ 
   

галл∅ ё 
 

бел∅ - чырвон а -
белы 
 

марозаўстойлівы 

 

чарнабров∅∅∅∅ы 
 

штосьці 
 

 

лесатундра 
 

лесапасадачн ы 

 

вагонарамонтны 

 

сенажаць 
 

 Па лесс  ∅∅∅∅ е 

 

райкамаў /ск і 
 

 

ціхаводдз∅∅∅∅ е 

 

нульсуф-ны 
 

прэф.-суфікс. 
 

прэф.-суфікс. 
 

нульсуф-ны 
 

нульсуф-ны 
 

асновасло-
васкладанне 

 

- // - // - // - 

 

складана-
нульсуф. 

постфікс-ны 

асновасло-
васкладанне 
 

суфіксальны 
 

складана-
суфіксальны 
асновасклад
анне 

      прыставачна-
нульсуф. 

 суфіксальны 
 

 

нульсуф-ны 

 

ДАПУШЧАЛЬНЫЯ (ТЫПОВЫЯ) ПАМЫЛКІ ПРЫ 
СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫМ АНАЛІЗЕ  

 



 ∗Студэнты часта памылкова лічаць асобным суфіксам гук [ л' ], які 
з’яўляецца часткай кораня ці ― зрэдку ― папярэдняга суфікса ў 
словаўтваральнай базе. Гэта не асобны суфікс, а ўстаўны гук, вынік  гістарыч 
нага чаргавання  губных [ б ], [ п ], [ м ], [ в ], [ ф ] са спалучэннем ”губны + 
л' ”, напрыклад:  мов   а → маўленне,   ашчаслів і ць   →  ашчасліўліваць. 

 ∗ Часам студэнты няправільна, чыста фармальна робяць чляненне 
вытворных слоў і словаўтваральнай базы, літаральна разумеючы азначэнне 
словаўтваральнай базы як ”агульнай часткі вытворнага і ўтваральнага слоў ”. 
Напрыклад, у наступных словах н я п р а в і л ь н а выдзяляецца 
словаўтваральная база і фарманты, бо ўключаюцца  ў  агульную  частку  і  
суфіксальныя  і ,  а : 

 

  апартуні зм  →→→→  апартуні ст ,     піса ць  →→→→  піса р ,    слуха ць →→→→ 
слухач ,      

  чыта ць  →→→→  чытач.  
 

 

Каб пазбегнуць такога фармальнага падзелу слоў,  неабходна суадносіць 
выдзяляемыя ў дадзеным слове фарманты з такімі ж фармантамі і з тым жа 
значэннем  у аднаструктурных словах. Параўнаем:   

  апартун ізм → апартуніст,  сацыял ізм → сацыяліст, як і ў аднаструктурных  

прапаганд а → прапагандыст,      сувязь  □  →  сувязіст,    фінал  □  →  
фіналіст  і  г. д .;    

 піс    аць  →  пісар ,  як і ў аднаструктурных  ляч ыць  →  лекар ,   зван іць  →  
званар ,    пяч ы  (  пяк  у)  →  пекар ;   

 слух аць → слухач ,  чыт аць → чытач ,  як і ў аднаструктурным         глядз    

ець  →  глядач .     

∗ У склад фармантаў не ўваходзяць формаўтваральныя суфіксы, таму  яны  
бяруцца  ў  круглыя дужкі,  калі  іх  не было ў базе  [ г л .брата (ц)ца , 
ад не ка (ц) ца, пера йначы (ць)] , але не бяруцца ў дужкі, калі яны былі ў 
базе [ гл. уз несціся, на есціся, у думацца, узбагача цца  і ўзбагачацца ]. 

∗ Цяжкасць у студэнтаў выклікае аналіз складаных слоў, утвораных с у ф і 
к с а л ь н ы м   спосабам,  і  адрозненне  іх  ад  с к л а д а н а - с у ф і к с а л ь 
н ы х   утварэнняў. Па сваёй будове і тыя, і другія словы складаныя. Для 
адрознення гэтых 2-х спосабаў трэба кіравацца, па-першае, асноўным 
крытэрыем вытворнасці, а па-другое, выкарыстоўваць фармальны прыём: 
глядзець, ці ўжываюцца ў мове асобна часткі дадзенага слова а) спачатку без 
суфікса, б) потым без пачатковай асновы. Калі не выкарыстоўваюцца, то гэта 
складана-суфіксальнае ўтварэнне. Калі ж ёсць у мове складанае слова без 



суфікса і яно суадносіцца па значэнні з дадзеным, то гэта суфіксальны спосаб. 
Напрыклад: у мове няма слоў а) першакурс- , левабярэж- , чарнавок- , 
шматпаверх- ; б) -курснік, -бярэжны, -вокі (прыметнік), -павярховы. Значыць, 
словы першакурснік , левабярэжны, чарнавок∅ і, шматпавярховы ўтвораны 
складана-суфіксальным спосабам ад двух простых слоў.  Але ёсць складаныя 
словы водаправод, Валгаград, лесапасадка, газапранікальны; значыць, гэтыя 
складаныя словы (а не 2 простыя) з’яўляюцца базай для суфіксальных 
утварэнняў водаправодны,  валгаградскі,  лесапасадачны,  
газапранікальнасць. 

Падобным прыёмам можна карыстацца і пры аналізе зваротных дзеясло-
ваў  з  прыстаўкамі, каб  адрозніць  утварэнні   п о с т ф і к с а л ь н ы я  ад   п р 
ы с т а в а ч н ы х    і    п р ы с т а в а ч н а - п о с т ф і к с а л ь н ы х . Напрыклад, 
пры аналізе ўтварэння дзеясловаў нагуляцца , выспацца , насмяяцца (’уволю’),  
вымыцца  трэба  кіравацца,  

1) па-першае,  матывацыйнымі  сувязямі,  а  іменна: 

нагуляцца ― ’гуляць  многа,  уволю’;  

выспацца ― ’поўнасцю  завяршыць  дзеянне  спаць’; 

насмяяцца ― ’смяяцца  доўга  і  ўволю’; 

вымыцца ― ’вымыць  сябе, накіраваць  дзеянне  вымыць  на ўтваральніка’;   

2) па-другое,  можна  выкарыстаць  фармальны  прыём:  

► Адкінуць спачатку постфікс і паглядзець, ці існуе ў мове дзеяслоў без  
постфікса (нагуляць,  вымыць ― існуюць, а  насмяяць  і  выспаць ― не). Калі 
існуе суадносны дзеяслоў без постфікса, то паглядзець, ці звязаны ён 
семантычна з дадзеным зваротным дзеясловам: вымыць (каго-н., што-н.) і 
вымыцца ( вымыць сябе) звязаны агульным значэннем, значыць, ён і  будзе  
базай  для  зваротнага  дзеяслова:  вымыць   →  вымыцца. 

Але пераходны дзеяслоў нагуляць (што-н., каго-н.) не звязаны непа-
срэднай матывацыяй са зваротным дзеясловам нагуляцца [1) нагуляць тлушчу 
― ’пасучыся, прыбавіць у вазе’, ’стаць тлустым’; 2) нагуляць апетыт, дзіця ― 
’набыць, гуляючы’, ’стаць цяжарнай без замужжа’;           3) нагуляць  грошай 
― ’выйграць  у  я.-н. гульні ’] . Значыць, ён таксама не з’яўляецца  базай  для  
ўтварэння  дзеяслова  нагуляцца  са значэннем ’гуляць  многа,  уволю’. 

► Адкінуць прыстаўку і паглядзець, ці існуе дзеяслоў без яе; калі існуе, то 
паглядзець, ці звязаны ён непасрэднымі семантычнымі сувязямі з дадзеным  
дзеясловам: 

гуляцца, спацца, смяяцца ― існуюць, але першыя два ― безасабовыя 
дзеясловы, яны не звязаны непасрэднай матывацыяй з дзеясловамі нагуляцца , 
выспацца , значыць, не могуць быць базай для іх утварэння. Трэці ж дзеяслоў 
― смяяцца ― якраз і звязаны непасрэднымі семантычнымі сувязямі з 
дадзеным дзеясловам, таму і з’яўляецца яго словаўтваральнай  базай:   смяяцца  
→  насмяяцца . 



А базаю для першых двух з’яўляюцца, такім чынам, дзеясловы без 
постфіксаў і без прыставак:   гуляць  →  на гуляцца ,   спаць  →  вы спац ца . 

 
СЛОВАЎТВАРЭННЕ. 

ТРЭНІРОВАЧНЫЯ І КАНТРОЛЬНЫЯ ТЭСТЫ 
 
 

 

Заданне  № 1.  Адзначце нумары  вытворных  слоў.  

 
Трэніровачны   тэст 

 

1.  Дэбют         3.  Насіць            5.  ЧАЭС 

2.  Несці          4.  ЮНЕСКА       6.  Хада 

 

 
Кантрольны   тэст 
 

 

Варыянт  1 

 

1. Чытаць 
2. Шырокі 
3. Сінь 
4. Камбат 
5. Бутэрброд 
6. КамАЗ 

 

 

Варыянт  2 

 

1. Камбрыг 
2. Жэньшэнь 
3. Вучыць 
4. Бель 
5. Вялікі 
6. БДУ 

 

Варыянт  3 

 

1. Лясгас 
2. Шлагбаум 
3. Лавіць 
4. Зелень 
5. Высокі 
6. АЭС 

 

Варыянт  4 

 

1. Прафком 
2. İнтэрвал  
3. ЭВМ 
4. Пісаць 
5. Чырвань 
6. Глыбокі  

 

 

Варыянт  5 

 

1. Глядзець 
2. БелАМ 
3. Атмасфера 
4. Язда 
5. Абітурыент 
6. Нізкі 

 

Варыянт  6 

 

1. Ход 
2. Аспірант 
3. Вузкі 
4. ЦСУ 
5. Абцугі 
6. Бачыць 



 

Заданне  № 2.  Адзначце нумары  слоў, утвораных прыставачна-

суфіксальным спосабам (у тым ліку і прыставачна-нульсуфіксальным ). 

Трэніровачны   тэст 

 

1.  Допыт            3.  Наладжванне     5.  Назаўтра 

2.  Змізарнелы    4. Пайменны           6.  Раздарожжа 

 

 
Кантрольныны   тэст 
 

 

Варыянт  1 

 

1. Адзічэлы 
2. Безапеляцыйна 
3. Асяродак 
4. Безбароды 
5. Узмор’е 
6. Адлакіраваць 

 

Варыянт  2 

 

1. Разводдзе 
2. Пазабюджэтны 
3. Адкорм 
4. Пажвавелы 
5. Беспрабудна 
6. Напаўненне 

 

 

Варыянт  3 

 

1. Адмежаванне 
2. Пазалота 
3. Адрозніць 
4. Адлюстраваць 
5. Міжаконне 
6. Успацелы 

 

Варыянт  4 

 

1. Прыдняпроўе 
2. Адкормліванне 
3. Аштрафаваць 
4. Недаўгавечнасць 
5. Адзнака 
6. Ашчаслівіць 

 

Варыянт  5 

 

1. Усярэдзіне 
2. Бездапаможнасць 
3. Асэнсаваць 
4. Назаўсёды 
5. Адкручванне 
6. Усмешка 

 

 

Варыянт  6 

 

1. Узбярэжжа 
2. Догляд 
3. Пазаатмасферны 
4. Бесцырымонна 
5. Пазайздросціць 
6. Закіпанне 

 

Заданне  № 3.  Адзначце нумары  слоў, утвораных суфіксальным 
спосабам  (у  тым  ліку  і  нульсуфіксальным ). 

 

 Трэніровачны   тэст 

 



1.  Добрасуседства    3.  Пераадольваць         5.  Усяночны 

2.  Кінафікаваць        4.  Доўгатэрміновы       6.  Антыкварны 

 

 
Кантрольны   тэст 
 

 

Варыянт  1 

 

1. Расадапасадачны 
2. Пяцікурснік 
3. Утраіх 
4. Раненька 
5. Панікаваць 
6. Пераадрасаваць 

 

Варыянт  2 

 

1. Ракетаносец 
2. Раскамплектаваць 
3. Добраахвотна 
4. Размалёўваць 
5. Ушчыльную 
6. Кіназдымачны 

 

 

Варыянт  3 

 

1. Першакласнік 
2. Металург 
3. İльноўборачны 
4. Дзетдомавец 
5. Падчысціць 
6. Домабудаўніцтва  

 
 
 

Варыянт  4 

 

1. Звышхуткасны 
2. Касмапраходзец 
3. Крытык 
4. Водаправодны 
5. Саманаграванне 
6. Пагрузчык 

Варыянт  5 

 

1. Бензазаправачны 
2. Перастаўляць 
3. Нашпігаваць 
4. Назубок 

5.  
Кароткаметражны 

6.  Метрабудаўскі 

Варыянт  6 

 

8. Мнагадзетнасц
ь 

9. Антыдзяржаўн
ы 

10. Падгаворваць 
11. Водаправодчык 
12. Хлебанарыхтоў

ка 
6.  Учацвярых 

 

Заданне  № 4.  Адзначце нумары  слоў, утвораных прыставачным 
спосабам.  

 

 
Трэніровачны   тэст 
 
1) прывезены, 2) перачытваць, 3) падаконнік, 4) назаўтра, 5) наездзіцца,    
6) праяўленне, 7) указваць, 8) пераезд, 9) прапажа, 10) правінцыя,  11) про-
сінь, 12) непрадуктыўны, 13) перакопвайце, 14) прагрэс, 15) прабор,  



16) прапахнуць,  17) удалечыню,  18) углыб,  19) заблакіраваць, 20) аўтобус 
  
 
 
Кантрольны   тэст 
 
1) напісаны, 2) перапісваць, 3) узлесак, 4) завіруха, 5) назаўжды, 6) нагу-
ляцца, 7) завязь, 8) пацяплець, 9) заціснуты, 10) набегацца, 11) ачала-
вечыцца, 12) абцяжарваць, 13) выгрузка, 14) растлумачваць, 15) узнавіць, 
16) расфасоўка, 17) рассякаць, 18) па-летняму, 19) абшар, 20) выпісвайце, 
21) выцягніце, 22) замуж, 23) неўраўнаважаны, 24) ззаду,  25) здароўе,     
26) заўвага,   27) назаўтра,   28) нáсып 
 

 

Заданне № 5. Адзначце нумары слоў, утвораных суфіксальным   спосабам. 
 

 
Трэніровачны   тэст 
 
1) аўторак, 2) кастрычнік, 3) выганяйце, 4) льгота, 5) трынаццаць, 6) тры-
наццаты, 7) недагледжаны, 8) устрывожаны, 9) бяскроўны, 10) перавозчык, 
11) прымесь, 12) раскол, 13) прыпеўка, 14) узаемаабумоўленасць, 15) уза-
емавыручка, 16) зводніцтва, 17) коска (’знак прыпынку’), 18) сваволь-
нічаць  
 

 
Кантрольны   тэст 

 
1) бязмоўны, 2) дагледжаны, 3) неспазнаны, 4) бязлітасны, 5) пасеў,           
6) прышчэпка, 7) зацікавіўшыся,  8) заворваць, 9) лаўка (’магазін’), 10) ба-
воўнаўборачны, 11) водаправодны, 12) першакласны, 13) велікадушны,  
14)  жыццяздольнасць,  15) жыццеўстойлівы, 16) саманаграванне, 17) сем-
наццаты, 18) здаваць, 19) буракаўборачны, 20) велікадушнічаць, 21) вер-
хаглядства 
 
 

Заданне № 6. Адзначце нумары  слоў,  утвораных  прыставачна-суфіксаль-
ным  спосабам. 

 

1) акругліць, 2) акруціць, 3) ацяпляцца, 4) ацэначны, 5) ацаніць,          6) 
зачарсцвелы, 7) па-веснавому, 8) выглянцаваць, 9) выветрыванне,        10) 
дарэчы, 11) зáмалада, 12) залетась, 13) бессардэчны, 14) заадно,         15) 



разразанне, 16) размаляваць, 17) недасведчанасць,  18) узброіўшыся,  19) 
заслужыўшы,   20) палепшыць. 

 

Заданне № 7. Адзначце нумары слоў, утвораных постфіксальным  
спосабам. 

 

1) адступніца, 2) выкладчыца, 3) насмяяцца, 4) замацавацца, 5) залюбавацца, 
6) усміхнуцца, 7) пераміргвацца, 8) куды-небудзь, 9) дагуляцца, 10) 
збірацца, 11) якісьці, 12) праслязіцца, 13) засмяяцца, 14) пераабуўшыся,  15) 
уладкоўвацца. 

 
Заданне № 8.    Адзначце пад адпаведнымі нумарамі ў тры слупкі 
словы,  утвораныя  ўказанымі  спосабамі.    

 
Асновасловаскладанне 

 
Складана- 

нульсуфіксальны           
 

 
Абрэвіяцыя   

а б в 
 

 
Трэніровачны   тэст 
 
1) узаемавыручка, 2) тупаносы, 3) турбагенератар, 4) турпаход, 5) трохга-
ловы, 6) самапал, 7) марозаўстойлівы, 8) лінкор, 9) разведшкола, 10) са-
масуцяшэнне, 11) хлебазавод, 12) аднагалосна, 13) кроватачывасць,         
14) трохскладовы,  15) фальшываманетчык  
 

 
Кантрольны   тэст 

 
1) збожжаачыстка, 2) вадавоз, 3) хлебаўборка, 4) фізкультура, 5) фена-
менальнасць, 6) усенародна, 7) турбаза, 8) тупадзюбы, 9) усеагульны,      
10) усёабдымны, 11) усёдаравальнасць, 12) мапед, 13) тунелебудаванне, 
14) трэцякласнік, 15) трубаўкладчык, 16) тавараабменны, 17) сівавалосы,          
18) сенаўборачны,  19) санапрацоўка,  20) санбат,  21) саракагоддзе     

 
 

 
Заданне № 9. Адзначце пад адпаведнымі нумарамі словы,  утвораныя  

складана-суфіксальным  спосабам. 
 



1) марозаўстойлівасць; 2) маслападобны; 3) маслабойка; 4) лесасплаўны; 5) 
лесанарыхтоўка; 6) лесаахоўны; 7) лесапаркавы; 8) легкаплаўкасць; 9) 
левабярэжны; 10) кіназдымачны; 11) кінамастацтва;        12) простанародны; 
13) пяцігадовы; 14) самародкавы; 15) самаўпэўнена; 16) светасузіральны; 
17) тонкавалакністы; 18) торфаздабыча; 19) цеплалюбівы;  20) целагрэйка;  
21) цестамясільны. 

 
Заданне № 10. Адзначце нумары правільных графічных  запісаў  

утварэння  слоў. 
 

Т Р Э Н İ Р О В А Ч Н Ы     Т Э С Т 

 

1. Пахлі. 

 пах □   →  пахну (ць)  (суфіксальны  спосаб) 

2. Незавершанасць. 

завяршыць → завершаны → завершанасць → не заверш ан асць 
(прыставачны  спосаб) 

3. Аслепленых. 

 асляп іць  →   аслеплен ы  (суфіксальны  спосаб) 

4. СП. 

 с умеснае   п  радпрыемства  →  СП  І  (літарная  абрэвіятура) 

 С аюз   п ісьменнікаў  →  СП  ІІ  (літарная  абрэвіятура) 

5. Надзяленне. 

 надзелен ы  →  надзяленне  (суфіксальны  спосаб) 

6. Выццё. 

 выць  →  выцц∅∅∅∅ё  (нульсуфіксальны  спосаб) 

  

К А Н Т Р О Л Ь Н Ы     Т Э С Т 
 

Варыянт  1 

1. Кнігаабмен. 

 абмен  □  і   кніга  →  кнігаабмен  (асноваскладанне) 

2. Злачыннасць. 

 зл о  і   чын іць  →  злачыннасць  (складана-суфіксальны  спосаб)  

3. Казацкі.  



 казак  □  →   казацк і  (суфіксальны  спосаб) 

4. Марфеміка.  

  марфем а  →    марфем ік а   (суфіксальны  спосаб) 

5. Зваблівыя. 

 зваб іць →  зваблівы  (суфіксальны  спосаб) 

6. Захоплівала. 

 захапіць   →   захопліваць  (суфіксальны  спосаб) 

 

Варыянт  2 

1. Выбарачны. 

 выбар ка  →  выбарачны  (суфіксальны  спосаб) 

2. Дымелі. 

 дым □  →  дыме (ць)   (суфіксальны  спосаб) 

3. Стукнула. 

 стукаць   →  стукнуць  (суфіксальны  спосаб) 

4. Словаўтваральных. 

 слова   і   ўтвара ць  →  словаўтваральны  (суфіксальны  спосаб) 

5. Чаргаванне. 

      чарг а  →   чарг ав а ць  →  чаргаванне   (суфіксальны  спосаб) 

6. Перазарадзіў. 

перазарадзі ў  ←   перазарадзі ць   (суфіксальны  спосаб) 

 

Варыянт  3 

1. Зрабіўшы. 

 рабіць    →  з рабіць   (прыставачны  спосаб) 

2. Найсвятлейшымі. 

 святлейшыя  →  найсвятлейшыя  (прыставачны  спосаб) 

3. Шматзначны. 

 шмат   і   знак  □  →   шматзначны   (суфіксальны  спосаб) 

4. Параланг. 

 пара шут  і  аква ланг  □  →   пара  л          ланг  (тэлескапічная  абрэвіятура) 

 



5. Звышмодна. 

 звышмодн ы  → звышмодна  ����   (суфіксальны  спосаб) 

 

 модна   →    звыш модна ����    (прыставачны  спосаб) 

6. Праамерыканскага. 

 амерыканскі  →  пра амерыканскі   (прыставачны  спосаб) 

 

Варыянт  4 

1. Панчошна-шкарпэткавы. 

 панчошн ы і  шкарпэткавы   → панчошна-шкарпэткавы (асновасловасклад.) 

2. Перыядызацыя.  

 перыяд □  →   перыяд ызацыj а  (суфіксальны  спосаб) 

3. Раўназначнасць. 

 раўназначн ы  →  раўназнач н асць □    (суфіксальны  спосаб) 

4. Запозненасць. 

 запазн іцца  →  запознен ы  →  запозненасць   (суфіксальны  спосаб) 

5. З’яўляючыся. 

 з’яўляj уцца  →  з’яўляj учы ся  (суфіксальна-постфіксальны  спосаб) 

6. Прадвызначаўся. 

прадвызнача ў ся  ←  прадвызнача ц ца   (суфіксальны  спосаб) 

 

 

Варыянт  5 

1. Ажыццяўленне 

 ажыццёўлен ы  →  ажыццяўленне   (суфіксальны  спосаб)  

2. Памяншэнне. 

 памянш аць  →   памяншэнне  (суфіксальны  спосаб)  

3. Філалагічны. 

 філолаг □  →  філалаг ічны   (суфіксальны  спосаб)  

4. Рвач.  

 рва  ць  →   рвач  (суфіксальны  спосаб)  



5. Шматгалосы. шмат   і   голас  □  →  шматгалос ∅∅∅∅ы  (складана-
нульсуфіксальны  спосаб)  

13. Добраўпарадкаваны. 
 добра   і   ўпарадкаваны   →  дòбраўпарáдкаваны  (словаскладанне)  

 

Варыянт  6 

1. Выяўляць 

 выявіць   →  выяўля ць   (суфіксальны  спосаб)  

2. Ажыццяўляць. 

 ажыццявіць  →  ажыццяўл я ць   (суфіксальны  спосаб)   

3. Асляпіць. 

 сляп ы  →   а сляп і (ць)   (прыставачна-суфіксальны  спосаб) 

4. Вырабляць. 

 выраб іць  →  вырабл я (ць)  (суфіксальны  спосаб)   

5. Сучча.  

 сук □  →  сучча   (суфіксальны  спосаб) 

6. Па-воўчы. 

 воўк □  ←  па-воўч∅∅∅∅ы   (прыставачна-нульсуфіксальны  спосаб)  

 

КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПА СЛОВАЎТВАРЭННІ     

 
У кантрольную работу па словаўтварэнні ўваходзяць 2 заданні. 

Прыкладная кантрольная работа ўключае адзін пробны і тры 
кантрольныя варыянты і прадугледжвае самастойнае выкананне заданняў 
з праверкай вынікаў па ”Словообразовательному словарю русского языка” 
А. М. Ціханава  і ”Словаўтваральным слоўніку беларускай мовы” А. М. Бар-
довіча і інш. Гэта дасць магчымасць студэнтам ацаніць свой узровень 
практычных навыкаў па тэме і падрыхтавацца да аналагічнай  аўдыторнай  
кантрольнай  работы  па  словаўтварэнні.  

Пры выкананні задання № 2 неабходна абавязкова ўлічыць   магчымую 
множнасць матывацый (як, дарэчы, і ў некаторых словах у першым  
заданні).  

 

З А Д А Н Н Е   № 1.  Зрабіць словаўтваральны аналіз наступных  слоў па 
схеме № 2 (гл.”Узоры словаўтваральнага  аналіз”) . 



ПРОБНЫ ВАРЫЯНТ 
 

1. Браталіся 
2. Узнясіцеся 
3. Наеўся 
4. Удумайся 
5. Аднéкаліся 
6. Узбагачалася 
7. Перайначыце 
8. (У) залікоўках 
9. БССРаўскі (гімн) 

10. 
İнтэрнацыянальныя 

11. Міжнацыянальных 

12. Антываенная  

13. Даваенная (песня) 

14. Засухаўстойлівы  

15. 
Радыётрансляцыйная 

16. Бульбаўборачных 

17. Светлавалосы 

18. Светла-кары 

19. Пяціпавярховы 

20. Лесапаркаў 

21. Беспрацоўя 

22. (На) ўзлессі 

23. Залікі 

24. Жыццём 

25. Забалочваннем 

26. Страйкáм 

27. (У)  ГУЛАГу 

28.  Сядзіць сабе 
ціхенька. (Раза-
браць слова сабе) 

 

 

КАНТРОЛЬНЫЯ ВАРЫЯНТЫ 

Варыянт  1 Варыянт  2 Варыянт  3 

1. Усміхайся 
2. Насварыўся 
3. Прылепліваюцца 
4. Прыслухаецца 
5. Дакрычаліся 
6. Пяцідзесяты 
7. Кровапралітны 
8. Хлебаўборачныя 
9. Дажыначных 
10.  Бясхвостых 
11.  Вышэйпрыведзены 
12.  Легкакрылыя 
13.  Прыезджым 

(людзям) 
14. Вокліч 
15. Прадвызначанасці 
16. Пацехай 
17. Сугучча 
18. Саманазіраннем 
19. Дадрукоўванне 
20. Вынаходніцтва 

1. Ультрагукавых 
2. Густанаселеная 
3. Вярблюджай 
4. Далёкаўсходні 
5. Цемнаскурых 
6. Сенанарыхтовачную 
7. Перастукваюцца 
8. Даваяваліся 
9. Дамчацца 
10.  Атрымліваўся 
11.  Упарціцца 
12.  Па-бацькоўску 
13.  Закахана 
14.  Чагось 
15.  Зарплата 
16.  Водаправодчык 
17.  Аленегадоўлю 
18.  Нясціпласці 
19.  Дарагоўля 
20.  Забой 
21.  Сумяшчальніцтва 

1. Нявольніцтва 
2. Глебаўтварэнне 
3. Недаверлівасці 
4. Прапажа 
5. Шматгалосся 
6. Перастук 
7. Ажыўленнем 
8. Гукапіс 
9. Лесатундра 
10.  Палівальшчыца 
11.  ЧАЭС 
12.  Кімсьці 
13.  Неабачліва 
14.  Па-мацярынску 
15.  Пасадачная 
16.  Сямідзесяты 
17.  Сенакосная 
18.  Мядзведжы 
19.  Малазнаёмы 
20.  Вуглеабагачальных 
21.  Ультрамоднымі 



21. Бездажджоўя 
22. Выступленне 
23. Трохсотгоддзя 
24. Мапед 
25. Чыйго-небудзь 
26. Непамерна 
27. Па-старадаўняму 
28. Пачулі  гучнае 

”ўра”.   
(Разабраць слова 

”ўра”) 
 

22.  Відазмяненне 
23.  Вадапой 
24.  Прасека 
25.  Пяцісотгоддзем 
26.  Лесаразвядзенне 
27.  Дабраякаснасць 
28.  На  сход  прыйшлі 

адны  бабулі. 
(Разабраць  слова 

”адны”) 
 

22.  Дармаеднічаць 
23.  Накіроўваецца 
24.  Прыбядніўся 
25.  Прыслухоўвайся 
26.  Абясцэнілася 
27.  Дажартавацца 
28.  Ранены  застагнаў. 
(Разабраць слова 

”ранены”) 

 

 

 

З А Д А Н Н Е   № 2.  Запісаць  словаўтваральны  ланцужок  слова: 

 

Варыянт 

пробны  

Варыянт   

1 

Варыянт   

2 

Варыянт   

3 

велагоншчык незакончанасць куленепрабіваль-
насць 

 

патройвацца 

 

АДКАЗЫ 

 

АДКАЗЫ НА ТРЭНІРОВАЧНЫЯ ТЭСТЫ 

 

 

Заданне № 1 :  3,  5,  6  

Заданне № 2 :  4,  6  

Заданне № 3 :  2,  3,  6  

Заданне № 4 :  4,  12,  16,  19 

Заданне № 5 :  3,  5,  8,  10,  13,  14,  16, 18 

Заданне № 8 :   

 



 
Асновасловаскладанне 

 
Складана- 

нульсуфіксальны           
 

 
Абрэвіяцыя   

 
1) узаемавыручка 
3) турбагенератар 
7) марозаўстойлівы 
10) самасуцяшэнне 
11) хлебазавод 

 
2) тупанос∅∅∅∅ы 
5) трохгалов∅∅∅∅ы 
6) самапал∅∅∅∅  

 
4) турпаход 
8) лінкор 
9) разведшкола 

 

Заданне № 10 :  1,  4   

 

АДКАЗЫ НА ПРОБНЫ ВАРЫЯНТ КАНТРОЛЬНАЙ РАБОТЫ: 

 

 

Заданне № 1 :   

 

 

№ 

 п/п 

Словаўтваральная база  
ў пачатковай  форме 

(падкрэсліць) 

Утворанае  слова  

ў пачатковай форме. 
Фарманты 

Спосаб  словаўтва- 
рэння 

1 2 3 4 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

 

  

 брат □ 

  узнесці   

  есці   

  думаць 

  не  

 

   узбагачаць 

      

  узбагаціцца 

 

 (зрабіць)   інач ай 

  заліков ая  (кніжка) 

 

брата (ц )ца 

узнесці ся 

   наесціся 

  удумацца 

  ад нека (ц) ца 

 

узбагачацца  � 

 

узбагачацца  � 

 

пера йначы (ць) 

залікоўк а 

 

суфіксальна - постфікс.  

постфіксальны 

прыставачна-постфікс. 

прыставачна-постфікс. 

прыставачна-суфік-
сальна-постфіксальны 

постфіксальны 

 

суфіксальны           тут 
двайная  матывацыя 

 

прыставачна-суфікс. 

суфіксальны 



9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

 

 

 БССР 

 

 нацыянальны 

 нацыj а 

 ваенны 

 вайн а 

    засух а ,   устойлівы 

 радыётрансляцыj а 

 бульбаўборк а 

 светл ыя    валас ы 

 светл ы  і   кары 

 пяць □   паверх аў 

 лес □  і   парк □ 

 прац а 

 лес □  

 заліч ыць 

 жы ць 

 забалочва ць 

  страйк авы кам ітэт  

 Г алоўнае  ў праўлен-
не   лаг ераў 

Прыдбаць  сабе. 

(Займеннік; у сказе 
з’яўл.  дапаўненнем) 

БССР/аў /ск і 

 

інтэр нацыянальны 

 міжнацыjан/альн ы 

анты ваенны 

 да ваенны 

засухаўстойлівы 

радыётрансляцыйны 

бульбаўборачн ы 

 светлавалос∅ы 

 светлакары 

пяці павярхов ы 

лесапарк 

бес працоў /j э 

уз лесс∅ е 

залік∅  

жыцц ё  

забалочванне 

страйкáм 

ГУЛАГ 

 

 Сядзіць сабе ціхенька. 

(Часціца;  не  з’яўл.  
самастойным  членам 

сказа)  

суфіксальны 

 

прыставачны 

прыставачна-суфікс. 

прыставачны 

прыставачна-суфікс. 

асновасловаскладанне 

суфіксальны 

суфіксальны 

складана-нульсуфікс. 

асновасловаскладанне 

складана-суфіксальны 

асновасловаскладанне 

прыставачна-суфікс. 

прыставачна-нульсуф. 

нульсуфіксальны 

суфіксальны 

суфіксальны 

складовая  абрэвіяцыя 

змешаная  (складова-
гукавая)  абрэвіяцыя 

 

марфолага-сінтаксічны 
(партыкуляцыя  ― 
пераход  з  займенніка 
ў  часціцу) 

 

Заданне № 2 :   

 

гнаць  →→→→ ганяць →→→→    гонка  →→→→  велагóнка  →→→→  велагоншчык � 

 

                             гоншчык  →→→→  велагóншчык � 
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