
Да правапісу галосных у складаных словах                

 

        У сучаснай маўленчай практыцы назіраецца шырокае ўжыванне 

складаных слоў, але далёка не заўсёды падаецца іх аднастайнае пісьмовае 

афармленне ( параўн.: вяліканогая асоба—веліканогая асоба,  

вялікадзяржаўны шавінізм – велікадзяржаўны шавінізм). Каб пазбегнуць 

такога разнабою, звернемся да правілаў правапісу галосных у складаных 

словах.  

 Складаныя словы ў беларускай мове ўтвараюцца з дзвюх ці больш 

асноў, якія могуць спалучацца з дапамогай злучальных галосных або без іх. 

Пры напісанні галосных у складаных словах найбольшую цяжкасць выклікае 

выбар злучальнай галоснай   і   галоснай (часцей каранёвай) у першай частцы 

складанага слова. Разгледзім асноўныя выпадкі правапісу  як злучальных 

галосных у складаных словах, так і каранёвых галосных у першых частках. 

 У якасці злучальных галосных паміж асновамі складанага слова 

выкарыстоўваюцца галосныя о, а, я, е, якія пішуцца ў адпаведнасці з 

агульнымі правіламі напісання галосных: е, я пры мяккай аснове першай 

часткі, прычым я пішацца ў тых выпадках, калі націск у другой частцы 

складанага слова падае на першы склад, а е – на наступныя склады: 

браняно΄сец, сіняво΄кі, баяздо΄льны, земляро΄бства, зерняскла΄д, вугляво΄з 

, але бронепаязды΄, боегало΄ўка, землекарыста΄нне, зерненарыхто΄ўка, 

конегадо΄ўля, солездабы΄тчык, вуглепагру΄зачны. Пры цвёрдай аснове 

папярэдняй часткі не пад націскам пішацца а (навамо΄дны, 

святламу΄зыка, свежаско΄шаны, шырокапало΄сы, жывёлагадо΄ўля, 

высакаго΄рны, сырава΄рня, высакаро΄дны) , пад націскам – о (шклопакет, 

часопіс, льнозавод,  куродым , ільнотрапалка, злоязычнік, 

святлолюбівасць).  

   Правапіс   галосных а, о, ё, е, я ў першай частцы складаных слоў 

рэгулюецца наступнымі правіламі:   

1. Літара а пішацца ў першай частцы складанага слова тады, калі асноўны  

націск падае на першы склад другой часткі: заканазна΄ўства, 

чарнабро΄вы, драбнале΄ссе, санцапёк, тарфарэ΄з, наваго΄дні, 

мнагазна΄чнасць, раўнаме΄рнасць, вастраве΄рхі, саламапрэ΄с, бамбаво΄з. 

2. Літара о пішацца ў першай частцы тады,  калі асноўны націск  у другой 

частцы прыпадае на другі, трэці і наступныя склады, а таксама  калі 

другая частка пачынаецца з ў (у нескладовага): законапрае΄кт, 

чорнавало΄сы, дробнатава΄рны, новаадкрыццё, многасяме΄йны, 

роўнастаро΄нні, вострадэфіцы΄тны; водаўстойлівы, марозаўстойлівы, 

холадаўстойлівы, новаўведзены, торфаўборачны, саломаскіда΄льнік, 

бомбакіда΄нне. 

 3. Літара ё  (этымалагічная) пішацца пасля мяккіх зычных у першай 

частцы складанага слова тады, калі націск падае не на першы склад 

другой часткі складанага слова: лёдадрабі΄лка, лёгкаатлеты΄чны, 

мёдаварэ΄нне, мёртванаро΄джаны, цёмнавало΄сы, цёмнабаро΄ды. 



4. Літара е пішацца на месцы этымалагічнага ё  ў першай частцы 

складанага слова тады, калі націск падае на першы склад другой часткі 

складанага слова: ледако΄л, ледасхо΄вішча, легкакры΄лы, медае΄д, 

медазбо΄р, цемнаво΄кі, цемнабро΄вы.    

 5.Літара е пішацца ў першай частцы складанага слова таксама і тады,  

калі на яе прыпадае пабочны націск ці склад аказваецца не першым перад 

націскам: сенакасі΄лка, вернападда΄ны, светаразуме΄нне, белабры΄сы, 

вершатво΄рцы.    

       У першай частцы некаторых складаных слоў можа выразна 

праяўляцца пабочны націск, у такім выпадку пад пабочным націскам 

пішацца тая літара, якая чуецца, звычайна о ці а: словатворчасць, 

малочнакіслы, манголавед, мовавед, азотнакіслы, малочнакіслы, 

маторазборачны, фондасховішча, арэхападобны.   

  Асобнага каментару патрабуюць некаторыя першыя часткі складаных 

слоў. 

       Першая частка вялік- пішацца тады, калі асноўны націск у другой 

частцы  складанага слова падае не на першы склад другой часткі або  

другая частка пачынаецца з ў (у нескладовага): Вялікабрыта΄нія, 

вялікаакія΄нскі, вялікадзяржа΄ўны, вялікашавіністы΄чны, 

вялікаўзро΄ставы. 

     Першая частка велік- пішацца ў тым выпадку, калі асноўны націск ў 

другой частцы складанага слова прыпадае на першы склад другой часткі: 

велікаду΄шны, велікару΄кі, велікано΄гі, велікаро΄слы. 

         Складаныя словы з першымі  часткамі  што-, сто-, свое-,  дзевяноста-, 

фота-, мота-, грос-, гоф-, контр-, радыё-, кіна- пішуцца нязменна—з о, ё, е, 

за выключэннем адзінкавых слоў: штотыднёвік, сторублёвы (але 

стагоддзе), своеасаблівы, дзевяностатысячны, фотакарэспандэнт (але 

фатаграфія), мотагонкі (але матацыкл), гросмайстар, гофмаршал, 

контрудар, радыёфакт, кіназорка. 

       Першыя часткі рэдка-, шэра-, шэсць-, шэрсце-, сэрца-, мэта-, сэнс-, тэле- 

ў складзе складаных слоў заўсёды пішуцца з літарай э: рэдказубы, 

рэдкавалосы, шэравокі, шэсцьсот ( але шасцігадовы, шасцідзёнка),  

шэрсцепрадзенне, шэрсцячоска, сэрцавед, сэрцападобны,  мэтанакіраваны, 

сэнсападобны, тэлекамера, тэлебачанне. 

      Калі складанае слова мае ў сваім складзе тры, чатыры і больш слоў, то 

кожнае з іх пішацца як асобна ўзятае слова: авіяматорабудаванне, 

саломасіласарэзка, мотаснегабалотаход, фотаэлектрагенератар, 

мотавеласпорт, кінафоталабараторыя. 

      Як бачым, напісанне галосных у складаных словах часцей за ўсё 

рэгулюецца пастаноўкай  асноўнага націску, які заўсёды прыпадае на яго 

другую частку асновы. 

        Праверце сябе! 

1. Устаўце прапушчаныя літары. 

а) О ці а? 



 Б...гаслужэнне, б...гамолец,  с...лякоп, с...лепрамысловасць,  Вад...хрышча, 

в...даразмеркаванне, в...дапад, г...рналыжны, г..рнавыратавальнік, 

д...браволец, д...бранадзейны, кар...ткарукі, кар...ткавалосы,  

мн...гаабяцальны, мн...газначны, чырв...нашчокі, чырв...нагвардзеец, 

н...вабранец, н...вапрыдбаны, мал...кагонны, мал...чнакіслы, п...ліглот, 

п..лівітаміны. 

б) Е ці я? 

Музе...вед, в...лікакняжацкі, в...лікамучанік, в...лікагалёначны, гус...ферма, 

гус...гадоўчы, заходн...беларускі, заходн...рускі, сін...вокі, сін...бароды, 

зме...борац, зме...галоўка, камен...пад, камен...падобны, смецц....правод, 

смецц...воз, ча...люб, ча...ўборачны. 

в) Е ці ё? 

Л...гкавер’е, л...гкаплаўкі,  л...гкапраходнасць, л...дасек,  л...дадрабілка, 

л...даўтварэнне, м...дагонка, м...данарыхтоўка,  л...савызначальны, 

жыв...лапрамысловасць,  л...натраста, л...накалгас, м...ртванароджаны, 

ус...народны, ус...пераможны,  ус...ночная. 

2. Устаўце прапушчаныя літары. 

С...нцастой, с...нцалячэнне, сн...павязалка, сн...павоз, к...ран...ножка, 

к...ран...ўборачны, с...ртазмена, с...ртанарыхтоўка,  р...знаспрагальны, 

р...знастайны, т...рфаздабыча, т...рфакрошка, бр...нежакет, бр...няносец, 

с...бал...вод, з...латаструнны, з...латанарыхтоўка, мн...гаабяцальны, 

мн...газначны, ф...такопія, кін...сцэнарый, ст...годдзе, ст...рублёвы, м...тагонкі, 

м...тацыкл, ф...таграфія, м...тавелакрос, ален...вод, сал...масіласарэзка, 

сал...мапрэс, аэр...ф...таздымак. 

 

  Ключы-адказы. 

1. а) О ці а? 

 Богаслужэнне, багамолец,  салякоп, солепрамысловасць,  Вадохрышча, 

водаразмеркаванне, вадапад, гарналыжны, горнавыратавальнік, дабраволец, 

добранадзейны, караткарукі, кароткавалосы,  многаабяцальны, мнагазначны, 

чырванашчокі, чырвонагвардзеец, навабранец, новапрыдбаны, малакагонны, 

малочнакіслы, паліглот, полівітаміны. 

б) Е ці я? 

Музеявед, велікакняжацкі, велікамучанік, вялікагалёначны, гусяферма, 

гусегадоўчы, заходнебеларускі, заходнярускі, сінявокі, сінебароды, 

змеяборац, змеегалоўка, каменяпад, каменепадобны, смеццеправод, 

смеццявоз, чаялюб, чаеўборачны. 

в) Е ці ё? 

Легкавер’е, легкаплаўкі,  лёгкапраходнасць, ледасек,  лёдадрабілка, 

лёдаўтварэнне, медагонка, мёданарыхтоўка,  лёсавызначальны, 

жывёлапрамысловасць,  лёнатраста, лёнакалгас, мёртванароджаны, 

усенародны, усёпераможны,  усяночная. 

2.  

Санцастой, сонцалячэнне, снопавязалка, снапавоз, караняножка, 

коранеўборачны, сартазмена, сортанарыхтоўка,  рознаспрагальны, 



разнастайны, торфаздабыча, тарфакрошка, бронежакет, браняносец, 

сабалявод, залатаструнны, золатанарыхтоўка, многаабяцальны, мнагазначны, 

фотакопія, кінасцэнарый, стагоддзе, сторублёвы, мотагонкі, матацыкл, 

фатаграфія, мотавелакрос, аленявод, саломасіласарэзка, саламапрэс, 

аэрафотаздымак.    
 


