
Да якога тыпу скланення адносяцца назоўнікі ванная, дзяжурная? 

У сучаснай беларускай мове ў залежнасці ад склонавых канчаткаў 

большасць назоўнікаў адносіцца да першага, другога або трэцяга скланення. 

 Як вядома, да першага (1-га) скланення адносяцца назоўнікі жаночага 

роду з канчаткам у назоўным склоне –а/-я: дарога, краіна, воля, вішня. 

У другое ( 2-е) скланенне ўваходзяць назоўнікі мужчынскага роду з 

нулявым канчаткам: дуб, волат, сын, край; ніякага роду з канчаткамі –о/-ё, -е, 

-а: вядро, гняздо, галлё, жыццё, вяселле, мора, воблака, а таксама пяць 

назоўнікаў, якія заканчваюцца  на –мя: полымя, бярэмя, вымя, семя, цемя. 

Да трэцяга (3-га) скланення адносяцца назоўнікі жаночага з нулявым 

канчаткам: печ, мыш, моль, моладзь. 

Назоўнікі тыпу ванная, дзяжурная, звеннявая, маладая, сталовая, 

настаўніцкая, араты,  вартавы, важаты, малады, сувязны, ранены, рабочы, 

насякомае, камандуючы і інш. утварыліся шляхам пераходу прыметнікаў і 

дзеепрыметнікаў у разрад назоўнікаў. Такі спосаб утварэння назоўнікаў 

называецца субстантывацыяй. Фармальна такія назоўнікі захоўваюць 

канчаткі    прыметнікаў, аднак ужо абазначаюць не якасць ці ўласцівасць 

прадметаў, а называюць сам прадмет: асобу (хворы, сувязны, ранены, 

камандуючы, служачы), віды жывёл і іх клічкі (хобатавыя, сумчатыя, 

млекакормячыя, шэры (заяц), касалапы (мядзведзь), сумчатыя, Падласая, 

Рабая, Гняды, Буланы),  віды памяшканняў (прахадная,  пральная, 

настаўніцкая, лабаранцкая, ванная), стравы (заліўное,  марожанае), лекі 

(снатворнае, гарачкапаніжальныя, вонкавае), віды плацяжоў (адпускныя, 

прэміяльныя, сутачныя, камандзіровачныя, чаявыя), назвы афіцыйных папер 

(накладная, купчая), віды раслін (бабовыя, яравыя,  зернавыя)  і інш. 

Наяўнасць у такога тыпу назоўнікаў канчаткаў прыметнікаў, не дае падставы 

адносіць іх ні да аднаго з асноўных тыпаў скланення.  У навуковай 

літаратуры адпаведныя назоўнікі адносяцца да асобнага ад’ектыўнага тыпу 

скланення. У школьнай практыцы  іх таксама ўключаюць у асобную групу 

скланення  --  скланяюцца як прыметнікі. 

  У форме адзіночнага ліку ў залежнасці ад роду такога тыпу назоўнікі 

(для зручнасці можна называць ад’ектыўныя назоўнікі) скланяюцца на ўзор 

прыметнікаў мужчынскага, жаночага і ніякага роду, а ў множным ліку маюць 

аднолькавыя  для ўсіх трох родаў канчаткі –ія/-ыя: лёгк-ія(орган жывой 

істоты), сумчат-ыя. 

 Прыналежнасць іх да адушаўлёных або неадушаўлёных выражаецца, 

як і ў цэлым для назоўнікаў, марфалагічна. У сістэме скланення адушаўлёных 

назоўнікаў супадаюць формы вінавальнага склону множнага ліку  

мужчынскага роду з формай роднага, неадушаўлёных – з формай назоўнага 

склону. 

 

Узор скланення 

Адзіночны лік 

 

  мужчынскі род                            жаночы род                           ніякі род 



 

Н. выхадн-ы,   ранен-ы                   ванн-ая                        насяком-ае 

Р. выхадн-ога,   ранен-ага              ван-най                        насяком-ага 

Д. выхадн-ому,  ранен-аму             ванн-ай                        насяком-аму 

В. выхадн-ы,    ранен-ага               ванн-ую                         насяком-ае 

Т. выхадн-ым,      ранен-ым             ванн-ай                        насяком-ым 

М. (аб) выхадн-ым,   ранен-ым,      ванн-ай                       насяком-ым 

 

                                         Множны лік 

Н. выхадн-ыя               ранен-ыя     ванн-ыя         насяком-ыя 

Р. выхадн-ых               ранен -ых     ванн-ых        насяком-ых 

Д. выхадн-ым              ранен-ым     ванн-ым       насяком-ым 

В. выхадн-ыя              ранен-ых      ванн-ыя        насяком-ых 

Т. выхадн-ымі            ранен-ымі    ванн-ымі      насяком-ымі 

М. (аб) выхадн-ых     ранен-ых      ванн-ых       насяком- ых 

 

Да якога скланення адносяцца назоўнікі тыпу мужчына, суддзя, 

бацька, дзядзька? 

Назоўнікі мужчынскага роду з канчаткамі –а/-я тыпу мужчына, суддзя, 

бацька, старшына, старшыня, дзядзька, прамоўца, туляга, плакса, задавака 

і інш. неабходна адносіць да тыпу рознаскланяльных назоўнікаў, паколькі ва 

ўскосных склонах маюць канчаткі, уласцівыя першаму (1-му) і другому (2-

му) тыпам скланення. 

Назоўнікі мужчынскага роду з канчаткамі –а/-я ў родным і 

вінавальным склонах маюць канчаткі 1-га скланення: у родным склоне 

канчаткі –ы/-і, у вінавальным -- -у/-ю: 

Р. мужчын-ы, дзядзьк-і, старшын-і  (Параўн.: Нін-ы, Юл-і, дачк-і)  

В. мужчын-у, дзядзьк-у, старшын-ю  (Параўн.: Нін-у, Юл-ю, дачк-у) 

У давальным і месным склонах у іх такія  ж канчаткі, як і ў назоўнікаў 

1-га і 2-га скланенняў. Зазначым, што канчаткі давальнага і меснага склонаў 

залежаць ад тыпу асновы і націску. Калі націск прыпадае на канчатак, то  

назоўнікі мужчынскага роду на –а/-я  скланяюцца на ўзор назоўнікаў 1-га 

скланення:  

Д.Кузьм-е´, Фам-е´           (Параўн.: Нін-е, Том-е, Зін-е) 

М. (аб) Кузьм-е´, Фам-е´  (Параўн.: Нін-е, Том-е, Зін-е) 

Калі ж канчаткі ненаціскныя, то такія назоўнікі маюць канчаткі 2-га 

скланення: 

Д. мужчын-у, дзядзьк-у, дзядул-ю (Параўн.: брат-у, Алег-у, Вас-ю) 

М. (аб) мужчын-е, дзядзьк-у, дзядул-ю (Параўн.: брац-е, Алег-у, Вас-ю) 

У творным склоне ў залежнасці ад асновы і націску назоўнікі 

мужчынскага роду на –а/-я маюць ненаціскны канчатк –ам  і націскны -- -

ой/-ою:  

Т. мужчы´н-ам, дзя´ дзьк-ам і Кузьм-о´й (-о´ ю, Фам-о´ й(-о´ ю) 

Назоўнікі з мяккай асновай маюць канчаткі –ем, -ёй /-ёю: 

Т. дзяду´ лем, це´ сл ем, суддз-ёй (-ёю), старшын-ёй (-ёю) 



Як бачым, назоўнікі мужчынскага роду з канчаткамі –а/-я  ў назоўным 

склоне адзіночнага ліку ў беларускай мове павінны разглядацця як 

рознаскланяльныя, паколькі ва ўскосных склонах маюць канчаткі, уласцівыя 

розным тыпам скланення.  

 

 
 


