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 РАЗДЗЕЛ ІІ. ПУНКТУАЦЫЯ 

 
Знакі прыпынку ў канцы сказа 

 
У канцы сказа ў залежнасці ад мэты выказвання ўжываюцца кропка, 

пытальнік, клічнік, шматкроп’е. 

 

§ 59. Кропка 
 

1. Кропка ставіцца ў канцы апавядальнага сказа, які вызначаецца 

сэнсавай і інтанацыйнай закончанасцю.  

Напрыклад: 

 У чыстым блакітным небе плывуць белыя, бы воўна, воблакі. Сонца 
паволі і баязліва паказваецца з-за цёмна-зялёнай сцяны лесу. Яго першыя 
залатыя промні кладуцца шырока і густа на ўсё наваколле. Свежы ветрык 
нясе пах спелых палёў і скошаных лугоў. 

 
2. Калі ў канцы апавядальнага сказа ў дужках указваецца аўтар сказа або 

крыніца, адкуль узяты сказ, то кропка ставіцца пасля дужак. 

Напрыклад: 

Пахнуць сенажаці звялаю травою (А. Астрэйка).  

Не любіць жыццё аднастайнасці, а прагне штодня навізны (П.Панчанка).  

Імёны Купалы і Коласа даўно сталі своеасаблівым паэтычным сімвалам 
не толькі беларускай нацыянальнай культуры, але і самой беларускай зямлі, 
беларускага народа (М. Мушынскі). 

 

3. Кропка ставіцца ў канцы пабуджальных сказаў, калі просьба ці 

пажаданне выказаны спакойным тонам, без клічнай інтанацыі. 

Напрыклад: 

Дарог у свеце вельмі многа, а ты між іх сваю знайдзі. Няхай нялёгкая 
дарога, а ты ідзі, а ты ідзі (П. Броўка).  

Не выхваляйся дабрынёю, рабі дабро ты моўчкі лепш (П. Броўка). Давай з 
табой паслухаем, як гай спявае песню нам на мове звыклай (П.Панчанка). 

 

4. Кропка ставіцца ў канцы складаных сказаў, у якіх апошняя 

граматычная частка змяшчае ўскоснае пытанне. 

Напрыклад: 



Васілёк замаўчаў, нерухліва ляжыць, мусіць, думаць пачаў, чаго вецер 
шуміць (Я. Колас).  

Вокам змерылі салдаты,  ці далёкада сяла (М. Калачынскі). 

Незнаёмы пытаўся, у якой хаце жыве каваль (К. Чорны).  

Заўвага. Калі пытанне афармляецца як прамое, тады ў канцы  складанага 

сказа ставіцца пытальнік. 

Напрыклад:  

Гаспадыня занепакоілася: чаму доўга  няма кватаранта і госця? (І. 

Шамякін).  

Адкажы мне, вербачка, адкажы, мне, мілая, чаго зажурылася, смутная, 
знясілая? (Я.Колас). 

Хто ведае, куды вядзе вось гэта шэрая вузкая дарога? (П. Галавач). 

Пасля ён кудысьці рашуча пакрочыў, і яна аж спалохалася: ці не ўчуў ён 
свінчо? (В. Быкаў). 

 

5. Кропка ставіцца пасля сцвярджальных ці адмоўных слоў-сказаў так, 
але, ага, не і інш. 

Напрыклад:  

“У бібліятэку збіраецеся?” – “Так”. “Дождж яшчэ не перастаў?” – 
“Не. Яшчэ ідзе”. 

“Ты прыйдзеш заўтра да мяне?” – “Ага”. 
 
6. Кропка ставіцца перад злучнікамі і, ды, а, але, аднак і інш., калі яны 

звязваюць паміж сабой самастойныя сказы. 

Напрыклад:  

Лабановіч борздзенька кінуўся да форткі. Але там было ўсё ціха (Я. 

Колас).  

У яго былі залатыя рукі і разумная галава. І добрае сэрца (К. Чорны). 

Ляціць гэта песня, яе не стрымаць. Бо лепшае песні на свеце няма (М. 

Хведаровіч). 

 

7. Кропка ставіцца ў канцы рубрык пералічэння, калі гэтыя рубрыкі 

з’яўляюцца самастойнымі сказамі. Паслядоўнасць пунктаў пазначаецца 

лічбамі з кропкай. 

Напрыклад:  

На парадку дня класнага сходу стаялі наступныя пытанні: 
1. Удзел вучняў у падрыхтоўцы да Новага года. 
2. Аб шэфскай працы вучняў над ветэранамі Вялікай Айчыннай 

вайны. 
3. Бягучыя пытанні. 
 
8. Кропка ставіцца пасля ўмоўных графічных скарачэнняў (акрамя 

стандартных скарочаных абазначэнняў метрычных мер): г. Мінск; в. 
Гайна; г. Лагойск Мінскай вобл.; але 1 млн; 5 кг; 100 г; 10 см; 5 сек і інш.  



 Заўвага. Калі сказ заканчваецца ўмоўным графічным скарачэннем, то ў 

канцы сказа другая кропка не ставіцца. 

Напрыклад:  

З дапамогай інфінітыўных сказаў не толькі перадаюцца пабуджэнні да 
выканання таго ці іншага дзеяння, але і афармляюцца заклікі, лозунгі і да т. п. 
Сродкам сувязі даданай часткі прычыны з галоўнай часткай 
складаназалежнага сказа служаць злучнікі бо, што, паколькі, як, таму што і 
інш. 

 
9. Кропка ставіцца ў спасылках (у тым ліку і падрадковых) пры ўказанні 

на крыніцу цытаты пасля прозвішча аўтара, калі ўслед за ім ідзе назва твора 

гэтага аўтара. 

Напрыклад:  

Будуць свежым лісцем шалясцець бярозы, будзе рунь кусціцца пышна па 
вясне (М. Васілёк. Першы снег). 

Дарагія сябры! З вуснаў маці пачулі вы першыя словы, і з таго дня яны 
сталі для вас сродкам пазнання ўсіх цудаў свету. Але самым найвялікшым 
цудам было і будзе для ўсіх нас само слова. Без слоў чалавек не змог бы 
спасцігнуць сутнасці разнастайных прадметаў і з’яў рэчаіснасці, не змог бы 
ўспрыняць і асэнсаваць вопыт мінулых пакаленняў, набыты ва ўсіх сферах 
жыцця і дзейнасці чалавецтва за шматвяковую гісторыю існавання, без слоў 
ён не здолеў бы свае веды і вопыт перадаць нашчадкам, якім суджана ісці 
далей, адкрываючы і асэнсоўваючы новае, яшчэ нязведанае, неспазнанае (В. 

Красней. Грані слова). 

 

 § 60. Пытальнік 
 

1. Пытальнік ставіцца ў канцы поўных і няпоўных сказаў, слоў сказаў, 

якія змяшчаюць прамое пытанне і маюць пытальную інтанацыю. 

Напрыклад:  

Што здарылася хлопцы? Хто вас напалохаў? (І. Шамякін). 

А хіба вартасць людзей не вымяраецца іх справамі? (У. Карпаў). 

Каму не дораг любы сад у пышнай квецені вясною? (М. Засім) 

Хто ж мне будзе радней за таго, хто Радзіму стварыў? (П. Панчанка). 

Хто ж напоўніць духам хлебным хату Бацькаўшчыны нашай? (Н. 

Гілевіч). 

Куды спяшаюцца дажджоў калоны, не зведаўшы дарог і перапраў? (А. 

Пысін). 

--А цяпер вы куды? 
-- У Малінаўку. 
-- А адтуль? 
-- У Сілічы (У. Карпаў). 

 



2. Пытальнік ставіцца пасля асобных слоў і сказаў, якія маюць пытальную 

інтанацыю і ўжываюцца для ўдакладнення зместу папярэдняга пытальнага 

сказа. 

Напрыклад:  

Хто ён сам – Мікола Гусоўскі? Паэт? Паляўнічы? Дыпламат? (А. 

Бутэвіч). 

Хто ён гэты чалавек? Стары? Малады? (І. Шамякін). 

Ты аддаў кнігу? Не? Што маўчыш? (А. Васілевіч). 

 

§ 61. Клічнік 
 

1. Клічнік ставіцца ў канцы сказа, які вымаўляецца з клічнай інтанацыяй. 

Напрыклад:  

Эх, пагодка стаіць на Палессі! (Я. Колас). 

О, колькі песень з сэрца рвецца! (Я. Купала). 

Эх, лес! Колькі чаго давялося бачыць яму на сваім вяку! Многа ён ведае 
ўсяго! (Я. Колас). 

Як добра летам каля рэчкі! (М. Танк). 

 

2. Клічнік ставіцца ў канцы пабуджальных сказаў, якія выражаюць загад, 

просьбу, запрашэнне, заклік і г.д. і маюць яркую эмацыянальна-экспрэсіўную 

афарбоўку. 

Напрыклад:  

Хай жа зялёнымі хвалямі, жытам рунеецца час! (А. Звонак). 

Заўсёды наперад, ніколі – назад! (Я. Купала). 

Хай ваш напеў, юнацкі і шчаслівы, лунае век над роднаю зямлёй! (М. 

Танк). 

Гэй, прачніся ты, віхор, і махні крылом сваім! (М. Машара). 

Слава тым, хто пад кулямі лёг за цябе беларускі народ! (П. 

Панчанка). 

 

§ 62. Шматкроп’е 
 

1. Шматкроп’е ставіцца ў канцы апавядальнага сказа (простага ці 

складанага), які змяшчае незакончанае выказванне. 

Напрыклад: 

Лаўрэн узнімае стрэльбу і ... (Э. Самуйлёнак). 

Слова вядзе людзей на бой, на смерць, яно і ратуе, і супакойвае, і лечыць... 
(Б. Сачанка). 

Я ўпершыню так далёка ад родных мясцін. Думаю, успамінаю... (Я. 

Брыль). 

Пара ўжо нам класціся спаць, а то... (П. Пестрак). 

Ты паспаў бы з дарогі, а я... (Я. Брыль). 

 



2. Шматкроп’е ставіцца ў канцы апавядальнага сказа, калі ў ім 

выражаецца раптоўнасць ці замінка ў маўленні. 

Напрыклад: 

Гусі... Вось яны... Крычаць пра штосьці... (К. Кірэенка). 

Будзеце гуляць сабе там... Паабедаўшы... Пасля пойдзеце ў лес... (М. 

Ваданосаў). 

 

3. Шматкроп’е ставіцца ў канцы простых сказаў з аднароднымі членамі, 

калі пералічэнне гэтых аднародных членаў не закончана. 

Напрыклад: 

Ярка свеціць сонца... Але яно ўжо халоднае, зімняе... (З. Бядуля). 

Ночка ў чорным сарафане робіць свой абход, расчыніўшы аканіцы ясным 
зорам і зарніцам, люстру ціхіх вод... (Я. Колас). 

Люблю я ўзгоркі, і насып-курган, і сіняй далечы празрысты туман... (Я. 

Колас). 

За гады вучобы ў аспірантуры роднага інстытута і працы я аб’ездзіў 
многа вёсак з усходу і захаду Беларусі, поўдня і поўначы... (Ф. Янкоўскі). 

Заўвага 1. У загалоўках з усіх знакаў прыпынку, якія ставяцца ў канцы 

сказа, ужываюцца пытальнік, клічнік і шматкроп’е: Як зрабіць прапанову?  
Зямля – у падарунак!  Простая мара… (назвы газетных артыкулаў). 

Заўвага 2. Кропка не ставіцца ў канцы загалоўка, калі ён складаецца з 

аднаго сказа: Як арэндаваць кватэру Каму патрэбен ёд Самі сабе 
кампазітары 

Заўвага 3. Кропка ставіцца пасля першага сказа ў двухчленным 

загалоўку: Прыназоўнікі. Марфалагічны разбор прыназоўнікаў; Зваротак. 
Знакі прыпынку пры зваротку; Літаратурны твор. Яго форма і змест 

Заўвага 4. У канцы сказа могуць спалучацца: пытальнік і клічнік, 

пытальнік і шматкроп’е, клічнік і шматкроп’е. Спалучэнне знакаў прыпынку 

перадае ўзаемадзеянне мэтавай устаноўкі і эмацыянанальнай афарбоўкі сказа: 

пытанне можа суправаджацца абурэннем, неўразуменнем; моцнае пачуццё 

можа паслужыць прычынай недагаворанасці, замінкі і г.д. Часцей за ўсё такое 

спалучэнне знакаў прыпынку назіраецца ў простай мове для перадачы яе 

інтанацыі: – Хто ідзе?! Адкуль вы ўзяліся на маю галовачку?! (І. Шамякін). -- 
Выганяй,выганяй, не затрымлівай!.. (В. Казько). -- А як жа ўсё-такі будзем 
жыць далей?.. (Я. Сіпакоў). 

 

Працяжнік паміж членамі сказа 
 

§ 63. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам 
 

1. Паміж дзейнікам і іменным выказнікам пры адсутнасці дзеяслоўнай 

звязкі працяжнік ставіцца, калі дзейнік і выказнік выражаны назоўнікамі ў 

форме назоўнага склону. 

Напрыклад: 



Мова – наш найкаштоўнейшы нацыянальны скарб (Н. Гілевіч). 

 Забалоцце – мая калыска, мая казка, мая найпершая дарога (В. 

Жуковіч). 

Творчасць – найбагацейшая крыніца радасці (У. Карпаў). 

Шчодрасць – вялікае чалавечае пачуццё (Н. Загорская). 

Цуд тэатра – нараджэнне пачуццяў на сцэне ў прысутнасці многіх 
людзей (У. Мазго). 

Сінтаксіс – раздзел граматыкі, які вывучае законы спалучэння слоў у 
словазлучэнні і сказы, будову сказа, іх структурныя тыпы.  

Оптыка – раздзел фізікі. 
 

2. Працяжнік ставіцца паміж дзейнікам і выказнікам, калі абодва 

галоўныя члены сказа выражаны неазначальнай формай дзеяслова 

(інфінітывам) або адзін з іх выражаны неазначальнай формай дзеяслова, а 

другі – назоўнікам у назоўным склоне. 

Напрыклад: 

Жыццё пражыць – не поле перайсці (Прыказка). 

Умець -- за плячыма не насіць (Прыказка). 
Вучыцца ў народа – задача кожнага пісьменніка (К. Чорны). 

Стагаваць сена – справа нялёгкая (І. Новікаў). 

Гэта шчасце – назад пераможцамі ехаць, свет прайшоўшы ў баях за 
свабоду і мір (А. Русак). 

Асаблівая асалода – хадзіць у ягады (А. Ус). 

Знайсці падкову – шчасце (М. Танк). 

 

3. Працяжнік ставіцца перад выказнікам, які звязаны з дзейнікам пры 

дапамозе слоў гэта, вось, значыць, гэта значыць, гэта ёсць. 
Напрыклад: 

Нацыянальная свядомасць – гэта любоў чалавека да сваёй гісторыі, да 
свайго народа, сваёй зямлі, сваёй мовы (І. Чарота). 

Маё Забалоцце – гэта не вёска, а паселішча хутароў у адным з заходніх 
раёнаў Беларусі (В. Жуковіч). 

Душа маці – вось тое роднае сонца, якое свеціць нам усё жыццё (В. 

Вітка). 

Праветраны пакой – вось гарантыя добрага сну, а значыць, і добрага 
настрою (М. Касцюкевіч). 

Выхоўваць – значыць пастаянна і мэтанакіравана ўздзейнічаць на 
чалавека (А. Коршак). 

Ігнараваць мову – гэта значыць ігнараваць народ, нацыю (П. Пестрак). 

Вясна – гэта ёсць ужо радасць (М. Лупсякоў). 

 

4. Працяжнік ставіцца паміж дзейнікам і выказнікам, калі абодва 

галоўныя члены сказа выражаны колькаснымі лічэбнікамі ў назоўным склоне 

ці адзін з іх выражаны назоўнікам, а другі лічэбнікам у спалучэнні з 

назоўнікам. 



 

Напрыклад:  

Чатыры і пяць – дзевяць. 
Тры ў кубе – дваццаць сем. 

Лотас – адна з самых старажытных раслін на свеце, ёй болей за 100 
мільёнаў гадоў (З.Дудзюк).  

Вёска Магільна – адно з самых старажытных беларускіх паселішчаў (У. 

Кісялёў). 

Глыбіня возера – чатыры метры. 
 

 5. Працяжнік ставіцца паміж дзейнікам і выказнікам, калі дзейнік 

выражаны назоўнікам, а выказнік – фразеалагізмам ці сінтаксічна 

непадзельным спалучэннем слоў.  

Напрыклад: 

Талент у яго – дай бог кожнаму (Я. Брыль). 

Грудзіна – хоць абоддзе гні! (В. Зуёнак). 

Дарога – хоць каціся. 
Хлопец – вачэй не адвесці. 
Ноч – хоць вока выкалі. 
Надвор’е – хоць з хаты не вылазь (Я. Колас). 

Гаспадыня – добрай душы жанчына (Я. Колас). 

Вуліца – даўжынёй каля вярсты (К. Чорны). 
 
 6. Працяжнік ставіцца паміж дзейнікам і выказнікам, калі дзейнік 

выражаны назоўнікам ці займеннікам, а выказнік – усечанай формай дзеяслова 

тыпу круць, скок, шмыг, шусь, выклічнікам або гукапераймальным словам. 

Напрыклад: 

Заяц – шусь у кусты (Л. Арабей). 

Раптам рыжая вавёрка – шмыг уніз (А. Карпюк). 

Цяперашні чытач – ого-го! (П. Місько).  

Конь стаяў пад ліпай, а я хуценька – скок на яго (К. Кірэенка). 

Ён у мяне – во чалавек! Добры, працавіты (Я. Пархута). 

 

Працяжнік паміж дзейнікам і іменным выказнікам не ставіцца: 
 
1. Калі дзейнік або выказнік выражаны займеннікам. 

Напрыклад: 

Яна яго дочка. Ён яе бацька (Я. Пархута). 

Яны свае людзі (К. Крапіва). 

Хлеб у нас свой (І. Шамякін). 

Дні сталі іншымі (К. Чорны). 

Добрая кватэра не абы-што (У. Краўчанка). 

 

2. Калі выказнік выражаны прыметнікам ці дзеепрыметнікам. 

Напрыклад: 



Раніца цёплая, сонечная (Я. Брыль). 

Рака шырокая, паўнаводная (В. Вольскі). 

На дне пясочак жоўты, чысты ... (Я. Колас). 

 

3. Калі перад выказнікам, выражаным назоўнікам у назоўным склоне, 

ёсць адмоўная часціца не. 
Напрыклад: 

Воўк не пастух, свіння не агародніца (Прыказка). 

Чужына не родная матка (Прыказка). 

Старасць не радасць (Прыказка). 

Мінск не Беларусь, яна вялікая (М. Касцюкевіч). 

Сляпы сляпому не павадыр (Прыказка). 

Голад не цётка (Прыказка). 

Заўвага. Працяжнік заўсёды ставіцца перад адмоўнай часціцай не, калі 

выказнік выражаны неазначальнай формай дзеяслова. 

Напрыклад: 

Дзетак узгадаваць – не грыбкоў назбіраць (Прыказка). 

Языком малоць – не дровы калоць (Прыказка). 

Спаць – не драмаць (Я. Сіпакоў). 

 

4. Калі пры выказніку ёсць параўнальныя злучнікі як, нібы, быццам, як 

быццам, нібыта, што, бы. 

Напрыклад: 

Лёс чалавека як даўні курган (Н. Мацяш). 

Іржышча як рыжы вожык (М. Танк). 

Марскія хвалі быццам горы (М. Лупсякоў). 

Вочы нібы азёры (Я. Брыль). 

Валасы што залацісты лён (А. Пысін). 

 

5. Калі дзейнік і выказнік выражаны паўторам аднолькавых слоў і пры 

выказніку стаіць злучнік як. 

Напрыклад: 

Госць як госць. 
Вучань як вучань. 
Зіма як зіма. 
 

6. Калі перад выказнікам стаіць не дапасаваны да яго член сказа або 

пабочнае слова ці часціца.  

Напрыклад: 

Алесь цяпер студэнт (А. Камароўскі). 

Воля сонейку раўня (Я. Купала). 

Сяргей, безумоўна, добры таварыш (Я. Брыль). 

Марына ўжо настаўніца (І. Грамовіч). 

 



 7. Калі паміж дзейнікам і выказнікам, выражанымі назоўнікамі ў 

назоўным склоне, назіраецца адваротны парадак галоўных членаў сказа, а гэта 

значыць, што выказнік стаіць перад дзейнікам. 

Напрыклад: 

Радзіма шахмат Індыя (В. Сташчанюк). 

Адвечнае дрэва дуб (І. Шамякін). 

Цудоўная рэч жыццё (І. Шамякін). 

Асаблівы чалавек яго бацька (І. Навуменка). 

Важны работнік дзядзька Язэп (А. Якімовіч). 

Дзіўная дзяўчынка маленькая Агатка (Я. Колас). 

 

8. Калі дзейнік знаходзіцца ў сярэдзіне выказніка. 

Напрыклад: 

Асцярожная жаўна птушка (В. Вольскі). 

Добры Васіль камбайнёр (Я. Скрыган). 

 Заўвага. Пры неабходнасці лагічнага выдзялення дзейніка і выказніка ва 

ўсіх пералічаных выпадках можа быць пастаўлены працяжнік: Я – сын зямлі, 
нашчадак хлебаробаў (Р. Барадулін). Рак – не рыба (К. Чорны). Нервы – што 
сталь (М. Клімковіч). Прыгожы быў чалавек – Рыгор Рыгоравіч (Я. Брыль). 

Душа – не параная рэпа, жывым агнём гарыць яна (У. Хадыка). Нязгасная 
зорка паэзіі нашай – Максім Багдановіч (А. Бачыла). 

 

§ 64. Працяжнік у няпоўным сказе 
 

1. Працяжнік ставіцца ў простым сказе на месцы адсутнага выказніка 

пры наяўнасці інтанацыйнай паўзы. Такія сказы расчленены паўзай на дзве 

часткі – акалічнасную і дзейнікавую. Адсутны выказнік, як правіла, не 

ўзнаўляецца з кантэксту. 

Напрыклад: 

На касцёльных званіцах – дзве вялізныя старыя буслянкі (М. Гіль). 

Наперадзе – стары драўляны мосцік (Я. Брыль). 

За грушай – Міколкава хата (М. Лынькоў). 

На пероне – натоўпы людзей (М. Лупсякоў). 

Вакол хаты – прыгожая агароджа (Я. Сіпакоў). 

Заўвага. Пры адсутнасці паўзы і лагічнага націску на акалічнаснай 

частцы працяжнік не ставіцца: За вокнамі позняя восень (М. Зарэцкі). У небе 
празрыстая сінява (Я. Колас). Над тайгой сцюжа ( А. Звонак). З боку раз’езду 
чыгунка (В. Быкаў). Навокал дрэвы, снег і іней (Я. Янішчыц). 

 

2. Працяжнік ставіцца ў няпоўных частках складанага сказа на месцы 

прапушчаных членаў сказа (часцей выказніка), якія ёсць у папярэдняй частцы. 

У такіх сказах прапушчаны член сказа ўзнаўляецца з першай часткі сказа.  

Напрыклад: 

Па той бок Нёмана лугі ідуць, а за лугамі – лес і поле (Я. Колас). 



Я лісічак набраў каля сцежкі-вяртухі, што да хаты лісінай лагчынай 
вяла, падбярозавікаў – пад бярозай-шаптухай, дзе капэла чмяліная пела, гула 

(М. Танк). 

Марозікам пахне капуста, жаўруковаю песняй – яблык, вераснем – 
сопкая бульба, расой – агурок крамяны (Я. Сіпакоў). 

З боку дарогі цягнуўся бяскрайні лес, з другога боку – апусцелае 
восеньскае поле (І. Новікаў). 

Там вясной шумелі травы, а ў кастрычніку – лісты (П. Глебка). 

У белым адзенні прыходзіць зіма, вясна – у зялёным адзенні (П. Глебка). 

Голас незнаёмага можа здзівіць, голас друга – на хвіліну спыніць, голас 
любай – сагрэць сонцам лета, голас маці – вярнуць з таго свету (М. Танк). 

 

Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа 
 

§ 65. Знакі прыпынку паміж аднароднымі членамі сказа, 
звязанымі бяззлучнікавай сувяззю 

 

1. Аднародныя члены сказа (галоўныя і даданыя), незвязаныя 

злучнікамі, раздзяляюцца коскамі. 

Напрыклад: 

Калі па дарогах не ходзяць, яны зарастаюць, перастаюць быць 
дарогамі, робяцца зноў полем, лесам, лугам, балотам (Б.Сачанка). 
 Поле, луг пачарнелі ад золкіх дажджоў (М. Лужанін). 

 Возера плешча, бурліцца (М. Багдановіч). 

Хлопец рос дужым, вынослівым, упэўненым (І. Новікаў) 

У цемры матрос ціха песню спявае пра Сценьку, князёўну, пра 

Вольгу…(А. Звонак) 

Над зямлёй, над жоўтымі пяскамі сонца разгараецца ярчэй (А. 

Звонак). 

Весела, звонка смяяліся дзяўчаты (А. Асіпенка). 

Заўвага 1. Не з’яўляюцца аднароднымі, але коскамі раздзяляюцца 

аднолькавыя словы, калі яны паўтараюцца з мэтай узмацнення інтэнсіўнасці 

дзеяння, прыметы, колькасці і г.д.: Звонка, звонка смяяліся дзяўчаты 

(А.Асіпенка). Бягуць, бягуць у свет дарогі (Я. Брыль). Доўга, доўга спаў дзед 
Нупрэй (А.Жук).  

Заўвага 2. З’яўляюцца неаднароднымі і не раздзяляюцца коскай: а) два і 

больш дзеясловаў, якія абазначаюць адно паняцце і вымаўляюцца без 

інтанацыі пералічэння тыпу старалася гаварыць, вырашыў маўчаць, 
прыйшлося начаваць, давай гутарыць, не мог сказаць, пайду вазьму і пад.: 
Неба на ўсходзе пачынала святлець (Я. Колас). Маці спадзявалася знайсці 
мяне (Я. Скрыган). -- Кладзіся ідзі спаць, позна ўжо! – загадвае маці (А. 

Васілевіч). -- Я хацеў пайсці паглядзець тую мясціну... (В. Быкаў); 



б) спалучэнне двух аднолькавых ці аднакаранёвых слоў тыпу гавары не 
гавары, крычы не крычы, прасі не прасі, вучы не вучы; чакае не дачакаецца; 
дыхае не надыхаецца; радуецца не нарадуецца; 

в) два назоўнікі, якія ўказваюць на мяжу працякання дзеяння: З узгорка ў 

лагчыну дарожка збягае (Я. Колас). Ад горада да горада,   ад сяла да сяла 
ўюцца, бягуць дарогі (Б.Сачанка). Ад рання да позняга вечара буслы насілі 
дробныя галінкі, рознае цыбур’ё і акуратна ўкладвалі іх на муры  гнязда (А. 

Пальчэўскі). Ад Брэста да Мінска Антон спаў моцным сном (А. Пальчэўскі). 

 Заўвага 3. З’яўляюцца неаднароднымі, але раздзяляюцца працяжнікам: 

а) два назоўнікі або лічэбнікі, якія абазначаюць прасторавыя, колькасныя 

межы (значэнне “ад …да”): шаша Мінск – Масква; пералёты Беларусь – Расія; 
авіялінія: Мінск – Берлін; рукапісы ХІУ – ХУ стст.; Вялікая Айчынная вайна 
1941 – 1045 гг.; вучні ІХ – ХІ класаў;  

б) два ўласныя назоўнікі, якімі ў сукупнасці называецца якое-небудзь 

вучэнне, навуковая тэорыя, навуковы закон і пад.: закон Бойля – Марыёта; 
тэорыя Канта – Лапласа; матч Каспараў – Карпаў. 

 
1. Паміж аднароднымі членамі сказа ставіцца працяжнік, калі 

прапушчаны супраціўны злучнік а, але, аднак. 

Напрыклад: 

Не плача – смяецца шчаслівая маці (М. Багдановіч). 

Дзяўчынка хацела нешта сказаць – не адважылася (А. Бялевіч). 

Веданне людзьмі законаў не пажадана – абавязкова (Звязда). 

Смелы шчыглік пяе пра жыццё – не пра смерць (М. Лужанін). 

Мы працай багаты – не золатам (М. Лужанін). 

Заўвага. Зрэдку ў сказах з аднароднымі членамі могуць быць 

выкарыстаны коска і працяжнік як адзіны знак прыпынку, незалежна ад таго, 

якім спосабам звязаны аднародныя члены (бяззлучнікавай сувяззю ці 

злучнікавай). Гэты знак прыпынку ставіцца тады, калі сказ пабудаваны ў 

форме перыяду на мяжы часткі, якая чытаецца з павышэннем голасу (І), і 

часткі, якая чытаецца з паніжэннем голасу (ІІ): З легендаў і казак былых 
пакаленняў, з калосся цяжкога жытоў і пшаніц, з сузор’яў і сонечных цёплых 
праменняў, з грымучага ззяння бурлівых крыніц, з птушынага шчэбету, шуму 
дубровы, і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што лягло назаўсёды ў аснову 
святыні народа, бяссмерця яго,

(І) – 
(ІІ) ты выткана, дзіўная родная мова (М. 

Танк). 

 

§ 66. Знакі прыпынку пры аднародных азначэннях  
 

 Дапасаваныя азначэнні, звязаныя паміж сабой пры дапамозе злучнікаў, 

заўсёды аднародныя: У вышыні рассцілаўся бяскрайні і светлы прастор (І. 

Шамякін). Наступіла доўгая і трывожная паўза (Я. Брыль). 

 Дапасаваныя азначэнні, звязаныя паміж сабой без злучнікаў, бываюць 

аднародныя і неаднародныя.  



 Заўвага 1. Адрозненне паміж аднароднымі і неаднароднымі азначэннямі 

заключаецца ў наступным: 

а) кожнае з аднародных азначэнняў адносіцца непасрэдна да паяснёнага 

слова;  

б) першае азначэнне з пары неаднародных адносіцца да наступнага 

словазлучэння.  

Параўн.: Раптам лінуў густы, цёплы дождж (І. Сіняўскі) – густы 
дождж, цёплы дождж (значэнне ‘дождж быў густы, дождж быў цёплы’) і 
Цёмная майская ноч п’яніла галовы духмяным пахам квецені (А. 

Александровіч) – цёмная → майская ноч (значэнне ‘майская ноч была 
цёмная’).  

Паміж аднароднымі азначэннямі можна ўставіць злучнік і (не толькі, 

але), паміж неаднароднымі – немагчыма.  

Параўн.: На паляне стаіць прыгожы белакаменны палац (Т. Хадкевіч). 

– Буйное, густое зарадзіла жыта (П. Броўка). У першым выпадку падставіць 

злучнік і (не толькі, але) паміж азначэннямі немагчыма (прыгожы 
белакаменны будынак) у другім – магчыма (буйное і густое жыта; і буйное, і 
густое жыта; не толькі буйное, але і густое жыта). 

Заўвага 2. Часцей за ўсё ў якасці неаднародных выступаюць азначэнні, 

выражаныя спалучэннем якаснага і адноснага прыметнікаў: Раўнюткі 

пясчаны бераг быў утульным пляжам (М. Лынькоў).  

Аднародныя азначэнні, выражаныя прыметнікамі і дзеепрыметнікамі і 

стаяць перад паяснёным словам, вымаўляюцца з інтанацыяй пералічэння і 

раздзяляюцца на пісьме коскай (коскамі) у наступных выпадках: 

 

1. Калі яны абазначаюць адметныя прыметы розных прадметаў. Часцей 

такія азначэнні адносяцца да назоўнікаў, ужытых у форме множнага ліку. 

Напрыклад: 

Чырвоныя, сінія, жоўтыя кветкі стракацелі на лузе (У. Краўчанка). 

Маленькія, вузенькія, бягучыя, як змейкі, дарожкі праходзяць па гэтым 
лесе (Я. Нёманскі). 

Шарсцяныя, баваўняныя, льняныя тканіны карыстаюцца вялікім 
попытам у нашых пакупнікоў (Звязда). 

Звонкія, вясёлыя галасы дзяўчат і хлопцаў чуліся ў цішы летняй ночы 

(А. Бутэвіч). 

Дарожны рэпертуар складаецца з польскіх, беларускіх, украінскіх 
песень (Я. Брыль). 

Здалёк віднеліся шыферныя, гонтавыя, саламяныя стрэхі хат (Г. 

Далідовіч). 

 

2. Калі азначэнні абазначаюць розныя прыметы аднаго і таго ж прадмета, 

характарызуючы яго з аднаго якого-небудзь боку (форма, знешні выгляд, 

якасць, уласцівасць і інш.). 

Напрыклад: 

Рэзкім, халодным ветрам падула з поўначы (І. Шамякін). 



Раптам пачуўся дзікі, прарэзлівы крык (Я. Маўр). 

Над абрывістым берагам Нёмана стаяў стары прысадзісты, тоўсты 
дуб (Я. Колас). 

Стаіць цеплыня і пахне мёдам новы, ціхі, вешні дзень (З. Бядуля). 

Заўвага. Аднароднасць азначэнняў часта падкрэсліваецца далучэннем 

аднаго з іх спалучальным злучнікам і: Слізкі, вялізны і чорны, як вугаль, 
ззяючы ў промнях варушыцца вугар (А. Вялюгін). 

 

3. Калі азначэнні называюць розныя прыметы аднаго і таго ж прадмета, 

якія ва ўмовах кантэксту з’яўляюцца сінанімічнымі. 

Напрыклад: 

Цвёрдая, сухая сцежка ўбегла ў халодны і настылы лес... (В. Адамчык). 

На змену ночы прыйшоў ясны, сонечны дзень (В. Вольскі). 

На голым, незасланым стале ляжалі кускі хлеба (Я. Колас). 

Сумны, маркотны лясун пачынае няголасна граць (М. Багдановіч). 

Кацярына засталася круглай, горкай сіратой (П. Броўка). 

Вялізнае, неабсяжнае балота акружала лес (У. Карпаў). 

З двара пазірала цёмная, чорная ноч (Я. Колас). 

Сняжынкі белыя гуляюць, садок і дворык засцілаюць бялюткім, 

чыстым палаценцам (Я. Колас). 

 

4. Калі азначэнні ўжыты ў пераносным значэнні (вобразна 

характарызуюць прадмет ці з’яву). 

Напрыклад: 

У лесе буяла мноства злой, калючай лясной крапівы (І. Мележ). 

На небе гуляла вясёлае, ласкавае сонца (А. Пысін). 

Павольныя, сарамлівыя гукі адажыа адразу прынеслі нейкі супакой і 
ціхамірнасць (Я. Сіпакоў). 

Мяккія, ласкавыя гукі стройным сугалоссем паліліся па пакоі (Я. Колас). 

 

5. Калі два і больш азначэнняў стаяць пасля паяснёнага слова. 

Напрыклад: 

Нітуюць неба струны павуціння ў сонечных праменнях чыстых, залатых 

(А.Куляшоў). 

Спакой халодны, амярцвелы паклаў на ўсё сваю пячаць (Я. Колас). 

Дываном персідскім, мяккім, дабратканым глушыўся крок (У. Дубоўка). 

Навалілася хмара дымная, цьмяная, неабдымная (П. Панчанка). 

Заўвага 1. Коскамі не раздзяляюцца азначэнні, якія стаяць пасля 

паяснёнага слова ў тэрміналагічных спалучэннях: астра ранняя махровая, 
пшаніца азімая марозаўстойлівая, капуста позняя белакачанная. 

Заўвага 2. Аднародныя азначэнні, якія стаяць пасля паяснёнага слова, 

часта могуць быць яшчэ і адасобленымі, калі робіцца інтанацыйная паўза 

пасля паяснёнага слова: Усталі хмары над зямлёю, грозныя, жывыя (М. Танк). 

На зямлю падаюць кроплі дажджу, халодныя, буйныя (М. Аўрамчык). 

 



6. Калі першае азначэнне выражана прыметнікам, а другое – 

дзеепрыметнікам або прыметнікам ці дзеепрыметнікам у спалучэнні з 

залежнымі словамі. 

Напрыклад: 

Свежа зелянела сакавітая, непатаптаная трава (В. Хомчанка). 

Роўная, укатаная грузавікамі дарога бегла між зжатых і прыбраных 
палеткаў ( У. Краўчанка). 

Хутка сцежка ўбегла ў халодны і настылы лес і скоранька знайшла там 
вузенькую, засыпаную тлустым цёмна-сіняватым лісцем дарогу (В. 

Адамчык). 

Імклівая, надзвычай захапляючая ляцела насустрач дарога (М. 

Лынькоў). 

Прыгожы, пабудаваны зусім нядаўна дом узвышаўся на ўзгорку (Т. 

Хадкевіч). 

Пад празрыстым, вымытым пасля навальніцы небе плылі сінія-сінія 
воблачкі (В. Каваль). 

У ліпені прайшлі моцныя, прасветленыя залатым сонцам ліўні (Р. 

Няхай). 

Спакойнае, стомленае ад цяжару жыта міла ўсміхаецца тваім вачам 
(Ц. Гартны). 

Вецер варушыў яго густыя, з глянцавым водбліскам валасы (І. Мележ). 

Заўвага. Пастаноўка коскі паміж азначэннем-прыметнікам у спалучэнні 

з дзеепрыметнікам ці дзеепрыметнікавым зваротам залежыць ад іх 

месцаразмяшчэння. Калі дзеепрыметнік (дзеепрыметнікавы зварот) стаіць 

пасля прыметніка (схема: прыметнік + дзеепрыметнік (дзеепрыметнікавы 

зварот), то паміж азначэннямі ставіцца коска: Старыя, пакрытыя 

лішайнікам ствалы кашлатых хвой глуха шумелі ў цішы ночы (В. Карамазаў). 

Калі дзеепрыметнікавы зварот стаіць перад азначэннем-прыметнікам 

(схема: дзеепрыметнік (дзеепрыметнікавы зварот) + прыметнік), то коска 

паміж імі не ставіцца: Збудаваны з цэглы дзевяціпавярховы дом добра 
праглядваўся з усіх бакоў (М. Ваданосаў). 

 

7. Коска ставіцца паміж азначэннямі, калі ў адным радзе спалучаны 

дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні (схема: дапасаванае азначэнне + 

недапасаванае азначэнне). 

Напрыклад:  

Жоўтыя, з дрэва ў елачку дзверы, ля якіх ён стаяў, былі зачынены (В. 

Быкаў). 

Генерал зняў фуражку, і вецер варушыў яго густыя, з глянцаватым 

водбліскам валасы (І. Мележ). 

Угары завіднелася шэрае, з сінімі прагаламі неба (І.Мележ). 

Шчуплы, з бледным тварам хлапчук адкрыў дзверы (К. Чорны). 

Пасля дзеда Талаша выступаў чалавек з сякераю за поясам, немалады, 

сутулаваты, з даўно нябрытым тварам (Я. Колас). 

 



8. Азначэнні з’яўляюцца неаднароднымі, але раздзяляюцца коскай, калі 

другое з іх удакладняе ці раскрывае сэнс папярэдняга і паміж імі можна 

ўставіць словы а іменна, гэта значыць. 

Напрыклад:  

З бліжэйшага, бярозавага гаю чуўся рознагалосы птушыны шчэбет (В. 

Каваль).  

Другі, найбольш яркі ўспамін пра дзеда падае на час вайны (Б. Сачанка). 

 Іншае, моцнае і радаснае пачуццё засланіла на момант усё астатняе 

(А. Якімовіч). 

 Многа новых, шчаслівых дарог рассцілае жыццё прад табою! (Я. 

Колас). 

 

 9. Недапасаваныя азначэнні, звязаныя бяззлучнікавай сувяззю ў складзе 

аднаго рада заўсёды аднародныя і раздзяляюцца коскай (коскамі). 

 Напрыклад:  

 За дарогу дамоў, да маці шчаслівейшай няма дарогі (У. Дубоўка). 

Паступова пачала вяртацца да мяне здольнасць адчуваць, бачыць, 

думаць (І. Шамякін). 

 З’явілася рашэнне адратаваць яго, вырваць з кіпцюроў смерці (П. 

Галавач). 

 Дні трывог, страху і непакою пачаліся для дзеда Талаша і яго сям’і (Я. 

Колас). 

 Дзеда непакоіла думка аб доме, аб Панасе (Я. Колас). 

 

10. Не з’яўляюцца аднароднымі і не раздзяляюцца коскамі азначэнні, 

выражаныя прыметнікамі, якія характарызуюць прадмет ці з’явы з розных 

бакоў. 

Напрыклад: 

Вялікія дубовыя дзверы былі расчынены насцеж (У. Караткевіч) – 

абазначаецца памер і матэрыял; 

Гаспадыня паставіла на стол цягучае малінавае варэнне (А. Васілевіч) – 

абазначаецца уласцівасць і рэчыўная прыналежнасць; 

  У двары стаяла высокая старая ліпа (К. Кірэенка) – абазначаецца памер 

і часавая прымета;  

З-за лесу глядзіць круглы зялёны месяц (В. Каваль) – абазначаецца форма і 

колер;  

На стале ляжала некалькі тоўстых школьных сшыткаў (А. Федарэнка) – 

абазначаецца памер і прызначэнне; 

У канавах вясною і ў дажджлівую пару стаяла брудная рудая вада (А. 

Якімовіч) – абазначаецца якасць і колер;  

Нарачанскае сіняе лета пахам сосен плыло над вадой (П. Прыходзька) – 

абазначаецца прыналежнасць і колер; 

Высокае залівістае ржанне даносілася з выгану (Э. Самуйлёнак) – 

абазначаецца мера і якасць і г.д. 

 



§ 67. Знакі прыпынку пры аднародных прыдатках 
 

 Прыдаткі (азначэнні, выражаныя назоўнікамі) не звязаныя злучнікамі 

могуць быць аднароднымі і неаднароднымі. 

1. Прыдаткі, якія стаяць перад паяснёным словам і абазначаюць блізкія 

прыметы прадмета, з’яўляюцца аднароднымі і раздзяляюцца коскай (коскамі). 

Як правіла, такія прыдаткі-азначэнні характарызуюць прадмет з аднаго якога-

небудзь боку: Герой Сацыялістычнай Працы, народны пісьменнік Беларусі 
Максім Танк – ганаровыя званні; Уладальнік кубка Свету, чэмпіён Еўропы NN 

– спартыўныя званні. 

 Прыдаткі, якія абазначаюць розныя прыметы, г.зн. характарызуюць 

прадмет з розных бакоў, з’яўляюцца неаднароднымі і коскамі не 

раздзяляюцца: генеральны дырэктар вытворчага аб’яднання “Прамень” 
кандыдат тэхнічных навук NN – пасада і званне; рэктар БДУ акадэмік NN  -- 
пасада і акадэмічнае званне; начальнік канструктарскага бюро інжынер NN  -
- пасада і спецыяльнасць; рэжысёр народны артыст Беларусі NN  -- прафесія 

і ганаровае званне; кандыдат філалагічных навук дацэнт NN -- вучонае званне 

і пасада. 

Пры спалучэнні аднародных і неаднародных прыдаткаў адпаведна 

расстаўляюцца і знакі прыпынку: заслужаны майстар спорту, алімпійскі 
чэмпіён, двухразовы ўладальнік Кубка свету студэнт акадэміі фізкультуры 

NN ; заслужаны майстар спорту, алімпійская чэмпіёнка, чэмпіёнка Свету, 
неаднаразовая чэмпіёнка Еўропы трэнер NN. 

 
2. Прыдаткі, якія стаяць пасля паяснёнага слова, незалежна ад таго, якія 

значэнні яны перадаюць, заўсёды аднародныя і раздзяляюцца коскай. 

Напрыклад: 

Людміла Радніна, заслужаны майстар спорту, алімпійская чэмпіёнка, 
чэмпіёнка Свету, неаднаразовая чэмпіёнка Еўропы, трэнер; Л.М. Шакун, 
доктар філалагічных навук, прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі 
Беларусі; М. Мятліцкі, пісьменнік, публіцыст, аўтар кнігі “Бабчын”і г.д. 

 
§ 68. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа, звязаных з 

дапамогай злучнікаў 
 

1. Заўсёды коскай раздзяляюцца аднародныя члены сказа, якія звязаны 

паміж сабой супраціўнымі злучнікамі а, але, ды (у значэнні але), аднак, 

затое, хоць (хаця), толькі і інш. 

Схемы: (О, а О).  

(О, але О). 

(О, ды(=але)О). 

Напрыклад: 

Наадрэз мог адмовіцца хто-небудзь іншы, а не Алесь Крупеньчык (У. 

Шахавец). 



Нялёгка, але пачэсна быць студэнтам (М. Мятліцкі). 

Дзень быў хмурны, але даволі яшчэ цёплы (І. Шамякін). 

Хоць наша мова не царская, ды гаспадарская (В. Дашкевіч). 

Месяц свеціць, ды не грэе (Прыказка). 

Жыта на лужках вымакла зусім, затое на гары і пад лесам сцяной ідзе 

(М. Лынькоў) 

Кватэра маленькая, затое ўтульная (А. Бялевіч) 

Шапаціць мне штосьці жыта, хоць слоў не гаворыць (Я. Купала). 

Голас яго ўжо быў амаль звычайны, толькі хрыпеў... (І. Шамякін). 

 

2. Коскай раздзяляюцца аднародныя члены сказа, звязаныя пры дапамозе 

парных злучнікаў як …так і;  не толькі … але (а) і; хоць і не … затое 

(аднак) і інш. Коска ставіцца перад другой часткай злучніка.  

Схемы: 

(як О, так і О).  
(не толькі О, але і О). 
Напрыклад: 

Асадчы быў хоць і стомлены, але вясёлы (І. Гурскі). 

Як дзень, так і ноч гарыць Вечны агонь на плошчы Перамогі (Н. Гілевіч). 

Буслы хоць і нясмела, але вельмі важна шпацыруюць па балоце і лузе, 
выглядаючы сабе здабычу (В. Вольскі). 

Усё гэта не толькі не задавальняла Алеся, але і нараджала новыя планы 

(К. Кірэенка). 

Ад поспехаў тваіх залежыць лёс не толькі горада, а ўсёй краіны (П. 

Глебка). 

Дажджы як пачаліся, дык цягнуліся да самых прымаразкаў (С. 

Александровіч). 

Мне заўсёды падабаліся як вясёлыя, так і сумныя песні роднага краю (У. 

Караткевіч). 

Туманы ў Лондане бываюць калі не кожны, то праз дзень абавязкова (Я. 

Сіпакоў). 
 

3. Коскай раздзяляюцца аднародныя члены сказа, якія звязваюцца пры 

дапамозе паўторных злучнікаў і ... і, ды … ды, то … то, ні … ні, не то … не 

то, ці … ці, ці то …  ці то, або (альбо) … або (альбо) і інш. Коска ставіцца 

перад усімі членамі аднароднага раду, акрамя першага аднароднага члена. 

Схемы: (О і , О і, О і).  
(О ды, О ды, О ды). 
(О то, О то, О то). 
(О ні, О ні, О ні). 

 Напрыклад:  

І дуб-крапак, і куст малы стаяць у мудрым задуменні (Я. Колас). 

І салдат, і палкоўнік, і маршал навек застануцца ў званні адным – 
Чалавек (П.Макаль). 



 І гулкая ні то цішыня, ні то песня веснавой вясёлай журбы плыла над 
зямлёй (К. Чорны). 

Я чую, як у мудрай цішыні то ліпа раптам зарыпіць калыскаю , то 
скрыпкаю яліна зазвініць (Г.Бураўкін). 

То знікне, то выблісне сонца ўгары (Н. Гілевіч). 

Неба на гарызонце зрабілася не то сінім, не то зусім белым (К. Чорны). 

Ні бацька, ні маці не ведалі, куды пайшоў сын (С. Баранавых). 

Ракеты асвятлялі наваколле то белым, то блакітным, то чырвоным 
святлом (М. Парахневіч). 

Заўвага 1. Не ставіцца коска паміж паўторнымі злучнікамі і – і, ні – ні, 

то – то ў складзе ўстойлівых фразеалагічных зваротаў: і смех і грэх; і бокам і 
скокам; і так і сяк; і ў хвост і ў грыву; ні бэ ні мэ; ні канца ні краю; ні свет ні 
зара; ні жывы ні мёртвы; ні ў пяць ні ў дзесяць; ні ў кола ні ў мяла; то бокам 
то скокам; то ўзад то ўперад; то тое то сёе; то так то сяк і інш. 

Заўвага 2. Не раздзяляюцца коскай цесна звязаныя па сэнсе пары слоў, 

якія аб’яднаны паўторнымі злучнікамі і, ці. Як правіла, у кантэксце яны 

набываюць новае дадатковае значэнне: Я змераў Мінск і ўпоперак і ўдоўжкі 
(П. Панчанка) – у значэнні ‘увесь, цалкам’; І ўдзень і ўночы кіпіць напружаная 
праца ў мартэнаўскім цэху (А. Марціновіч) – у значэнні ‘заўсёды’, Ці вясною 
ці ўлетку шмат народу на на палетку (А. Русак) – у значэнні ‘заўсёды’; На 
начлег прыехалі з коньмі і старыя і малыя (У. Дубоўка) – у значэнні ‘усе’; 

Глушцовым пер’ем тут і мох і ліст прапах (А.Куляшоў) – у значэнні ‘усё’. 

 

4. Коскай раздзяляюцца ўсе аднародныя члены сказа, калі хоць адзін з іх 

звязаны без злучніка, а наступныя (не менш як два) – паўторнымі злучнікамі і, 

ды. 

Схемы:  

(О, і О, і О). 
(О, О, і О, і О). 
(О, ды О, ды О). 
(О, О, ды О, ды О). 
Напрыклад: 

Сукно, і шоўк, і аксаміты нітуюць ткацкія станкі (А. Александровіч). 

Глыбокае мора, і ясныя высі, і воблакі ў небе, і ўсплёскі вады насустрач 
плывуць (С. Грахоўскі). 

Пажаўцелі травы, і лясы, і стэпы (М. Калачынскі). 

Абоз імчыцца па завулку, грыміць, і трубіць, і звініць (К. Крапіва). 

Я малым хлапчуком палюбіў твае пушчы, і нівы, і блакітныя рэкі, і 
мора зялёных лугоў (П. Панчанка). 

Я сам люблю прыход вясны, малочнае цвіценне вішань, і спеў драздоў, і 
шум лясны (П. Панчанка). 

Кланялася жыта над рачным усплескам залатому сонцу, і дажджам, і 
росам (А. Русак). 

Табе, мой родны краю, жыццё ўсё аддаю сваё, і думкі, й песні, і ўсю 
любоў маю (Я. Журба). 



Вясна пяе, і свішча, і шчабеча... (Н. Гілевіч). 

Люблю зіму, і спеў мяцеліцы, і сполах ранняе зары… (М.Хведаровіч). 

Барвовасць, ды блакіт, ды бель садоў расквецілі, нібы вясёлкай, далі (А. 

Астрэйка). 

 

5. Калі аднародныя члены сказа звязаны злучнікамі і, ды (у значэнні і), 

ці, або папарна, коска ставіцца толькі паміж парамі. У сярэдзіне пар коска 

перад злучнікамі не ставіцца.  

Схемы:  

(О і О, О і О, О і О). 
(О ды О, О ды О, О ды О). 
(О ці О, О ці О, О ці О). 
Напрыклад: 

Ён, наш край, прыгожы і непаўторны сваімі рэкамі і азёрамі, сваімі 
лясамі і лугамі, сваімі сцежкамі і дарогамі (Я.Сіпакоў). 

 Паэтам сваёй справы павінен быць кожны: каваль і інжынер, 

матэматык і гісторык, географ і выкладчык літаратуры (В. Вітка). 

Мова дае каларыт твору, робіць яго баявым або спакойным, 

паэтычным або нудным, лірычным або суровым… (Я. Скрыган). 

Ляжыць мой край на Дзвіне і Дняпры, на Бугу і Нёмане, на Прыпяці і 

Бярэзіне (Я. Колас). 

У студзень ці ліпень, у дождж ці марозы за ціхаю рэчкай бялеюць 
бярозы (А. Вярцінскі). 

 

6. Калі злучнік і звязвае больш як дзве пары аднародных членаў сказа, то 

перад ім ставіцца коска. У сярэдзіне пар коска перад злучнікам і не ставіцца.  

Схемы:  

(О і О), і (О і О), і (О і О). 
 і ( О і О), і (О і О), і (О і О).  
Напрыклад: 

Наш край прыгожы і непаўторны сваімі рэкамі і азёрамі, і лясамі і 
лугамі, і сцежкамі і дарогамі. 

Наш край прыгожы і непаўторны і сваімі рэкамі і азёрамі, і лясамі і 
лугамі, і сцежкамі і дарогамі. 

Паэтам сваёй справы павінен быць кожны: каваль і інжынер, і 

матэматык і гісторык, і географ і выкладчык літаратуры. 
Паэтам сваёй справы павінен быць кожны: і каваль і інжынер, і 

матэматык і гісторык, і географ і выкладчык літаратуры. 
 

7. Коска не ставіцца паміж аднароднымі членамі, калі яны звязаны пры 

дапамозе адзіночных спалучальных або размеркавальных злучнікаў і, ды (дый) 

(у значэнні і) ці, ці то, або (альбо). 

Схемы:  
(О і О).     (О ды О).  
(О ці О).      (О або О). 



 Напрыклад: 

 Напевамі песні шырокай гамоняць палі і лугі (Я. Колас). 

 Неба звінела дубамі і сыпала медзь жалудоў (А. Пысін). 

 Антось зварачвае направа ды йдзе на станцыю рухава (Я. Колас). 

 А дзень за акном такі сёння ціхі ды чысты! (Я. Брыль). 

 Шумелі бярозы на гром ці на вецер (М. Лужанін). 

 Паехалі хлопцы на дзень ці на тыдзень (М. Лужанін). 

 Малашкін прыходзіць на кватэру абедаць у тры або чатыры гадзіны 

(П. Пестрак). 

 Дрымотна звінела сухая трава ці то зелле (К. Чорны). 

 Гняздзяцца буслы на дахах будынкаў ці на старых дрэвах (В. Вольскі). 

 

 8. Коска не ставіцца перад паўторным злучнікам і, які звязвае 

аднародныя члены розных радоў, г. зн. розныя групы аднародных членаў 

сказа. 

Схема: ({О і О } { О і О } {О і О }). 
Напрыклад: 

Шнуруюць бабы і дзяўчаты і кантралююць мох узняты і тыя кучачкі 
калюшак, дзе грыб узняў свой капялюшык (Я. Колас). 

Мянушкі ў нас давалі малым і старым дужа проста і хутка (У. Дубоўка).  

Вецер прабіваўся праз вокны і сцены і разгульваў па пакоях вольна, як 
гаспадар (Я. Колас). 

 
9. Коска не ставіцца паміж аднароднымі членамі, калі тры і больш 

аднародных членаў у складзе аднаго рада звязаны неаднолькавымі 

спалучальнымі або размеркавальнымі злучнікамі. 

Схемы: (О і О ды О). (О ці О або О). 
Напрыклад: 

У кожнага партызана была вінтоўка або аўтамат ці пісталет (М. 

Лынькоў). 

Усе пафукваюць ды студзяць і верашчаку тую вудзяць… (Я. Колас). 

Грузды і махавікі ды лісічкі хутка напоўнілі нашы кошыкі (З. Бядуля). 

Кашуля мела круглы або чатырохвугольны ці касы выраз, які абавязкова 
аздаблялі вышыўкай ( Я. Крук). 

 

§ 69. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа з 
абагульняльнымі словамі 

 

1. Калі абагульняльнае слова знаходзіцца перад аднароднымі членамі 

сказа, то пасля яго ставіцца двукроп’е. 

Схема: ®: О, О, О. 
Напрыклад:  

У ліпені ўжо паспяваюць усялякія ягады: суніцы, чарніцы, маліны, 
парэчкі (В. Вольскі). 



Усё рыхтуецца да сну: само сонца, і далёкі лес, і жыта за завулкам-
прагонам, і рэчка, і людзі, і вецер (І. Шамякін). 

У багатае і дажджом і сонцам лета грыбы ідуць усюды: па бары, па 
бярэзніку, па верасе (І. Навуменка). 

Пакланюся простым рэчам: слову шчыраму, працы людской, хлебу 
вечнаму з кожнай печы ці вясковай, ці гарадской (В. Ярац). 

На двор да Якава з’язджаецца сваяцтва з далёкіх вёсак: дзядзькі, цёткі, 
браценікі (П. Галавач).  

Усе былі апрануты па-святочнаму: чысценька і прыгожа (Я. Колас). 

Сёння Колька быў зусім другім чалавекам: далікатным, мяккім, чулым, 
як і маці (С. Грахоўскі). 

Нехта з вучоных лічыў, што апрача сямі цудаў свету, яшчэ існавала сем 

цудаў вынаходніцтва: кола, рычаг, клін, вінт, плаўка металу, пісьменнасць, 
ткацтва (А. Асіпенка).  

Пры абагульняльных словах могуць знаходзіцца ўдакладняльныя словы 

напрыклад, як напрыклад, а іменна, перад якімі ставіцца коска, а пасля іх – 

двукроп’е.  

Схема: ®, а іменна: О, О, О.  

Напрыклад: 

На ўроках мовы праводзяцца розныя віды работ, напрыклад: дыктанты, 
сачыненні, пераказы. 

Круглыя суткі працуюць многія службы, як напрыклад: сувязь, хуткая 
дапамога, бальніцы, пажарныя. 

На сход з’явіліся ўсе, а іменна: выкладчыкі, студэнты і супрацоўнікі 
ўніверсітэта. 

Заўвага 1. У тэкстах афіцыйна-справавога і навуковага стылю двукроп’е 

можа ставіцца перад пералічэннем і пры адсутнасці абагульняльнага слова: На 
сходзе прысутнічалі: студэнты, аспіранты, выкладчыкі. 

Заўвага 2. Не з’яўляюцца абагульняльным словам прыдаткі, якія 

з’яўляюцца адзінымі для рада аднародных членаў, у склад якіх уваходзяць 

імёны, назвы сартоў, відаў мадэляў чаго-небудзь: кампазітары Мусаргскі, 
Барадзін, Рымскі- Корсакаў; пісьменнікі Якуб Колас, Янка Купала, Максім 
Багдановіч; сузор’е Ліра, Лебедзь, Паўднёвая Гідра: лекі аспірын, анальгін, 
цытрамон; аўтамабілі “Жыгулі”, “Волга”, “Масквіч”. 
 

2. Калі абагульняльнае слова стаіць пасля аднародных членаў, то перад ім 

ставіцца працяжнік. 

 Схема: О, О, О -- ®. 
 Напрыклад: 

Грыбы, ягады, арэхі, шчаўе на лугавінах – усё неслі дамоў 

(А.Казлоў). 

Белавежская пушча і Браслаўскія азёры, Палессе і Свіцязь, Налібокі і 
Нарач, Бярэзінскі запаведнік і маленькая рэчка Проня – усё гэта наш родны 
край, наша спадчына, якая аднойчы і назаўсёды даецца кожнаму чалавенку 
разам з жыццём (Я.Сіпакоў). 



Патрыятызм, адвага, нязломная воля, пераадоленая пакута, воінская 
годнасць, вера ў перамогу – усё гэта так канкрэтна, так ярка, так 
скандэсавана ў музеі Брэсцкай крэпасці (П.Панчанка). 

Акадэмікі і хірургі, паэты і маршалы – усе былі вучнямі, іх талент 
разбудзіў просты вясковы настаўнік (С. Грахоўскі). 

Будынак, парк і агароджа – было ўсё слаўна і прыгожа (Я. Колас). 

Гэты час, і гэты свет, і квятлівы водар гэты – усё ацэньвае паэт, як 
вясновыя прыкметы (А. Куляшоў). 

У холад і ў спёку, у дождж і пасля дажджу, маладзіком і ў поўню, летам 
і зімою – ён заўсёды прыгожы, наш родны, наш любы край (Я. Сіпакоў). 

Сады і поле – усё маўчыць (А. Астрэйка). 

Калі паміж аднароднымі членамі і абагульняльным словам ёсць пабочныя 

словы (словам, адным словам, карацей кажучы і пад.), то працяжнік ставіцца 

перад пабочным словам, а коска пасля яго. 

Схема: О, О, О – словам, ®. 

Напрыклад: 

Сонца, вецер, бязмежныя прасторы – адным словам, усё радавала вочы 

(Х. Шынклер). 

Самалёт, электрыка, трактар – словам, усе мары людзей выказаны ў 
казках (З. Бядуля). 

З дубу гнулі абады, палазы, рабілі бочачкі, кадушкі, дзежкі – адным 

словам, усё, што павінна было доўга служыць чалавецтву (Я. Пархута). 

 

3. Калі пасля абагульняльнага слова ідуць аднародныя члены, але імі 

сказ не канчаецца, то перад аднароднымі членамі сказа ставіцца двукроп’е, а 

пасля іх працяжнік. 

Схема: ®: О, О, О -- … . 
Напрыклад:  

Усё: і хмурнае неба, і мерзлая чорная зямля – было ахоплена нечым 
сумным, халодным і грозным (К. Чорны). 

Усюды: на Палессі, у Прыдняпроўі, у Панямонні – народнае адзенне 
складаецца ў асноўным з белага і чырвонага колеру (М. Раманюк). 

І над усім: над ракой, над бязмежнымі калгаснымі палеткамі – зіхацела 
пасля дажджу яркімі фарбамі вясёлка (М. Кулакоўскі). 

Хутка ўсё: неба, і дарога, і чэзлыя балотныя хмызнякі – патанула ў 
снежнай завірусе (Я. Колас). 

 

4. Калі ў сказе ёсць два абагульняльныя словы – перад аднароднымі 

членамі і пасля іх, то ставяцца абодва знакі прыпынку: двукроп’е (перад 

аднароднымі членамі) і працяжнік пасля іх (перад другім абагульняльным 

словам). 

Схема: ®: О, О, О -- ® …  . 

Напрыклад: 

Усюды чуецца жыццё, яго прасцяг шырокі: дзе сажалка, дзе азярцо – 
усё лагодзіць вока (П. Броўка). 



Усё разам: і хаты, і поле, і дарога – усё чарнела ад асенняй імглы і 
туману (К. Чорны). 

Усё на свеце: і хатнія турботы, і школа, і гэты клопат з Галяй – усё 

адсунулася кудысьці далёка (А. Асіпенка). 

 

5. Калі аднародныя члены сказа ў кантэксце набываюць значэнне 

дадатковага тлумачэння ці паведамлення (гэтым яны і набліжаюцца да 

ўстаўной канструкцыі), тады яны выдзяляюцца працяжнікамі. 

Напрыклад:  

Вецер усё мацнеў, і хутка ўсё – і неба, і дарога, і чэзлыя балотныя 

хмызнякі – патанулі ў снежнай завірусе (М. Лынькоў). 

На поўдзень лес – алешнік і дубняк – усё далей і далей адыходзіў ад ракі 
(І. Шамякін). 

Усюды – у горадзе і ў вёсцы – праца руплівая ідзе (А. Русак). 

У лесе кожная мясцінка – лужок, палянка, баравінка – асобны твар і 
выраз мае (Я. Колас) 

  

 

Знакі прыпынку пры адасобленых членах сказа 
 

§ 70. Знакі прыпынку пры адасабленых дапасаваных 
азначэннях 

 

Адасобленыя дапасаваныя азначэнні выражаюцца адзіночнымі 

прыметнікамі і дзеепрыметнікамі (так званыя неразвітыя азначэнні), а таксама 

прыметнікамі і дзеепрыметнікамі ў спалучэнні з залежнымі словамі (так 

званыя развітыя азначэнні --  прыметнікавы зварот (прыметнікавае 

словазлучэнне), дзеепрыметнікавы зварот (дзеепрыметнікавае 

словазлучэнне)). Яны могуць стаяць перад паяснёнымі словамі (назоўнікам ці 

займеннікам) і пасля іх. 

Заўсёды а д а с а б л я ю ц ц а і выдзяляюцца (аддзяляюцца) коскамі 
дапасаваныя азначэнні ў наступных выпадках: 

1. Адзіночныя, аднародныя і развітыя азначэнні, якія незалежна ад месца 

ў сказе адносяцца да асабовых займеннікаў (у форме назоўнага ці ўскоснага 

склонаў). 

 Схемы:  

│.........│, асабовы займеннік (я, мы, ты, вы, ён, яна, яны)....... 
│........│, │.........│, асабовы займеннік ..... 

асабовы займеннік, │ ......... │, ........ 

асабовы займеннік, │ ......... │,│ ........ │, ....... 

Напрыклад: 

Спяваюць жаваранкі. Нябачныя, яны трымцяць у засмужаным злёгку 
блакіце (Я. Брыль). 



Пранікніцеся любоўю да маёй роднай Беларусі, людзі. Велічная і гордая, 
яна таго вартая (У. Караткевіч). 

Ад родных ніў, ад роднай хаты ў панскі двор дзеля красы яны, 
бяздольныя, узяты ткаць залатыя  паясы (М. Багдановіч). 

Захопленыя сваім заняткам, мы і не заўважылі, як сонца схілілася да 
самага лесу (В. Вольскі). 

Мы, узгадаваныя на творах Купалы і Коласа, даражылі кожнай 
набытай і прачытанай кнігай (Н. Гілевіч). 

Сядзіць ён, глухі, скамянелы, нібы лесавік той кашлаты (Я. Колас). 

Поўны важкіх дум, ён задрамаў толькі пад досвітак, але і цяпер спаў 
нядоўга (І. Мележ). 

Усхапіўся дзядзька наш праворна і за кандуктарам пакорны ідзе ён, 
стомлены, заспаны (Я. Колас). 

Ад нас, дарослых, залежыць выхаванне нашых дзяцей (В. Вітка). 

Яго, малога, моцна цягне да навукі, да кніг (С. Александровіч). 

 

2. Азначэнні, выражаныя прыметнікавым ці дзеепрыметнікавым 

словазлучэннем, калі яны стаяць пасля паяснёных назоўнікаў. 

Схемы:  

назоўнік, │ ......... │, ........ 

назоўнік, │ ......... │, │........│, ....... 

Напрыклад:  

У зборніку М. Багдановіча “Вянок” заплецены найпрыгажэйшыя краскі 
душы, успоеныя сокамі родных беларускіх долаў (Н. Гілевіч). 

Празрыстыя хвалі, узнятыя лёгкім ветрыкам, набягаюць на 
прыбярэжны пясок (В. Вольскі). 

Напэўна, нашым песням лёс падараваў вітальную, сваю няўрымслівую 
сілу, настоеную на цяністым шуме траў, на водары малін, крушын і 

жывасілу (М. Танк). 

Каля Нёмана рассцілаўся луг, поўны незвычайнага хараства (Я. Колас). 

Выгібы хваль, разварушаных лодкай, пабліскваюць, адсвечваюць на 
пясчаным дне (Я. Брыль). 

Паабапал дарогі было поле, жоўтае ад іржышча (К. Чорны). 

Луг зялёным аксамітам, вянкамі кветак апавіты, разлёгся ў роскашы-
красе (Я. Колас). 

Палеткі, абмытыя вясеннім дажджом, ласкава ўсміхаліся яснаму 
сонцу (З. Бядуля). 

Поле, разбітае на дзве палавіны вузкай забалочанай лугавінай, здалёк 
выгдядала суцэльным мурожным дываном (Я. Скрыган). 

 

3. Два і больш неразвітыя (адзіночныя) азначэнні, якія стаяць пасля 

паяснёнага назоўніка, які мае пры сабе ўжо азначэнне (азначэнні). 

Схема: .......назоўнік, │ ......... │, │........│, ....... 

Напрыклад: 



Першая мая мінская восень, цёплая і прыветлівая, была доўгай (В. 

Быкаў).  

Побач чыгункі стаяў высокі стары лес, таемны, пануры і важны (Я. 

Колас). 

Ліпеньскае сонца, пякучае, расплаўленае, разлівае ліпкую стому і смагу 
(Я. Скрыган). 

Па другі бок узгорка стаіць мешаны лес, густы, пануры (Я. Колас). 

На дварэ імжыць восеньскі дождж, халодны, нудны (Я. Брыль). 

Даўно няма старой хаціны, струхлелай, чорнай і крывой (З. Бядуля). 

 

4. Адзіночныя азначэнні, якія стаяць пасля назоўнікаў і маюць 

удакладняльна-паясняльнае значэнне. Пры чытанні такога тыпу азначэнні 

выдзяляюцца значным паніжэннем голасу. 

Схема: назоўнік, │.........│,  ....... 

Напрыклад: 

Кветцы, завяўшай, зноў не цвісці (Я. Купала). 

Бярозе, сухой, не стаць маладой (М. Калачынскі). 

А праз хвіліну ліў ужо моцны дождж, абложны (Я. Брыль). 

У невялікім ручайку, крынічным, вада халодная, як лёд (К. Чорны). 

 

5. Адзіночныя і развітыя азначэнні, аддзеленыя ад паяснёных назоўнікаў 

дзеясловамі-выказнікамі ці іншымі членамі сказа. 

Схемы:  

│........ │,                 назоўнік 

........., │........ │,                  назоўнік 

назоўнік                , │......... │,  ....... 

назоўнік                ., │......... │. 
Напрыклад:  

Над горадам, прыбраная ў зоры, апускаецца ноч (Э. Самуйлёнак). 

Месяц круглы ўстаў на небе, блішчыць невысока, увесь чырвона-жоўты 

(М. Багдановіч). 

Магутныя ў сваёй велічы, стаялі старыя дубы (І. Навуменка). 

Аснежаныя, ціснуліся да дарогі маладыя яліны (А. Асіпенка). 

Жывой паэзіі крыніца напоіць смагу маладых і будзе, светлая, бруіцца 
праз незлічоныя гады (П. Глебка). 

Бярэзнік беластволы пад зарой звініць, умыты чыстаю расой (А. 

Бялевіч). 

Дзень стаіць над зямлёй, урачысты і сіні (П. Броўка). 

 

6. Азначэнні, якія стаяць перад паяснёным назоўнікам і маюць 

дадатковае акалічнаснае значэнне прычыны, уступкі, умовы і інш. 

Схема: │( + прычына , уступка, умова…)│, назоўнік ........ 

Напрыклад: 



Стомленыя да знямогі, альпіністы не маглі працягваць сваё 
ўзыходжанне (Х. Лялько). -- Альпіністы не маглі працягваць сваё 
ўзыходжанне (чаму? па якой прычыне?), бо былі стомленыя да знямогі. 

Ахутаныя полагам туману, навакольныя прадметы здаюцца 
незнаёмымі, няпэўнымі, хісткімі (І. Навуменка). -- Навакольныя прадметы 
здаюцца незнаёмымі, няпэўнымі, хісткімі (чаму?), бо яны ахутаны полагам 
туману. 

Атуленае садамі і прысадамі, мястэчка ўяўляецца зялёным востравам 
сярод залацістага збожжавага разліву (І. Навуменка). -- Мястэчка 
ўяўляецца зялёным востравам сярод залацістага збожжавага разліву 
(чаму?), бо было атулена садамі і прысадамі). 

Заўсёды смелы і вясёлы, Мікола штось засумаваў (М. Хведаровіч). –

Мікола штось засумаваў (нягледзячы на што?), хоць быў заўсёды смелы і 
вясёлы. 

Пакрытыя тоўстым пластом снегу, галіны дрэў гнуліся да самай зямлі 
(Я. Колас). -- Галіны дрэў гнуліся да самай зямлі (чаму?), бо былі пакрыты 
тоўстым пластом снегу. 

Прыгрэты сонцам, Селівон ледзь не прыдрамаў крыху (М. Лынькоў). – 

Селівон ледзь не прыдрамаў крыху (чаму?), бо быў прыгрэты сонцам. 
 

7. Азначэнні, якія ўдакладняюць папярэдняе азначэнне. 

Напрыклад: 

На тым, лугавым, беразе ракі гарэў вялікі касцёр (І. Шамякін). 

На левым, больш высокім, беразе рэчкі ад лесу заставалася адна 
сухаверхая асіна (І. Шамякін). 

З таго, з большага, пакоя даносіліся  павольныя, ціхія гукі адажыа (Я. 

Сіпакоў). 

Побач з ложкам вісіць яго, Платонава, гітара (П. Пестрак). 

Вясёлка ў небе над вёскаю пагасла хутка, як і ўспыхнула. А тая, другая, 

запаленая ў нашых душах, была несмяротная (В. Карамазаў). 

Чацвёртая кнігаўка, рыжанькая, з чубком і даўгаватай дзюбкай 
нецярпліва танцавала на відным месцы, шнуруючы ўзад-уперад, выбягаючы на 
сцежку і штохвілінна азіраючыся (М. Лобан). 

 

8. Развітыя і неразвітыя азначэнні могуць аддзяляцца працяжнікам, калі 

іх паясняльна-ўдакладняльнае значэнне падкрэслена з асаблівай сілай.  

Напрыклад: 

Усю ноч дзьмуў вецер – сухі, марозлівы (З. Бядуля). 

Пачаліся восеньскія дажджы – частыя і дакучлівыя (П. Галавач). 

Гул – незнаёмы аленям – іх і цікавіў і гнаў (А. Александровіч). 

 

Не адасабляюцца і не выдзяляюцца коскамі дапасаваныя азначэнні ў 

наступных выпадках: 

 



1. Азначэнні, якія стаяць перад паяснёным назоўнікам і не маюць 

дадатковага акалічнаснага значэння. 

Напрыклад: 

Над вымытымі вадой палямі засінела чыстае неба і зазіхацела яркае 
жнівеньскае сонца (І. Мележ). 

Поўныя змроку лясы стаялі нерухома (Я. Брыль). 

Прагрэтае сонцам паветра, здаецца, калыхалася ад нязвычнага 
далёкага грукату (В. Быкаў). 

Рака паводкаю раве, па ёй у леташняй палонцы услед за крыгамі плыве ў 

Волзе вымытае сонца (С. Грахоўскі). 

Абложанае хмарамі неба, здавалася, ніжэй навісла над зямлёй (В. 
Адамчык). 

  

2. Азначэнні, якія стаяць пасля назоўнікаў і ўтвараюць з імі адно 

сэнсавае спалучэнне. 

Напрыклад: 

Звон пчаліны стаіць над палянай (П. Пестрак). 

Птушкі нябачныя трымцяцьу сінім блакіце неба (Я. Сіпакоў). 

Хмарка светлая спакойна плыла ў небе (К. Кірэенка). 

Гняздо буслінае ўзвышаецца на вяршыні сухаверхай хвоі (В. Вольскі). 
 
3. Прыметнікі і дзеепрыметнікі, якія ў сказах з’яўляюцца не азначэннямі, 

а іменнымі часткамі састаўных выказнікаў.  

Напрыклад: 

 Надвор’е было ціхае, цёплае (Я. Маўр). 

 Восень стаіць доўгая і ціхая (Я. Брыль). 

 Гэтыя яблыкі да самай вясны застаюцца цвёрдымі і сочнымі (В. 

Вольскі). 

Хутка неба стала чыстым і ясным (Я. Брыль). 

 
4. Азначэнні, якія па сэнсе звязаны не толькі з дзейнікам, выражаным 

асабовым займеннікам, але і выказнікам.  

Напрыклад: 

Ён прыйшоў дадому ўзрушаны і вясёлы. (Праверце: Ён (які?) узрушаны і 
вясёлы... і  Прыйшоў (які?) узрушаны і вясёлы...). 

Я сядзеў пагружаны ў свае думкі. (Праверце: Я (які?) пагружаны ў свае 
думкі... і  Сядзеў (які?) пагружаны ў свае думкі...). 

Мы разыходзіліся задаволеныя сваім вечарам. (Праверце: Мы (якія?) 
задаволеныя сваім вечарам... і Разыходзіліся (якія?) задаволеныя сваім 
вечарам...). 

З работы мы вярталіся стомленыя і галодныя. (Праверце: Мы (якія?) 
стомленыя і галодныя... і  Вярталіся (якія?) стомленыя і галодныя... ). 

 
5. Азначэнні, якія стаяць пасля адмоўных, няпэўных, азначальных 

займеннікаў і ўтвараюць з імі адзінае сэнсавае цэлае.  



Напрыклад: 

Нічога добрага не прыходзіла на думку. 
Нам хочацца чагосьці большага. 
Хтосьці вялікі, грузны ішоў па цёмнай вуліцы. 
Раскажыце што-небудзь вясёленькае. 

Усе прысутныя на сходзе горача абмяркоўвалі пытанне аб 
добраўпарадкаванні дарог. 
 

 
§ 71. Знакі прыпынку пры адасабленых недапасаваных 

азначэннях 
 
Недапасаваныя азначэнні, выражаныя назоўнікамі ва ўскосных склонах 

(з залежнымі словамі і без іх), з прыназоўнікамі і, радзей, без прыназоўнікаў, 

выдзяляюцца (аддзяляюцца) коскамі: 
1. Калі адносяцца да асабовага займенніка незалежна ад месца яго 

размяшчэння ў сказе. 

Схемы:  

│........│, │.........│, я (мы, ты, вы, ён, яна, яны) ..... 
я (мы, ты, вы, ён, яна, яны), │ ......... │, ........ 

я (мы, ты, вы, ён, яна, яны), │ ......... │,│ ........ │, ....... 

Напрыклад: 

У вушанцы з зайцавай скуры, у кажушку, ён падобны не то да лесніка, 
не то да фурмана (П. Пестрак). 

У кароткім кажушку, са стрэльбай за плячыма, ён абыходзіць 
калгасны табун (З. Бядуля). 

На палянцы суніц было многа. Сакавітыя, з мядовым пахам, яны самі 
прасіліся ў рот (М. Гамолка). 

Сёння яна, у новай ружовай сукенцы, была асабліва прыгожай і 
маладой (А. Савіцкі) 

 

2. Калі адносяцца да ўласнага назоўніка. 

Схемы:  

уласны назоўнік, │ ......... │, ........ 

 │ ......... │, │........│, уласны назоўнік........ 

Напрыклад: 

Быў у замку дзед Даніла, родам дзесь з-пад Мазыра (Я. Колас). 

Данік, з густымі і доўгімі валасамі, з падвязанаю рукою, баязліва 
паглядаў са свайго двара на агарод дзядзькі Язэпа (Б. Сасноўскі). 

Дзядзька Юстын, у палінялай ад сонца ваеннай гімнасцёрцы, у ботах, 

у чорнай картовай шапцы, варухнуў плячом (У. Краўчанка). 

Без шапкі, у адной гімнасцёрцы, Васіль з усяе сілы працаваў вёсламі (І. 
Шамякін). 

 



3. Калі адносяцца да агульнага назоўніка і размешчаны пасля яго. 

Схемы:  

агульны назоўнік, │ ......... │, ........ 

агульны назоўнік, │ ......... │,│ ......... │,  ........ 

Напрыклад: 

Вузкая палявая дарога, злева ад вёскі, гублялася ў жытнім полі (А. 

Чарнышэвіч). 

Дубовы ліст, у жылках і расе, мне нагадаў абрысы Беларусі (С. 

Грахоўскі).  

Высокі дом, з цагляным падмуркам, з чарапічным дахам, быў адным з 
самых прыкметных у нашай вёсцы (М. Ткачоў). 

На нашых вачах узнік горад, з каменю, з цэглы і шкла, з кветак і 

маладых прысад (М. Хведаровіч). 

Шырокая вясковая вуліца, з роўнымі радамі старых бяроз і ліп,  
здавалася песцілася ў праменнях яркага летняга сонца (В. Адамчык). 

 

4. Калі недапасаванае азначэнне стаіць у адным радзе з адасобленым 

дапасаваным азначэннем.  

Напрыклад: 

 Стаяла вясна, дружная, цёплая, з дажджамі і навальніцамі (А. 

Асіпенка). 

Раптам сыпануў дождж, цёплы, без бліскавіц і перуноў (А. 

Чарнышэвіч). 

Пыл пацягнуўся на двор, сухі, шорсткі, з едкім гарам (І. Пташнікаў). 

Сярэдняга росту, шырокі і прысадзісты, ён усім сваім выглядам 
сведчыў аб дэмакратычнасці свайго паходжання (Я. Колас). 

Высокі, сухі, з праніклівымі вачыма, Акім Іосіфавіч распытвае нас пра 
Беларусь, пра Мінск, пра сваю Барысаўшчыну... (С. Грахоўскі) 

 

5. Калі недапасаваныя азначэнні ўдакладняюць змест размешчаных перад 

імі дапасаваных азначэнняў. 

Напрыклад: 

 Аўтабаза была абнесена высокай, у два метры, дашчатай зялёнай 
агароджай (І. Пташнікаў). 

З вялікага, на ўсю сцяну, акна можна любавацца прасторнай плошчай 
(В. Вольскі). 

У доміку было пуста і ціха, на дзвярах вісеў маленькі, для прыліку, 
замочак (У. Караткевіч). 

Асабліва падабалася Пятруську выводзіць на паперы круглыя, ад лінейкі 

да лінейкі, літары (А. Кулакоўскі). 

Справа раскінулася вялікае поле, пакрытае высокай, у рост чалавека, 

травой (М. Мятліцкі). 

 

6. Калі недапасаваныя азначэнні аддзеленыя ад паяснёных слоў 

дзеясловамі-выказнікамі ці іншымі членамі сказа. 



Схемы:  

│  ........ │,                . назоўнік (займеннік) 

........., │ .  ........ │,                . назоўнік (займеннік) 

назоўнік (займеннік)                , │ ......... │,  ....... 

назоўнік (займеннік)                ., │ ......... │. 
 Напрыклад: 

У гэты час, уся ў летнім празрыстым сонцы, схілілася над ім маці (А. 

Кулакоўскі). 
У лёгкай паветранай сукенцы, увайшла дзяўчына ў пакой і села насупраць 
акна (А. Кулакоўскі). 

Снег ішоў з раніцы да палудня, касы, з ветрам (І. Пташніка). 

 

7. Калі недапасаванае азначэнне выражана інфінітывам (неазначальнай 

формай дзеяслова) ці спалучэннем з ім і мае паясняльна-ўдакладняльнае 

значэнне да дапасаванага азначэння, размешчанага перад паяснёным словам, 

то перад азначэннем-інфінітывам ставіцца працяжнік. Як правіла, 

інфінітыўнае азначэнне стаіць у канцы сказа, а перад ім можна ўставіць словы 

а іменна.  
Напрыклад:  

А чаму б, скажам, не задацца кожнаму з нас вельмі важнай мэтай – 
займацца штодня спортам (М. Гіль). 

У мяне была даўняя мара – навучыцца вышываць крыжыкам (І. Жук). 

 Гадоў у трынаццаць прыпала мне адрабляць гужавую павіннасць – 
вазіць у мястэчка з лесу дровы (С. Грахоўскі). 

Узнікла недарэчнае ў такіх абставінах жаданне – засмяяцца (Р. 

Сабаленка).  

Міканор успомніў бацькаў наказ – паглядзець, ці не прадаюць кос (І. 

Мележ). 

Алесь Пысін валодаў выключнай здольнасцю – уменнем слухаць і 

выслухоўваць людзей (В. Бечык). 

Урэшце Сцёпка спыніўся на думцы – пабачыцца як-небудзь з Алёнкаю 

(Я. Колас).  

Заўвага. Недапасаваныя азначэнні, выражаныя інфінітывам, звычайна 

не адасабляюцца, яны ўтвараюць разам з паяснёным назоўнікам 

словазлучэнне: жаданне вучыцца, загад выехаць, каманда стаяць, мара 
заняцца мастацтвам, уменне танцаваць, аматар гуляць. Напрыклад: 

Букрэй перадаў па ланцужку каманду спыніцца (Я. Колас). Я кожны раз 
даваў сабе слова не хваляваць маці (М. Ваданосаў).  

 

§ 72. Знакі прыпынку пры адасабленых прыдатках 
 
Адасобленыя прыдаткі выражаюцца адзіночнымі назоўнікамі 

(неразві´тыя прыдаткі) і назоўнікамі з паясняльнымі словамі (разві´тыя 

прыдаткі). 



Для выдзялення адасобленых прыдаткаў на пісьме выкарыстоўваюцца  

як коскі, так і працяжнікі. Гэтыя знакі прыпынку амаль з’яўляюцца 

раўназначнымі. Важна, каб пры выдзяленні адасобленых прыдаткаў, асабліва 

калі яны стаяць ў сярэдзіне сказа, выкарыстоўваліся аднолькавыя знакі 

прыпынку – або коскі, або працяжнікі: Дзеці Пятра Паўлавіча – сямікласнік 

Міша і пяцікласніца Вера – з дня на дзень чакалі бацьку з камандзіроўкі (Т. 

Хадкевіч). Краса тайгі – шыпшыннік дзікі – пялёсткамі ўсцілае шлях (А. 

Звонак). Старыя сябры і прыяцелі, Турсевіч і Лабановіч, размясціліся ў 
кватэры найлепшым чынам (Я. Колас). Малы хлапчук, унучак дзедаў, сядзеў 
на возе (П. Трус). 

Адасабляюцца і выдзяляюцца коскамі: 
1. Неразвітыя і развітыя прыдаткі, якія адносяцца да асабовага 

займенніка, незалежна ад іх месца ў сказе. 

Схемы:  

│.........│, асабовы займеннік (я, мы, ты, вы, ён, яна, яны)....... 
асабовы займеннік, │ ......... │, ........ 

Напрыклад: 

Яму, Мухіну, давялося цярпліва адказваць на розныя пытанні (М. 

Лынькоў). 

Ці ж яму, гарэзе, усядзець на месцы? (Я. Брыль). 

Мы, беларусы, як і кожны народ, любім сваю родную зямлю, сваю 
рэспубліку, ганарымся ёю і лічым, што маем на гэта падставы (Т. Хадкевіч). 

Яны ўдваіх, сынок і маці, з двара ідуць у бок ракі (Я. Колас). 
Мы, простыя людзі, вайны не жадаем, -- падпальшчыкаў войн 

праклінаем навек (П. Прыходзька). 

Сын лесніка, я сам з маленства любіў паліць касцёр, пасядзець ля 
вогнішча (І. Шамякін). 

Вялікі гуманіст, ён [Я. Колас] заўсёды быў пранікнуты клопатам пра 
чалавека (І. Шамякін). 

 

2. Развітыя прыдаткі, калі яны адносяцца да агульнага назоўніка і стаяць 

пасля яго. 

Схема:  

агульны назоўнік, │ ......... │, ........ 

Напрыклад: 

А топаль, волат-сіраціна, стаіць на варце папялішча (Я. Колас). 

Праменні, стрэлы залатыя, макушы лесу прабіваюць... (Я. Колас). 

Настаўнік, яшчэ зусім малады хлопец, ледзь усміхаўся сам сабе... (Я. 

Колас). 

Над далёкімі лясамі звісала тонкая блакітная смуга, прадвеснік адлігі 
(Я. Колас). 

 

3. Адзіночныя і развітыя прыдаткі, калі яны адносяцца да ўласнага 

назоўніка і стаяць пасля яго. 

Схемы:  



уласны назоўнік, │ ......... │, ........ 

уласны назоўнік, │ ......... │, │ ......... │,........ 

Напрыклад: 

Прыход Зарубы, фельчара, памог падняцца Януку (М. Танк). 

Ганна, маці Лабановіча, была жанчына добрая, працавітая, руплівая (Я. 

Колас). 

Францыск Скарына, доктар медыцыны і філасофіі, слаўны сын 

Полацка, жыў раней і першую беларускую кнігу надрукаваў у 1517 годзе ў 
Празе, а потым заснаваў друкарню ў Вільні (В. Вольскі). 

Як не славіць песняй сакалінай Беларусь, рэспубліку маю (А. 

Александровіч). 

У канцы ліпеня прыехаў зусім нечакана Іван Смоліч, бацька Аленкі (У. 

Караткевіч). 

Заўвага. Перад уласным імем і агульным назоўнікам прыдатак 

адасабляецца, калі ён мае дадатковае акалічнаснае значэнне: Весялун і спявак, 
кравец любіў песні (К. Крапіва). – Кравец любіў песні, таму што быў весялун і 
спявак. 

4. Прыдаткі, выражаныя ўласнымі назоўнікамі, якія стаяць пасля 

агульных назоўнікаў і маюць удакладняльнае значэнне. Як правіла, перад імі 

можна без змены сэнсу ўставіць словы гэта значыць, а іменна. 

Напрыклад: 

Вясковы каваль, Даніла, з самага ранку стукае ў кузні (З. Бядуля). 

Сын купца з Полацка, Францыск Скарына, быў самай выдатнай фігурай 
эпохі Адраджэння (У. Гніламёдаў). 

Большыя сыны, Кастусь і Язэп, ужо валтузіліся, змагаліся за бацькаву 
чорную, з блакітным брылём фуражку (Г. Далідовіч). 

Часцей заходзіць  туды і старшыня, Захар Лемеш (Я. Колас). 

І той рыбак, Сымон Латушка, з вачэй знікае ў той жа час (Я. Колас). 

 

5. Развітыя прыдаткі, якія стаяць перад агульнымі ці ўласнымі 

назоўнікамі і маюць дадатковае акалічнаснае значэнне (прычыны, уступкі, 

умовы і інш.). 

Схемы: 

│(+ прычына)│, назоўнік ........ 

│(+ уступка) │, назоўнік ........ 

Напрыклад: 

Адмысловы рыбак, дзед вяртаўся  з ракі заўсёды з рыбаю (Ф. 

Янкоўскі).-- Дзед вяртаўся  з ракі заўсёды з рыбаю (чаму?), бо быў адмысловы 
рыбак. 

Сам шавец па прафесіі, Арон любіў дасканалую і сумленную работу (Р. 

Мурашка). -- Арон любіў дасканалую і сумленную работу (чаму?), бо па 
прафеесіі быў сам шавец. 

Заўсёды смелы і вясёлы, Мікола штось засумаваў (М. Хведаровіч). -- 

Мікола штось засумаваў (нягледзячы на што?), хоць заўсёды быў смелы і 
вясёлы. 



 
6. Прыдаткі, якія звязваюцца з паяснёнымі назоўнікамі злучнікамі ці, або 

(пры гэтым яны ўдакладняюць значэнне прадмета, даюць яму другую назву) і 

злучнікам як ( з адценнем прычыны) і стаяць пасля назоўнікаў. 

Напрыклад: 

Календула, або наготкі, цвіце да позняй восені (У. Ягоўдзік).  

У беларускіх лясах гняздзіцца жаўна, або чорны дзяцел (В. Вольскі). 

Трыглы, або марскія пеўні, кукарэкаюць так гучна, што хоць вушы 
затыкай (А. Матрунёнак). 

Ёсць такі кіт нарвал, або адзінарог, які мае даўжыню да шасці метраў (Л. 

Левановіч). 

Пералёт птушак, або міграцыя, шмат у чым загадкавая з’ява (Р. 

Ігнаценка) 

Вярэнька, ці вярэня, плялася з лубу, бяросты ці лазы і мела розную форму 
(круглую, авальную, прадаўгаватую) (Этнаграфія Беларусі). 

Шыпшына, ці дзікая ружа, належыць да сямейства ружакветкавых (У. 

Корсун). 

Насця, ці, як пасля ўсе ў школе яе пачалі зваць, Насцечка, была бойкая і 
рухавая дзяўчынка... (К. Чорны). 

Міхал з Антосем, як старыя, займалі месцы канцавыя (Я. Колас). 

Сцяпана, як смелага салдата, часта пасылалі ў разведку (М. Паслядовіч). 

Паўлюка Труса, як сапраўднага нацыянальнага паэта-патрыёта, не 
магла не хваляваць тэма Заходняй Беларусі (Р. Няхай). 

 

Заўвага. Калі злучнік як разам са словамі, да якіх адносіцца, мае значэнне 

‘ў якасці’, то такі зварот прыдаткам не з’яўляецца і не адасабляецца: У наш 
час шырока выкарыстоўваецца камень як будаўнічы матэрыял. – (Параўн.:  

Камень – гэта і ёсць будаўнічы матэрыял.) Мы ведаем Якуба Коласа як 
выдатнага беларускага паэта, празаіка, публіцыста (М. Лужанін). – 
(Параўн.: Якуб Колас і з’яўляецца выдатным беларускім паэтам, празаікам, 
публіцыстам.) 

 

7. Заўсёды адасабляюцца прыдаткі, выражаныя ўдаснымі імёнамі са 

словамі па прозвішчы, па мянушцы, па клічцы, па імені і інш., якія стаяць 

пасля назоўнікаў. 

Напрыклад: 

Максіма, па прозвішчы Танка, забыць я ніяк не магу: паэзія светлага ранку 
і нашай зямлі калыханка квітнее ў яго мурагу (Я. Колас). 

На возеры ў лодцы сядзеў сядзеў каваль, па мянушцы Мамай (Я. Колас). 

Праз паўгадзіны да нас прыйшоў Юзік, па мянушцы Гром (А. 

Чарнышэвіч). 

Стары каваль, па прозвішчы Дубовік, гартаваў сякеру (П. Пестрак). 

Нізенькі чарнявы лейтэнант, па прозвішчы Жук, праводзіў не раз батальён 
праз дрымучыя лясы і топкія балоты (Б. Сасноўскі). 

Замест косак звычайна ўжываецца працяжнік: 



1) калі неабходна падкрэсліць удакладняльны, паясняльны характар 

прыдатка (ён звычайна стаіць у канцы сказа; перад прыдаткам можна без 

змены сэнсу ўставіць словы а іменна, гэта значыць: Камандзір заслужана 
насіў вядомае па вобласці імя – Грозны (Я. Брыль). Так мы трапілі да 
Лізаветы – вясёлай кабеты (А. Куляшоў). Спіць за барамі ў калысцы 
пясчанай сіняя Нарач – дзіцё акіяна (А. Вялюгін). У Петруся быў сябра – сын 

суседа, яго равеснік Алесь (Я. Колас). Ля самай вады і ў вадзе расце малады 
лазняк і асіннік – любімы корм баброў (В. Вольскі). Зялёнаю хваляй ракі 
гайдаецца жыта – краса Беларусі (П. Глебка). Разам з імі ў падвал халодны 
гоняць цётку – сястру Міная (А. Куляшоў); 

2) калі сказ ці прыдатак дастаткова развітыя або маюць свае знакі 

прыпынку: Ні звер, ніптушка не зробяць шкоды чалавеку, калі чалавек – цар 

прыроды – застаецца чалавекам (У. Мяжэвіч). Грабцы – дзяўчаты, 

маладзіцы – штораз варушацца жывей, бо чуюць голас навальніцы, а хмары 
коцяцца бліжэй (Я. Колас). Я люблю цябе, ціхая Нарач, – люстра светлае 

краю майго (П. Прыходзька). Шырокай светлай паласою нясе свае воды 
Дняпро – любімая рака ўсходніх славян (В. Вольскі). 

 

§ 73. Знакі прыпынку пры адасабленых акалічнасцях 
 
Адасобленыя акалічнасці выражаюцца адзіночнымі дзеепрыслоўямі, 

дзеепрыслоўямі ў спалучэнні з залежнымі словамі (дзеепрыслоўныя 

словазлучэнні, дзеепрыслоўныя звароты), склонавымі формамі назоўнікаў, а 

таксама прыслоўямі 

1. Акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўнымі зваротамі, выдзяляюцца 

коскамі, незалежна ад месца размяшчэння іх у адносінах да дзеяслова-

выказніка. 

Схемы: 

│        │, _____________ 
 _______ ............ , │        │ 

_______ , │        │, ............ 
Напрыклад: 

Галлё спусціўшы над парканам, расла тут грушка  з тонкім станам 

(Я. Колас). 

Выветраўшы неба, ходзяць халады (А. Вялюгін). 

Кідаючы кароткія цені на асфальт, шумелі шматгадовыя ліпы (І. 

Шамякін).  

Прыпаўшы да плаціны, Янка да позняга вечара слухаў шум вады (З. 

Бандарына). 

Разышоўшыся з Панасам, дзед Талаш павольна пасунуўся балотамі, 
прыслухоўваючыся да шолахаў і галасоў палескай ночы (Я. Колас). 

Сарамліва рабіна глядзела ў ваду, упрыгожыўшы завадзь сабой (П. 

Панчанка). 



З трыбуны сусветнае, славячы працу і мір, гучыць мая родная мова (А. 

Вялюгін). 

Побач з хатай, прыкрываючы яе ад летняга сонца, красуе высокая 
разложыстая груша (Я. Колас). 

Клякочуць задаволена, закончыўшы рамонт сваіх гнёздаў, буслы (М. 

Паслядовіч). 

Напорыстыя тугія струмені вады спадалі ўніз, б’ючыся аб камяні, 
пеніліся, пераліваліся (З. Бандарына). 

Дзеепрыслоўны зварот, які знаходзіцца пасля злучніка ці злучальнага 

слова, аддзяляецца ад яго коскай (злучнікі не ўключаюцца ў дзеепрыслоўны 

зварот). 

Напрыклад: Дзве маленькія шэрыя птушачкі сарваліся з галіны і, 
тоненька ціўкаючы, паляцелі ў поле (Т. Хадкевіч).  

Бабка стаяла, падпершы рукою шчаку, і назірала за выразам твару 
настаўніка (Я. Колас).  

Агееў падхапіў ватоўку і, дужа кульгаючы, пайшоў за таварышам (В. 

Быкаў).  

Возьме наш хлопец жалеза кавалак ды, кінуўшы ў горан, нагрэе ўдала (П. 

Броўка). 

Чайкі гуляюць над люстраной вадой, пікіруючы па спажыву, або 

садзяцца на вільготны пясок, толькі імі затупаны, пацярушаны іхнімі пёрцамі 
(Я. Брыль). 

Анісь бачыў, як, выцягнуўшы шэрыя шыі, гусі цяжка, стомлена, з 
напружаннем узмахвалі крыламі (Т. Хадкевіч). 

У Хойніках і цяпер жывуць людзі, якія, рызыкуючы сваім жыццём, 
зрабілі ўсё, каб славакі не памаглі немцам (Б. Сачанка). 

Выключэнне складаюць супраціўныя злучнікі а, але: у залежнасці ад 

кантэксту коска ставіцца пасля злучнікаў а, але перад дзеепрыслоўным 

зваротам (такі дзеепрыслоўны зварот можна апусціць, не парушыўшы сэнсу 

сказа), або не ставіцца, калі злучнікі а, але ўключаюцца ў дзеепрыслоўны 

зварот. Параўн.: Трэба зразумець сутнасць перабудовы грамадскай 
свядомасці, а, зразумеўшы гэта, не задавальняцца толькі заклікамі да яе.  – 
Трэба зразумець сутнасць перабудовы грамадскай свядомасці, а зразумеўшы 

гэта, уключыцца ў актыўную барацьбу за яе.  
Параўн.: Машына рэзка рванулася ўперад, але, праехаўшы некалькі 

метраў, засела ў непралазнай гразі (В. Гігевіч). – Машына рэзка рванулася 
ўперад, але ... засела ў непралазнай гразі. Палессе – самабытны край, а 
пазнаёміўшыся з ім, яго нельга не палюбіць (У. Краўчанка) –  Палессе – 
самабытны край, ... яго нельга не палюбіць 

Пры спалучэнні дзеепрыслоўных зваротаў знакі прыпынку паміж імі 

ставяцца так, як і пры аднародных членах сказа: Пагаварыўшы з вучнямі і 

крыху разагнаўшы іх страх, Лабановіч прынёс журнал і пачаў рабіць запіс (Я. 

Колас). Сонца падымалася вышэй, рупліва аглядаючы зямлю і рассыпаючы 

над ёй святло і цяпло (Т. Хадкевіч). Дзяўчынка піла чай, абпальваючыся і 

дзьмухаючы ў шклянку (Т. Хадкевіч). 



Заўвага. Не аддзяляецца коскай дзеепрыслоўны зварот або адзіночнае 

дзеепрыслоўе, перад якім стаіць узмацяняльная часціца і: Антон умее 
гаварыць і не падумаўшы як след (П. Галавач). Радасці вялікай ў мяне не было 
і закончыўшы службу (І. Пташнікаў). Прыходзілася вяртацца з разведкі і не 

атрымаўшы ніякіх звестак (В. Быкаў). Чытаць можна і лежачы (Я. Колас). 

 

3. Дзеепрыслоўныя звароты або адзіночныя дзеепрыслоўі, якія 

адносяцца да розных дзеясловаў-выказнікаў, выдзяляюцца паасобку. 

Напрыклад: 

Самалёт, даляцеўшы да лесу, павярнуў назад і, зніжаючыся, пачаў 
набліжацца да возера (М. Гамолка).  

Стары, ласкава прыжмурыўшы вочы, паглядзеў на Рудака і, 
уздыхнуўшы, пачаў скручваць вуды (П. Броўка). 

Калі дзеепрыслоўныя звароты адносяцца да розных дзеясловаў-

выказнікаў і злучнік і не ўключаецца ў іх склад, то кожны з гэтых зваротаў 

выдзяляецца асобна: Пятро Сыч уздрыгануўся, пачуўшы добра знаёмы голас, 

і, не азіраючыся, рынуўся да патравы (М. Паслядовіч). – (Пятро Сыч 

уздрыгануўся і рынуўся). Валя запомніла санату па-свойму, развучыла, 
штосьці дадаўшы ад сябе, і, не ведаючы, чыя яна і што гэта ўвогуле такое, 
сыграла аднойчы яе перад сапраўдным музыкантам (Я. Сіпакоў). – (Валя 

запомніла, развучыла і сыграла). Хлопцы выбеглі з хаты, спяшаючыся 

дапамагчы сябру, і, бачыўшы яго ў віры бурлівай ракі, хутка вызвалілі яго 

(М. Ваданосаў). – (Хлопцы выбеглі і вызвалілі).  

 

4. Абмежавальныя часціцы толькі, нават, якія стаяць перад 

дзеепрыслоўнымі зваротамі, уключаюцца ў іх састаў, і коска ставіцца перад 

імі. У такім выпадку адасобленую акалічнасць можна апусціць і сэнс сказа не 

парушыцца. 

Напрыклад: 

Так і жыла Галя без кахання, толькі спадзеючыся на яго (М. Касцюкевіч). 

Хлопцы, нават добра ўкрыўшыся ад дажджу, прамоклі да ніткі (Я. Маўр).  

Заўвага. Калі часціцы нават, толькі ўтвараюць з дзеепрыслоўем або 

дзеепрыслоўным зваротам сэнсавае цэлае, тады іх апусціць нельга і коска 

перад часціцамі не ставіцца: Маўчаць звычайна толькі сплючы (Х. Шынклер). 

Стары пайшоў нават не адпачыўшы як след (К. Чорны). 

Калі адасобленыя акалічнасці маюць пры сабе злучнікі быццам, як 

быццам, нібы, як бы, то коска ставіцца толькі перад злучнікамі; пры ўжыванні 

паўторных злучнікаў то ...то, або ... або і інш коска ставіцца перад кожнай  іх 

часткай: Аленка, нібы спалохаўшыся, раптам спыняецца (Я. Колас). Роўна а 
шостай гадзіне Міша ступіў у кабінет і, нібы хвалячыся дакладнасцю, 
далажыў, што народ чакае (І. Мележ). Чародка маленькіх рыбак спынілася ў 
вадзе, быццам да нечага прыслухоўваючыся (А. Чарнышэвіч). Ляціць над 
ляснымі далямі, лунае ў месячным святле, то заміраючы на ветры, то зноў 

ажываючы, хор высокіх дзявочых галасоў (М. Ракітны). Паміж лясамі, дзе 

ўзбягаючы на ўзгоркі, дзе знікаючы ў нізінах, ляжалі нівы (І. Шамякін). 



 

5. Адзіночныя дзеепрыслоўі адасабляюцца, калі захоўваюць дзеяслоўнае 

значэнне – абазначэнне дзеяння ці стану. 

Напрыклад:  

Падаючы, лісцікі ўсцілалі цёмную паверхню сажалкі чырвона-жоўтай 
коўдрай (А. Стаховіч).  

Не змаўкаючы, гула завіруха (І. Мележ). 

Гуляючы, розуму не прыдбаеш (Прыказка). 

Белкі спрытна зрываюць сухія шышкі ды, спяшаючыся, нясуць іх у свае 
гнёзды (А. Якімовіч). 

Па-над прасторамі ракі гудуць, прачнуўшыся, гудкі (М. Танк). 

І тчэ, забыўшыся, рука заміж персідскага ўзору цвяток радзімы 
васілька (М. Багдановіч). 

Лукаш узяў ад старшыні паперку і, развітаўшыся,  пайшоў з кабінета 
(П. Галавач). 

 

6. Дзеепрыслоўі і дзеепрыслоўныя словазлучэнні не адасабляюцца: 

 

1) калі стаяць пасля дзеяслова-выказніка (часцей у канцы сказа) і сваім 

значэннем набліжаюцца да прыслоўяў са значэннем спосабу дзеяння 

(адказваюць на пытанні як? якім чынам?): Дзед Талаш ідзе не спяшаючыся (Я. 

Колас). Песні салаўіныя льюцца не сціхаючы (П. Глебка). Танкі ішлі 
грукочучы (М. Лынькоў). Добрае тое дзіця, што пойдзе плачучы, а вернецца 
скачучы (Прыказка); 

2) калі дзеепрыслоўе ўваходзіць у склад фразеалагізма і ўжываецца ў 

адзіным цэласным значэнні: вушы развесіўшы ‘даверліва, з цікавасцю 

слухаць’, рукі склаўшы, злажыўшы рукі ‘нічога не робячы, бяздзейнічаючы’ , 
не апускаючы рук ‘не трацячы  здольнасць, жаданне да дзейнасці’, на лес 
гледзячы ‘пра дзяцінства без нагляду, без выхавання’, закасаўшы рукавы 

‘старанна, шчыра, энергічна рабіць што-небудзь’, на ноч гледзячы ‘позна, 

запознена’, у сабакі вачэй пазычыўшы ‘нахабна, бессаромна паводзіць сябе’, 

як жару ўхапіўшы ‘хутка, вяртліва’, паклаўшы (палажыўшы) руку на сэрца 

‘шчыра, адкрыта сказаць’і інш. Напрыклад: А ты, каханенькая, родненькая, не 
слухай вушы развесіўшы, ды лепей гасцей глядзі (Я. Купала). Дзесяць разоў 
перадумаў я ўсё сваё жыццё і магу сказаць палажыўшы руку на сэрца, ні ў 
чым не вінаваты (К. Крапіва). Не хачу, не прывык склаўшы рукі хадзіць: я 
гарбар – працаўнік. Я жыву – каб рабіць (Ц. Гартны). Яны працавалі не 

пакладаючы рук (З. Бядуля). Які ж бы толк быў і парадак, каб ён [Міхал] 
служыў спусціўшы рукі? (Я. Колас);  

3) калі стаяць пасля прыслоўяў і звязваюцца з імі злучнікам і; такія 

акалічнасці з’яўляюцца аднароднымі членамі сказа: Спорна і не спыняючыся 
ліў дождж (У. Караткевіч). Крушынскі гаварыў ціха і не пазіраючы на госця 

(З. Бядуля). Ён ішоў маўкліва і хістаючыся, як звычайна ходзяць змораныя 
людзі (І. Мележ). 

 



7. Адасабляюцца акалічнасці ўступкі, выражаныя назоўнікам з 

прыназоўнікам нягледзячы на, які стаіць перад выказнікам. 

Напрыклад:  

Нягледзячы на туман, выразна відаць абрысы старога лесу (В. 

Карамазаў). 

Зімовым вечарам, нягледзячы на холад, вуліца звінела ад дзіцячых 
галасоў (З. Бядуля). 

Конь хадзіў па абочыне дарогі і, нягледзячы на шалёную страляніну, 
спакойна шчыпаў траву (К. Чорны). 

Нягледзячы на позні час, ніхто з пасажыраў яшчэ не спаў (А. 

Кулакоўскі). 

Заўвага. Зварот са словамі нягледзячы на можа не адасабляцца толькі ў 

тым выпадку, калі ён стаіць непасрэдна пасля дзеяслова-выказніка: Гэта ён 
зрабіў нягледзячы на забарону бацькі (Параўн.: Нягледзячы на забарону 

бацькі, ён гэта зрабіў). Вучні пайшлі ў паход нягледзячы на дрэннае надвор’е. 
(Параўн.: Нягледзячы на дрэннае надвор’е, вучні пайшлі ў паход). 

 

8. Выдзяляюцца коскамі акалічнасці, выражаныя назоўнікамі ва 

ўскосных склонах у спалучэнні з вытворнымі прыназоўнікамі дзякуючы, 

насуперак, у адпаведнасці, са згоды, згодна з, незалежна ад, пры ўмове і 

інш., калі яны стаяць паміж дзейнікам і выказнікам. У іншых пазіцыях такія 

звароты могуць і не адасабляцца (без неабходнасці сэнсавага падкрэслівання). 

Параўн.: Дзякуючы дажджам пасевы зазелянелі. – Пасевы, дзякуючы 

дажджам, зазелянелі; У адпаведнасці з загадам клас расфарміраваны. – 
Клас, у адпаведнасці з загадам, расфарміраваны; Незалежна ад надвор’я мы 
паедзем на экскурсію. --  Мы, незалежна ад надвор’я, паедзем на экскурсію; 
Пры ўмове добрага надвор’я ўраджай будзе багаты. – Ураджай, пры ўмове 

добрага надвор’я, будзе багаты.  
§ 74. Знакі прыпынку пры ўдакладняльных (паясняльных і 

далучальных) членах сказа 
Удакладняльныя члены сказа (часцей за ўсё акалічнасці месца, часу, 

спосабу дзеяння, меры і ступені) канкрэтызуюць, звужаюць значэнне слова, да 

якога яны адносяцца: Учора, пад вечар, сыпануў дробны і халодны дождж (І. 

Шамякін). Шырокае паняцце акалічнасці часу ўчора ўдакладняецца больш 

вузкім значэннем пад вечар: калі іменна ўчора? – пад вечар. А там, над 

Нёманам, плывуць чаўны ў прасторы (П. Трус). Шырокае паняцце акалічнасці 

месца там удакладняецца больш вузкім значэннем над Нёманам: дзе іменна 

там? – над Нёманам. 
Заўвага. Удакладняльны сэнс члена сказа часам залежыць ад кантэксту: 

адны і тыя ж словы могуць разглядацца як удакладняльныя або як не 

ўдакладняльныя. Параўн.: Я пайду далей, у лес. (Моўца знаходзіцца не ў лесе і 

паведамляе, што ён пойдзе ў лес: тут удакладняльная акалічнасць месца у лес.) 

– Я пайду далей у лес. (Моўца знаходзіцца ў лесе і паведамляе, што ён пойдзе ў 

глыб лесу). 



 
1. Коскамі выдзяляюцца (аддзяляюцца): 

1) акалічнасці, выражаныя словамі і спалучэннямі слоў са значэннем 

месца, часу, радзей – спосабу дзеяння, якія стаяць побач і ўдакладняюць, 

канкрэтызуюць сэнс папярэдніх слоў, што маюць больш шырокае значэнне.  

Напрыклад: 

Там, за дуброваю, жнейкі-красуні звоняць сярпамі сталёвымі (П. Трус). 

На абачыне дарогі, каля кустоў, цвітуць блакітныя незабудкі (Я. 

Брыль). 

Каля хаты, пад бярозкай, штось каліне шэпча змрок (М. Машара). 

Крыху далей, на самым санцапёку, раслі маладыя сосны, за імі – 
зараснікі алешніку, яшчэ праз некалькі крокаў – густы асіннік (З. Бандарына). 

Адказ са штаба прыйшоў хутка, праз дзве з паловай гадзіны (В. 

Быкаў). 

Каму пашчасціла быць на тым апошнім аўтарскім вечары Мележа, той 
помніць, як уважліва слухаў ён выступленне хору і з якім хваляваннем пасля, у 

сваім заключным слове, дзякаваў спевакам (Н. Гілевіч). 
Цяпер, у спакойны ліпеньскі дзень, возера нечым нагадвала сіняе 

казачнае мора... (У. Карпаў). 

Тады браты радком садзяцца, плячо ў плячо (Я. Колас). 

На стозе тужліва, па-сіроцку, прымасцілася варона (П. Галавач). 

Заўвага. Калі ж другая акалічнасць мае больш шырокае значэнне, чым 

папярэдняя, то яна коскамі не выдзяляецца: Яшчэ зранку на другі дзень па 
Заборцах панеслася гутарка аб Сцёпку (Я. Колас). У нядзелю яшчэ досвіткам 
Янка падымаўся рана, каб пабудзіць дзяўчат і пайсці ў лес па грыбы (З. 

Бандарына). Школа стаяла між старым садам і поплавам воддаль ад вёскі 

(Б. Мікуліч); 

2) тры і больш акалічнасці, якія стаяць побач і кожная з якіх канкрэтызуе 

сэнс папярэдняй. 

Напрыклад: 

Там, далёка, за дамамі, разляглося поле (Я. Колас). 

А было гэта тыдзень таму, у нядзелю, пад вечар (Я. Брыль). 

Кожнае лета Колас выязджаў у якую-небудзь вёску, звычайна ў 

Пухавіцкі раён, бліжэй да лесу, да Свіслачы (М. Лынькоў). 
Дзесьці там, далёка, у правым канцы гасцінца, чуліся спевы жней (Ц. 

Гартны). 

Калісьці тут, каля Друці, паміж лясоў дрымучых, паўсотні згорбленых 
хацін стаяла па-над кручай (Х. Жычка). 

Заўвага. Калі апошняя з аднаго раду акалічнасцей не мае 

ўдакладняльнага значэння, то яна коскамі не выдзяляецца: Там, на ўзлессі, на 

высокім дубе з разгалістай вершалінай было гняздо чорных буслоў (Т. 

Хадкевіч). Толькі дзесь, у гушчары лесу, у вершалінах старых хвой суха 
палускваў мароз (І. Гурскі); 



3) члены сказа, якія раскрываюць або тлумачаць сэнс папярэдніх слоў у 

сказе і далучаны да яго словамі гэта, гэта значыць, а іменна, так званы і 

інш. 

3) паясняльныя словы, што раскрываюць сэнс папярэдніх слоў у сказе і 

ўведзены ў яго словамі гэта, гэта значыць, а іменна, так званы і інш. 

3) паясняльныя словы, уведзеныя ў сказ словамі гэта, гэта значыць, а 

іменна, так званы і інш. 

Напрыклад: 

Для Алены вёска была месцам жыцця, гэта значыць радасцей, працы, 

турботы (І. Жук). 

Недалёка ад нас, а іменна ў вёсцы Бяларучы, прайшлі дзіцячыя гады 
Янкі Купалы (Б. Сасноўскі). 

Цягнік быў змешаны, так званы пасажырскі (М. Лынькоў). 

Колік, гэта Мікалай, разабраў усю машыну па вінціках (Я. Брыль); 

 

4) далучальныя члены, якія змяшчаюць дадатковае паведамленне да пэўных 

слоў і прымацоўваюцца да іх злучнікамі і, ды, але, і то, ды і то, прычым, 

пры гэтым. ці слоў асабліва, нават, напрыклад, галоўным чынам, у 

першую чаргу, у тым ліку, у прыватнасці і інш. 

4) члены сказа, якія змяшчаюць дадатковае паведамленне да пэўных 

слоў і прымацоўваюцца да іх злучнікамі і, ды, але, і то, ды і то, прычым, пры 

гэтым. ці слоў асабліва, нават, напрыклад, галоўным чынам, у першую 

чаргу, у тым ліку, у прыватнасці і інш. 

 

Напрыклад: 

Змрокам на гэтым месцы зноў з’явіўся Сымон Ракуцька, і не адзін (К. 

Чорны). 

На дварэ мароз, і які мароз! (Я. Колас). 

Тонуць косы, ды не ў жыта і не ў травы (М. Танк).  

Пажар, ды яшчэ зімою, нікому на свеце нямілы (Я. Колас). 

Ёсць паветра, ды якое, лепш усякага настрою... (П. Броўка). 

Нешта зноў пагрымвае, але далёка (П. Пестрак). 

Мы пойдзем далей, але вечарам, калі добра сцямнее (К. Чорны). 

Глуха, непрытульна ў лесе зімой, асабліва ў снежную замець (М. 

Лынькоў). 

Некаторыя дрэвы, асабліва на ўскраінах, былі высечаны на дровы (М. 

Лынькоў). 

Усе казкі канчаюцца, нават самыя дзіўныя і доўгія (І. Мележ). 

У гады вайны мне двойчы давялося пабываць у варожым тыле, у тым ліку 

і на роднай Случчыне (А. Астрэйка). 

У нядзелю досвіткам усе, у тым ліку і Брагінец з жонкай, выйшлі на 
азеляненне сядзібы (І. Гурскі). 

Усіх нас, і палкоўніка ў першую чаргу, зацікавіла пісьмо да Хвядоса (П. 

Кавалёў). 



Янка Купала часта наведваў гэтыя мясціны, галоўным чынам летам (П. 

Броўка). 

Агата, і прытым першая, прызнала яго заслугі (П. Броўка). 

На стале ляжалі газеты, прычым свежыя (І. Шамякін). 

Аздоблен квас быў і грыбамі, выключна ўсё баравікамі (Я. Колас). 

Заўвага. Калі даданыя члены са словамі нават, асабліва, пераважна, 

выключна і інш. перадаюць звесткі абавязковага характару, то яны не 

з’яўляюцца далучальнымі і коскамі не выдзяляюцца: Нават у ціхае надвор’е 
асіны пра нешта шэпчуць (А. Астрэйка). Усю працу каля дому і ў хаце вяла 
пераважна маці (П. Глебка). Здароўе палепшала асабліва ў бабулі (А. 

Якімовіч). Людзей у атрадзе паважалі выключна за іх баявыя якасці (Я. 

Брыль).  

 

2. Калі ўдакладненне ці далучэнне падкрэслена з асаблівай  сілай, то гэтыя 

члены аддзяляюцца або выдзяляюцца пры дапамозе працяжніка. 

Напрыклад: 

Унізе – у кустах – пра нешта журчаць пералівы рэчкі (В. Каваль). 

Там –за сінімі марамі ды далёкімі краямі – цякуць малочныя рэкі з 
кісельнымі берагамі (Народная творчасць). 

Здарылася памылка – і сур’ёзная (І. Мележ). 

Адзін раз – ды і то без мяне – ты была  ў маёй хаце часоваю госцяй (Я. 

Брыль). 

Я рабіў некаторыя – і немалыя – памылкі ў рабоце (М. Зарэцкі). 
 

 

§ 75. Знакі прыпынку пры адасабленых дапаўненнях 
 
Адасабляюцца дапаўненні са значэннем уключэння прадмета ў лік іншых 

ці, наадварот, выключэння яго з ліку аднародных прадметаў, ці замяшчэнне 

аднаго прадмета другім, выражаныя назоўнікамі з прыназоўнікамі акрамя, 

апрача, за выключэннем, уключаючы, замест і інш. 

Напрыклад: 

Акрамя кучаравых бярозак, на ўзгорку расла высокая сухаверхая хвоя 
(З. Бядуля). 

У той вечар для Косціка, апрача кніг, нічога не было даражэй на свеце 

(С. Александровіч). 

Усе, за выключэннем Кавалевіч, выйшлі з пакоя (І. Мележ). 

Дзед сядае на калоду і, заместа барышу, дае сальца малышу (Я. Колас).  

На голых дрэвах, замест лісця, паклалі шэрань маразы (Я. Колас).  

Увесь дзень, уключаючы і перапынак на абед, не спынялася сяўба 
азімых (І. Шчучэнка). 

Заўвага 1. Не адасабляюцца спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікам 

замест, калі ён сваім значэннем адпавядае прыназоўніку за ці ўзамен. 

Параўн.: Сёння Юля дзяжурыла замест сяброўкі і Сёння Юля дзяжурыла за 

сяброўку; Замест бульбы атрымалі буракі і Узамен бульбы атрымалі буракі. 



Заўвага 2. Калі перад дапаўненнем знаходзіцца ўзмацняльная часціца і, 

то гэта дапаўненне не адасабляецаа: Хтосьці пабываў каля рэчкі і апрача нас 

(Б. Мікуліч). 

Аднак коска ставіцца тады, калі часціца і знаходзіцца за дапаўненнем: А 
ён, акрамя сваіх кніг, і ведаць нічога не хоча (А. Васілевіч). 

 
 

§ 76. Знакі прыпынку пры зваротку 
 

1. Калі зваротак – адзіночны ці развіты – знаходзіцца ў пачатку сказа, то 

пры звычайнай інтанацыі пасля яго ставіцца коска. 

Напрыклад: 

Восень, жоўтым крылом не махай (П. Панчанка). 

Вей, вецер, хвойным водарам (П. Панчанка). 

Дняпро і Сож, Дзвіна і Прыпяць, нясіце радасць нашу ўдаль…(М. 

Чарот). 

Зіма беларуская, што ж мне не дорыш снягурачку ты? (Н. Гілевіч). 

Беларусь мая родная, як жа я рвуся яшчэ раз пеша ўсю цябе змераць (А. 

Куляшоў). 

Мой мілы птах, мой жаваранак, што ты так рана ўзвіўся? (Н. 

Гілевіч). 

Наш сінявокі край, у шчасці расцвітай (А. Русак). 

Калі зваротак, які знаходзіцца ў пачатку сказа,  вымаўляецца з клічнай 

інтанацыяй, тады пасля яго ставіцца клічнік, а наступнае слова пішацца з 

вялікай літары. 

Напрыклад: 

Ранне! Крыштальнай расою выкупай травы мурожныя (А. Астрэйка). 

Шляхі, шляхі! О як жа многа было вас пройдзена ў жыцці! (П. 

Прыходзька). 

Мой родны Мінск! Ты – прыгажосць і слава Беларусі, яе палеткаў, 
пушчаў і нябёс (П. Прыходзька). 

Радзіма мая дарагая! Красуйся і ў шчасці жыві! (А. Бачыла). 

Перамогі дзень! Не забыць нам век твой апошні залп і салюта гром (М. 

Танк). 

Краса мая, мой Нёман родны, мая любімая рака! Люблю разліў твой 
шумнаводны і ціхі бераг рыбака (А. Русак). 

 

2. Зваротак, які знаходзіцца ў сярэдзіне сказа, выдзяляецца коскамі з 

абодвух бакоў. 

Напрыклад: 

Па сцежках роднай Беларусі з табой я, ночка, паплыву (М. Машара). 

Весела, госцейкі, песню спявайце (М. Танк). 

З табой, Радзіма,  з далі ў даль я цераз усе ішоў франты (П. 

Прыходзька). 



Адстукай, вецер, мне дэпешу кляновым голлем на акне (П. Броўка). 

Не шуміце, клёны маладыя, у цяністым парку над ракой (А. Русак). 

Плыві, наша песня, далёка, па ўсіх акіянах плыві (П. Броўка). 

Прыдзі, прыдзі, вялікі слаўны геній, каб разам апяваць вялікіх дзён 
красу! (М. Хведаровіч). 

 

3. Калі зваротак знаходзіцца ў канцы сказа, то перад ім ставіцца коска, а 

пасля яго – той знак прыпынку, які абумоўліваецца зместам і інтанацыяй усяго 

сказа. 

Напрыклад: 

Я стаю ў цішы і слухаю тваё дыханне, Нарач (Н. Гілевіч).  

Я слаўлю твой лёс, песенна-светлая Віцебшчына! (М. Калачынскі). 

Здароў, марозны, звонкі вечар! (М. Багдановіч). 

Звіні, вясёлых бомаў медзь! (М. Багдановіч). 

Жыватворнай працы многа ў цябе, вясна-сяброўка… (У. Хадыка). 

Як прыгожа ў лясах тваіх зялёных, любае Палессе! (М. Мятліцкі). 

Над ракою быстрай не шумі, чарот (М. Танк). 

 

4. Калі побач са звароткам ужывецца асабовы займеннік ты або вы, то 

коскамі выдзяляецца толькі зваротак. 

Напрыклад: 

Не кувай ты, шэрая зязюля, сумным гукам у бары (М. Багдановіч). 

Дзень добры, скульптар, як жывеш ты, дружа? (А. Звонак). 

Магутнае слова, ты, роднае слова! Са мной ты наяве і ў сне (Я. 

Купала). 

Міжгор’е дыхае цяплом, па ім віецца ўгору сцежка, і я сачу з гранітных 
стром – на ёй жа ты, мая ўсмешка! (М. Лужанін). 

Кіпі ж ты, маладосць, бунтуй у парываннях, бадзёрым поступам ідзі ў 
новы век (М. Хведаровіч). 

Будзь жа ты, жыта, ядраным і ўмалотным удайся… (Ц. Гартны). 

Жыві і красуй ты, наша любая краіна! (Я. Скрыган). 

Ці добра, спадарыня, вы сябе адчуваеце? (А. Макаёнак). 

Заўвага. У гутарковым маўленні асабовыя займеннікі ты або вы могуць 

выступаць у ролі зваротка. Як правіла, займеннікі-звароткі ўжываюцца ў 

спалучэнні з выклічнікамі і на пісьме выдзяляюцца коскамі: Гэй, ты, ідзі да 
нас! Гэй, вы, моцна не крычыце. Эх, вы, чаго сумуеце? 

 
5. Калі перад звароткам стаіць выклічнік і займеннік ты або вы, то 

выдзяляецца коскамі толькі зваротак. 

Напрыклад: 

Ой ты, маё сонца, як жа свеціш ясна! (Я. Купала). 

Ой ты, ночка, чарнявая ночка, агарні цеплынёю мяне… (П. Панчанка). 

Эй вы, дарогі жыцця, што там за вамі ўдалі? (М. Танк). 

Гэй ты, братка Новы годзе, што з сабою нам нясеш? (Цётка). 

 



6. Калі перад звароткам знаходзіцца выклічнік, то ён аддзяляецца ад 

зваротка коскай ці клічнікам (пры ўзмоцненай інтанацыі). 

 

Напрыклад: 

Ой, лясы-бары ды лугі-разлогі! Цераз вас ідуць пуцінкі-дарогі (М. 

Багдановіч). 

Эх, сябры-браткі! Самі знаеце: агню палкага іскры маеце (Я. Колас). 

Ах, сонечныя гурбы! Калі вас намяло? (Н. Гілевіч). 

О, маці-мова! Тваё слова – паветра для душы жывой (А. Жуковіч). 

Эх, салдацікі родныя нашы, многа можна пра вас расказаць! (П. 

Пестрак). 

Ой, дзяўчаткі, бяжыце сюды (А. Васілевіч). 

О, рыфмы, рыфмы… Я падчас, як здраднікаў баюся вас… (В. Вітка). 

Заўвага 1. Часціца о ад зваротка коскай не аддзяляецца: О светлае 

сонца, прасветлае! Усім ты нясеш і цяпло і красу (Я. Купала). О неба ціхае, 

світальнае! Мы пад шатром тваім стаім (Г. Бураўкін). О маці, як я ганаруся 
тым, што я – твой родны сын (М. Аўрамчык). 

Заўвага 2. Аманімічныя часціцы і выклічнікі (о, а і інш.) адрозніваюцца 

наступным чынам: часціца мае ўзмацняльнае значэнне і ад зваротка 

інтанацыйна не аддзяляецца (не мае самастойнага націску); насупраць, 

выклічнікі інтанацыйна самастойныя, націскныя, пасля іх робіцца паўза. 

Параўн.: А дзетачкі ж мае родныя! Што вы нарабілі? (П. Пестрак) і А, 

галубок, нарэшце сказаў праўду (А. Макаёнак). О шчырасць матчына! Яна 
нас асвятляе і гартуе (Т. Хведаровіч) і О, рэкі, рэкі Беларусі сярод лугоў, 

сярод лясоў! Калі я гімн саткаць збяруся з блакітных нашых паясоў? (Г. 

Бураўкін). 

 

7. Калі аднародныя або развітыя звароткі расчляняюцца іншымі членамі 

сказа, то кожная частка расчлененага зваротка выдзяляецца сама па сабе. 

Напрыклад: 

Ты красуй, наш сад, красуй і шумі, зялёны! (Я. Пушча). 

Ой ты, мая рыбка, спі, залатая! (Я. Колас). 

Пра што шапочаш, гай празрысты, пра што пяеш, вераснёвы? (У. 

Някляеў). 

Не сумуй па мне, старая, будзь здарова, маці! (К. Крапіва). 

Адкажы мне, вербачка, адкажы, мне, мілая, чаго зажурылася, 
смутная, знясілая? (Я.Колас). 

 

 

ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ ПРЫ ПАБОЧНЫХ І ЎСТАЎНЫХ 
КАНСТРУКЦЫЯХ 

 
§ 77. Знакі прыпынку пры пабочных словах, спалучэннях 

слоў і сказах 



 
Пабочныя словы, спалучэнні слоў і сказы служаць для выражэння 

адносін таго, хто гаворыць да зместу свайго выказвання.  

1. Пабочныя словы і спалучэнні слоў звычайна знаходзяцца ў пачатку 

або ў сярэдзіне сказа і аддзяляюцца ці выдзяляюцца ад яго членаў коскай. 

Схемы: 

│     П     │, ..... .....  . 
                 ,│    П    │, ............. .  
Напрыклад: 

Кажуць, месяц прыцягвае хвалі марскія (М. Танк). 

Здаецца, увесь поплаў звініць, спявае (А. Асіпенка). 

На маю думку, вучыцца ніколі не позна (І. Шамякін). 

Сапраўды, у лесе было вельмі хораша! (Я. Колас). 

На шчасце, бераг возера выдаўся сухім і вельмі ўтульным (Я. Маўр). 

Адным словам, старыя жылі, як кажуць, прыпяваючы ( Р. Сабаленка). 

Нам, рыбакам, чайка не шкодзіць. Наадварот, яна працуе як санітар (В. 

Вольскі). 

І ўсё ж дзед Талаш не паў духам. Па-першае, трэба праверыць словы 
маладзіцы і па-сапраўднаму разведаць, якое становішча ў мястэчку, і, па-

другое, трэба параіцца з Букрэем (Я. Колас). 
Вы, напэўна, ведаеце, што ў даўніну людзі пісалі гусіным пяром (А. 

Клышка). 

Аснежаныя сосны і елкі, здаецца, дрэмлюць у нямой цішыні (А. 

Якімовіч). 

Клімат на Беларусі, як вядома, памяркоўны. Зіма – не вельмі халодная, 
лета – не вельмі гарачае. Паветра – свежае, у меру вільготнае (В. Вольскі). 

Кожны расказваў сваё, на яго погляд,  самае цікавае і незвычайнае (А. 

Пальчэўскі). 

Я веру, што паэт і пісьменнік пачынаецца з матчынай песні. Так было, 
не сумняваюся, і з Мележам (Н. Гілевіч). 

Хлеб чорны, хлеб жытні я шчыра ўслаўляю – смачнейшае ежы, па 

праўдзе, не знаю (П. Броўка). 

Мы ў баях не раз, бывала, гублялі дочак і сыноў, і вось цяперХатынь 
сабралаўсіх іх моваю званоў (А. Астрэйка). 

Заўвага 1. Адрозніваюць некалькі асноўных груп пабочных слоў 

паводле іх значэння: 

1) пабочныя словы (спалучэнні слоў), якія выражаюць розную ступень  

перакананасці выказанай думкі – упэўненасць, няўпэўненасць, сумненне, 

меркаванне: безумоўна, бясспрэчна, і гэта бясспрэчна, ведаю, вядома, 

зразумела, сапраўда, натуральна, відавочна, відаць, як здавалася, здаецца, 

магчыма, мабыць, можа, мусіць, мяркую, напэўна, нібыта, спадзяёмся, 

трэба думаць, думаю, думаецца, несумненна, праўда, разумеецца, без 

сумнення, на самай справе і пад.; 
2) пабочныя словы (спалучэнні слоў), якія характарызуюць спосаб 

выражэння думак, манеру выказвання, выбар стылю маўлення, адносіны да 



стылю паведамлення: інакш кажучы, іншымі словамі, калі можна так 

сказаць, з дазволу сказаць, так сказаць, праўду кажучы, як гаворыцца, 

карацей кажучы, трэба прызнацца, на добры лад, па сутнасці і пад.; 
3) пабочныя словы (спалучэнні слоў), якія выражаюць эмацыянальную 

ацэнку выказвання – радасць, задавальненне, гонар, засмучэнне, здзіўленне, 

шкадаванне на шчасце, на радасць, на бяду, на жаль, на маё здзіўленне, як 

на злосць,  як на бяду, чаго добрага, як на дзіва, дзіўная справа і пад.; 
4) пабочныя словы (спалучэнні слоў), якія ўказваюць на крыніцу 

паведамлення, на тое, каму належыць думка: па-мойму, на мой (наш) погляд, 

па-вашаму, па-твойму, гаворым, гаворыце, паводле слоў, як кажуць, як 

вядома, па маіх разліках, думаецца, помніцца і пад.; 
5) пабочныя словы (спалучэнні слоў), якія выражаюць лагічную ацэнку, 

вынік, суадносіны паміж часткамі выказвання, парадак думак, паслядоўнасць 

выказвання: такім чынам, значыць, між іншым, наадварот, з аднаго боку, з 

другога боку, па-першае, па-другое, перш за ўсё, перш-наперш, нарэшце, у 

першую чаргу, аднак, праўда, прынамсі, скажам, разам з тым, галоўнае і 

пад.; 
6) пабочныя словы (спалучэнні слоў), якія з’яўляюцца зваротам да каго-

небудзь з мэтай прыцягнуць яго ўвагу або выклікаць пэўную рэакцыю на 

паведамленне (бачыш (бач), як бачыце, кажаш, думаеце, разумееце, паверце, 

ці паверыце, калі ласка, прабачце, уяві сабе, паслухай, паўтараю, 

падкрэсліваю і пад. 

Заўвага 2. Пабочнае слова мо (кароткая форма слова можа) коскамі не 

выдзяляецца: Мо скажаш праўду ты мне сёння? (А. Пальчэўскі). Мо табе 
няёмка было гаварыць пра гэты выпадак (І. Пташнікаў). Гэта была мо першая 
радасць у маім жыцці (Я. Сіпакоў). Гэта быў мо цуд калісьці, толькі не зараз 

(А. Кулакоўскі). 

Заўвага 3. Узмацняльная часціца нават у ролі пабочнага слова не 

выступае і коскамі не выдзяляецца: Ад моцнага шуму нават бабры схаваліся ў 
ваду (В. Вольскі). Нават радасць можа парушыць сэрцабіццё (Я. Скрыган). 

 

2. Неабходна адрозніваць выпадкі, калі адно і тое ж слова можа 

ўжывацца то ў ролі пабочнага (і тады выдзяляецца коскамі), то ў ролі членаў 

сказа (гл. табліцу).  

Заўвага. Пры размежаванні аманімічных пабочных слоў (спалучэнняў 

слоў) і членаў сказа неабходна кіравацца наступным: пабочныя словы не 

з’яўляюцца членамі сказа, а таму іх можна або апусціць, або пераставіць у 

іншае месца, і сэнс сказа, і яго структура пры гэтым не парушаецца. Член сказа 

нельга апусціць, паколькі цалкам разбураецца сэнс і структура сказа. Параўн.: 

Здаецца, шапочуць каласы між сабою (Я. Сіпакоў) (Здаецца – пабочнае слова, 

выражае сумненне, меркаванне; яго можна пераставіць у іншае месца, але 

значэнне сумнення і меркавання ўсё роўна захаваецца, а да самога слова 

нельга паставіць пытанне: Шапочуць каласы, здаецца, між сабою; Шапочуць, 
здаецца, каласы між сабою. ) і Свет здаецца мне кнігай бясконцай (М. 

Мятліцкі). (Здаецца – што робіць? – выказнік). 



 

Слова  Пабочнае слова  Член сказа 

Аднак У сярэдзіне або ў канцы 

сказа: Капітан, аднак, не 
спыняўся, настойліва вёў 
роту на нямецкія пазіцыі (І. 
Мележ). Бацька, аднак, 
ніколі не быў шчодрым на 
пахвалу (Я. Брыль). 

У значэнні супраціўнага 

злучніка можа злучаць 

аднародныя члены сказа ці 

часткі складанага сказа: 

Байцы з дня на дзень чакалі 
наступлення, аднак загаду 
наступаць не было (М. 

Машара). Маці абяцала 
прыехаць з горада рана, 
аднак затрымалася (Я. 

Брыль). 

Бадай У значэнні ‘магчыма’, 

‘можа’: Бадай, нідзе так 
праўдзіва не гучыць народная 
прымаўка “Якое жыццё – 
такія песні”, як у сяле 
Азярышча (У. Мяжэвіч). 

Прыслоўе са значэннем 

‘амаль’: Дзень бадай ужо 
канчаўся (К. Чорны). Бадай 
ля самага акна расце вялікая 
бяроза (В. Вольскі).  

 

відаць У значэнні ‘магчыма’, 

‘можа’: Марскія хвалі, 

відаць, заўсёды тояць у сабе 

жывыя ўспаміны пра мінулае 

(А. Кулакоўскі). 

Марскія хвалі відаць 
здалёку. (відаць --што 
робяць? --выказнік)  

Значыць У значэнні ‘такім чынам’, 

‘выходзіць’: Збіраешся, 
значыць, ад’язджаць? 
Пакрыўдзілася? (І. Шамякін). 

 

Дзеяслоў-звязка ўвыказніку: 

Ведаць народныя песні – 
значыць ведаць культуру 
свайго народа (І. Казакова). 

Канечне 

(канешне) 

У значэнні ‘безумоўна, 

бясспрэчна; зразумела’: Ён, 
канечне, крыху дзіўны 
чалавек, але ж усё сваё 
жыццё ён прысвяціў 
лясніцтву (Б. Мікуліч). 

Прыслоўе ‘абавязкова’: 

Вы канечне ж любіце 
падарожнічаць па сваім 
родным краі (В. Вітка). 

Напэўна 

(пэўна) 

У значэнні ‘відаць’, 

‘мабыць’, ‘хутчэй за ўсё’: 

Вы, напэўна, ведаеце, што ў 
даўніну людзі пісалі гусіным 
пяром. Але не ведаеце, пэўна, 
што толькі шэсць, ад сілы 
дзевяць пёроў з усяе гусі былі 
прыдатныя для пісьма (А. 

Клышка). 

Прыслоўе ‘беспамылкова’, 

‘дакладна’: Крайко, што 
называецца, дзейнічаў 
заўсёды напэўна, ён не любіў 
працаваць прыблізна, абы-як 

(М. Ваданосаў). А пойдзеш у 
Ліпава лясамі, напэўна 
стрэнешся з ласямі (Я. 

Колас). 



Нарэшце 

(урэшце, 

зрэшты) 

З’яўляецца вынікам якога-

небудзь пералічэння: уяўнае 

(па-першае, па-другое... і 
нарэшце) ці скрытае (як 

вынік некаторых падзей): 

Было відавочна, што к 
вечару дачка зусім 
стамілася: па-першае, урокі 
ў школе; па-другое, гурток 
самадзейнасці і, нарэшце, 
вячэрняе чытанне (М. 

Касцюкевіч). 

Акалічнасць часу са 

значэннем ‘напаследак’, 

‘пад канец’, ‘у выніку’: 

Нарэшце балота 
скончылася і мы выйшлі на 
ўзлесак (А. Кудравец). Мы 
доўга чакалі бацьку, і ён 
нарэшце прыйшоў (М. 

Стральцоў). 

 

 

3. Пабочнае слова (спалучэнне слоў), якое стаіць у пачатку ці ў канцы 

адасобленага звароту, як правіла, уваходзіць у яго склад і не аддзяляецца ад 

яго знакамі прыпынку, г.зн. коскамі выдзяляецца адасоблены зварот разам з 

пабочным словам. 

Напрыклад: 

Аднекуль, мабыць з-за лесу, насоўвалася цёмная хмара (В. Быкаў). 

Некалькі грузавікоў замітусіліся па ўзбярэжжы, відаць спадзеючыся 

праскочыць якім-небудзь бродам (М. Лынькоў). 

Калі пабочнае слова ці спалучэнне слоў знаходзяцца ў сярэдзіне 

адасобленага звароту, то яны выдзяляюцца па агульным правіле. Напрыклад: 

Людзі слухалі ўважліва, баючыся, відаць, прапусціць хоць адно слова (П. 

Пестрак). Не чакаючы, як відаць, далейшай размовы, жанчына хутка выйшла 
з хаты (П. Галавач). Высока ў небе, здавалася, каля самых аблокаў, ківалі 
вяршынямі сосны, хоць ветру зусім не было (В. Дайліда). 

 

4. Пры спалучэнні двух пабочных слоў ці спалучэнняў слоў паміж імі 

ставіцца коска.  

Напрыклад:  

Словам, на наша шчасце, хата нейкім чынам уцалела (З. Бядуля). 

Здаецца, аднак, толькі пасля доўгага пераходу я адчуваў моцную стому (І. 

Шамякін). 

Прызнацца, праўда, было шкада пакідаць родныя мясціны (М. Лужанін). 

Адным словам, на нашу агульную думку, усе мы ўчатырох былі 
добрымі хлопцамі (І. Навуменка). 

 
5. Пабочныя словы і спалучэнні слоў, калі яны знаходзяцца побач са 

злучальнымі злучнікамі, аддзяляюцца ці не аддзяляюцца ад іх коскамі ў 

залежнасці ад кантэксту. 

Коска пасля злучніка ставіцца, калі злучнік не ўключаецца ў пабочную 

канструкцыю, спалучаючы пры гэтым члены сказа ці часткі складанага сказа 

(пабочнае слова можна апусціць без парушэння структуры сказа). 

Напрыклад: 



Валя хутка прамінула руіны Замкавай вуліцы, доўга пятляла па вузкіх 
завулках і, нарэшце, трапіла ў тупік (У. Краўчанка). 

Поезд пачынае прыцішаць ход і, нарэшце, спыняецца (М. Лупсякоў). 

Буслы стаялі на вільчаку і, здавалася, прыслухоўваліся да людское 
спагады (А. Пальчэўскі).  

У яго душы адбываўся нейкі балючы працэс, і, відаць, ён перажываў яго 
моўчкі (Я. Брыль). 

Янук стаіць на высачэзным рыштаванні, і, здаецца, увесь свет відзён 
яму адтуль (А. Кулакоўскі).  

Гэты выпадак не аддаліў яго ад Валі, а, наадварот, зблізіў (І. Шамякін). 

Не гадзіну, а, магчыма, дзве ці тры чакаў ён поезда (Я. Сіпакоў). 

У Яўмена загарэліся шчокі, але, на шчасце, Надзя нічога не заўважыла 

(І. Шамякін). 

Зося не зусім верыла, што Толік пайшоў у армію, але, сказаць праўду, 
яна пра гэта мала думала і мала гэтым цікавілася (К. Чорны). 

 

Коска пасля злучніка не ставіцца, калі злучнік уключаецца ў пабочную 

канструкцыю, утвараючы з ёй адзінае спалучэнне (пабочнае слова апусціць 

немагчыма). 

Напрыклад: 

На дварэ, і праўда, было ўжо холадна (У. Караткевіч). 

А дожджык, і праўда, так і паўзе за каўнер (Я. Брыль). 

Быць самім сабой – ужо рыса, якая сведчыць аб цэльнасці, а значыць, 
аб гарманічнасці (В. Вітка). 

Змрочнай, а галоўнае, пустыннай здалася Андрэю свая хата (П. 

Пестрак). 

Хлопцы маўчалі, як мне здавалася, вельмі доўга, а магчыма, усяго 
некалькі хвілін (В. Быкаў). 

Метраў сто, а можа, дзвесце адышоў Міхед убок, як гукнуў за лесам 
дзесьці басам поезда гудок (А. Астрэйка). 

Не аддзяляюцца коскай пабочныя словы ад злучнікаў, калі яны стаяць у 

пачатку сказа: І сапраўды, жыццё цяпер здавалася Валі надзвычай прыгожым 
і цікавым (І. Шамякін). І на самой справе, хутка пачуўся чыйсьці голас (І. 

Мележ). А між іншым, бібліятэка ўжо была  закрыта (У. Шахавец). 

 

6. Пабочныя словы і спалучэнні слоў заўсёды аддзяляюцца ад 

падпарадкавальных злучнікаў коскамі. 

Напрыклад: 

Бульба разварылася так, што, здавалася, вось-вось рассыплецца на 
кавалкі (В. Палтаран). 

Мяне вельмі радаваў час, калі, бывала, дзяўчаты выходзілі замуж. Тады 
яны клапаціліся пра пасаг (Я. Брыль). 

Валя, як, мабыць, ведаеш, прыедзе толькі заўтра (І. Шамякін). 



І раптам Зыгмусю здалося, што, магчыма, той нечаканы ўдар грому з 
яснага неба – таемная прыкмета, якая абавязкова прынясе нейкія змены ў яго 
жыцці (В. Дайліда). 

На летніх і зімовых канікулах, замест таго, каб, як кажуць, раненька 
легчы і раненька ўстаць, я сядзеў за поўнач у сваім кутку за кнігамі Янкі 
Купалы і Якуба Коласа (Я. Скрыган). 

Гнеўна насупіліся ў бацькі бровы, калі я чытаў верш “А хто там ідзе?”, 
дзе, здаецца, нават фізічна чуеш, як рушыць грозным паходам людскі натоўп, 
несучы на паказ усяму свету сваю крыўду (Я. Скрыган). 

 

7. Пабочныя сказы маюць значэнні, блізкія да значэнняў пабочных слоў і 

спалучэнняў слоў. Часцей за ўсё яны выдзяляюцца коскамі, радзей, калі 

суправаджаюцца ўзмоцненай інтанацыяй і падкрэслены лагічна, аддзяляюцца 

(выдзяляюцца) працяжнікамі. 
Напрыклад: 

Учора, як вы ведаеце, увесь дзень ішоў дождж (П. Галавач). 

Дзед, як нам здалося, меў сёння добры настрой (Б. Сачанка). 

Горад, як мне казалі, знаходзіўся дзесьці на ўсход ад нашай вёскі (І. 

Грамовіч). 

Ды і самім, адчуваў ён, трэба куды-небудзь схавацца, бо з кожнай 
секундаю ззаду маглі з’явіцца немцы (В. Быкаў). 

Справа, як вы бачыце, у тым, што чалавек любіць жыць і працаваць у 
спрыяльных умовах (П. Кавалёў). 

Стары, кажуць людзі, не малы, заўсёды сабе занятак знойдзе (Р. 

Сабаленка). 

А там, як той казаў, кінеш за сабою, а возьмеш перад сабою (Р. 

Сабаленка). 

Цяпер адсюль – гавораць жартам –  усё па край зямлі відно (А. Вялюгін). 

Прахадная завода – здзівіліся хлопцы – была бітком набіта людзьмі (Я. 

Брыль). 

Новая мэбля, простая, недарагая, але такая выгодная і – здавалася Надзі – 
надзвычай прыгожая, пахла лакам (І. Шамякін). 

 

8. Заўсёды выдзяляюцца працяжнікамі тыя пабочныя словы, спалучэнні 

слоў і сказы, якія знаходзяцца ў сярэдзіне сказа і маюць клічную ці пытальную 

інтанацыю (з клічнікам ці пытальнікам пасля іх). 

Напрыклад: 

Добрыя весткі – якая радасць! – пранікаюць разам з ветрам (М. Гіль). 

Зіма – хоць ты плач! – не хацела саступаць месца вясне (А. Васілевіч). 

Жніво – о гора! – мы зацягнулі (А. Асіпенка). 

Вечарам – ці чулі? -- здарылася гэтая вялікая бяда... (А. Асіпенка). 

Хлопец – можаце сабе ўявіць? – з усіх ног кінуўся наўцёкі (І. Навуменка). 

 

 



§ 78. Знакі прыпынку пры ўстаўных словах, 
словазлучэннях і сказах 

 
1. Устаўныя канструкцыі (словы, спалучэнні слоў, сказы) выдзяляюцца 

дужкамі ці працяжнікамі. Яны змяшчаюць дадатковыя звесткі, заўвагі, 

тлумачэнні, удакладненні, папраўкі да выказвання; тлумачаць асноўную 

частку выказвання.  

Напрыклад: 

Нам кожнаю назвай (вялікай і дробнай) патрэбна, як імем сваім, 
даражыць (П. Панчанка). 

Чалавек у паліто (Рытвінскі) паварушыўся ў крэсле, усеўся лепш (С. 

Баранавых). 

Ёсць тут беламорскі лунны камень (лабрадор) (П. Галавач). 

Ён спяшаўся (бег) дадому (З. Бядуля). 

Янка Купала (Іван Дамінікавіч Луцэвіч) нарадзіўся ў 1882 годзе (М. 

Мушынскі). 

Да нядаўняга часу на Беларусі было два запаведнікі: Бярэзінскі (ён 

абараняў увесь жывёльны свет, але асабліва мядзведзя і бабра) і 
Белавежскі (галоўныя тут высакародны алень, бобр, лось, і перш за ўсё, 

кароль-зубр) (У. Караткевіч).  

Мелодыя купальскіх песень (гэта чулася ў кожным яе адценні) ішла з 
самой глыбіні вякоў (А. Ліс). 

У адным сяле (не важна – дзе) хадзіў Баран у чарадзе (К. Крапіва). 

Абвяшчае генерал – у ім пазнаў ён сына – байцам дывізіі прывал (А. 

Куляшоў). 

Сярод ночы партызаны абкружылі станцыю ды занялі зыходныя 
пазіцыі, каб у тры гадзіны ночы – па чырвонай ракеце – рынуцца ў атаку 
(А. Карпюк). 

Максім з чамаданам і клункам у руках увайшоў у прасторную і высокую 
– хоць цэпам махай – залу вакзала (М. Машара). 

Янка Тукала жыў не так далёка ад Мікуціч – за Нёманам вярсты тры 

(Я. Колас). 

Некалі – пра гэта Юля не раз чула і ад дзеда, і ад бабы – Віць была 
вялікая, магутная рака (Б. Сачанка). 

Лабановіч – так звалі маладога настаўніка – слухаў апавяданне з 
вялікай цікавасцю (Я. Колас). 

 Заўвага. Знакі прыпынку, якімі выдзяляюцца ўстаўныя канструкцыі, 

з’яўляюцца варыянтнымі і ўзаемазамяняльнымі. 

 

2. Калі ўстаўныя спалучэнні слоў ці сказы суправаджаюцца пытальнай ці 

клічнай інтанацыяй, тады пасля іх (непасрэдна перад працяжнікам ці дужкай) 

ставіцца пытальнік або клічнік. 

Напрыклад: 



Мост не знае – адкуль яму знаць? – што не будзе Пятлянка пад ім 
булькатаць (А. Куляшоў). 

Міхал – навошта ўжо таіцца? – любіў-такі павесяліцца (Я. Колас). 

Шчасце здабудуць сабе назаўсёды – так будзе! – гордасць і слава зямлі 
нашай – простыя людзі (А. Куляшоў). 

Сцепанідзе, відаць, надакучыла чакаць, яна спіхнула з воза малога – выліты 

Мікіта Самарос! – і паслала па бацьку (А. Асіпенка). 

Васілёк (добры хлопчык!) любіць чытаць прыгодніцкую літаратуру (А. 

Васілевіч). 

Заўвага. У сказах з устаўнымі канструкцыямі можа назірацца збег знакаў 

прыпынку. Коска, якая стаіць на месцы «разрыву» сказа ўстаўной 

канструкцыяй, выдзеленай дужкамі, ставіцца пасля другой дужкі або перад 

другім працяжнікам, калі ўстаўная канструкцыя выдзелена працяжнікамі: 

Выпаліўшы ў печы (калі сонца ўжо стала вышэй лесу), выйшлі ў поле 
жанчыны (П. Кавалёў). Паглядзеўшы на гадзіннік (да адыходу поезда 

заставалася хвілін трыццаць пяць), пасажыр спакваля пайшоў у буфет (І. 

Гурскі). Не верыцца – хоць кліч сяброў у сведкі, – што ўжо мінула роўна 
дваццаць пяць (А. Бачыла). Павольныя, ціхія, нібы сарамлівыя гукі адажыа 
адразу ж прыносілі нейкі супакой, ціхамірнасць, і яна [Валя] злівалася з 
музыкаю, нібы растваралася ў ёй – музыка ў ёй і яна ў музыцы, – і яны ўжо 
існавалі разам, як нейкая адзіная шчаслівая суладнасць, дзе нішто не замінае 
адно аднаму жыць і дыхаць (Я. Сіпакоў). Узваліўшы на насілкі параненых – іх 

было шасцёра, – узвод Аляксея Заспіцкага адступіў (Б. Сачанка). 

 

 

§ 79. Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах 

 
1. Параўнальныя звароты, якія пачынаюцца параўнальнымі злучнікамі 

бы, быццам, нібы, нібыта, чым, што, як, як быццам выдзяляюцца (або 

аддзяляюцца) коскамі, калі яны маюць толькі параўнальнае значэнне. 

Напрыклад:  

Як чорны парасон, вісела цемра над зямлёй (М. Калачынскі). 

Як рукі старэчыя, звіслі галіны дрэў (Ц. Гартны). 

Вясною падалі пялёсткі, нібы сняжынкі, на мурог (П. Панчанка). 

Вясёлы гром, нібы грукат калёс, пакаціўся па небе (Я. Брыль). 

У небе хмаркі, як абрыўкі дум, плывуць туды, дзе сонца сядзе хутка (Н. 

Гілевіч). 

Цемень залівае зялёны, быццам лёд, халодны небасхіл (М. Багдановіч). 

Начамі, што яблыкі, падаюць зоры (П. Броўка). 

Пад горкаю, бы срэбраны равок, паблісквае на сонцы Балачанка (Я. 

Колас). 

Часам кропля на саломцы закрышталіць, як сляза (М. Машара). 

Вецер звініць, як струна (М. Калачынскі). 

 



2. Коскамі выдзяляюцца параўнальныя звароты, якія адносяцца да 

ўказальных слоў так (такі), гэтак (гэтакі), той (тыя), размешчаных у 

галоўнай частцы сказа.  

Напрыклад: 

І дзе на свеце ёсць такая, як Нёман, рэчанька другая (Я. Колас) 

На людзях трэба быць такім жа асцярожным, як і на балотнай 

дрыгве (Я. Колас). 

Ні адно дрэва не шуміць так  трывожна і глуха, як елка (Х. Лялько). 

Два такія вялікія паэты, як Шылер і Гётэ, не маглі не сустрэцца (Я. 

Брыль). 

 

2. Заўсёды выдзяляюцца спалучэнні як правіла, як заўсёды, як цяпер, як 

зараз, як знарок, як напрыклад і інш., акрамя тых, што ўваходзяць у склад 

выказніка.  

Напрыклад: 

Ён прыйшоў, як заўсёды, рана (Я. Брыль). 

Як зараз, помню той ціхі майскі вечар (М. Мятліцкі). 

Як правіла, у гэтых месцах бываюць моцныя дажджы (В. Вольскі). 

Шлю я сонцу прывітанне, як заўсёды, як калісьці (Т. Хведаровіч). 

 

3. Коска ставіцца перад злучнікам як у спалучэннях не хто іншы, як; не 

што іншае, як. 
Напрыклад: 

Гэту задачу мог рашыць не хто іншы, як Алесь. 
Гэта быў не хто іншы, як дзядзька Марцін (Я. Сіпакоў). 

Прычынай пажару часта з’яўляецца не што іншае, як гульня дзяцей з 
запалкамі (Звязда). 

Здалёк віднелася не што іншае, як невялікая башня (М. Ваданосаў). 

 

4. Параўнальныя звароты са злучнікам як, і іншымі злучнікамі не 

выдзяляюцца коскамі, калі: 

а) параўнальныя звароты з’яўляюцца ўстойлівымі фразеалагічнымі 

зваротамі (выразамі): гол як сакол, галодны як воўк, белы як снег, здаровы як 
бык, біцца як рыба аб лёд, палахлівы як заяц, цвёрды як камень, баяцца як 
агню, берагчы (глядзець) як вока, ведаць як свае пяць пальцаў, як рукой зняло, 
як след, стаіць як укопаны, лопнуў як мыльны пузыр, прыстаў як смала, расце 
як на дражджах, усе як на падбор, як на іголках, як гром з яснага неба, зняло 
як рукой, як без рук і інш. 

Напрыклад: 

Васька сядзеў як на іголках (М. Лынькоў). 

Ішлі мы дадому як мыла з’еўшы (П. Місько). 

Павязло калгаснікам – пагода стаіць як па заказу (В. Гігевіч). 

Цэлы тыдзень дождж ліў як з вядра (В. Быкаў). 

Усё збылося як не трэба лепш (К. Чорны);  



б) уваходзяць у склад іменнага выказніка: Маладзіца як брусніца 
(Народная творчасць). Шчокі быццам расквечаны макам (П. Броўка). Зіма 
нібы злавалася на сваё спазненне (І. Шамякін). Жыццё як легенда. Мы з ёй 
быццам родныя сёстры. Ручай вясной быццам рака; 

в) у зваротах са злучнікам як, калі ён мае значэнне ‘ў якасці’: Ліда як 

сакратар камісіі першая села за стол (І. Шамякін). Ганарыўся ёй калгас як 

лепшай даяркай (П. Місько). Усе мы стаім на варце як салдаты міру (Я. 

Брыль); 

г) параўнальнаму звароту папярэднічае адмоўе не ці часціцы зусім, 

амаль, проста, усё роўна і інш.: Міхал трымаўся не як сталы чалавек (Я. 

Колас). Ён усё так робіць не як людзі (І. Навуменка). Стала светла амаль як 

днём (Х. Лялько). У гэту хвіліну Алесь выглядаў зусім як дзіця (У. Караткевіч). 

Сонца прыгравала зусім як летам (М. Парахневіч); 

д) абедзве часткі зварота змяшчаюць аднолькавыя словы: Чалавек як 
чалавек. Вучань як вучань. Вясна як вясна. 

 
 

 

§ 80. Знакі прыпынку пры выклічніках  
 
1. Выклічнікі аддзяляюцца ці выдзяляюцца коскамі, калі вымаўляюцца без 

клічнай інтанацыі. 

Напрыкдад: 

Ой, ляцелі гусі ды з-пад Белай Русі (М. Багдановіч). 

О, добра ў спёку быць ля рэчкі! (Я. Колас). 

Ого, колькі грыбоў назбіралі! (А. Асіпенка) 

Ох, нашто ж ты, ночка, так прыгожа-міла? (Я. Колас). 

Уга, колькі багацця навокал нас (А. Чарнышэвіч). 

Ану, варушыся – будзем снедаць (В. Быкаў). 

Юшка, бацюхны, на славу звараная (Х. Шынклер). 

Як я люблю лес, ах, як я люблю лес (Б. Сачанка). 

Не, дудкі, не выкруцішся, брат (Я. Колас). 

Кепска, ох, бедным жывецца на свеце (Я. Купала). 

Шчасцем светлым, ой, багата надарыла люд наш доля (Я. Купала). 

 

2. Калі выклічнікі стаяць у пачатку сказа і вымаўляюцца з клічнай 

інтанацыяй, то пасля іх ставіцца клічнік, а наступнае слова пішацца з вялікай 

літары.  

Напрыклад: 

Не! Не загінем мы з табой, з маёй рыбкай залатою (Я. Колас). 

Ага! Папаўся-такі, не мінуў маіх рук! (М. Лынькоў). 

Фі! Я такіх мужыцкіх танцаў не гуляю (Я. Купала). 

А! Як віненька! А я думала, што ўжо ночка наступіла (Я. Купала). 

Марш! Пайшлі адсюль са двара (А. Пысін). 



Ось табе на! Спазніўся (К. Чорны). 

Каравул! Лаві, лаві яго, але не задушы (А. Чарнышэвіч). 

 

3. Неабходна адрозніваць выклічнікі і аднолькавыя па гучанні часціцы, 

паколькі пасля выклічнікаў коска ставіцца, а пасля часціц – не ставіцца. 

Часціцы не маюць націску і пры вымаўленні зліваюцца з наступнымі словамі, 

у той час як выклічнікі заўсёды аддзелены ад наступных слоў паўзай. Параўн.: 

 

выклічнікі часціцы 

О, як прыгожа з вышыні акінуць 
вокам лес і поле (М. Чарот). 

О край мой любімы, як многа 
прыволля, і думам і працы бяскрайні 
прастор (А. Русак). 

Ну, давай танцаваць! (К. Кірэенка) Ну як не дапамагчы адзінокаму 
чалавеку? (А. Пысін) 

Ой, пайду я даліною ды ў зялёныя лугі 
(А. Бялевіч). 

Ой вы, думкі, думкі, сэрца майго 
раны! (Я. Колас) 

Ах, дружа-клён! Ну як яго не 
ўспомніць?.. (П. Трус) 

Ах ты, абжора! (В. Каваль) 

 

Заўвага. Пры размежаванні такога тыпу выпадкаў улічваецца значэнне і 

ўжыванне часціц: 

1) часціца о ўжываецца ў рытарычных зваротах і коскай не аддзяляецца: 

О Нёман! Песня майго сэрца, краса палёў, краса нізін... (А. Русак); таксама 

перад словамі так і не: О так, безумоўна; О не, ні ў якім выпадку; 
 2) часціцы ах (эх), ой калі стаяць перад асабовым займеннікам ты ці вы, 

за якім ідзе зваротак, коскай не аддзяляюцца: Ой ты, ночка, чарнявая ночка, 
агарні цеплынёю мяне... (П. Панчанка). Ах ты, сонца, абагрэй промнямі сваімі 
(Н. Мацяш). Эх вы, дарогі жыцця, што там за вамі ў далі? (М. Танк);  

3) часціца ну ўжываецца з узмацняльным значэннем і коскай не 

аддзяляецца: Ну што за шыйка, што за вочкі! Ну што за пытанне! Ну што 
тут скажаш? Ну чаму так адбываецца? Ну і жара выдалася! Ну і што? 

 
4. Калі ў пачатку сказа знаходзіцца некалькі выклічнікаў, то яны 

раздзяляюцца паміж сабой коскамі. 

Напрыклад: 

Ох, ох, цяжка, сынок, жыць на свеце адной (Я. Сіпакоў). 

Ну, ну, як жа я адстала ад вас! (М. Ваданосаў). 

Гэй, гэй, весялей варушыся, конік! (Я. Колас). 

Ах, ах! Скажыце, які ён злосны! (П. Сабіна). 

 

 

§ 81. Знакі прыпынку пры сцвярджальных і адмоўных 
словах-сказах 

 



1. Словы так, але, ага, якія выражаюць сцвярджальнае значэнне, і слова 

не з адмоўным значэннем у складзе сказа аддзяляюцца або выдзяляюцца 

коскамі, калі стаяць у пачатку ці ў сярэдзіне сказа. 

Напрыклад: 

Так, жыццё бязмерна шпарка крочыць (М. Хведаровіч). 

Але, я прачытаў гэту кнігу ўжо даўно (І. Пташнікаў). 

Ага, прыйду сёння да вас на вячэру (В. Адамчык). 

Не, здаецца ў нас усё добра (І. Шамякін). 

Не, не забывае Алёша сваіх сяброў (І. Грамовіч). 

Не загасне, не, ніколі светач праўды на зямлі (М. Машара). 

 

2. Калі словы так, але, ага і не стаяць у пачатку сказа і вымаўляюцца з 

клічнай інтанацыяй, то пасля іх ставіцца клічнік, а наступнае слова пішацца з 

вялікай літары.  

Напрыклад: 

Так! Злыя языкі горш за зброю! (А. Макаёнак). 

Не! Ты выслухай мяне (І. Шамякін). 

 

3. Паміж паўторнымі словамі так, не ставіцца коска. 

Напрыклад: 

Так, так, я збіраюся адкрыць сваю справу (А. Савіцкі). 
Не, не, вы мне нічога не гаварылі. Я нічога не ведаю (І. Грамовіч).  

Не, не, ваўкоў баяцца – у лес не хадзіць (М. Лынькоў). 

 

4. Калі сцвярджальныя і адмоўныя словы стаяць у канцы сказа, то часцей 

аддзяляюцца коскай, радзей -- працяжнікам (працяжнік у такіх выпадках 

лічыцца аўтарскім знакам прыпынку).  

Напрыклад: 

Цяпер ты пойдзеш спаць, так? (І. Мележ). 

Мы цяжкасцей не баімся, не! ( П. Галавач).  

Гэта больш ніколі не паўторыцца – так, так (А. Пысін). 

Не, народа майго ніхто не сагне – не (У. Караткевіч). 

 

5. Узмацняльныя часціцы, якія стаяць перад словамі так і не, не 

аддзяляюцца ад іх коскай.  

Напрыклад: 

Ну не, не гавары, што не прыйдзеш на сустрэчу з аднакласнікамі (Н. 

Загорская). 

О так, не хочаш гаварыць са мной? (І. Грамовіч). 

 

ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў СКЛАДАНЫМ СКАЗЕ 
 

§ 82. Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе 
 



1. Коскамі раздзяляюцца прэдыкатыўныя часткі складаназлучанага сказа  

(простыя сказы), паміж якімі стаяць: 

1) спалучальныя злучнікі і, ды (у значэнні і). 

Схемы: [   ], і [   ].  [   ], ды [   ]. 

Напрыклад: 

Усё мацней прыгравала сонца, і з гаю павявала на поле душнаватым 
водарам бярозавага лісця (А. Жук).  

Надыходзіў вячэрні змрок, і ад гэтага яшчэ ўтульней было каля агню (Я. 
Маўр).. Прыпякала сонца, ды веяў лёгкі ветрык (К. Чорны). 

Ціхі пошум дрэў стаяў над наваколлем, ды рэчка шапатліва пляскалася ў 
бераг (Р. Сабаленка);  

 

2) супраціўныя злучнікі а, але, ды (у значэнні але), аднак, затое, ж (жа), 

аж, толькі і інш.). 

Схемы: [   ], а [   ]. [   ], але [  ]. 

Напрыклад: 

Лісты ападаюць, а верас цвіце і шуміць каля ног (С. Грахоўскі).  

Чарот яшчэ зялёны, але вада ўжо дыхае холадам (Я. Брыль).  

Кожны праўду знае, ды не кожны яе любіць (Прыказка). 

 Бацька ціха пастукаў у дзверы, аднак з пакоя ніхто не азваўся (І. 

Навуменка).  

К ночы вецер памалу сціхаў, затое аднекуль з шумлівай цемрадзі пачаў 
накрапваць дождж (В. Быкаў).  

Шлях цяжкіх мук прайшоў Даніла, канца ж таму шляху няма (Я. Колас). 

На вуліцы скрыпка грае, мяне ж маці не пускае (Народнае). 

Спіць у зялёным бары цішыня, толькі закаханым не спіцца... (А. Бачыла); 
  

5) размеркавальныя злучнікі ці, або (альбо), ні – ні, то – то, ці – ці, або – 

або, ці то – ці то, не то – не то. 

Схемы:  

[   ], ці [   ].   [   ], або [   ]. 

ні [   ], ні [   ].  ці[   ], ці [   ]. 
Напрыклад: 

Празвініць у сенях муха, альбо хрусне дзесь сучок (А. Якімовіч).  

Ні адной хмурынкі на блакіце, ні павеву ветру на зямлі (А. Астрэйка).  

То іней асыпаецца на скронь, то хвошча лес ігліцаю і снегам (С. Грахоўскі).  

Ці дзяцел застукае дзе на сасне, ці шышка пакоціцца з елкі наніз, ці 
пройдзе, павольна ступаючы, ліс, ці заяц праскочыць па свежым сняжку... (П. 

Глебка).  

Або птушак там не было, або яны проста не адважыліся падаваць голасу 
(Я. Колас).  

Ці то сонца свеціць, ці то месяц ясны вам смяецца з неба весела і шчасна 
(Я. Купала). 

Не то сякера мерна чэша, не то хтось кашляе ці брэша (Я. Колас).  

 



2. У складаназлучаным сказе з адзіночнымі злучнікамі і, ды (у  значэнні і), 
ці, або коска не ставіцца ў наступных выпадках: 

1) калі часткі складаназлучанага сказа маюць агульны даданы член сказа ці 

агульную даданую частку. 

Схемы: [ агульны дад. член сказа ] і [   ].   [( агульны дад. частка )] ды [   ]. 

Напрыклад:  

Пасярэдзіне поплаву купкамі зелянелі лозы ды зрэдку паблісквала на сонцы 
рэчка (А. Асіпенка).  

Праз нейкі час вецер разагнаў у вышыні хмары і дождж сціх (І. Мележ). 

У вецер лес шуміць вялікім гулам і вершаліны сосен гнуцца пад цёмнымі 
аблокамі (В. Вольскі).  

Тут каля акна малінаўка пяе і стукае жаўна (М. Багдановіч).  

Пра гэта нам гаворыць Прыпяць ды ціха шэпча вецер у чаротах (У. 

Дубоўка).  

Недзе гулка малаціў дзяцел і цяжка стагнаў лясны голуб (В. Адамчык). 

Калі ўзышло сонца, раса высахла і трава пазелянела. (Я. Сіпакоў). Пакуль 

я мыўся, у печы пякліся бліны і на патэльні скварылася сала (І. Пташнікаў); 

2) калі часткі складаназлучанага сказа маюць агульнае пабочнае слова ці 

агульную часціцу. 

Схемы: [ агульнае пабочнае слова ] і [   ].   [агульная часціца ] ды [   ]. 

Напрыклад: 

Насуперак прадказанням сіноптыкаў, неба ўжо праяснілася і дождж 
перастаў (Я.Брыль).  

Карацей кажучы, экзамены закончыліся і пачаліся канікулы (І. Шамякін). 

Няхай паўсюдна свеціць сонца і птушкі весела пяюць (П. Сабіна).  

Толькі верхавіны соснаў гудзелі ледзь чутна ды шалясцелі няўмоўчныя 
трапяткія асіны (М. Лынькоў); 

3) калі часткі складаназлучанага сказа маюць форму аднасастаўных 

неразвітых або маларазвітых сказаў (назыўных, безасабовых ці няпэўна-

асабовых) з аднолькавай формай выказніка. 

Схемы: [    ] і [    ].   [    ] ды [   ]. 
Напрыклад: 

Мароз і сонца... (Я. Брыль) Смех і шум (І. Шамякін).  

Ноч, лес і снег (А.Пысін). Холадна і змрочна (Я. Брыль).  

Шуміць у галаве і хочацца спаць (І. Мележ). 

Вузкакалейку пралажылі і па ёй возяць торф (Б. Сачанка).  

Сталі шукаць баравікі ды нічога не знайшлі (Б. Сасноўскі).  

Неабходна разгледзець аўтарскія заяўкі і трэба тэрмінова зрабіць па іх 
заключэнне (П. Маляўка); 

4) калі часткі складаназлучанага сказа маюць форму пытальных або 

клічных сказаў і сэнсава цесна звязаны паміж сабой. 

Схемы: [   ] і [   ]?  [   ] ды [   ]! 

Напрыклад: 

Дзе ён быў і чаго ён не бачыў? (К. Чорны).  

Куды ж ісці і што рабіць? (М. Багдановіч). 



Гэта хто такія і што ім трэба? (У. Караткевіч).  

Колькі шуму і колькі смеху! (А. Пысін). 

Як часта мы збіраліся па вечарах і якія былі цікавыя размовы! (І. 

Навуменка). 

Няхай закончыцца холад і наступіць цяпло! (П. Місько); 

6) калі дзейнік другой часткі складаназлучанага сказа выражаны займеннікам 

сам (сама, само, самі), якім узмацняецца дзейнік першай часткі. 

Схемы: [   ] і [сам... ].  [   ] ды [сама   ]. 

Напрыклад: 

Якім спыніў каня і сам стаў азірацца навокал (К. Чорны). 

Маці паставіла на стол вячэру і сама села побач (Я. Брыль).  

Марыя збірала са сталоў пакінуты ўчора посуд і сама насіла на кухню (П. 

Пестрак); 

6) калі часткі складаназлучанага сказа супастаўляюцца і маюць 

аднатыпную будову. 

Напрыклад: 

У полі – рунь і ў небе – рунь (М. Багдановіч).  

У мяне адпачынак і ў яго адпачынак (І. Шамякін); 

7) калі ў другой частцы складаназлучанага сказа прапушчаны выказнік ці 

яго звязка. 

 

Напрыклад: 

Скрозь блішчэла роснае ржышча і на ім – снапы (В. Вольскі). 

Акрэсляцца спакоем паплавы і свежасцю паветранай – дарогі (У. Хадыка). 

 

3. Паміж часткамі складаназлучанага сказа можа ставіцца кропка з коскай, 

асабліва калі яго часткі даволі развітыя і маюць свае знакі прыпынку. 

Напрыклад:  

Рыбак быў дзядзька, наш Антоні, як і работнік, адмысловы; а Уладзік 
пасвіў дзесь каровы, травіў чужыя сенажаці; а дома з дзецьмі была маці (Я. 

Колас). 

Гойдалася ў цэбры вада, льючыся праз край, і твару свайго выразна 
разгледзець Агата не магла; толькі бялелі ў вадзе рукі, і гэта цешыла яе (К. 

Чорны). 

Пот ліецца ручайком, смага разбірае; я ж, вясёлая, усё жну, жну ды 
падпяваю (Ц. Гартны). 

Паволі спускаецца ноч на зямлю на крылах бясшумных і чорных; і дзень 
аддае свой апошні салют запевам мінорна-вячорным (А. Звонак). 

 

4. Паміж часткамі складаназлучанага сказа ставіцца працяжнік, калі другая 

частка складаназлучанага сказа змяшчае вынік, хуткую змену падзей або 

рэзкае супастаўленне. 

Напрыклад: 

Некалькі ўзмахаў вёсламі – і лодка на сярэдзіне ракі (В. Вольскі). 

А з’ясі ты з бульбай скварку – і работа пойдзе шпарка (А. Русак). 



Раздаўся зычны гук – і сухая галінка разляцелася на кавалкі (Я. Маўр). 

Яшчэ хвіліна – і вы ўжо за горадам (Я. Сіпакоў). 

Штосьці стукнула, звякнула – і ўміг стала цёмна (В. Быкаў). 

Хлопец парываецца загаварыць – але слоў няма (Х. Шынклер). 

Імгненне – і зноў усё патынала ў змроку (І. Мележ). 

Паўгадзіны на адпачынак – і зноў за працу (Я. Сіпакоў). 

Я хлеба ў багатых прасіў і маліў – яны ж мне каменні давалі (М. 

Багдановіч). 

Бацька на работу – а Міхась на вуліцу (В. Хомчанка). 

 

5. У складаназлучаным сказе можа быць тры і болей частак. Яны 

раздзяляюцца паміж сабой коскамі (акрамя выпадкаў 1 – 7, пералічаных у п. 

2).  

Схемы:  

то[   ], то[   ], то [   ].  

[   ], а [   ], але [   ].  

і [   ], і [   ], але [   ].  

[   ], і [   ], і [   ], і [   ]. 
Напрыклад: 

Перад вачыма паступова праплывуць то азярко, то рэчка, то пойдуць 
масівы лясоў, то пачнуцца палі (Я. Скрыган). 

Дзверы былі замкнёны, а на стук ніхто не адазваўся, але вокны ў кватэры 
настаўніка былі раскрыты насцеж (Я. Колас). 

Міхал ідзе ў свае абходы, а холад зімняе пагоды яго рухавіць і малодзіць, і 
колькі тут разоў ён ходзіць! (Я. Колас). 

І хістаецца асока, і шуміць высокі бор, а ў душы не замаўкае струн вясёлых 
перабор (М. Багдановіч). 

І вецер моцны, і дождж ідзе, ды і то яны не перашкаджаюць працаваць 

(М. Зарэцкі). 

Гаварыў Сымонка з імі, дый самога страх шугаў, і трывожна ён вачыма 
поле, хвойнік азіраў (Я. Колас). 

Тут няма яго, адно шуміць лес малады кругом ды плешчуць хвалі возера 
прывольна (М. Танк). 

 

6. У складаназлучаным сказе можа ставіцца коска і працяжнік як адзіны 

знак прыпынку, калі сказ пабудаваны ў форме перыяду, на мяжы частак з 

павышэннем і паніжэннем голасу. 

Напрыклад: 

Ці коска зазвоніць у час касавіцы, ці песню дзяўчо запяе, ці неба заззяе ў 
агнях бліскавіцы, ці вецер у палях зазлуе, ці гром гучнабежны пракоціцца ў 
хмарах, ці гукне над лесам пярун(І)

, – 
 (ІІ)усё водгук знаходзіць у вольных 

абшарах, усё іх дакранаецца струн (Я. Колас). 

 

§ 83 Знакі прыпынку ў складаназалежным сказе 
 



1. У даданых частках складаназалежнага сказа ўжываюцца  

падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя словы бо, нібы, каб, таму што, 

быццам, як быццам, што, хто, які, чый, дзе, куды, адкуль, як і інш. Даданая 

частка складаназалежнага сказа аддзяляецца ад галоўнай  заўсёды коскай, калі 

ёй пачынаецца або заканчваецца сказ. 

Схемы:  

(Хто    ), [     ]. 

[    ], каб (      ). 

Напрыклад: 

Каб любіць Беларусь маю мілую, трэба ў розных краях пабываць... (А. 

Ставер). 

Хто не спытаў хоць раз трывогі, жыццю не ведае цаны! (А. Звонак). 

Якая заслуга, такая і пашана (Прыказка). 

Куды б цябе ні завяла дарога,  не забывай бацькоўскага парога (П. Броўка). 

Нездарма гавораць, што ціхая вада грэблі рве (І. Шамякін). 

Прыветна вокны пазіраюць, бы вас у госці запрашаюць (Я. Колас). 
Мароз такі, што скоўвае дыханне (А. Звонак). 

Чакаюць верасы і каласы, каб зноў азону і дажджу напіцца (Г. Бураўкін). 

 

2. Калі даданая частка стаіць у сярэдзіне галоўнай часткі, то яна 

выдзяляецца коскамі з двух бакоў. 

Схема: 
[   , (які                ),   ]. 
Напрыклад: 

Зямля, калі глядзіш на яе з акна самалёта, нагадвае вялізную, ярка 
пафарбаваную геаграфічную карту (В. Вольскі). 

Кожны, хто ішоў па дарозе, бачыў гэты вялікі камень (К. Чорны). 

Там, дзе восень ідзе, лес шумлівы радзее (А. Куляшоў). 

Лес, дзе дрэвам суджана валіцца, не аплаквае сухія пні (А. Пысін). 

Кожны, хто хоча ўмацаваць сваё здароўе, павінен займацца спортам. 
Бялькевіч выбраў месца на палянцы, там, дзе травы было меней і рос 

густы сівец, умацаваў мальберт на падстаўку (Л. Гаўрылкін). 

Заўвага.  Коска не ставіцца перад фразеалагізмамі, якія знешне падобныя 

да даданых частак: куды вочы глядзяць; што папала; як мокрае гарыць; як 
мышы пад мятлою; які вецер занёс; як абухом па галаве (лбе) стукнула; як 
адрэзаў; што меў духу; дзе ўзяліся ногі; якая бура нясе; як гара з плеч 
звалілася і інш.: Госці сядзелі як мышы пад мятлою (Я. Колас) Трэба было 
навучыцца як мага болей пратрымацца пад вадой (Я. Маўр). Калі помніце, 
была такая гарачая вясенняя пара, а ў шостай брыгадзе працавалі як мокрае 

гарыць (М. Чавускі). 

 

3. Калі перад падпарадкавальным злучнікам (злучальным словам) стаяць 

словы асабліва, нават, толькі, напрыклад, а таксама, у прыватнасці і інш., 

а таксама назоўнікамі з прыназоўнікамі ці без іх, то коска ставіцца не перад 

злучнікам, а непасрэдна перад гэтымі словамі. 



Схемы: 

[    , ( нават які         ),      ]. 

[    , ( якраз калі        ),       ]. 

Напрыклад: 

Тут зусім ціха, асабліва калі сцямнее (Я. Колас). 

Ігнат любіў стаяць пад дажджом, нават калі ён быў праліўны.(А. Жук). 

Не трэба плакаць, нават калі за плячыма вялікае гора (І. Новікаў). 

Хораша адпачываць летам у вёсцы, у прыватнасці калі год ураджайны на 
грыбы і ягады. 
Ён прыехаў у горад, каб пахадзіць па тэатрах, а таксама каб наведаць 
сваіх родзічаў. 
Я даведалася пра выстаўку позна, а іменна калі яна ўжо закрылася. 
Я плыў на імклівым кацеры ўздоўж марскога берага і ўсё глядзеў на 
зялёныя горы, вяршыні якіх ахутвала імгла, падобная на дым (Я. Брыль). 

Жыта, на сцяблах якога дзе-нідзе яшчэ зіхацелі кроплі расы, было ў многіх 
мясцінах здрасавана (І. Мележ). 

 

4. У складаназалежных сказах могуць ужывацца складаныя паводле саставу 

злучнікі: нягледзячы на тое што, дзякуючы таму што, замест таго каб, 

у выпадку калі, у той час як, дзеля таго каб, для таго каб, таму што, па 

меры таго як, пасля таго як і інш. 

 Злучнікі могуць уваходзіць цалкам у даданую частку, і тады коска 

ставіцца перад злучнікам у поўным яго складзе. 

Напрыклад: 

У хаце холадна, таму што на дварэ мароз (З. Бядуля).  

Блецька прыкладаў усе свае сілы, дзеля таго каб хутчэй збыліся яго 
жаданні (К. Чорны).  

Усё ж час здаваўся нам бясконца доўгім, нягледзячы на тое што ў 
дарозе мы амаль не змаўкалі (А. Жук).  

Часта прыходзілася спыняцца, таму што дарога была несамавітая (І. 

Мележ). 

Бабка была спагадлівая да чужога гора, таму што сама перажыла 
шмат пакут і нягод (Ю. Пшыркоў). 

Аднак складаныя злучнікі могуць расчляняцца, калі адбываецца лагічнае 

выдзяленне іх першай часткі. У такім выпадку коска ставіцца перад другой 

часткай састаўнога злучніка, а першая ўключаецца ў склад галоўнай часткі. 

Напрыклад: 

Я гэту мову ўзяў таму, што зашмат у ёй было гаротных песень (М. 

Танк).  

Я вярнуся затым, каб засведчыць усім вернасць марам сваім, як жыццё, 
маладым (А. Куляшоў).  

Нягледзячы на тое, што давялося несці на плячах тол і боепрыпасы, 
адстаючых не было (І.Мележ). 

Дзякуючы таму, што лета было вельмі гарачае і сухое, спатрэбілася 
паліваць кожнае дрэва (Х. Лялько). 



Можа нават таму, што навокал было многа прастору, хлопцу раптам 
стала няўтульна (І. Чыгрынаў). 

Перад тым, як ісці ў поле, яна прыбірала ў хаце, мыла падлогу, лавы (Б. 

Сачанка).  

Малады патрыёт пакляўся біцца з ворагам да таго часу, пакуль родная 
зямля не будзе ачышчана ад фашысцкай погані (К. Крапіва). 

У калгасе створаны ўсе ўмовы для таго, каб атрымаць высокі ўраджай 

(Звязда).  

 

5. Злучнікі у той час як, па меры таго як, перад тым як, для таго каб, 

калі даданая частка стаіць перад галоўнай, звычайна не расчляняюцца. 

Напрыклад: 

У той час як ужо добра сцямнела, да нас завітаў Віташкевіч (В. 

Карамазаў). 
 Па меры таго як байцы паглыбляліся ў глыб лесу ці гушчару, часта 

прыходзілася спыняцца (І. Мележ). 

 Перад тым як завіраваць, выбіўшыся з цяснін зямлі, вада толькі 
сочыцца (Ц. Гартны).  

З той пары як пайшлі на аблаву, цягнецца іх паляванне да сённяшніх 
дзён (А. Куляшоў).  

Для таго каб праца давала плённыя вынікі, трэба прывучаць да сталых 
і сур’ёзных адносін да яе з малых гадоў (Я. Колас). 

Заўвага. Члянімасць злучніка у той час як адбываецца часцей тады, 

калі ўзмацняецца яго часавае значэнне. Такія сказы блізкія да сказаў са 

злучнікам калі (у той час, як = калі). Параўн.: Грыбы па-сапраўднаму 
пачынаюць расці ў той час, як жыта выкідвае колас (Я. Сіпакоў). Я 
вярнуўся дахаты якраз у той час, як ўжо зусім сцямнела (І. Шамякін) і 

Грыбы па-сапраўднаму пачынаюць расці ў той час, калі жыта выкідвае 
колас. Я вярнуўся дахаты якраз у той час, калі ўжо зусім сцямнела. 

 
6. У складаназалежным сказе з некалькімі даданымі часткамі даданыя 

часткі аддзяляюцца коскамі на аснове агульных правіл: галоўная частка 

аддзяляецца ад даданай (незалежна ад месца ў сказе), кожная наступная 

даданая частка аддзяляецца ад папярэдняй. 

 Схемы: 

[         ], (калі      ), (калі     ), (калі      ). 
(Калі      ), [        ], (калі     ), (калі      ). 
[     ,(калі     ), (калі      ), (калі      ),    ]. 
[     ,(што     ),    ], (дзе      ), (калі      ). 
[      ],(каб     , (што   ), (што      ),     ). 

Напрыклад:  

[Я не знаю месяца больш за май шчаслівага], калі пушчы цешацца з 
гоману шумлівага, калі вербы ніцыя рвуцца ўвысь галінамі, калі скрозь 
пшаніцаю пахне над далінамі... (П. Глебка). 



[Я змалку зведаў], як гамоняць рэкі, як ціха плачуць вербы над вадой (П. 

Прыходзька). 

[Толькі чалавек/, які вельмі добра ведае мясцовасць, /стоячы на пагорку 
пасярод разлеглага шэрага ржышча, мог разгадаць], дзе ўзвышаліся 
калісьці дубы, цягнуліся купы лазняку, града алешніку, дзе, нарэшце, стаялі 
хаты хутаранцаў (І. Навуменка). 

Калі шануем тую мову, якую продкі збераглі, [скажы на ёй такія 
словы], каб у вяках яны жылі (Ю. Свірка). 

[Толькі па дзвюх абгарэлых бярозах/, што калісьці стаялі перад хатай, 
/стары пазнаў месца], дзе пражыў усё сваё доўгае жыццё (І. Шамякін). 

Калі ўвайшлі на двор, [маці адразу заўважыла], што Алёшкі няма дома, 
бо на дварэ быў непарадак (А. Якімовіч). 

[Я хацеў бы], каб промень кожны/, што дорыць сонца вясеннім днём, 
што азарае сцяг пераможны, /заўсёды ў сэрцы палаў святлом. (Танк). 

[Поспехі сучаснай беларускай літаратуры, як не раз адзначаў Мележ, 
маглі быць значна большыя], калі б пісьменнікі глыбей усведамлялі сваю 
адказнасць за справу, якой сябе прысвяцілі, калі б працавалі ў літаратуры 
з большай мужнасцю, сумленнасцю і самаадданасцю, калі б усе да канца 
зразумелі, што ў мастацкай творчасці паступацца сваімі перакананнямі і 
таргавацца з уласным сумленнем – справа апошняя і безнадзейная, вартая 
жалю і пагарды (Н. Гілевіч). 

 
7. Паміж дзвюма даданымі часткамі, звязанымі пры дапамозе адзіночных 

спалучальных злучнікаў і, ды (у значэнні і) ці размеркавальных ці, або 

(альбо), коска паміж даданымі часткамі не ставіцца. 

Схемы:  

[         ], (калі      ) і (      ). 
[         ], (калі      ) і (калі      ). 
[    , (калі      ) і (калі      ),      ]. 
Напрыклад: 

Глушэц пачынае такаваць на досвітку, калі вакол цёмна і лес яшчэ не 
абудзіўся (В. Вольскі). 

Я люблю пазіраць туды, дзе шумяць каласамі шырокія нівы або 

рассцілаюцца бясконцыя зялёныя лугі (Я. Колас). 

Люблю твае, Нарач, затокі і тоні, як вецер густыя туманы развеіць ці 

снежная пена на хвалях зазвоніць (М. Танк).  
На самай сярэдзіне разліву, дзе праходзіла рэчышча і дзе плынь была 

асабліва хуткая, круцілася невялікая лодка (І. Шамякін). 

Была толькі радасць і турбота, якая мяшалася з гэтай радасцю і з 

якой невядома што было рабіць (І. Мележ). 

Па справах толькі пазнаецца, хто людзям заўсёды прыносіць карысць і 

хто чалавека ў бядзе не пакіне (С. Законнікаў). 

 Гэтыя промні асвятлялі і верх невялічкае гары, якая стаяла перад 
нашай вёскай зусім асобна і якую спрадвеку звалі ўсе Кухтавай гарой (У. 

Дубоўка). 



 

8. Калі аднародныя даданыя часткі, спалучаны паўторнымі спалучальнымі 

злучнікамі і, ды (у значэнні і) ці размеркавальнымі ці, або, коска паміж 

часткамі ставіцца. 

Схемы:  
[         ], (бо     ),  і (     ), і (     ). 
[         ], (бо і     ),  (бо і    ), (бо і     ). 
Напрыклад: 

Цяпла, аднак, вялікага ўжо не чулася, бо і сонца было няяркае, нібы 
астуджанае, і паветра прыкметна ўжо настаялася асеннімі скразнякамі, і 
зямля астыла, страціла цяпло ад першых замаразкаў (Г. Далідовіч). 

Такія нас грэюць словы, дзе б’ецца гарачае шчырае сэрца, і голас душы 
не сціхае, і кожнае слова спявае (Я. Пушча). 

Знаходзячыся ў шпіталі, ён успамінаў, як фашысты напалі на іх 
нечакана, і як яны апынуліся ў акружэнні, і як атраду ўсё ж удалося 
прабіцца да сваіх (І. Новікаў). 

  

9. Калі ў складаназалежным сказе ёсць дзве галоўныя часткі, спалучаныя 

адзіночнымі злучнікамі і, ды (ў значэнні і), ці, або, да якіх адносіццаа 

агульная для іх даданая частка, то коскай галоўныя часткі не 
раздзяляюцца. 

Схемы:  

[         ] і [         ] , (што      ).  
[         ] ці [         ] , (што      ). 

 Напрыклад: 

 Не апалі яшчэ раннія росы і сонца не стала зіяць, як вострыя ў поплаве 
косы вясёла і зычна звіняць (Ц. Гартны). 

Ужо сонца праглядвала праз вяршаліны хвой і пачынала адчувацца 
гарачыня летняга дня, калі настаўнікі падышлі да балота (Я. Колас). 

Калі наступае глыбокая восень, над зямлёй нізка сцелецца туман або 

імжыць дробны дождж (К. Чорны). 

Заўвага. Аднародныя даданыя часткі, звязаныя бяззлучнікавай сувяззю, 

таксама раздзяляюцца коскай: Як павее вецер, скалыхнецца голле, раніцай 
вясёлай ты ідзеш у поле (А. Русак).  

Схема: (як   ), (    ), [         ].  

 
10. У складаназалежным сказе з некалькімі даданымі часткамі пры 

паслядоўным падпарадкаванні можа ўтварыцца збег двух 

падпарадкавальных злучнікаў (ці злучніка і злучальнага слова). Коска 
паміж злучнікамі ставіцца тады, калі пропуск даданай часткі, якая 

пачынаецца другім злучнікам, не парушае структуры астатняй часткі сказа і 

не патрабуе перабудовы галоўнай часткі сказа. 

Праверце. Цяпер стала ясна, /што/, пакуль не зробяць мастоў, /немцы 

ў Вялікі Лес не пакажуць і носа/. (Б. Сачанка). – Цяпер стала ясна, пакуль 
не зробяць мастоў, што немцы ў Вялікі Лес не пакажуць і носа.  Цяпер 



стала ясна (што стала ясна?), што немцы ў Вялікі лес не пакажуць і носа 
(не пакажуць носа як доўга? да  

Схемы: якога часу?), пакуль не зробяць мастоў. 
[         ], (што, (калі      ),       ). 
[         ], (бо, (калі         ),         ). 
Напрыклад: 

Раз і назаўсёды запомні, што, калі нікога няма ў пакоі, не маеш права 
заходзіць (І. Новікаў). 

Каля кастра застаўся праваднік, які, пакуль хлопцы лавілі рыбу, 
прыгатаваў вячэру (К. Кірэенка). 

Я пішу Марынцы, каб, як скончыцца будаўніцтва, вярталася ў Мінск (Т. 

Хадкевіч). 

Дык выходзіць, што, пакуль вы будзеце даказваць адзін аднаму сваю 
правату, я павінна стаяць і слухаць (А. Якімовіч). 

Гэта было так нечакана, што, пакуль я знімаў ружжо з пляча, ад 
кабана і след прастыў (В. Карамазаў). 

Таня ведала, што, каб яна здолела расказаць бацьку, ёй адразу стала б 
лягчэй (І. Шамякін). 

Усё пакінуць след павінна, бо, як пачаўся белы свет, прамень, пясчынка і 
расінка нязменна пакідаюць след (П. Броўка). 

 

11. Калі пасля падпарадкавальнага злучніка (злучальнага слова) стаяць 

парныя злучнікі калі – то, калі – дык, то коска на стыку злучнікаў не 
ставіцца, паколькі пропуск даданай часткі, звязанай злучнікамі калі – то, 
калі – дык парушае структуру сказа і патрабуе яго перабудовы ў цэлым.  

Параўн.: Ён сказаў, што, калі будзе свабодны, вечарам прыйдзе да мяне. 
– Ён сказаў, што вечарам прыйдзе да мяне, калі будзе свабодны і Ён сказаў, 
што калі будзе свабодны, то вечарам прыйдзе да мяне. Спалучыць злучнік 

што з другой часткай парнага злучніка нельга (што то вечарам прыйдзе 
да мяне), парушаюцца стылістычныя нормы літаратурнай мовы. 

Схемы: 

[         ], (што калі   ), (дык         
). 

[         ], (бо калі      ), (то          ).  
Напрыклад:  

Цімох чуў, што калі пачне гаварыць, то заплача ад крыўды, злосці і 
жалю (Я. Колас). 

Невыпадкова Салтыкоў-Шчадрын гаварыў, што калі хоць на хвіліну 
замоўкне літаратура, то гэта будзе раўназначна смерці народа (С. 
Законнікаў). 

Валя сказала брату, што калі ён хворы, то трэба абавязкова выклікаць 
доктара (І. Шамякін). 

Прараб сказаў рабочым, што калі ў час будзе здадзены будаўнічы 
аб’ект, дык атрымаюць прэміі. (М. Стральцоў). 

Старшыня спадзяваўся, што калі не будзе дажджу, то калгас 
датэрмінова закончыць уборку збожжа (М. Чарняўскі). 



Іван адчуваў, што калі ўпадзе ў снег, то, напэўна, далей ужо не ўстане 
(В. Быкаў).  

Думаў я, што калі не здарыцца ў гэты час прымірэння, дык не быць ім  
ужо сябрамі ніколі ( В. Адамчык). 

Адагрэтая за вясну зямля набрала сіл, і зеляніна на ёй расце і шырыцца з 
такой шпаркасцю, што калі прыслухацца, дык уловіш, як выпростваюцца і 
цягнуцца каліўцы ўгору і шасцяць і перашэптваюцца (Т. Хадкевіч). 

 
12. Калі даданыя часткі з сузалежным падпарадкаваннем паясняюць у 

галоўнай частцы аднародныя члены сказа, то даданыя часткі аддзяляюцца 

ад іх коскамі на агульных падставах. 

Схема: [   O, (што  ), O, (што  ), O], (што  ). 

Напрыклад:  

Шкада мне зялёнай нівы, што шуміць у полі, таго дуба, што над 

рэчкай песціцца ў прыволлі (Я. Колас). 

Ён чуў, як узбуджаны гоман стаіць ад відна да відна, і там, дзе 

хвалюецца Нёман, і там, дзе гамоніць Дзвіна (П. Броўка). 

Добрым і сардэчным словам не забудзь ніколі ўспомніць свайго друга-
садавода, што прывіў лясную дзічку, жаўрука, які вясною разбудзіў яе 

пупышкі, дождж, які паіў карэнні, вецер, што гайдаў галіны, пчол, якія 

апылялі цвет ружовы і духмяны, рукі смуглыя дзяўчыны, што плады 

збіралі ўвосень... (М. Танк). 

 

13. У складаназалежным сказе можа ставіцца коска і працяжнік, калі 

сказ пабудаваны ў форме перыяду на мяжы падзелу дзвюх частак – 

павышэння і паніжэння. 

Напрыклад: 

Каб светлым, вясёлым у кожнага дом быў, каб людзі да старасці мірна 
жылі, каб сонца не гасла ад атамнай бомбы(І), – (ІІ) мы будзем змагацца за 
мір на зямлі (П. Прыходзька).  

І людзі, што пшаніцу, жыта сеюць, і сонца, што палеткі саграе, і 
дождж, і вецер, што над полем вее, і аграном, што рана ўстае, і хлебапёк, 
і нават прадаўшчыца; камбайны, элеватары, млыны, і грузавік, што пад 
дажджом імчыцца(І), – (ІІ )ствараюць хлеб для нас усе яны (П. Панчанка). 

 

14. Кропка з коскай ставяцца паміж даданымі часткамі або іх групамі, 

калі яны даволі развітыя і часам маюць свае знакі прыпынку. 
Напрыклад: 

Я хацеў бы ў хаціне тваёй нагасціцца, каб ніколі яе не патрапіў забыць 
я; да таго пра ўсё нагаварыцца з табою, каб твой голас і смех быў заўсёды 
са мною; да таго на тваё хараство наглядзецца, каб не сцерлі твой вобраз 
часы ліхалецця; да таго насвятліць свае вочы вачыма тваімі, каб знайсці 
мог цябе і начамі глухімі (М. Танк). 

 

 



§ 84. Знакі прыпынку ў складаным бяззлучнікавым сказе 
 

У складаных бяззлучнікавых сказах у залежнасці ад сэнсавых адносін 

паміж часткамі, будовы і размяшчэння частак могуць ставіцца коска, кропка з 

коскай, двукроп’е ці працяжнік. 
 
1. Коска ставіцца паміж часткамі складанага бяззлучнікавага сказа, калі 

паміж імі выражаюцца адносіны адначасовасці ці паслядоўнасці і 

вымаўляюцца з пералічальнай інтанацыяй. Паміж часткамі можна ўставіць 

злучнікі і, ды (у значэнні і). Параўн.: Бор стары завые нудна, зашуміць галлём 
лаза (Я. Колас). – Бор стары завые нудна, і  зашуміць галлём лаза. Бор стары 
завые нудна, ды зашуміць галлём лаза. 

Схемы: 

[         ], [         ]. 

[         ], [         ],  [         ]. 

Напрыклад: 

Ціхі вечар у сузор’ях над сялом плыве, засвяціліся агнямі росы на траве 

(А. Русак). 

Кожная травінка мае  свой тут пах, кожная птушынка мае свой узмах 

(П. Прыходзька). 

Беларуская зямліца мяне ўзгадавала, маці ў мове беларускай песні мне 
спявала... (М. Чарот). 

Па затоцы плавалі лодкі, на адной з іх нехта іграў на баяне (М. 
Лупсякоў). 

Не цячэ крынічанька ў лузе пад вярбой, лес там не калышацца цёмнаю 
сцяной (А. Русак). 

Вакол спакойна дрэмле поле, блішчыць у росах сенажаць (А. Бачыла). 

Прасторы нябёсаў зарой палымнеюць, сінеюць азёры, бары зелянеюць, 
гамоняць палеткі, бруяцца крыніцы... (П. Броўка). 

 

2. Кропка з коскай звычайна ставіцца тады, калі часткі бяззлучнікавага 

складанага сказа дастаткова развітыя і маюць свае знакі прыпынку ці 

маюць менш цесную сэнсавую сувязь паміж сабой.  

Схема: [         ]; [         ].       [         ], [         ];  [         ]. 

Напрыклад: 

Жыта вакол густа засцілаў дым, пасвяжэлы вецер гнаў яго клубамі ў 
поле; задыхаючыся, Ляўчук слізгануў па ім позіркам і не ўбачыў нікога (В. 

Быкаў). 

Адшумела лета каласамі, у паплавах зялёных паплыло; журавы на 
поўдзень пад крыламі паняслі ліпнёвае цяпло (А. Куляшоў). 

Дробны дождж сячэ, ліецца; вецер злосна ў хату рвецца, у полі стогнам 
аддаецца... (М. Багдановіч) 

Мінулі завеі, панурыя дні; гараць на ўсходзе зарніцаў агні (М. Танк). 



На развітанне яна моцна паціснула мне руку; далонь яе была шурпатая, 
мазолістая – жанчына не цуралася любой працы (І. Шамякін). 

Балоты канчаліся; дарога пашыбавала на горку; калёсы цяжка пакаціліся 
па жоўценькім пясочку (К. Чорны). 

 
3. У бяззлучнікавым складаным сказе ставіцца двукроп’е : 

 

1) калі другая частка ўказвае на прычыну таго, пра што гаворыцца ў 

першай; паміж часткамі можна ўставіць злучнікі бо, таму што. Параўн.: 

Пакарацелі дні: позна світае, рана змяркаецца (А. Шкляр). – Пакарацелі дні, 
бо позна світае, рана змяркаецца (А. Шкляр). Пакарацелі дні, таму што 
позна світае, рана змяркаецца (А. Шкляр). 

Схема: [         ]: [         ]. 

Напрыклад: 

У лесе гнілі пры самай дарозе сыраежкі, бабкі: іх не было каму браць 

(Б.Сачанка). 

Раптам аўтобус сцішыў ход: на дарозе стаяў чалавек з паднятай рукой 
(Я. Скрыган). 

Вясне так хочацца прысесці на сакавітую траву: каштанаў факельнае 
шэсце ёй закружыла галаву (П. Панчанка). 

На падворку парадак: усё прыбрана, дагледжана (М. Ракітны). 

Луг скасілі, але зграблі не ўсюды: перашкодзілі дажджы (У. Коваль). 

Мы з удзячнасцю ўспамінаем добрае імя і талент Міхася Чарота: ён 
стаяў пры вытоках нашага жыцця і барацьбы (М. Лужанін); 

2) калі другая частка раскрывае змест першай; паміж часткамі можна 

ўставіць словы а іменна ці злучнікі што, як. Параўн.: У народзе кажуць: хлеб 
– усяму галава (М. Чарняўскі). – У народзе кажуць (а іменна што?): хлеб – 
усяму галава. У народзе кажуць, што хлеб – усяму галава. 

Схема: [         ]: [         ]. 

Напрыклад: 

Алеся Пальчэўскага ўвесь час турбавала адно: улавіць самабытную 
праўду ў кожным чалавеку, з’яве, у самім сабе (У. Юрэвіч). 

Я верыў: шляхам маіх перамог са мною ідзе дарагі чалавек (П. Глебка). 

Я па ўсіх прыкметах бачу: будзе добры ўраджай (П. Броўка). 

Кажуць: на чужое не квапся (Т. Хадкевіч). 

Па сакрэту чуў я чутку: пасадзілі Лыску ў будку (К. Крапіва). 

Рэч вядомая: яму трэба пабачыць панну Ядвісю (Я. Колас). 

Дзятлы заняты звычайнай работай: яны шукаюць у кары на абед 
чарвякоў (А. Якімовіч); 

3) калі другая частка дапаўняе першую, у якой выказнік выражаны 

дзеясловам са значэннем думкі, перажывання, успрыняцця; паміж часткамі 

можна ўставіць словы і бачу (убачыў) што; і чую (пачуў) што; і адчуваю 

(адчуў) што, заўважыў што і пад. Параўн.: Азірнуўся дзядзька Марцін: нікога 
не відаць (Я. Колас). – Азірнуўся дзядзька Марцін і бачыць, што нікога не 
відаць. 



Схема: [         ]: [         ]. 

Напрыклад: 

Я падняў галаву і ўбачыў: над мястэчкам стаяла цёмная хмара з 
папяловымі краямі (В. Адамчык). 

Прыслухаешся: рана, ледзь чуваць шуміць вада на грэблі пад мастком (М. 

Танк). 

Мы адчулі: вяртаюцца птушкі дадому (К. Кірэенка). 

Толькі цяпер сцяміў Вадзік: кручок зачапіўся за лодку (М. Гамолка). 

Хлопец адразу зразумеў: пятух быў дзесьці тут (А. Васілевіч). 

Людзі ведалі: дзесьці далёка ад іх ідзе вайна (У. Карпаў). 

Азірнуўся па баках, аж бачу: у садку паміж кустоў агрэсту, парэчкі і 
маліны мільгае нешта белае (Р. Няхай). 

Кандрат Назарэўскі ўвайшоў у хату і ўбачыў: кравец і каваль гралі на 
скрыпках, дзяўчаты і хлопцы танцавалі (К. Чорны). 

Іван кінуўся ўбок, да маладой ялінкі, і, прыгнуўшыся, выглянуў між галін: 
цераз бугор, мільгаючы ў траве палавою спіной, па ягоных слядах імчалася 
аўчарка (В. Быкаў). 

Заўвага. Двукроп’е ставіцца паміж часткамі бяззлучнікавага сказа і тады, 

калі дзеясловы са значэннем успрыняцця, думкі, перажыванняў адсутнічаюць, 

але ў кантэксце яны падразумяваюцца: Падбягаю: ляжыць каля дрэў у баку ад 
гарматы... Зарудны! (А. Куляшоў) Устала дачушка: пажата ўсё жыта (А. 

Куляшоў); 

4) калі першая частка з’яўляецца абагульняльнай да наступных. 

Схема: [O         ]: [         ],  [         ]. 

Напрыклад: 

Усё навокал было знаёмае і звычайнае: даверліва шапацелі грушы, 
дрымотна чарнелі на могілках купы вербаў і акацый, шарэў ледзь відна ў 
цемры туман на балоце (І. Мележ). 

Усё нібы змянілася ўвачавідкі: рунь пагусцела, стала больш красак нап 
ўзмежку (В. Быкаў). 

Шаша поўнілася вялікім рухам: чулася ржанне коней, бразгала жалеза 
колаў, няспынна гулі машыны, абганяючы вялікі абоз (М. Лынькоў). 

Вуліца жыве вячэрнімі шолахамі і гукамі: скрыпнуў калодзежны 
журавель, на другім канцы вёскі пралескаталі калёсы, недзе брэша сабака (І. 
Навуменка). 

Усё навокал было па-раненйшаму: глуха шумеў лес, нізка над зямлёй плылі 
хмары (С. Александровіч); 

5) калі другая частка змяшчае прамое пытанне. 

Напрыклад: 

Ты скажы мне, цьма глухая: доўга будзеш ты ляжаць? (Я. Колас). 

Аднаго толькі я не помню: як сабака мог  цябе ўкусіць? (М. Лобан). 

Моцна спіць дзіцятка: што ж яно зараз сніць? (В. Вітка). 

Цяжка было старым расставацца з дачкою: калі ўжо сустрэнуцца, калі 
яна прыедзе зноў? (А. Кулакоўскі). 

 



4. У бяззлучнікавым складаным сказе ставіцца працяжнік: 

 

1) калі першая частка сказа ўказвае на ўмову ці час дзеяння, пра якое 

паведамляецца ў другой частцы; паміж часткамі можна падставіць злучнікі 

калі, калі – то. Параўн.: Пасееш у пару – будзеш мець хлеба гару (Прыказка). 
– Калі пасееш у пару, будзеш мець хлеба гару. Калі пасееш у пару, то будзеш 
мець хлеба гару. 

Схема: [         ] – [         ]. 

Напрыклад: 

Запяеш па душы, дасі ўцехі гасцям – поўны гуслі насыплю дукатаў (Я. 

Купала). 

Няма лесу – няма жыцця (А.Чарнышэвіч). 

Загараецца зара – гасне ноч над зямлёй (А. Бялевіч). 

Сокалу крылы абрэзаць – сокал не будзе лятаць (А. Александровіч). 

Вецер загуляе – хвойнік, лозы гнуцца (Я. Колас). 

Прыйшоў Пятрок – апаў лісток, прыйшоў Ілья – апала два, прыйшла 
Прачыстая – увесь лес ачысціла (Прыказка). 

Жураўлі ляцяць высока – зіма яшчэ далёка (Прыказка); 

2) калі другая частка паказвае на вынік таго, пра што гаворыцца ў 

першай частцы; у сказ можна ўставіць словы значыць, таму, і таму. 

Параўн.: Ранак луг расой купае – дзень гарачы будзе (А. Бялевіч). – Ранак 
луг расой купае – значыць дзень гарачы будзе. Ранак луг расой купае – 
таму (і таму) дзень гарачы будзе. 

Схема: [         ] – [         ]. 

Напрыклад: 

Гаспадарка ў яе невялікая – бабуля спраўлялася адна (Я. Сіпакоў). 

Збожжа добра паспела  – трэба тэрмінова жаць (М. Гіль). 

Наша жыллё – нам і берагчы (І. Шамякін). 

За ноч усе адпачылі – можна зноў брацца за работу (Т. Хадкевіч). 

Ключ згубіў – ламай дзверы (М. Гамолка); 

3) калі змест частак супрацьпастаўляецца; паміж часткамі можна ўставіць 

супастаўляльныя злучнікі а, але. Параўн.: Гультай за работу – мазоль за руку 

(Прыказка). – Гультай за работу, а мазоль за руку. 
Схема: [         ] – [         ]. 

Напрыклад: 

Мы ўжо не просім міласці ў прыроды – прырода моліць літасці у нас (С. 

Грахоўскі). 

Ён пастукаў у акно – з хаты ніхто не абазваўся (К. Чорны). 

Дождж мочыць – сонца сушыць (Прыказка). 

Хацеў сказаць – не хапіла адвагі (В. Адамчык). 

На дварэ паліла сонца – у доме было прахладна (Я. Брыль). 

Ён госць – я гаспадар; 
4) калі змест частак параўноўваецца; паміж часткамі можна ўставіць 

злучнікі быццам, як быццам, як. Параўн.: Слова сказаў – сякераю адсек 

(Прыказка) -- Слова сказаў, быццам (як быццам) сякераю адсек. 



Схема: [         ] -- [         ]. 

Напрыклад: 

Слова скажа – салавей пяе (А. Якімовіч). 

Каса не косіць – каса брые (Я. Колас). 

Рукой павядзе – лебедзь плыве (А. Бачыла); 

5) калі паміж часткамі выражаецца хуткая змена падзей; нечаканы ці 

раптоўны вынік; паміж часткамі можна ўставіць супастаўляльны злучнік і. 

Параўн.: Грымнуў гром у глухім каменні – дуб у Свіслач зваліўся знямелы (А. 

Русак) – Грымнуў гром у глухім каменні – і дуб у Свіслач зваліўся знямелы. 
Схема: [         ] – [         ]. 

Напрыклад: 

Бліснула маланка – стала ўраз светла (В. Карамазаў). 

Цеплынёй вясна дыхнула –засінелі кветкі (З. Бядуля). 

Зазвінела піла – застагнала сасна (С. Александровіч). 

Ледзь раса падзе да долу – поўна поле галасоў (П. Броўка). 

Хлопец апаласнуў халоднай вадой твар – сон як рукой зняло (Г. Далідовіч). 

Адзін момант – у дзвярах ужо стаяў Алесь (У. Караткевіч). 

Прайшоў месяц, другі – раптам мне прыходзіць пісьмо з рэдакцыі (А. 

Пальчэўскі). 

Нечакана мужыкі з тапарамі з’явіліся — лес зазвінеў, застагнаў, 
затрашчаў (Х. Лялько). 

Не прайшло і хвіліны – абдымалі суседзі паланянку-дзяўчыну (П. Броўка); 

6) калі апошняя частка з’ўляецца абагульняльнай да папярэдніх; перад 

апошняй часткай можна ўставіць словы гэта, усё гэта (пры адсутнасці іх ў 

другой частцы сказа). Параўн.: Уночы звінелі пілы, стукалі сякеры – танкісты 
будавалі пераправу (І. Мележ). – Уночы звінелі пілы, стукалі сякеры – гэта  

танкісты будавалі пераправу. 
Схемы: 

[         ],[         ] – [O        ]. 

[         ], [         ],[         ] – [O       ]. 

Напрыклад: 

Жылі разам у палатках, працавалі ў адным катлаване – усё гэта 
здружыла і нават, здавалася, зрадніла навасёлаў (С. Грахоўскі). 

Патрэскваў касцёр, ляцелі ўгару іскры – усё гэта злівалася ў прыгожую 
музыку (Я.Сіпакоў). 

Пад поўдзень выбівалася з туману сонца, трава і дрэвы яснелі, неба 
ўзнімалася вышэй – усё гэта абяцала цёплы восеньскі дзень (Р. Сабаленка); 

7) калі другая частка выражае дадатковае паведамленне і пачынаецца 

словамі гэта, то, так, такі. 

Схема: [         ] – [         ]. 
Напрыклад: 

Я чую ўсплёскі возера – гэта сом спудзіў шчупака (У. Ягоўдзік). 

Скардзіцца ён не будзе – гэта я цвёрда ведаў. (І. Шамякін). 

Месяц быццам на вяроўцы спускалі зверху – такі ён быў блізкі, вялікі (А. 

Бельскі). 



Кожны чацвёрты загінуў – так падлічаны нашы страты (Я. Брыль). 

І разгарэлася ігрышча – даўно такога  не было (Я. Колас).  

Вузкія вуліцы, маленькія драўляныя дамы – такім быў Мінск у пачатку ХХ 
стагоддзя (М. Ермаловіч). 

 
6. Зрэдку ў бяззлучнікавых складаных сказах могуць ставіцца коска і 

працяжнік як адзіны знак прыпынку. Гэты знак прыпынку ставіцца тады, калі 

другая частка сказа мае далучальнае значэнне: Белы конь стукнуў звонкай 
падковай, – гарцаваць выязджае Мароз (В. Таўлай). То не струны звіняць 
галасістыя, – зашумела жытцо каласістае (М. Машара). 

Таксама коска і працяжнік у бяззлучнікавым сказе ставіцца на мяжы 

павышэння і паніжэння голасу, калі сказ пабудаваны ў форме перыяду: 

Меднастволы, як выліты, высіцца бор, зацвітае на ўзлессі блакітны чабор, 
заглядзелася сонца ў люстра азёр(І)

, – (ІІ )гэта ты, мая Беларусь (П. Панчанка). 

 

§ 85. Знакі прыпынку ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі 
 

1. Паміж часткамі складанага сказа з рознымі відамі сувязі знакі 

прыпынку ставяцца па правілах, прадугледжаных для складаназлучаных, 

складаназалежных і бяззлучнікавых складаных сказаў. 

Напрыклад: 

Фурманка пайшла спакайней, і Ляўчук усеўся трошкі зручней – пасунуўся, 
каб не навальвацца на нерухомае сцягно дэсантніка (В. Быкаў). Схема: [       ], і 
[      ], (каб           ). 

Не раз было: з далёкай далі к сваёй вярталіся зямлі яны, каго ўжо не 
чакалі, па кім і слёзы пралілі (А. Бачыла).  

Схема: [   ]: [   ], (каго           ) , (па кім             ). 

На ўзгорках стаяць дубы, а ў зарэчнай далечы сінее лес, злева з-за 
хмызнякоў выглядаюць стрэхі хат (І. Шамякін). 

Схема: [      ], а [         ],[           ]. 
Шуміць палын на полі Куліковым, маўчыць каменне полацкіх званіц, а ў 

памяці світае тое слова, што выцекла ў жыцці з адных крыніц (С. 

Законнікаў). 

 Схема: [      ],[      ], а [       ],(што       ). 

Мне толькі дзіўна было: як гэта дазнацца, дзе тая пасцель, куды 
кладзецца сонца адпачываць (І. Грамовіч). 

 Схема: [         ]:[         ],[ (дзе      ), (куды      ). 
 Над ракой усплывае туман, набліжаецца стомлена ціша, і ні слёз, ні 

тугі, ні жаданняў няма – ноч у казках сваіх закалыша (П. Глебка). 

Схема: [       ],[         ], і [          ] – [          ]. 

І як толькі сонца ў барадзе сівеючай азалоціць першы серабрысты снег, і 
як толькі вецер раніцой за пазухай казытаць мяккімі пальцамі пачне, -- дзед 
прачнецца спуджаны, паглядзіць на возера – усе зоры выпіў, вылавіў шчупак 

(М. Танк). 

Схема: і (як    ), і (як     ), – [     ] – [     ]. 



 
2. Пры збегу злучальнага і падпарадкавальнага злучнікаў (ці злучальнага 

слова) коска ставіцца паміж імі тады, калі злучальны злучнік служыць для 

сувязі двух простых частак (прычым пасля даданай часткі не ўжываецца 

другая частка парнага злучніка). Як правіла, даданую частку з 

падпарадкавальным злучнікам (злучальным словам) можна апусціць ці 

пераставіць у іншае месца без парушэння структуры сказа. Параўн.: 

Дзеравяная сцяна аддзяляла кватэру Лабановіча ад школьнае залы, і, каб 
папасці туды, трэба было адчыніць нізкаватыя дзверы (Я. Колас). -- 
Дзеравяная сцяна аддзяляла кватэру Лабановіча ад школьнае залы, і трэба 
было адчыніць нізкаватыя дзверы ( для чаго? з якой мэтай?), каб папасці 
туды. 

Схемы: 

[         ],  [і, (каб      ),   

 ]. 

[         ],  [а, (каб      ),    ]. 

Напрыклад: 

Сёння я павінна вярнуцца з працы рана, і, калі патрэбна будзе, мы 
справімся з’ездзіць за горад (М. Стральцоў). – (Сёння я павінна вярнуцца з 
працы рана, і мы справімся з’ездзіць за горад). 

Пот заліваў вочы, але, каб не выдаць сваёй слабасці, хлопец не кідаў 
вёслаў (І. Шамякін). – (Пот заліваў вочы, але, хлопец не кідаў вёслаў). 

А жанчына ўсё гаварыла і гаварыла пра свае няшчасці, і, хоць словы яе 
былі прывычнымі, у Наталлі Пятроўны ад іх раптам заныла сэрца (І. 

Шамякін). – (А жанчына ўсё гаварыла і гаварыла пра свае няшчасці, і ў 
Наталлі Пятроўны ад іх раптам заныла сэрца). 

На паваротах машыну заносіла амаль да краёў дарогі, і, каб яна не 
разбілася аб металічную агароджу, Максім вырашыў з’ехаць і стаць на 
абочыне (М. Гіль). – (На паваротах машыну заносіла амаль да краёў дарогі, і, 
Максім вырашыў з’ехаць і стаць на абочыне). 

Возера пакалыхвала свае хвалі, і, каб пачуць іх шум, трэба было дужа 
ўважліва прыслухоўвацца да гамонкі дробных хваляў, што, як срэбра, 
пераліваліся на сонцы (Я. Колас). – (Возера пакалыхвала свае хвалі, і трэба 
было дужа ўважліва прыслухоўвацца да гамонкі дробных хваляў). 

Лёгка, добра было на душы, і, калі б не клопат, выкліканы тым 
незвычайным заданнем, якое я атрымаў, можна было б цалкам аддацца 
сузіранню таго, як хораша шугала ў прасторах маладая вясна (Р. Сабаленка). 

– (Лёгка, добра было на душы, і можна было б цалкам аддацца сузіранню). 

Заўвага. Калі даданую частку пры збегу злучальнага і 

падпарадкавальнага злучніка апусціць ці пераставіць у іншае месца 

немагчыма, тады коска паміж злучнікамі не ставіцца: Тыя, хто прыйшоў у час, 
паехалі на машыне, а хто спазніліся, пайшлі пешкам (І. Шамякін). Ён 
спакойны і калі заўзята працуе, і калі адпачывае. 

 



3. Пры збегу злучальнага і падпарадкавальнага злучнікаў коска паміж імі 

не ставіцца, калі пасля даданай часткі ўжываецца другая частка парнага 

злучніка то, дык. Коска ставіцца толькі перад другой часткай парных 

злучнікаў калі – то, калі – дык. 

Напрыклад: 

Трэба даказаць усім, што ён сваіх слоў на вецер не кідае, і калі думаюць 
аб ім людзі, што ён – адшчапенец, што з яго толку не будзе, то памыляюцца 

(Я. Колас). 

Схема: │ [      ], (што    )│, і │ ( калі    ), (што    ), [то    ] │.  

Турсевіч пісаў, што ён надумаўся паступаць у настаўніцкі інстытут, і 

калі Лабановіч будзе праводзіць лета ў сваёй школе, дык ён ахвотна прыехаў 
бы туды на гэты час, каб рыхтавацца ў інстытут (Я. Колас). 

Схема: │ [      ] , (што   ) │, і │ ( калі   ), [ дык      ], (каб      ) │. 

Яму нічога больш было не трэба, і калі б ён цяпер што і хацеў, дык гэта – 
лусту матчынага хлеба (З. Астапенка). 

Схема: │ [      ] │, і │( калі   ), [ дык      ] │. 

Заўвага. У пачатку сказа не раздзяляюцца коскай злучальны і 

падпарадкавальны злучнік: А калі што, прыходзь начаваць да мяне...А калі 
ўзышло сонца, мы рушылі ў паход... І калі верыць сіноптыкам,  заўтра павінна 
наступіць пацяпленне...І хоць надвор’е палепшылася, небяспека засусе не 
мінавала... 

 
 

ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ ПРЫ ПРОСТАЙ МОВЕ І ЦЫТАТАХ 
 

§ 86. Знакі прыпынку пры простай мове 
 

Простая мова, г. зн. выказванне, мова іншай асобы, уключаная ў аўтарскі 

тэкст і ўзноўленая даслоўна, афармляецца двума спосабамі. 

1. Калі простая мова падаецца ў адзін радок (у падбор), то яна 

заключаецца ў двукоссе: “Стой, брат Алесь, -- спыніўся Лабановіч, 
захоплены спакоем раніцы і хараством таго, што было навокала. – Ты 

паглядзі, што за слаўнота! ” (Я. Колас). 

 

 2. Калі простая мова пачынаецца з абзаца, то перад ёй ставіцца 

працяжнік (двукоссе адсутнічае). Такое афармленне простай мовы пашырана ў 

творах мастацкай літаратуры.: Васіль пачуў, што Ганна дрыжыць. 
– Холадно? 
–Аг-ге... 
– Хадзем у гумно. Зацішней там. 
– Не трэба. Хутка дад-дому... 
– Пакуль тое (І. Мележ). 

 

Двукоссе пры простай мове  



Простая мова можа займаць любое месца ў адносінах да слоў аўтара, ад 

чаго і залежыць яе афармленне на пісьме. 

 

1. Калі простая мова (П,п) знаходзіцца пасля слоў аўтара (А,а), то пасля іх 

ставіцца двукроп’е, а простая мова бярэцца ў двукоссе і пішацца з вялікай 

літары. У канцы простай мовы ў адпаведнасці з інтанацыяй ставяцца 

пытальнік, клічнік, шматкроп’е ці кропка. Пры гэтым перад закрывальным 

двукоссем ставяцца пытальнік, клічнік, шматкроп’е, а кропка – пасля двукосся 

(пры ўказанні ў дужках аўтара сказа кропка ставіцца пасля дужак). 

Схема: 1) А: “П ?” 2) А: “П !” 3) А: “П ...” 4) А: “П ”. 

Напрыклад: 

Голас полем пракаціўся, у бары аддаўся: “А дзе ж тая крынічанька, 

што голуб купаўся?” (М. Багдановіч). 

Я моцна крычу сонцу: “Добры дзень!” (Я. Колас). 

Юрка агледзеўся наўкол і прыцішана стаў клікаць хлопцаў: “Ідзіце, ідзіце, 

не бойцеся, тут жа нікога няма...” (Я. Брыль). 

Просіць дачка маці: “Раскажы мне казку” (В. Вітка). 

Прынёс дудку Алесь, падае дзеду, а ён: “У вядро, унучак, у вядзерца 

ўсунь, тады яна не так загаворыць” (Ф. Янкоўскі). 

 

 2. Калі простая мова стаіць перад словамі аўтара, то пасля яе ставіца 

коска (або пытальнік, клічнік ці шматкроп’е) і працяжнік; словы аўтара 

пачынаюцца з малой  літары. 

Схема: 1) “П ”, – а.  2) “П ?” – а. 3) “П !” – а. 4) “П ...” – а.  

Напрыклад: 

“Няма нікога дома”, – катэгарычна адказаў хлапчук (П. Пестрак). 

 “Ну як жа, кумка, маецца? ” – кума ў кумы пытаецца (К. Крапіва). 

“ЗдароўМіхась!” – і Язэп кінуўся абдымаць Міхася (І. Мележ). 

“Колькі тут сілы, хараства, прыгажосці...” – сказаў хлопец (В. 

Хомчанка). 

 

3. Пры разрыве простай мовы словамі аўтара знакі прыпынку ставяцца ў 

залежнасці ад месца разрыву. 

Калі словы аўтара раздзяляюць простую мову там, дзе не павінна быць 

ніякага знака прыпынку або павінна стаяць коска, то словы аўтара 

выдзяляюцца з двух бакоў коскамі і працяжнікамі; другая частка простай мовы 

пачынаецца з малой літары. 

Схема: “П, – а, – п”.  

Напрыклад: 

“Ты, Грышка, – павучаў унука дзед, – павінен быць такім, каб цябе 

паважалі твае таварышы, каб яны цябе любілі, тады табе нічога не будзе 

страшна!” (М. Паслядовіч). 

“Не, Сцяпан, – сказаў я сам сабе, – тут табе не месца, цябе машына 

чакае” (І. Гурскі). 



“Сказаць, не кепска тут хлапчыне, –  прамовіць часам гаспадыня, – а ў 

ўсё ж дамок свой моцна цягне, і кожны к матцы сваёй прагне” (Я. Колас).  

“За ляском, – гаворыць старшыня, – прыдатнае месца для будаўніцтва 

фермы” (У. Краўчанка). 

Заўвага: Калі пасля першай часткі простай мовы стаіць шматкроп’е, то 

перад словамі аўтара ставіцца толькі працяжнік, а коска не ставіцца: “Пэўна, у 

гаспадыні прыпадак... –  падумала Маша, – ці з мужам пасварылася...”  (А. 

Бялевіч) Схема: “П... – а, – п”.  

 

4. Калі словы аўтара перарываюць простую мову там, дзе павінна стаяць 

кропка, то перад словамі аўтара, якія пачынаюцца з малой літары, ставіцца 

коска і працяжнік, пасля слоў аўтара ставіцца кропка і працяжнік. Другая 

частка простай мовы пішацца з вялікай літары.  

Схема: “П, – а. – П” . 

Напрыклад:  

“Маладзец Вася, – падумаў Баталаў. – Які ён маладзец!” (А. Асіпенка). 

“Трэба назад, – сказаў ездавы.-- А то і каня ўтопім, і гэта... Дый самі” 
(В. Быкаў). 

“Крывёнак, пабудзі Папова, – загадвае старшы сяржант, варушачы 
вусамі. – Я да камбата” (В. Быкаў). 

“Зараз пойдзем, – сказаў Антон. – Давай руку, уставай, пагрэй ногі” (В. 

Быкаў). 

Калі ж словы аўтара перарываюць простую мову там, дзе павінна стаяць 

пытальнік, клічнік ці шматкроп’е, то перад словамі аўтара гэтыя знакі 

захоўваюца, пасля іх ставіцца працяжнік; другая частка простай мовы пішацца 

з вялікай літары. 

Схемы: 1) “П? – а. – П” . 2) “П! – а. – П” . 3) “П... – а. – П” . 

Напрыклад:  

“Не было яшчэ нашых? – спытаўся сяржант. – Відаць, яшчэ ў акопах 

ваююць...” (І Навуменка).  

“Цікава, што тут за хлопцы? – думаў Руневіч, ідучы перад вахманам. – 
Можа, знаёмыя ёсць або з нашага боку. Дзе там угадаеш!..” (Я. Брыль). 

“Брашы ж, брашы, мілы сабачка! – падумала Зоська. – Брашы. Можа, 

цябе пачуюць...” (В. Быкаў). 

“Давай едзь! – прыспешыў Брытвін. – Мы чакаем. А тады дамовімся” 

(В. Быкаў). 

“Загадка... Туман... – задуменна прамовіў міліцыянер. Ён пільна паглядзеў 
на Ганну. – Е адна здагадка, і вельмі простая. Што Дзяцел Васіль... сам... 

чакаў іх!” (І. Мележ). 

“Вы ведаеце, пане Карнач, што я ... – пачаў палонны, зверху, 
прыплюшчыўшы светлыя вочы пад навіссю саламяных брывей. – Ну, так, вы 

ведаеце, што я ўжо раз уцякаў. І я хачу, як і дагэтуль хацеў, аднаго – 

дадому” (Я. Брыль). 

 



5. Калі ў словах аўтара ёсць два выказнікі, адзін з якіх адносіцца да другой 

часткі простай мовы, то пасля слоў аўтара ставіцца двукроп’е і працяжнік; 

другая частка простай мовы пішацца з вялікай літары. 

Схемы: 1) “П, – а: – П” . 2) “П? – а: – П” . 3) “П! – а: – П” . 

Напрыклад:  

“Дзякуем за ўсё вам, шаноўная Лідзія Іванаўна, – за ўсіх адказаў хлопец і 
тут жа дадаў: – Мы да вас з просьбай. Ці не дазволіце нам пераначаваць у 

вас яшчэ адну ноч?” ( І. Навуменка). 

 “Што самае галоўнае было ў маім жыцці? – пытаецца у сябе Васіль 
Сухамлінскі і дае вычарпальны адказ: – Любоў да дзяцей” (В. Вітка). 

“Папаўся! – адразу зразумеў Сяргей і тут жа насцеражыўся: – А Клава? 

Што з ёю?” (І. Мележ). 

 

6. Калі простая мова знаходзіцца ў сярэдзіне слоў аўтара, то перад ёй 

ставіцца двукроп’е, а сама мова пішацца з вялікай літары і бярэцца ў двукоссе. 

У канцы простай мовы ставіцца адпаведны знак прыпынку (пытальнік, 

клічнік, шматкроп’е) і працяжнік, а наступнае слова аўтарскай мовы пішацца з 

малой літары. 

Схема:  

А: “П” , – а. 

А: “П ?” – а. 

А: “П!”  – а. 

А: “П...” – а. 

Напрыклад: 

Маці сказала: ”Збіраецца на дождж”, – і пачала ўглядацца ў чорную 
хмару, якая насоўвалася з боку лесу (А. Чарнышэвіч). 

Генерал выйшаў у завіруху і крыкнуў: “Па конях!” – хоць усе былі іменна 
на конях (П. Пестрак). 

Алесь Іванавіч хацеў запытаць: “Хутка пойдзем?” – але прамаўчаў (А. 

Пысін). 

Непадалёк сталі збірацца натоўпам людзі: “Дзе... якое наступленне?! 

Орша?!” – крыкнуў хтосьці, бегучы паўз Васіля і Валю да шумлівага натоўпу 
(І. Мележ). 

 

7. Калі простая мова належыць розным асобам (моўцам) і ўжываецца без 

слоў аўтара, то мова кожнай асобы бярэцца ў двукоссе і аддзяляецца адна ад 

другой працяжнікам. 

Напрыклад: 

 Майстар узяў пілу, агледзеў яе і сказаў: “Добрую пілу выбраў, хлопец”. 

– “А я не выбіраў. Якую далі, такую ўзяў”. –  “Значыць, добрую далі, хаця, 

па праўдзе, рэдкія з іх бываюць дрэннымі. Ну, што ж, пачнём!” (А. 

Чарнышэвіч) 

“Ваяваць можаш? Шпіталь, здаецца, табе непатрэбны...” – 

“Непатрэбны, таварыш гвардыі старшы лейтэнант”. – “Вось і добра”. (І. 

Мележ).  



“Я пайду ў вёску, – глуха сказала Зоська, адвярнуўшыся. – А ты ідзі за 

Нёман”. – “Нашто? – здзівіўся Антон. – Спярша давяду цябе, устрою...” – 
“Гэтага не трэба”, – сказала яна (В. Быкаў). 

 Калі мова адной асобы аддзелена ад мовы другой асобы словамі аўтара, 

то працяжнік паміж імі не ставіцца: ”Я пайду адна”, – сказала Зоська. Антон 
адказаў: “Не, адну я цябе не пушчу” (В. Быкаў). 

 

8. Пры абзацавым выдзяленні рэплік дыялога кожная рэпліка пішацца з 

чырвонага радка, перад ёй ставіцца працяжнік, а пасля яе – знак прыпынку, які 

адпавядае інтанацыі рэплікі. 

Напрыклад: 

– А пра мянушку, брат, ты нікому не кажы. 
– Пра якую мянушку? 
– Ну, што я – Цудатворац. 
– Зробіш даклад – не скажу.  
– Э, Аляксей!.. (Я. Брыль) 

– Вы яшчэ не былі ў сваёй школе? 
– Не, не была. І не ведаю, якая яна там. А вы ўжо даўно тут? 
– А ўжо зараз два месяцы будзе. 
– І работу распачалі ў школе? 
– Пачаў. Другі месяц, як заняткі ідуць (Я. Колас). 

– Хто там? 
– Новы настаўнік. Я з візітам да бацюшкі. 
– Заходзьце (Я. Колас). 

 

9. Калі перад рэплікай дыялога ідуць словы аўтара, пасля іх ставіцца 

двукроп’е. 

Напрыклад: 

І вось праз гэтую тугу і праз коўдру, якой былі накрыты хлопцавы 

вочы, што пачалі нядаўна бачыць у цемры, раптам пачуўся голас дзядзькі 

Антося: 

– Толя, ты спіш? 
– Ды не, не сплю яшчэ, дзядзька Антось. 
– Я ведаю, што ты не спіш. Дык вось ідзі ты пакліч майго рэдактара і 

вашага Кастуся. 
– Кастусь на заданні. 
–Ну, дык яго, Максіма, пакліч. І Аржанца (Я. Брыль). 

Зося выйшла і глядзела, як чалавек у чорным фрэнчы стаяў перад 

Скуратовічам і як Скуратовічыха выцірала слёзы. Камісар сказаў: 

– Я вас арыштую. 
– Воля ваша, але я не вінаваты  

– Вы ў воласці гаварылі таксама, што ў вас няма збожжа. І сказалі 
няпраўду. 

– Праўду сказаў (К. Чорны). 

 



10. Калі ў складзе слоў аўтара, што стаяць перад простай мовай, няма 

дзеясловаў са значэннем маўлення, думкі ці блізкіх да іх па значэнні, то ў 

канцы слоў аўтара ставіцца кропка. 

Напрыклад: 

Мірон Іванавіч падняўся. 

– Ахову лагера ўзмацніць! (М. Лынькоў) 

Вольга Віктараўна зараз жа ўстае, капаецца ў сваіх патайных сховах і 

вымае некалькі тоненькіх брашурак. 

– Вазьміце і скарыстайце, ды толькі вярніце мне. 
Лабановіч бегла знаёміцца з кніжачкамі і хавае іх. 

– Як вы думаеце, Вольга Віктараўна, якім парадкам магла трапіць да 
мяне на ганак кніжачка Івана Вольнага? (Я. Колас) 

 

11. Калі за рэплікай ідуць словы аўтара, то пасля рэплікі ставіцца коска 

(клічнік, пытальнік, шматкроп’е) і працяжнік, словы аўтара пішуцца з малой 

літары. 

Напрыклад: 

– Ну, што з вамі? – спытаў Максім, пераступіўшы парог разведчыцкай 

зямлянкі. 

– Што? Нічога, – адказаў стары (Я. Брыль). 

– Я, здаецца, не ў час прыйшоў, – разгублена прамовіў Лабановіч  

– Нічога, нічога, – сказала жанчына (Я. Колас). 

 

12. Калі словы аўтара разрываюць рэпліку, то ставяцца тыя ж знакі 

прыпынку, як і пры простай мове, разарванай словамі аўтара (акрамя 

двукосся). 

Напрыклад: 

– Хочаце? Пойдзем сёння гуляць? 
– Пойдзем, пойдзем! – падхапіў настаўнік. – Вы, можа, не паверыце, а ў 

мяне, чэснае слова, была гэта самая думка, толькі я не адважваўся сказаць 
вам (Я. Колас). 

– Ну, што ж? – нарэшце кажа Лабановіч. – Застаецца толькі цешыць 
сябе тым, што скора канікулы, можна будзе адпачыць, а там патрохі і зіма 
скончыцца, прыйдзе вясна... Эх, Вольга Віктараўна! Люблю я вясну і асабліва 
той час, калі на бярозах пачнуць распускацца лісточкі. Вясною ў мяне 
абуджаецца дух вандроўніцтва. Вось так бы, здаецца, ішоў і ішоў бы ў 
прасторы зямлі (Я. Колас). 

– Заўтра зажынкі, – кажа Пракапеня. – Дармо, што позна сеялі, 
гляньце, якое зарадзіла (А. Вялюгін). 

– Ты спіш? – ціха спытаў бацька і тут жа загадаў: – Пара ўставаць! 
(М. Гарэцкі) 

 

§ 87. Знакі прыпынку пры цытатах 
 



Цытата г. зн. даслоўная вытрымка з якога-небудзь тэксту, дакумента ці 

выказвання, ужытая для пацвярджэння ці абвяржэння пэўнай думкі, для 

ілюстрацыі вываду і інш. Цытаты могуць афармляцца як простая і як ускосная 

мова. 

1. Калі цытата суправаджаецца словамі аўтара, то афармляецца як 
простая мова і выдзяляецца тымі ж знакамі прыпынку, што і простая мова з 
двукоссем. 

Напрыклад: 

Літаратурны крытык Уладзімір Юрэвіч пісаў: “Народ нараджае 
самую багатую, самую эканомную, самую вобразную мову і ці варта 
грэбаваць вынікамі гэтай творчай дзейнасці яго? Праз вякі жыве вельмі 
трапная характарыстыка “Хто капейкі не беражэ, той сам рубля не варт”, 
якая служыць народу сёння, будзе яшчэ служыць і заўтра”. 

“Не будзем граху таіць, слоўнік – асноўная форма пазнання моўных 
скарбаў нават для некаторых пісьменнікаў. На тытульным лісце слоўніка 
ёсць лічба – 86 000 слоў! Ці можна ахапіць гэтай лічбай усе моўныя скарбы 
нашага народа з багатай лексікай, разнастайнай фразеалогіяй? Безумоўна, 
не. І як бы хацелася, каб побач са слоўнікам ляжалі на рабочым стале 
пісьменніка і запісныя кніжкі, а ў іх знаходзілася месца і для пачутых з вуснаў 
народа трапных выслоўяў, параўнанняў. 

Не вывучаючы мову народа, нельга дбаць пра народнасць літаратуры – 
адзін з асноўных прынцыпаў яе рэалістычнасці” — слушна адзначае У. 

Юрэвіч у сваёй працы “Слова і вобраз”. 

“Дзейнасць Коласа і Купалы, як стваральнікаў беларускай літаратурнай 
мовы, – адзначае крытык Ю Пшыркоў, – развівалася ў тым жа напрамку, як 
і дзейнасць Пушкіна, – у напрамку арыентацыі на народную творчасць”. 

“Слова ў літаратурным мастацкім творы – гэта чарадзейны знак, – 

адзначае Янка Скрыган і, спачылаючыся на творчасць А. Кулакоўскага, 

дадае: – От жа напісаў Аляксей Кулакоўскі нешта прыблізна так: “Пад 
раніцу падшэрхла зямля”. І слова гэтае “падшэрхла” мала хто ўспамінаў, 
можа мала хто ведаў, а так яно зразумела, і так перадае адчуванне, што 
нават і бачыш гэты маленькі марозік, і чуеш ранішні халадок”.  

 
2. Калі цытата ўключаецца ў тэкст як частка аўтарскага сказа ці як даданы 

сказ, то яна пачынаецца з малой літары (хаця ў арыгінале яна магла быць 

самастойным сказам і пачынацца з вялікай літары) і бярэцца ў двукоссе. 

Напрыклад: 

Які б твор з багатай літаратурнай  спадчыны Янкі Купалы мы ні ўзялі, 
ён поўніцца тым, што, паводле трапнага вызначэння Я. Коласа, складае 
“водар беларускай зямлі” (У. Юрэвіч). 

Крытык С.А. Андраюк слушна заўважыў, што “і жыццё, і чалавека 

Мележ бачыць як дыялектычнае адзінства, як жывы арганізм, у якога свае 

асабістыя крыніцы руху, свой напрамак, свая прыгажосць і мэта, якая 

вынікае са складанасці; узаемадзеянне мноства дзеючых асоб” (Б. Сачанка). 



Уладзімір Маякоўскі гаварыў, што “паэт заўсёды даўжнік сусвету” (П. 

Макаль). 

 

3. Калі цытата прыводзіцца з пропускам часткі тэксту, то на месцы 

пропуску слоў і выразаў ставіцца шматкроп’е. 

Напрыклад: 

Падкрэсліваючы ролю роднай мовы ў выхаванні чалавека, вядомая 
беларуская паэтэса Цётка пісала: “Роднае слова! З малых дзён мы чуем 

цябе з матчыных вуст. Ты нам тлумачыш усе дзівы свету ... і табе 

выказваем мы свой дзіцячы жаль, крыўду, жаданне, радасць...” (Л. 

Тарасюк). 

“...Тварэц мовы – народ. Задача ж пісьменніка – у фармаванні, адборы 

лепшага, у прывядзенні мовы да літаратурных норм. Як бачым, задача 

немалая. Мы павінны мець мову прыгожую, гучную, простую, але гнуткую і 

выразную”, – пісаў Я. Колас. 
“Зямля навагрудская, краю мой родны...” – пісаў са шчырым 

замілаваннем і любоўю Адам Міцкевіч пра дарагую яго сэрцу Навагрудчыну” 
(С. Александровіч). 

 

4. Вершаваныя цытаты, якія запісаны ў слупок, у двукоссе не бяруцца. 
Напрыклад: 

Відаць, асноўная думка-ідэя, якая рухае сюжэт рамана Н. Гілевіча 
“Родныя дзеці”, выказана ў наступных радках: 

Мы – тройчы дзеці ў вечным крузе: 
Мы – дзеці роднае сям’і. 
І – дзеці Маці-Беларусі, 
І – дзеці Матухны-Зямлі. 
Трайны ён, круг, ды недзялімы. 
    (Л. Ламека) 

На памяць прыходзяць купалаўскія радкі: 
 
Мне мудрасці кніжнай не даў бог пазнаці, 
Мой бацька не мог даць раскошаў такіх, – 
Наўчыўся я слоў беларускіх ад маці 
І дум беларускіх без школы і кніг. 
 
Ад самай красы маіх дзён невясёлых 
Настаўнікам быў беларускі абшар; 
Усходы палеткаў і гоманы ў сёлах 
Навуку сваю мне прыносілі ў дар. 
   (М. Стральцоў) 

Калі вершаваныя цытаты падаюцца ў радок, то яны афармляюцца ў 

адпаведнасці з агульнымі правіламі афармлення цытат – бяруцца ў двукоссе і 

пішуцца з малой літары: На памяць прыходзяць коласаўскія радкі “на свеце 

тайн такіх няма, што асталіся б не раскрыты”. 



 
5. Цытата, якая выкарыстоўваецца ў якасці эпіграфа, у двукоссе не 

бярэцца. Пры гэтым указанне на аўтара ці цытуемую крыніцу не заключаецца 

ў дужкі і змяшчаецца на наступным радку. У канцы цытаты ставіцца знак 

прыпынку, які абумоўлены інтанацыяй гэтай цытаты. 

Напрыклад: 

Ад рук, ад вуснаў, ад вачэй тваіх 
Пачаўся свет – ласкавы і пакорны. 
   Я. Сіпакоў 

 

Мой родны кут, як ты мне мілы!.. 
Забыць цябе не маю сілы! 
   Я. Колас 

 

Я вас люблю, айчынныя шляхі, 
Я помню вас, забытыя магілы! 
   Я. Янішчыц 

 

Запытай ты сябе, чалавеча: 
Што зрабіў для айчыны, ці многа? 
   Я. Колас 

 
Каму суджана будзе датрываць да канца? 
    В. Быкаў 
 
Мы за прагрэс душой і сэрцам.... 
   П. Панчанка 

 
 

 
 


