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Дапаможнік змяшчае розныя віды лінгвістычнага аналізу з каментарыямі  
і складзены ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Матэрыял 
выдання можа выкарыстоўвацца настаўнікамі пры рабоце з дзецьмі розных узро-
ставых груп, для самастойнай працы, на факультатыўных занятках, таксама будзе 
карысны для абітурыентаў.

Адрасуецца вучням, абітурыентам, настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі для выкарыстання па-за адукацыйным працэсам. 
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Прадмова

Вывучэнне беларускай мовы ў агульнаадукацыйных установах Рэспублікі 
Беларусь патрабуе не толькі засваення тэарэтычнага матэрыялу, але і ўменняў 
выкарыстоўваць атрыманыя веды на практыцы. Таму праграмай па беларускай 
мове прадугледжаны разнастайныя віды лінгвістычнага аналізу (разбору), што 
дае магчымасць сістэматызаваць тэарэтычны матэрыял, устанавіць узаемасувязь 
розных моўных адзінак, забяспечыць развіццё лагічнага мыслення школьнікаў.

Лінгвістычны разбор — складаны від працы: ён абапіраецца на грун- 
тоўна засвоеныя моўныя факты, патрабуе іх інтэрпрэтацыі, вылучэння і ўста- 
наўлення прычынна-выніковых сувязей паміж імі. У практыцы выкладання 
шырока выкарыстоўваюцца такія віды разбору, як фанетычны, марфемны, 
словаўтваральны, марфалагічны, сінтаксічны. Аднак не часта на занятках 
настаўнік і вучні звяртаюцца да лексічнага, фразеалагічнага, этымалагічнага 
і стылістычнага разбораў.

Задача дапаможніка «Беларуская мова. Усе віды лінгвістычных разбораў»  
у першую чаргу сабраць пад адной вокладкай розныя віды лінгвістычнага 
аналізу, якія практыкуюцца ў школе, даць узоры іх правядзення. Многія з тра-
дыцыйных відаў разбораў пададзены ў іншым, больш поўным аб’ёме, акрамя 
таго прадстаўлены фразеалагічны, этымалагічны і стылістычны разборы. Кожны 
від лінгвістычнага аналізу суправаджаецца каментарыямі, у якіх акцэнтуецца 
ўвага на найбольш складаных пытаннях.

Дапаможнік складаецца з трох частак. Першая частка «Тэарэтычныя звесткі. 
Узоры разбораў. Алгарытмы правядзення разбораў» арыентавана на вучэбную 
праграму для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі на-
вучання «Беларуская мова. V—ХI класы». Паколькі кола ведаў, якія набываюць 
вучні, пастаянна пашыраецца, аўтары дапаможніка паралельна падалі ўзоры 
разбораў, прадстаўленыя ў школьных падручніках (пазначаны значком Ш ),  
і ўзоры разбораў, якія прапануюцца для абітурыентаў (пазначаны значком А ).  
Аднак настаўнік можа скарэкціраваць патрабаванні да таго ці іншага кампанен-
та разбору (або да разбору цалкам). У тэксце дапаможніка неабавязковыя (фа- 
культатыўныя) кампаненты разбораў (або разборы цалкам) пазначаны зорачкай.

Узоры аналізу могуць быць выкарыстаны на ўроках як форма арганізацыі 
кантролю ведаў, а таксама пры самастойнай падрыхтоўцы і самакантролі.  
Матэрыялы дапаможніка будуць карысныя і на факультатыўных занятках, 
стымулюючых і падтрымліваючых уроках, пры падрыхтоўцы да алімпіяд па 
беларускай мове і цэнтралізаванага тэсціравання.
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Вучэбнае выданне

БЕЛАРУСКАЯ МоВА. УСЕ ВІДы ЛІНГВІСТыЧНыХ РАЗБоРАў

У 3 частках

Частка 1

Тэарэтычныя звесткі. Узоры разбораў. Алгарытмы правядзення разбораў
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