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АзАркА Вольга Уладзіміраўна 
ВАСІлеўСКАя Алена Станіславаўна

Дапаможнік змяшчае заданні, скіраваныя на фарміраванне ўменняў і навыкаў, 
неабходных для правядзення розных відаў лінгвістычных разбораў. Практыкаванні 
падабраны ў адпаведнасці з вучэбным матэрыялам, засваенне якога прадугле- 
джана вучэбнай праграмай па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў  
з беларускай і рускай мовамі навучання. Матэрыял выдання можа выкарыстоўвацца 
настаўнікамі пры рабоце з дзецьмі розных узроставых 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. 



Прадмова

Дапаможнік «Беларуская мова. Усе віды лінгвістычных разбораў» складаецца 
з трох частак. Другая частка «Практыкаванні для замацавання ведаў» уяўляе 
сабой сшытак з практычнымі заданнямі.

Практыкаванні, прыведзеныя да кожнага віду разбору, накіраваны на 
выпрацоўку навыкаў разбору слова, словазлучэння, сказа і тэксту. 

Практычныя заданні неаднолькавыя па сваім змесце і ступені цяжкасці. Не-
каторыя з іх акцэнтуюць увагу на самых складаных момантах, якія ўзнікаюць 
пры тым ці іншым відзе лінгвістычнага разбору. Асобныя заданні накіраваны на 
фарміраванне працы з рознымі відамі лінгвістычных слоўнікаў. Ёсць і заданні, якія 
патрабуюць ад вучняў эрудыцыі, дадатковай працы з навуковай літаратурай.

Пры працы з гэтай часткай дапаможніка можна параіць такую паслядоўнасць 
работы:

1) вывучыць адпаведны матэрыял, прадстаўлены ў першай частцы дапамож- 
ніка «Тэарэтычныя звесткі. Узоры разбораў. Алгарытмы правядзення разбораў»;

2) уважліва прачыць умову задання, паспрабаваць самастойна (або пад 
кіраўніцтвам настаўніка) выканаць заданне;

3) праверыць свой адказ у трэцяй частцы дапаможніка «Адказы да практы- 
каванняў і каментарыі»;

4) пры неабходнасці звярнуцца зноў да тэарэтычнага матэрыялу.
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