


4(Бел) 
П 683 

Правілы беларускай арфаграфіі і 
пунктуацыі. - 5-е выд., стэр. - Мінск : 
НЦПІ, 2013. - 144 с.  

Адрасуецца абітурыентам, студэнтам, 
настаўнікам, выкладчыкам і самаму 
шырокаму колу карыстальнікаў 

 



4(Бел)(075в) 
Б 43 

Беларуская мова. Прафесійная 
лексіка для педагогаў : вучэб. дапам. для 
студэнтаў устаноў ВНУ па пед. 
спецыяльнасцях / пад рэд. Д. В. Дзятко. - 
Мінск : Беларусь, 2012. - 232 с.         

 Разгледжаны паходжанне і асноўныя 
этапы развіцця беларускай мовы, розныя 
стылі маўлення і інш. 





4(Бел) 
С 829 

Сцяцко, П. 
Культура мовы / П. Сцяцко. – Мінск : 

Тэхналогія, 2002. - 445 с.  
Аўтар дзеліцца сваімі развагамі пра 

шляхі ўдасканалення беларускага правапісу, 
аналізуе тыповыя парушэнні сістэмы нашае 
мовы ў галіне марфалогіі і сінтаксісу.  



4(Бел) 
Л 501 

Лесік, Я. 
       1921-1930 : Зб. твораў / Я. Лесік ; уклад., 
прадм. i камент. А. Жынкiна. - Мінск : НАРБ 
: Выд. Логвiнаў, 2003. - 396 с. 
       Змяшчаюцца публіцыстычныя і 
навуковыя творы Язэпа Лесіка за 1921-1930 
гг. Прызначаецца гісторыкам, мовазнаўцам.  



4(Бел)(075в) 
С 77 

Старасценка , Т. Я. 
 

       Стылістыка беларускай мовы : вучэб. 
дапам. устаноў выш. адукацыі па філал. 
спецыяльнасцях / Т. Я. Старасценка, В. В. 
Урбан, Ф. С. Шумчык.  - Минск : РИВШ, 
2013. - 212 с.  

Адрасуецца студэнтам філалагічных 
спецыяльнасцей БДПУ, выкладчыкам і 
аспірантам.  



4(Бел)(075) 
С 415 

Сіўковіч, В. М. 
 Беларуская мова ў пытаннях і адказах / 

В. М. Сіўковіч. - Мінск : Аверсэв, 2015. - 765 с.  
У кнізе сабраны арыгінальны дыдактычны 

матэрыял па беларускай мове ўсіх узроўняў 
цяжкасці.  



4(Бел) 
Л 641 

Літвіноўская, А. 
 

        Мова Нанова : 20 крокаў да 
беларускай мовы / А. Літвіноўская, Г. 
Лабадзенка. - Мінск : Медыял, 2016. - 
168 с.  

У кнізе пададзеныя 20 лексічных 
і 20 граматычных тэмаў, 
распрацаваных аўтарамі і апрбаваных 
на жывых занятках курсаў.  



4(Бел)(075) 
М 305 

Маршэўская, В. В. 
         Беларуская мова : вучэб.-метад. дапам. 
/ В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская, М. А. 
Якалцэвіч. - Мінск : РІВШ, 2008. - 268 с. 
         Разглядаюцца найбольш складаныя 
пытанні арфаэпіі, фанетыкі, арфаграфіі, 
лексікі, марфалогіі, сінтаксісу і пунктуацыі, 
стылістыкі.  



Ніякае багацце людзей не бывае даражэйшым за іх 
родную мову. (Я.Колас) 

Родная мова, быццам цэмент, 
 звязвае людзей.  

Яна дае ім найлепшы спосаб разумець адзін аднаго, 
адной думкай жыць,  

адной долі шукаць. (Цётка) 



4(Бел)(03) 
С 873 

Струкава, С. М. 
Слоўнік архаізмаў і гістарызмаў па 

творах беларускай мастацкай літаратуры і 
публіцыстыкі / С. М. Струкава. - Мінск : Бел. 
навука, 2007. - 656 с.  
 Гэта першы у гісторыі айчыннай 
лексікаграфіі даведнік, у якім раскрываецца 
семантыка ўстарэлых лексічных намінацый.  



8(Бел) 
К 449 

Кісялёў, Г. В. 
      Ад Чачота да Багушэвіча : Праблемы 
крынiцазнаўства i атрыбуцыi бел. лiт. ХIХ ст. 
/ Г. В. Кісялёў ; НАН Беларусi, Iн-т лiт. iмя Я. 
Купалы. - 2-е выд. - Мінск : Бел. навука, 2003. - 
427 с.  
         Разлічана на навуковых супрацоўнікаў, 
выкладчыкаў і  студэнтам, настаўнікаў, шырокі 
круг аматараў беларускай літаратуры.  



8(Бел) 
Г 62 

Голуб, Т. С. 
       У творчай майстэрні класіка : 
Тэксталогія твораў Максіма Гарэцкага / Т. 
С. Голуб ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. 
Купалы. - Мінск : Бел. навука, 2002. - 158 с.  
        У кнізе ўпершыню абагульняецца багаты 
практычны і тэарэтычны вопыт беларускіх 
тэкстолагаў.  



4(Бел)(075) 
К 209 

Капылоў, І. Л. 
       Правапіс беларускай мовы : асноўныя 
правілы і практычныя заданні / І. Л. 
Капылоў, С. Я. Рапацевіч, М. А. Атрахімовіч. - 
Минск : Современная школа, 2008. - 256 с.  
        Адрасуецца навучэнцам і настаўнікам 
школ, гімназій, ліцэяў, абітурыентам сярэдніх і 
вышэйшых навучальных устаноў, тым, хто 
рыхтуецца да ЦТ.  



4(Бел)(03) 
С 929 

Сцяцко, П. У. 
      Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў / П. 
У. Сцяцко, М. Ф. Гуліцкі, Л. А. Антанюк. – 
Мінск : Выш. шк., 1990. - 220 с. 
       Прызначаецца для студэнтаў-філолагаў і 
настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры. 



4(Бел)(075) 
Л 996 

Ляшчынская, В. А. 
     Методыка выкладання беларускай 
мовы. Маўленне : вучэб. дапам. для 
студэнтаў ВНУ па філал. спецыяльнасцях / 
В. А. Ляшчынская ; М-ва адукацыі РБ, 
Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. - Мінск : 
РІВШ, 2009. - 168 с.  
       Адрасуецца студэнтам філалагічных 
факультэтаў, настаўнікам беларускай мовы.  



Любіце і шануйце, як святыню, роднае слова, 
з якім вас літасцівы Бог на свет 

пусціў. (Ф.Скарына) 

 

Што ні кажы, а родная мова заўсёды 
застаецца роднай. Калі хочаш гаварыць па 

душы, нiводнага французскага слова ў 
галаву не ідзе, а калі хочаш бліснуць, тады 

іншая справа. (Л.Талсты) 



4(Бел)(03) 
К 518 

Клышка, М. К. 
      Слоўнiк сiнонiмаў i блiзказначных слоў / 
М. К. Клышка. - Мінск : Радыёла-плюс, 2005. - 
672 с.  
        Разлічаны на школьнікаў, навучэнцаў, 
абітурыентаў, студэнтаў, а таксама настаўнікаў і 
выкладчыкаў.  



4(Бел)(03) 
С 776 

Старычонак, В. Дз. 
       Беларуская мова : школьны слоунік-
даведнік / В. Дз. Старычонак. – Мінск : 
Інтэрпрэссэрвіс, 2002. - 366 с.  
        Даведнік знойдзе шырокае 
выкарыстанне на факультатывах, семінарах, 
сярод слухачоў падрыхтоўчых курсаў.  



4(Бел)(03) 
Л 481 

Лепешаў, І. Я. 
       Слоўнік фразеалагізмаў беларускай 
мовы : каля 7 000 фразеалагізмаў : у 2 т. Т. 1 : 
А - Л / І. Я. Лепешаў. - Мінск : БелЭн, 2008. - 
672 с.  
       Прызначаны для спецыялістаў-
мовазнаўцаў, настаўнікаў, студэнтаў, усіх, кто 
цікавіцца беларускай мовай.  



4(Бел)(03) 
С 489 

   Слоўнік мовы "Нашай Нівы" : 
1906-1915 : у 5 т. Т. 1 : А - Д / пад рэд. В. П. 
Лемцюговай. - Факс.выд. - Минск : 
Тэхналогія, 2003. - 624 с.  

Для лінгвістаў, гісторыкаў мовы, 
этнографаў, краязнаўцаў, студэнтаў-
філолагаў.  



4(Бел) 
П 396 

Плотнiкаў, Б. А. 
        Беларуская мова : Лiнгвiстыч. 
кампендыум / Б. А. Плотнiкаў, Л. А. 
Антанюк. - Минск : Интерпрессервис; 
Книжный Дом, 2003. - 672 с.  
         Кніга уяўляе поўны збор ведаў аб 
беларускай мове. Кніга прызначана для 
студэнтаў, выкладчыкаў, навукоўцаў.  



Там, дзе не шануюць роднай мовы, 
мялеюць рэкі, нішчацца дубровы, народ 

той мёртвы, а той край нямы. (Г.Бураўкін) 

Хто адрокся мовы бацькоў сваіх, хто ўдзеў 
чужую апратку — той адышоў ад народу 

далёка-далёка. Ён чужы ў роднай вёсцы, у 
сваёй сям’і. І на яго браты глядзяць як на 

чужынца. (Цётка) 



4(Бел)(03) 
К 209 

Капылоў, І. Л. 
       Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы 
для школьнікаў : новыя правілы беларускага 
правапісу / І. Л. Капылоў, Т. М. Маракуліна. - 
Минск : Современная школа, 2010. - 256 с.  
        Кніга адрасавана педагогам і вучням, 
абітурыентам для замацавання і паглыблення 
ведаў па беларускай мове. 



4(Бел)(03) 
У 471 

Уласевіч, В. І. 
       Слоўнік новых слоў беларускай мовы / 
В. І. Уласевіч, Н. М. Даўгулевіч ; Ін-т мовы 
і літаратуры імя Я. Коласа і Янкі Купалы 
НАН Беларусі. - Минск : ТетраСистемс, 
2009. - 448 с.   
       Адрасуецца выкладчыкам, студэнтам і 
настаўнікам.  



4(Бел)(03) 
Ш 677 

Шкраба, І. Р. 
      Слоўнік беларускай безэквівалентнай 
лексікі (у рускамоўным дачыненні) / І. Р. 
Шкраба. – Мінск : БелЭн, 2008. - 320 с. 
       Прызначаны для ўсіх, кто працуе са 
словам, - навукоўцаў, выкладчыкаў,  
журналістаў.  



Мова — гэта вялікі народны скарб.  
Яе нельга не паважаць, як нельга не паважаць родны 

народ. (І.Мележ) 

Хто не шануе родную мову, той не шануе сябе самога, ні свой 
род, ні сваіх дзядоў-бацькоў, якія той жа мовай 

гаварылі. (В.Ластоўскі) 



4(Бел)(075) 
Б 43 

Беларуская мова : падруч. для 
навучэнцауў пед. каледжаў i вучылiшчаў : у 2-х 
ч. Ч. 1 : Фанетыка. Арфаэпiя. Графiка. 
Арфаграфiя. Лексiкалогiя. Фразеалогiя. 
Марфемная будова слова i словаутварэнне. 
Марфалогiя / Я. М. Адамовiч [i iнш.] ; пад агул. 
рэд.  Л. М. Грыгор'евай. - 4-е выд. перапрац. i 
дап. - Мінск : Выш. шк., 2001. - 318 с.  

Можа быць выкарастаны студэнтамі 
неспецыяльных факультэтаў педагагічных ВНУ.  

4(Бел)(075) 
Б 43 

Беларуская мова : падруч. для 
навучэнцаў пед.каледжаў i вучылiшчаў : у 2-х 
ч. Ч. 2 : Сiнтаксiс / Я. М. Адамовiч [i iнш.] ; пад 
агул. рэд.  Л. М. Грыгор'евай. - 3-е выд., стэр. - 
Мінск : Выш. шк., 2001. - 224 с.  

Можа быць выкарыстаны студэнтамі 
неспецыяльных факультэтаў педагагічных 
ВНУ.  



"З усяго таго, што лягло назаўсёды ў аснову святынi 
народа, бяссмерця яго, ‒ ты выткана, дзiўная родная мова." 

(М. Танк) 

http://dumki.org/quote/79
http://dumki.org/quote/79
http://dumki.org/quote/79
http://dumki.org/quote/79
http://dumki.org/quote/79

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30

