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Русак В.П., Гецэвіч Ю.С., Мандзік В.А., Лысы С.І.  
(Рэспубліка Беларусь, г. Мінск) 

РОЛЯ СУЧАСНЫХ КАМП’ЮТАРНА-ЛІНГВІСТЫЧНЫХ РЭСУРСАЎ  
У ФАРМІРАВАННІ КУЛЬТУРЫ ВУСНАЙ І ПІСЬМОВАЙ МОВЫ 

Мова фарміруе кожнага з нас як асобу, аб’ядноўвае ўсіх у адзін народ, служыць асновай для 

развіцця нацыянальнай культуры. Моўнае адзінства, якое знаходзіць выразнае праяўленне ў стварэнні 

пісьмовай літаратурнай мовы, дасягаецца тады, калі літаратурная мова становіцца сродкам зносін ва ўсіх 

сферах грамадскага жыцця, інакш кажучы становіцца афіцыйнай мовай дзяржавы. Беларуская 

літаратурная мова як важнейшы элемент нацыянальнай культуры стала неад’емным атрыбутам народа, 

які вызначае прыналежнасць да сучаснага грамадства любога чалавека. Такім чынам мова выступае 

магутным фактарам фарміравання нацыянальнай самасвядомасці, ідэнтыфікацыі і аб’яднання беларусаў 

усяго свету, існавання незалежнай дзяржаўнасці. На сёння гэта сфарміраваны гісторыка-культурны 

феномен, свайго роду стандарт, пісьмовыя і вусныя нормы якога з’яўляюцца абавязковымі для ўсіх 

членаў грамадства. 

Своеасаблівасць сучаснага стану мовы ў Беларусі ў многім абумоўлена сацыялінгвістычнай 

сітуацыяй. Фармальнае абвяшчэнне дзяржаўнымі дзвюх моў і свабоды выбара мовы навучання на 

практыцы прывялі да звужэння афіцыйнай сферы выкарыстання беларускай мовы. Таму актуальнай 

застаецца задача захавання і развіцця беларускай мовы, якая з’яўляецца асновай і першаэлементам 

нацыянальнай культуры, вызначае ўсіх грамадзян нашай краіны як беларускі народ. Менавіта беларуская 

мова абумовіла з’яўленне на карце свету суверэннай дзяржавы Беларусь. Паколькі відавочна, што 

беларуская мова існуе і будзе працягваць існаваць у нашым грамадстве побач з рускай мовай (як 

гістарычна абумоўлены факт суіснавання), то першачарговай заботай дзяржавы павінна стаць не проста 

фармальнае абвяшчэнне раўнапраўнага функцыянавання дзвюх моў, а ў канчатковым выніку павінна 

зводзіцца да выкарыстання на практыцы дзвюх моў у першую чаргу ў сферы дзяржаўнага кіравання. З 

іншага боку, спецыялістам неабходна належным чынам забяспечыць магчымасці аднолькавага 

валодання беларускай і рускай мовамі кожным грамадзянінам. Гэтага павінны хацець усе, у адваротным 

парадку згубіць сэнс нават назва дзяржавы. Вось чаму на сучасным этапе набывае асобае значэнне 

праблема мовы пры вывучэнні жыццядзейнасці мовы, сродкаў масавай інфармацыі, 

экстралінгвістычных фактараў у білінгвальным грамадстве.  

Неабходна асобна падкрэсліць, што на працягу ўсяго часу існавання інстытута мовазнаўства (з 

1929 г. і па сённяшні дзень) вядучая роля ў тэарэтычным і нармалізатарскім плане належыць лінгвістам 

Нацыянальнай акадэміі навук, якія аргументавана выступаюць за ўмацаванне пазіцый беларускай 

літаратурнай мовы. Таму існуючыя акадэмічныя нарматыўныя выданні павінны служыць непахісным 

узорам ужывання літаратурнай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Відавочна, што пры сучасных 

тэхнічных магчымасцях сродкі масавай інфармацыі становяцца галоўным практычным моўным 

выразнікам, адымаючы гэту функцыю ў мастацкай літаратуры. Найбольш значны ўплыў на маўленчую 

культуру сучаснага грамадства побач з электроннымі сродкамі масавай інфармацыі аказвае тэатр. 

Вымаўленне для артыстаў тэатра – не толькі знешняя форма, але і адзін з выразных сродкаў акцёрскай 

ігры. Сцэнічная мова разлічана на аўдыторыю з разнастайнымі маўленчымі і стылістычнымі навыкамі. 

Таму тэатр вельмі строга адносіцца да захавання арфаэпічных нормаў беларускай літаратурнай мовы. Ва 

ўсе часы тэатральнае мастацтва адыгрывала выключную ролю ў выпрацоўцы і захаванні вымаўленчых 
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норм беларускай мовы. З пачатку ХХ ст., як толькі ствараецца нацыянальны беларускі тэатр, ён 

становіцца цэнтрам адраджэння культуры, мовы і літаратуры. 

Такім чынам, тры сферы выкарыстання літаратурнай мовы – навука, тэатр, электронныя сродкі 

масавай інфармацыі – адыгрываюць вырашальную ролю ў фарміраванні і замацаванні арфаграфічных і 

арфаэпічных норм беларускай мовы. Аднак, адкрытасць некаторых пытанняў у сферы граматыкі, 

характэрная дэмакратызацыя, касмапалітызацыя ў афармленні тэкстаў правакуе пастаянныя змены ў 

традыцыях напісання і вымаўлення, таму неабходнасць захавання сродкамі масавай інфармацыі, 

вучэбнымі дапаможнікамі адзіных правіл, выпрацаваных тэарэтычным мовазнаўствам, набывае 

асаблівую актуальнасць. 

Менавіта ў нашым інстытуце выпрацаваны стандарты моўнага нарміравання пасля прыняцця 

Закона аб “Правілах арфаграфіі і пунктуацыі” (2008), якія фіксуюцца ў фундаментальных працах: 

рознапрофільных слоўніках (граматычных, арфаграфічных, арфаэпічных), практычных даведніках, 

зборніках па культуры мовы і стылістыцы. Выпрацаваныя рэкамендацыі і нормы грунтуюцца на 

захаванні моўных і маўленчых традыцый, а таму павінны строга захоўвацца ўсімі членамі грамадства.  

Сучасная моўная практыка наглядна выяўляе надзвычайную складанасць і шматаспектнасць 

пытанняў, звязаных з нормамі літаратурнай мовы. Праблема варыятыўнасці напісання і вымаўлення, 

якая ў той ці іншай ступені ўласціва мове ў любы перыяд яе развіцця, асабліва актуальная сёння і 

цікавіць многіх беларусаў. Правільная моўная практыка надзвычай важная для тых, хто ў сваёй 

прафесійнай дзейнасці штодзённа карыстаецца вуснай і пісьмовай формамі літаратурнай мовы, – 

настаўнікаў, выкладчыкаў, рэдакцыйна-выдавецкіх работнікаў, прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі. 

Таму перад лінгвістамі ўзнікла пытанне: як максімальна ўдасканаліць функцыянаванне беларускай мовы 

на пісьме і ў маўленні, як наблізіць яе рэальнае ўжыванне да ўзорнага? Чуйна рэагуючы на 

запатрабаванні часу, акадэмічныя мовазнаўцы прапанавалі носьбітам мовы кадыфікацыйныя працы, якія 

грунтуюцца на ўстойлівых правілах і адначасова ўлічваюць найноўшыя тэндэнцыі і з’явы. Чарговы 

грунтоўны крок у гэтым напрамку – 2-е выданне комплексу граматычных слоўнікаў знамянальных 

часцін мовы (“Граматычны слоўнік дзеяслова”, “Граматычны слоўнік назоўніка” і “Граматычны слоўнік 

прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя”). Тры граматычныя слоўнікі-даведнікі агульным аб’ёмам 

амаль 400 улікова-выдавецкіх аркушаў, якія выйшлі ў выдавецтве “Беларуская навука” ў 2013 г., маюць 

аднатыпную падачу матэрыялу. Знайшоўшы патрэбны слоўнікавы артыкул, можна без асаблівых 

намаганняў атрымаць правільную падказку аб напісанні любой формы слова любой часціны мовы, што 

цалкам адпавядае задачам стабілізацыі правапісных норм. Але тыраж слоўнікаў вельмі хутка 

разыйшоўся па зацікаўленых аўдыторыях, а праблемы, звязаныя са збліжэннем уласнамоўных ведаў з 

новымі арфаграфічнымі навыкамі, у тых, хто не змог іх набыць, засталіся.  

Дапамогу ў вырашэнні праблемы аказалі вучоныя з лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення 

АІПІ НАН Беларусі, якія распрацоўваюць інавацыйныя задачы, звязаныя з сістэмамі сінтэзаванага 

маўлення, у тым ліку і на беларускай мове. Рашэнне канкрэтных прыкладных задач па функцыянаванні 

арфаграфічнага і гукавога боку мовы набывае несумненную актуальнасць пры ўліку рэальнага стану 

беларускай мовы ў сучасным суверэнным грамадстве, а таксама моўнай прасторы сусвету. 

Інтэрнэт-сэрвіс "Агучаны электронны граматычны слоўнік" [1] дае магчымасць атрымоўваць 

пэўную фанетычную і граматычную інфармацыю аб словах паводле шэрагу слоўнікаў. Карыстальнік 

можа ўвесці асобнае слова ў поле "Слова для пошуку", адзначыць неабходныя наладкі і, націснуўшы 

кнопку "Шукаць!", атрымаць наяўную ў слоўніках інфармацыю пра слова, якое яго цікавіць. Пошук 

можа весціся непасрэдна па слове ці па пэўнай частцы слова з магчымай пазнакай асноўнага ці 

пабочнага націску. Спіс спецыяльных сімвалаў, якія могуць выкарыстоўвацца ў запыце, і прыклады іх 

выкарыстання прыведзены ў табліцы 1. 

 

Табліца 1 – Спіс спецыяльных сімвалаў для запыту ў сэрвісе "Агучаны электронны граматычны 

слоўнік" і апісанне іх прызначэння 
. (кропка) замест любой адной літары 

(напрыклад, к.т, каб знайсці словы кат, кіт, кот, кут) 

* (зорачка) замест адвольнай колькасці любых літар 

(напрыклад, сло*ік, каб знайсці словы слоік, слонік, слоўнік) 

+ (плюс) пасля націскной галоснай, каб знайсці словы з пэўным націскам (напрыклад, музы+ка) 

= (роўна) пасля галоснай з пабочным націскам 

(напрыклад, паўно=чна-захо+дні) 
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Карыстальнік можа абіраць слоўнікі, паводле якіх будзе весціся пошук, а таксама пэўныя наладкі: 

пошук толькі па адной часціне мовы, пошук толькі пачатковых форм слова, выбар максімальнай 

колькасці вынікаў і інш. Сэрвіс дае магчымасць працаваць як са словамі беларускай мовы, так і са 

словамі рускай і англійскай моў. Вядзецца праца па далучэнні большай колькасці слоўнікаў. На малюнку 

1 паказаны знешні інтэрфейс і прыклад працы сэрвісу. На малюнку 2 прадстаўлены прыклад працы з 

англійскім слоўнікам. 

Апроч таго, сэрвіс прадстаўляе магчымасць праслухоўвання знойдзеных слоў. Іх агучка 

здзяйсняецца пры дапамозе інтэрнэт-сінтэзатара маўлення па тэксце [2], які здольны сінтэзаваць 

беларускае і рускае маўленне. Словы англійскай мовы агучваюцца беларускамоўным сінтэзатарам 

паводле фанетызацыі англійскіх слоў на беларускую мову. 

Значнасць аб’яднання дасягненняў вучоных двух акадэмічных інстытутаў для стварэння 

аўтаматызаваных праграм канвертацыі арфаграфічных запісаў беларускага слова ў жывую форму 

ўзорнага маўлення цяжка пераацаніць.  

Сумеснымі сіламі даследчыкаў створаны электронны “Арфаэпічны слоўнік беларускай 

літаратурнай мовы”, апрацаваны з дапамогай спецыяльных камп’ютарных праграм. Сучасным 

карыстальнікам камп’ютараў і інтэрнэту гэты праграмны прадукт зможа дапамагчы ў авалоданні і 

ўдасканаленні ведаў і навыкаў па беларускай мове, у тым ліку пры дыстанцыйным навучанні, а таксама 

забяспечыць магчымасць выкарыстоўваць яго ў разнастайных прыкладных сістэмах. Гэта дазволіць 

акумуляваць і захаваць для будучых пакаленняў не толькі пісьмовую форму мовы, але і вусную, 

фанетыку і фаналогію.  

 
Малюнак 1 – Знешні інтэрфейс і прыклад працы сэрвісу "Агучаны электронны граматычны 

слоўнік" 

 

 
Малюнак 2 – Прыклад працы з англійскім слоўнікам 

 

Перакрыжаванне інтарэсаў акадэмічных вучоных філалагічнага і тэхнічнага профілю ў сферы 

камп’ютарнай лінгвістыкі ўяўляецца ўзаемадапаўняльным і перспектыўным. Дзякуючы аб’яднанню 

спецыяльных міжгаліновых ведаў – камп’ютарных тэхналогій і лінгвістыкі – за кароткі час удалося 

стварыць універсальны праграмны прадукт, які з аднаго боку, забяспечыць акумуляванне і захаванасць 

лексікі і фанетыкі беларускай мовы, больш аператыўную падрыхтоўку лексікаграфічных даведнікаў, а з 

другога боку, забяспечыць выкарыстанне беларускай мовы ў розных прыкладных сістэмах, сучасным 

карыстальнікам Інтэрнэту зможа дапамагчы ў авалоданні і ўдасканаленні ведаў і навыкаў па беларускай 

мове і маўленні. 
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