
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ  СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ 

 

 
 
 
 

ЛИНГВИСТИКА,  
ЛИНГВОДИДАКТИКА, 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
Материалы II Международной  

научно-практической конференции  
 

Минск, 1–2 марта 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Минск  

Издательский центр БГУ 
2018  



 2 

УДК 81’1(06) 
ББК 81я431 

Л59 

 
 

Редакционная  коллегия: 
О. Г. Прохоренко (ответственный редактор), О. В. Дубровина,  
Т. В. Володина, А. О. Долгова, О. И. Копач, З. И. Канапацкая,  

Л. М. Блинкова, В. В. Воронович 
 

Рецензенты:  
доцент кафедры делового английского языка  

факультета международных бизнес-коммуникаций  
УО «Белорусский государственный экономический университет»  

кандидат филологических наук Н. А. Куркович; 
доцент кафедры теории и практики перевода № 1  

переводческого факультета УО «Минский государственный 
лингвистический университет» А. В. Вдовичев 

 
 
Л59 

Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: ак-
туальные вопросы и перспективы развития : материалы II Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / редкол. :  
О. Г. Прохоренко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 
2018. – 327 с. 

ISBN 978-985-553-509-7. 
 
Рассматриваются современные направления лингвистических исследова-

ний, традиции и инновации в обучении иностранным языкам, проблемы язы-
ковой картины мира и взаимодействия культур, освещаются вопросы литерату-
роведения, теории перевода и интерпретации текста. 

Адресуется преподавателям вузов, научным сотрудникам, аспирантам, ма-
гистрантам, студентам. 

Авторы несут ответственность за достоверность и качество представленных 
материалов. 

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт 
Электронной библиотеки БГУ обязательна (www.elib.bsu.by). 

 
УДК 81’1(06)  

ББК 81я431 
 

ISBN 978-985-553-509-7 © БГУ, 2018 
© Оформление. РУП «Издательский центр БГУ», 2018 



 317 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Yang Yang. Классификация современных китайских междометий .....     3 
Власюк О.И. Кластеры служебных слов во фразе:  
типичные морфолого-семантические модели соединений  
и их просодическая структура ...............................................................     8 
Варановіч В.В.  Трансфармацыйныя здольнасці сказаў  
з апісальнымі прэдыкатамі .....................................................................   12 
Вострикова И.Ю.  О специфике структурной  
и зонной организации лексико-семантического поля  
«трудовая деятельность» в русском языке ...........................................   16 
Еремеева М., Мацук А.  Трудности разграничения паремиологии  
и фразеологии ..........................................................................................   20 
Жевнерович Е.Э.  Корпус текстов в научном исследовании ............   25 
Зубовская Н.К., Смирнова Н.М., Ковган И.И.   
Изучение контекстной семантики слова как способ  
и средство познания его значения .........................................................   32 
Зяноўка Я.С.  Сучасныя сродкі апрацоўкі  
інтанацыйных канструкцый ...................................................................   36 
Канторович Т.М.  Языковые преференции гендеров  
в ситуации конфликта (на уровне эмоционально-экспрессивных 
средств) ....................................................................................................   43 
Климченко С.Г.  Контрастивные исследования  
в контексте сопоставительного языкознания .......................................   49 
Копач О.И.  Вопрос об ономасиологической структуре топонима: 
симметрия образования собственных и нарицательных имён ............   55 
Марчык М.У., Лысы С.І., Гецэвіч Ю.С.  Вычытка тэксту  
вялікага памеру на беларускай мове .....................................................   58 
Митюкова Е.А.  Метафорические интернет-термины  
в английском языке .................................................................................   64 
Прыгодзіч А.А.  Намінацыйныя працэсы ў тапаніміі ........................   68 
Русак В.П.  Перспектыўнасць міждысцыплінарных даследаванняў ......   71 
Рыжкович А.Ч.  Фазовые субстантивы как базовый компонент 
темпоральных предложных единиц ......................................................   75 



 58 

ВЫЧЫТКА  ТЭКСТУ  ВЯЛІКАГА  ПАМЕРУ   
НА  БЕЛАРУСКАЙ  МОВЕ 

PROOFREADING  OF  THE  LARGE  TEXT  IN  BELARUSIAN 
М.У. Марчык, С.І. Лысы, Ю.С. Гецэвіч 

M. Marchyk, S. Lysy, Y. Hetsevich 
Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі 

Мінск, Беларусь 
United Institute of Informatics Problems of National Academy of Sciences of Belarus 

Minsk, Belarus 
E-mail: marynamarczyk@gmail.com 

Сёння правільная моўная практыка важная для тых, хто ў 
прафесійнай дзейнасці штодзённа карыстаецца вуснай і пісьмовай 
формамі літаратурнай мовы – настаўнікаў, выкладчыкаў, рэдакцыйна-
выдавецкіх работнікаў, прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Арфаграфічная 
правільнасць тэксту і маўлення – гэта таксама ўмова якаснай апрацоўкі 
інфармацыі і правільнага функцыянавання камп’ютарных сістэм пры 
чалавека-машынных камунікацыях. 

Перакрыжаванне інтарэсаў вучоных філалагічнага і тэхнічнага 
профілю ў сферы камп’ютарнай лінгвістыкі выглядае 
ўзаемадапаўняльным і перспектыўным. У гэтым рэчышчы 
супрацоўнікамі АІПІ НАН Беларусі распрацавана методыка вычыткі 
тэксту вялікага памеру на беларускай мове. 

Сваім з’яўленнем методыка абавязаная распрацоўцы сінтэзатара 
маўлення па тэксце. Адным з этапаў сінтэзу маўлення з’яўляецца праца 
тэкставага працэсара, напрацоўкі для якога магчыма было прымяніць і 
для вырашэння іншых задач сімвальнай і паслоўнай апрацоўкі. Такім 
чынам яны сталі самастойнымі сэрвісамі на платформе для апрацоўкі 
тэксту і маўлення corpus.by. 

Методыка працуе на сімвальным і паслоўным узроўні. Для 
атрымання арфаграфічна правільнага тэксту неабходна апрацаваць тэкст 
праз 5 анлайн-сэрвісаў, размешчаных на інтэрнэт-платформе corpus.by. 

Парадак працы з кожным сэрвісам наступны: неабходна ўставіць 
тэкст у поле ўводу, абраць тыя ці іншыя наладкі, націснуць кнопку 
атрымання вынікаў. Па выніках апрацоўкі тэксту кожным сэрвісам 
карыстальнік павінен праглядзець атрыманыя вынікі і ўнесці ў тэкст 
адпаведныя праўкі праз функцыю «знайсці-замяніць» тэкставага 
рэдактара ці акна браўзера. 
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Першым этапам з’яўляецца вычытка праз сэрвіс «Падлік 
частотнасці сімвалаў» [2]. Гэты сэрвіс прадэманструе спіс усіх сімвалаў, 
выкарыстаных у тэксце, і дазволіць выявіць і выправіць іх памылковае 
выкарыстанне (малюнак 1). 

Напрыклад, сэрвіс паказвае колькасць выкарыстаных дужак, і калі 
колькасць левых і правых дужак не супадае, то, хутчэй за ўсё, у тэксце 
ёсць пунктуацыйныя памылкі. Таксама праз сэрвіс можна праверыць 
правільнасць выкарыстання дэфісаў, слэшаў, розных відаў двукоссяў і 
працяжнікаў. 

 
Малюнак 1 – Знешні інтэрфейс і вынікі працы  

сэрвіса «Падлік частотнасці сімвалаў» 
Другім этапам з’яўляецца вычытка праз сэрвіс «Падлік частотнасці 

слоў» [3]. Сэрвіс дазваляе выявіць словы з канкрэтным наборам 
сімвалаў і ўбачыць кантэкст іх ужывання. Падчас вычыткі неабходна 
праверыць тэкст на прадмет ужывання лацінскіх сімвалаў, а таксама 
лічбаў. 



 60 

Калі ў словах кірылічнага напісання выкарыстоўваюцца візуальна 
аднолькавыя лацінскія сімвалы (/а/, /і/, /с/ і г.д.), то тэкст будзе ў 
далейшым паўсюль апрацоўвацца недакладна (напрыклад, пры працы  
са шрыфтамі падчас вёрсткі, а таксама на наступных этапах вычыткі). 
Такія сімвалы неабходна выявіць з дапамогай дадзенага сэрвіса і 
замяніць кірылічнымі. 

Напрыклад, у тэксце Грушa цвiлa апoшнi гoд у некаторых словах 
выкарыстаныя лацінскія сімвалы /і/, /о/, /а/. Каб іх выявіць, трэба 
ўставіць дадзены тэкст у поле ўводу, а ў полі «Сімвалы, з якіх можа 
складацца слова» пакінуць толькі сімвалы лацінскага алфавіту. 
Адлюструюцца вынікі, прадстаўленыя на малюнку 2. 

 
Малюнак 2 – Вынікі працы сэрвісу «Падлік частотнасці слоў» 

Такім самым чынам неабходна здзейсніць пошук лічбаў. Так,  
у адным з мастацкіх тэкстаў аўтарам артыкула было знойдзена 
14 ужыванняў лічбавага запісу лічэбнікаў замест належнага запісу 
пропісам. Напрыклад, 30 срэбнікаў замест правільнага варыянту 
трыццаць срэбнікаў, з запарожцамі ў 1651-м замест правільнага  
з запарожцамі ў 1651 годзе, каля 20-ці тысячаў жаўнераў замест каля 
дваццаці тысячаў жаўнераў. 

Па знойдзеных памылковых ужываннях лацінскіх сімвалаў і лічбаў 
неабходна ўнесці праўкі ў асноўны тэкст і перайсці да наступнага этапу 
вычыткі. 

Трэцім этапам з’яўляецца вычытка праз сэрвіс «Праверка 
правапісу» [4]. Сэрвіс правярае тэкст паводле двух аспектаў: 
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1. Правільнасць напісання слоў паводле слоўнікаў. 
2. Ужыванне лацінскіх і кірылічных сімвалаў у адным слове. 
Слова, напісанае з арфаграфічнай памылкай ці памылкай друку, 

адсутнічае ў падключаных слоўніках і будзе пазначана сэрвісам  
як невядомае. Невядомыя словы выводзяцца ў выглядзе спісу  
з магчымасцю адзначыць правільнасць напісання таго ці іншага слова і 
пабачыць кантэкст яго выкарыстання (малюнак 3). 

 
Малюнак 3 – Знешні інтэрфейс і вынікі працы сэрвіса «Праверка правапісу» 

Сэрвіс дубліруе працу на папярэднім этапе, робячы пошук слоў  
з кірылічнымі і лацінскімі сімваламі. На цяперашні час гэта магчымасць 
пераправерыць тэкст, а ў будучым функцыянал «Праверкі правапісу» 
можа быць сумешчаны з «Падлікам частотнасці слоў». 

Таксама гэты сэрвіс дае магчымасць ігнараваць пэўныя словы. Гэтая 
магчымасць спатрэбіцца пры вычытцы вузкаспецыяльнага тэксту, каб 
выключыць пападанне загадзя невядомага сэрвісу слова ў спіс 
невядомых і паскорыць прагляд гэтага спісу. 
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Чацвёртым этапам з’яўляецца вычытка праз сэрвіс «Праверка 
правапісу “Ў”» [5]. Алгарытм праверкі правільнасці ўжывання ў тэксце 
літар «у» і «ў» дзейнічае наступным чынам: 

1. Пошук сімвалаў /у/, /ў/, /У/, /Ў/. 
2. Счытванне папярэдняга сімвала (літары ці знака прыпынку). 
3. Праверка правільнасці ўжывання /у/, /ў/, зважаючы на папярэдні 

сімвал. 
Па выніках апрацоўкі неабходна прагледзець спіс месцаў, дзе сэрвіс 

прапануе карыстальніку спраўдзіць ужыванне «у» і «ў» (малюнак 4). 

 
Малюнак 4 – Знешні інтэрфейс і вынікі працы  

сэрвіса «Праверка правапісу “Ў”» 
Сэрвіс таксама мае поле «Выключэнні», дзе змяшчаюцца 

актуальныя выключэнні з правілаў правапісу літар «у» і «ў». Поле 
можна рэдагаваць: выдаляць уведзеныя па змаўчанні і дадаваць 
неабходныя карыстальніку выключэнні. 

Пятым этапам з’яўляецца вычытка праз сэрвіс «Ідэнтыфікатар 
амографаў» [1]. Сэрвіс паказвае карыстальніку амографы – словы, якія 
маюць аднолькавае напісанне і рознае вымаўленне, напрыклад, му́зыка і 
музы́ка (малюнак 5). 

Неабходна ўважліва праглядзець спіс знойдзеных амографаў і 
прыняць рашэнне, у якіх словах-амографах у тэксце трэба пазначыць 
націск. 
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Малюнак 5 – Знешні інтэрфейс сэрвіса «Ідэнтыфікатар амографаў» 

Выкананне ўсіх этапаў гэтай методыкі дазваляе атрымаць 
арфаграфічна правільны тэкст на беларускай мове (методыка не 
ахоплівае пунктуацыйны і сінтаксічны раздзелы граматыкі). Таксама 
дадзены парадак вычыткі апрабаваны ў шматлікіх праектах лабараторыі 
распазнавання і сінтэзу маўлення: методыкай вычытаны «Новы Запавет 
і Прыповесці» (2016), «Універсальная дзесятковая класіфікацыя» (2016). 
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