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Лlово - rэrо жьrв ы, рyхомь, мехонiзм.
Ко;кное новое дзеGяцirодqзе fносiць злiень,
i оrульнаi>кывольную лексil<у. Не толькi i
вусньrм моiленнi, оле i i пiсьмоаьrх тэкстох
зомоцоiвоюццо iсё новыя i новыя словьr.
Не моючы моrчьrrиосцi проверыць ix нопiсонне
по слоiнiкdх, Mьlt с)льrкоелiся з всрыятыiносцю
нопiсання, lliы провялi мойстор,клас дllя
HocToiHiKo i-фiлологаi лuкольl " Асоблiвасцi
ilкьtвонняi BycHbtM i пiсьмовым маiленнi
номенклотурньlх нозвоf морок оiтамобiпяi",
коб звярнуць yваrу но особлiвосцi i>кьtвоння
i вусным i пiсьмовым моiленнi нозвоf морок
оiтомобiляf. Розом з в)лнеrи 9 клосо мы
прэзентоволi вынiкi вучнёfского доGледовоння
по rэтой тэме.

1-1 зевяцiкласнiк lBaH Вiтовiч адзначыУ, што жыццё
f l сччаснага чалавека немагчыма Уявiць без а!тама-

{fgiпл,.Гэта не толькi срода* перiм"rrэн.ня Се111
гэта ! нейкай ступенi i памочнlк чалавека, l lндыкатар
яго дабрабыту. А!тамабiльны рынак пашыраецца. Ма-
шыны, выпушчаныя як на Захадзе, так i на Усходзе, даУ-
но заваявалi !вагу спажыУцоУ. У апошнiя дзесяцiгомзi
назвы а!тамабiля! не толькi айчынных, але i замежных
вытворцаУ акты!на трапляюць на cTapoHKi сучаснай бе-
ларускай прозы. Яшчэ больш пашырана ix выкарыстан-
не ! публiцыстычных тэкстах. Мы прааналiзавалi ix
выкарыстанне У мастацкiх творах i публiцыстыцы, звяр-
нулi !вагу на !жыванне, правапiс, лексiка-граматычныя
асаблiвасцi,

У ходзе аналiзу мо!нага матэрыялу мы разам з вучня-
Mi !бачылi, што icHye шэраг пытання!, адказ на якiя знайс-
цi не так проста. Паспрабавалi зрабiць гэта ! працэсе вуч-
нёУскагадаследавання, Вынiкi нашых напрацовак i хочам
вам прэзентаваць,

Фердынанд Паршэ сказа!: "Усё пачалося з таго,
tllTo q азiпнvйся пя баках i. не vбач,ыvшы аvтамабiля

Запiс трэцяй праблемы: якую граматычную форму ма-
юць* н*аз вы а!тамабiля!?

Паколькi назвы марак аiгамабiля! у пераважнай боль-
шасцi маюць iншамо!нае паходжанне, то ! беларускамо!-
ных тэкстах выкарысто!ваецца граФiчнае пераiгварэнне
назва!: у адным выпадку гэта транслiтарацыя, у,другiм -
транскрыпцыя. Мы прапануем вам запiсаць iншамо!ныя
назвы ! адпаведнасцi з HopMaMi беларускай мовы, выка-
рыстоУваючы адзiн са спосаба!.

Volvo, Geely, lnfiniti, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Opel,
Pontiac, Citroen, Toyota, Volkswagen, Seat, Fiat, Chevrolet.

3апiс i прадста!ленне варыянта!. Праверка па клю-
чы: "Вольва", "Джылi", "lнфiнiцi", "Кiя", "Мерседэс", "Мi-
цубiсi", "Опель", "Панцiяк", "CiTpaeH", "Таёта", "Фальксва-
ген", "Сеат", "Фiят", "Шэ!рале".

Правiльным было б зазiрнуць у сло!нiкi i праверыць
нашы варыянты. Але праблема ! тым, што ! сло!нiках бе-
ларускай мовы мы не адшукалi назва! марак аУтамабiляУ
замежнай i беларускай вытворчасцi.

як бачым. часам пOы запiсе назвы аvтамабiля на бе-

caMix выраба! (акрамя назва!, што супадаюць з асабо-
вымi цi геаграфiчнымi назвамi) пiшуцца ! двукоссi з ма-
лой лiтары". Калi звернемся да "Правiл рускай арфагра-
фii i пунктуацыi", то сустрэнем такiя х палажэннi за адным
выключэннем: "жыryлi", "мерседэс" супадаюць з iмёна-
Mi !ласнымi, але пiшуцца з маленькай лiтары. Прапану-
ем вам прааналiзавацьуры!кi з тэкста! i зрабiць выснову:
для тэкста! мастацкага i публiцыстычнага стыля! харак-
тэрна пераважна !хыванне назва! марак цi назва! выра-
ба!? (Групы працуюць з цытатамi, размярко!ваюць ix па
стылявой прыналехнасцi i аналiзуюць выкарыстанне на-
менклаryрных назва!,)

Як бачна, выкарыстанне назва! марак а!тамабiля! ха-
рактэрна больш для тэкста! публiцыстычнага стылю, што
тлумачыцца стылявымi патрабаваннямi. Толькi ! асобных
выпадках назiраецца выключэнне. А вось для мастацкiх
тэкста! характэрна !жыванне назва! вырабу. l тады !знi-
кае пытанне: якую лiтару Выкарысто!ваць пры напiсаннi
назвы вырабу: вялiкую цi малую?

Паколькi, у адпаведнасцi з правiламi беларускай ар-
фаграФii, выбар вялiкай лiтары ! назве залежыць ад па-
ходжання назвы, мы У даследчай рабоце прааналiзавалi
гiсторыю !знiкнення назва! марак а!тамабiля!. Мы !ба-
чылi, што любая назва мае Gэнс. Назва мадэлi - гэта не
толькi прыгохае слова. Аналiз даведачнай лiтаратуры i

матэрыяла! у iнтэрнэце паказа!, што з прааналiзаваных
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узнiклi ад назвы кампанii або канцэрна,
а тая, у сваю чаргу, паходзiць ад iмя або прозвiшча зас-
навальнiка кампанii. Гэта насryпныя назвы: "Таёта", "Хон-
да", "Сiтраен", "Опель", "Ламбарджынi", "Сузукi", "Форд",
"Рэно", "Пежо", "Паршэ", "Ферары", "Шэ!рале", "Край-
слер", "Шкода", "Кадылак", "Мазэрацi", "Додх""'Бэнтлi".
Назву тарговай марцы "Мазда" дало iмя бога мудрасцi У
японскай мiфалогii. А У назве а!тамабiля "Лiнкальн" уша-
навана памяць пра амерыканскага прэзiдэнта, Значыць,
пры выкарыстаннi ! тэкстах гэтых назва! без сло! машы-
на цi а!тамабiль мэтазгодна выкарыстоУваць вялiкую лi-
тару. Гэтак жа, як i ! назвах геаграфiчнага паходжання:
"Волга", "Ака", "Запарожац". У нас узнiкла пытанне з нас-
тупным напiсаннем; "Жыгулi" цi "жыгулi"? На нашу думкr
паколькi назва мае таксама геаграфiчнае паходжанне i У
правiлах беларускай арфаграфii не падаецца як выклю-
чэнне, заслуго!вае }вагi першы варыянт, Такое ж пытанне
i з назвай а!тамабiля "Мерседэс", якое паходзiць ад iмя
дачкi заснавальнiка кампанii,

3вярнiцеся, калi ласка, зно!да!ры!ка!з тэкста!, Пра-
аналiзуйце выкарыстанне малой i вялiкай лiтар у прапана-
ваных цытатах i зрабiце запiсы У таблiцы па другой праб-
леме. Паколькi ! арфаграфiчных сло!нiках беларускай
мовы няма наменклатурнай лексiкi, якая адлюстро!вае
напiсанне марак а!тамабiля!, то i знайсцi навуковае аб-
грунтаванне катэгорый роду, лiку i асаблiвасцей скланен-
ня TaKix слоV немагчыма. Але гэтыя граматычныя катэ-
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йаЪй йiri",,'Ёырашы! с*а"iтруяЬаць яiо сай". Няцяж-
ка здагадацца, пра якi а!тамабiль iдзе гаворка. ("Пар-
шэ", дэманструецца выява а!тамабiля.) А ! аднаго з
беларускiх а!тара! мы сустрэлi ! рамане TaKi выраз:
"...кватэра на ёй i !вогуле !сё. Нават "Порш" ягоны!"
Якую праблему а!тамабiльнай намiнацыi дэманструе
гэты прыклад?

У ходзе работьt iдзельнiкi майстар-класа запаiняюць
насryпную таблiцу:

Праблема НаяУнасць/адсугнасць
у творах мастацкага i

публiцыстычнага стыля!

Прычыны

3апiс у таблiцу першай праблемы: перадача на бела-
рускай мове назваУ а!тамабiля! замехнай вытворчасцi.

- Перад BaMi воблака слоУ з назвамi марак а!тамабi-
ляV. Паглядзiце, калi ласка, на яго!важлiва, Якое пытанне
па!стае перад BaMi?

Запiс другой праблемы: выкарыстанне малой цi вялi-
кай лiтары ! назве MapKi а!тамабiля.

- А якi а!тамабiль з'яУляецца вашай марай? Выберы-
це, калi ласка, з воблака слоУ назву MapKi а!тамабiля, яко-
му вы аддаяце перавагу.

- У вас на партах ляжаць рабочыя лiсты. У пер-
шым заданнi дадзены сказ з пропускам сло!. Уста!-
це, калi ласка, туды выбраную BaMi марку (Маёй ма-

рай з'яУляецца , таму што _
Самастойная работа !дзельнiка!. Кожны зачытвае

свой пабудаваны сказ.

- 3 якой праблемай вы сутыкнулiся, складаючы ска-
зы? Чым адрознiвалiся вашы сказы?

ларускай мове дастаткова прытрымлiвацца толькi норм
беларускай мовы. А ! некаторых выпадках можна гава-
рыць пра традыцыйнае напiсанне. Напрыклад, у пiсьмо-
вых крынiцах выкарыстоУваем форму "Мерседэс" у ад-
паведнасцi з транслiтарацыяй. Традыцыйна пiшам назву
MapKi а!тамабiля "Ламбарджынi", хоць прозвiшча засна-
вальнiка гэтага брэнда было Ламбаргiнi. А MeHaBiTa яно i

перайшло пазней на назву прадукry.
Зараз мы прапануем вам прааналiзаваць уры!кi з мас-

тацкiх твораУ, газетных артыкула! i матэрыяла! з iнтэрнэ-
ту. Цi заVсёды !тэкстах захоУваюцца патрабаваннi да за-
пiсу назвы а!ламабiля па-беларуску? Зрабiце адпаведны
запiс у таблiцы.

L{ытаты для анал

Звяртаюць уваry на напiсанне назваi аiтамабiляi
"Сiтраэн", "Фальцваген", "Мэрсэдэс",

"Правiлы беларускай арфаграФii i пунктуацыi" трак-
туюць напiсанне наменклатурных назваУ а!тамабiля!
TaKiM чынам: "Назвы вытворчых марак тэхнiчных выра-
баУ бяруцца У двукоссе i пiшуцца з вялiкай лiтары, Назвы

горыi !ласцiвы найменням аУrамабiляУ, таму што яны па

функцыянале блiзкiя да !ласных назо!нiка!, З праблемай
вызначэння катэгорыi роду вы ixo сугыкнулiся на пер-
шым этапе работы. На самай справе, ёсць шэраг назваУ,
вызначыць род якiх можна У адпаведнасцi з г.раматычным
прынцыпамi скланяльныя назвы з канчаткамl -а, -я маюць
формужаночага роду, назвы з нулявым канчаткам - мух-
чынскага роду. А вось якi род тых назва!, якiя змешчаны !
воблаку сло!?

Падказку мы адшукалi на iнтэрнэт-партале "Грамата_.

ру' Род TaKix назва!-вызначаецца па родзе слоУ машri 
1

на (жаночЫ род) цi аirамабiлЬ (мрr<чынскi род). Атрым;*-/
ваецца, назва адной i той жа MapKi можа быць i жаночага,
i м!окчынскага роду.А вось да нiякага роду назвы марак
аiгамабiля! не могуць адносiцца. А калi ключавога сло-
ва няма? Звярнiце Увагу, якiм чынам вызнача!оя род у цы-
татах-прыкладах (увага на выразы "Рэно" ехала, "чыёсьцi
"вольва", чырвонае "Пежо").

Паколькi У дадзеных самастойных намiнаты!ных
адзiнках нельга вызначыць катэгорыю роду, то нельга га-
варыць аб ix скланеннi. Робiм выснову, што вышэйп€ралi:
чаныя назвы з'яУляюцца нескJIаняльнымi адзiнкамi, Як
гэта правiла выконваецца ! лiтараryрных тэкстах (зварот
да цытат)?

Як i !ласным назоУнiкам, назвам, што абазначаюць
MapKi аiгамабiля!, уласцiва форма адзiночнага лiку.
У рэдкiх выпадках назва транспартнага сродку можа мець
Форму множнага лiку, напрыклад, "Хыгулi". Па лiках наз-
вы транспартных сродка! не змяняюцца. Форму множна-
га лiку дадзеныя назвы набываюць толькi У сукупнасцi з
абагульненым значэннем. Зрабiце, калi ласка, выснову па
трэцяй праблеме i запiшыцеяе ! таблiцу.

А зараз давайце агучым тыя высновы, да якiх вы
прыйшлi ! ходзе нашай сумеснай працы (прадста!нiкi
груп агучваюць свае запiсы), TaKiM чынам, мы !бачылi,
што праблема Иывання наменклатурных назваУ аУта-
мабiля! на сённяшнi дзень icHye. l ! мастацкiх творах, i !
газетных артыкулах, i ! запiсах у iнтэрнэце мы бачым ва-

рыяты!насць у напiсаннi caMix назва!, у вызначэннi.гра-
матычныхформ, выкарыстаннi вялiкай i малой лiтар. Есць
праблема i з выкарыстаннем двукосся пры назвах выра-
баV. А прычын гэтаму щмат: гэта i адсутнасць зафiксава-
нага матэрыялу! сло!нiках, i ня!вага аУгараУда iснуючых
правiл беларускай мовы, i !плы! норм рускай арфаграфii.
Але мы спадзяёмся, што сённяшняя сустрэча стала для
вас прыступкай да аднастайнай перадачы назва! транс-
партных сродкау у ма!леннi, а атрыманыя веды вы бу-
дзеце транслiраваць cвaiм вучням. Як Фердынанд Пар-
шэ здолеУ стварыць а!тамабiль сваёй мары, так i кожны
наста!нiк-фiлолаг здольны знайсцi адказы на хвалюю-
чыя пытаннi i выхаваць вучня сваёй мары - адукаванага i

пiсьменнага, уважлiвага да роднага слова.
Ганна ТРАФlМОВlЧ,

настаУнiца беларускай мовы i лiтараryры
сярэдняй lлколы Ne 5 MacToi

Гродзенскай вобласцi.
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Група 1 Група 2

-l. 
Да адной з "хрушчовак"

падкацi! блакiтны "Мэрсэдэс"
(А.Федарэнка "Афганская
шкаryлка").
2. Калi аiпобус кранlфся,
Аксана !бачыла, як Сева з
лысым подбегам кiнулiся да
сваёй цёмна-сiняй "АУдзi"
(А.Федарэнка. "Шчарбаты
талер").
3. 21 -гадовая дзя!чына на
а}тамабiлi "Форд" ехала па
знешнiм кальцы МКАД
(з iнтэрнэт-рэсурсу).
4. Аfrамабiль "Мазда" шэрага
колеру, якl рухауся з высокаи
хугкасцю з боку чыгуначнага
вакзала, пратаран|у чырвонае

| "Пежо" (з iнтэрнэт-рэсурсу).
l 5. "Рэно Меган Сцэнiк", што

| ехала з райцэнтра ! вёску

| 
Камсамольск, суiыкнулася

l з ласем, якl раптоуна выоег
на дароry з правай абочыны
(з iнтэрнэт-рэсурсу),
6, Аднаму так вымы! яго
"Вольву", ах блiшчэла (l,Лiндэ.
"Паехаць на по!нач, каб
памерцi").
7. BMW атрыма! пашкодханнi,
у вадзiцеля былi нязначныя
тра!мы, для аказання
меддапамогi яго завезлi !
бальнiцу (з iнтэрнэт-рэсурсу),
В, На скрыхаваннi Партызанскага
праспекга i вулiцы Хылуновiча
а!тамабiль "рэно" сугыкну,!ся
з а!тобусам (з iнтэрнэт-рэсурсу).

1. Пакатаешся вось на гэтай
машыне, замехнай, прыгохай, -
чалавек паказа! на цёмна-
сiнюю "А!дзi", што прыткнулася
паблiзу базарчыка (А.Федарэнка.
"Шчарбаты талер").
2, Высветлiлася, што "Сiтраэн"
сугыкну!ся з прыпаркаваным
легкавым а!тамабiлем i

перавярну!ся на бок (з перыяд"

друку).
3. Яго Вялiкасць горда абапёрся
на слухбовую "Волгу" колеру
cBaix MaKaciH i выгляд мае
падкрэслена бесцырымонны
(В.Марцiновiч. "Возера радасцi").
4. Толькi знадворку чыёсьцi
блакiтнае "вольва" (l.Лiндэ.
"Паехаць на поУнач, каб
памерцi").
5. "БМВ на перакрыжаваннi вулiц
Гагарына i Ламаносава збiла

l пешахода" (з iнтэрнэт-рэсурсу),
l 6. "Вадзiцель 196В года
| нарадхэння на арамабiлi Форд
| Мандэя з двума пасil(ырамi У
салоне пача! абгон Фальцвагена,
якi руха!ся наперадзе" (з
iнтэрнэт-рэсурсу),
7. Сара прачнулася адтаго,
што "вольва" стаяла нерцома
(l.Лiндэ. "Паехаць на по!нач, каб
памерцi"),
8. А!тамабiль "flхылi" еха! на
кальцавую горада, аiгала!ка -
яму насустрач. У нейкi момант
машыны сугыкнулiся (з перыяд.

друку).


