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РЕФЕРАТ

Литвинко Анастасия Анатольевна

МИФОЛОГЕМА ЛУНЫ (МЕСЯЦА) В БЕЛОРУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из

введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка использованной

литературы, который включает 70 источников.

Полный объем работы – 65 страниц печатного текста.

Цель дипломной работы: раскрыть смысл и значение мифологемы

Луны (Месяца) в фольклорном наследии белорусов.

Задачи дипломной работы:

1. Проанализировать взгляды разных исследователей на

мифологическое сознание и отражение его в фольклоре;

2. Выделить понятие мифа и мифологемы в различных научных

исследованиях;

3. Проследить мифологические представления наших предков о Луне

(Месяце), проанализировать фольклорные тексты разных видов и

жанров, в которых встречается образ луны (месяца).

Объект исследования: белорусский фольклор.

Предмет исследования: мифологема Луны (Месяца) в разных видах и

жанрах белорусского фольклора.

Ключевые понятия: миф, мифологическое сознание, мифологема,

фольклор, Луна (Месяц).

Актуальность дипломной работы состоит в том, что Луна всегда

была и остается в центре внимания человека. Наши предки-славяне многое в

своей жизни связывали с Луной, с ее воздействием на земную жизнь.

Современная наука также обращает пристальное внимание на влияние Луны,

которое она оказывает на физическое и психическое состояние человека.

Древние знания, веками накопленные людьми и зафиксированные в

мифологическом сознании,  сохранились именно в фольклорном наследии.



РЭФЕРАТ

Літвінка Настасся Анатольеўна

Міфалагема Месяца (Поўні) у беларускім фальклоры

Структура дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з

уводзін, дзвух глаў, высноў па главах, заключэння, спісу выкарастанай

літаратуры, які ўключае 70 найменняў.

Поўны аб’ем работы – 65 старонак друкаванага тэксту.

Мэта дыпломнай работы: раскрыць сэнс і значэнне міфалагемы

Поўні (Месяца) у  фальклорнай спадчыне беларусаў.

Задачы дыпломнай работы:

1. Прааналізаваць погляды розных даследчыкаў на міфалагічную

свядомасць і адлюстраванне яе ў фальклоры;

2. Вылучыць азначэнне міфа і міфалагемы ў розных навуковых

даследваннях;

3.  Прасачыць міфалагічныя уяўленні нашых продкаў аб Поўні

(Месяцы), прааналізаваць  фальклорныя творы розных відаў і жанраў, дзе

сустракаецца вобраз поўні(месяца).

Аб'ект даследавання: беларускі фальклор.

Прадмет даследавання: міфалагема Поўні (Месяца) ў розных відах і

жанрах беларускага фальклору.

Ключавыя паняцці: міф, міфалагічная свядомасць, міфалагема,

фальклор, Месяц (Поўня).

Актуальнасць дыпломнай работы складаецца ў тым, што что Поўня

заўсёды была і застаецца ў цэнтры ўвагі чалавека. Нашы продкі-славяне

многа чаго ў сваім жыцці звязвалі з Поўняй, з яе ўплывам на жыццё на зямлі.

Сучасная навука таксама звяртае пільную ўвагу на ўплыў Месяца, які

ўздзейнічае на фізічны і псіхічны стан чалавека. Старажытныя веды,

стагоддзямі назапашаныя людзьмі і зафіксаваныя ў міфалагічнай свядомасці,

захаваліся менавіта ў фальклорнай спадчыне.



SUMMARY

Litvinko Anastasia

THE MYTHOLOGEM OF THE MOON IN BELARUSIAN FOLKLORE

The structure of the thesis. The thesis consists of an introduction, two

chapters, summaries to the chapters, conclusion. The list of the cited sources

includes 70 items.

Total work volume – 65 pages of printed text.

The purpose of the thesis is to analyze the mythologem of the moon in a

folk legacy of the Belarusians.

The objectives of the thesis:

1. To analyze the views of different researchers on the mythological

consciousness and its reflection in the folklore;

2. To select the notion of myth, and mythologem in different scientific

research;

3.To ensure mythological representations of our ancestors of the moon, to

analyze folklore texts of different types and genres, which meet the image of the

moon.

The object of the thesis is the Belarusian folklore.

The subject of the thesis is the myth of the moon in different forms and

genres of the Belarusian folklore.

Keywords: a myth, mythological consciousness, mythology, folklore, the

moon.

Relevance of the thesis. This thesis says the moon has always been in the

focus of human interest. Our ancestors Slavs associated lots of things with the

moon, with its impact on life on the earth. Modern science also pointed the

influence of the moon on the physical and mental state of health. Ancient

knowledge, accumulated over the centuries by people and enshrined in the

mythological consciousness, is preserved in the folk heritage.


