
кампетэнтным уяўленнем пра яе дэтэрмінуе фарміраванне прафесіянала 
высокага ўзроўню. Нягледзячы на пэўныя “хістанні”, на працягу навучання 
задаволенасць абранай прафесіяй застаецца амаль нязменнай і нават у 
некаторых выпадках павышаецца. 

Апісанне, аналіз і інтэрпрэтацыя вынікаў, атрыманых пры выкарыстанні 
дыягностыкі, дазволілі вызначыць тэндэнцыі развіцця матывацыі ад 1-га да 2-га 
і ад 1-га да 5-га курсаў. Праведзеныя даследаванні дазволілі прасачыць якасныя 
змены ў матывацыйнай сферы асобы студэнтаў 1-га і 5-га курсаў, якая мае 
істотныя адрозненні і вызначаецца на першым курсе сістэмай асобасна-
каштоўных матываў, а на пятым курсе, асабліва пасля педагагічнай практыкі, 
перавагай сацыяльных, прафесійных і асобасна-маральных матываў. У 
першакурснікаў матывы зносін і “эйфарыя” ад паступлення ў ВНУ 
пераважаюць над матывамі прафесійнай дзейнасці. Што тычыцца 
старшакурснікаў, то змястоўны бок іх матывацыйнай сферы пашыраецца 
матывамі прафесійных і сацыяльных дасягненняў, асобасна-сацыяльнымі 
матывамі, абумоўленымі матывамі атрымання прафесіі і далейшай 
сацыялізацыі, адаптацыі ў грамадстве. 

Якасныя змены ў структуры ўзроўняў матывацыйнай сферы асобы 
дазваляюць вызначыць, якая з дыягнастычных характарыстык патрабуе 
большай увагі ў яе развіцці і фарміраванні як прафесійна важнай якасці асобы. 
У прыватнасці, гэта дачыцца супастаўлення колькасных паказчыкаў 
матывацыйных комплексаў студэнтаў 1-га і 2-га курсаў: на працягу навучання ў 
ВНУ і паступовага заглыблення ў спецыфіку абранай прафесіі ў маладых 
людзей знікае ідэалістычны погляд на будучыню і фарміруецца разуменне 
ўплыву на паўсядзённае жыццё знешніх станоўчых і адмоўных матываў. Задача 
навучання ў ВНУ, такім чынам, заключаецца ў выхаванні правільнай жыццёвай 
арыентацыі і адаптацыі студэнтаў, фарміраванні ў іх устойлівасці да магчымых 
цяжкасцяў у будучай прафесійнай дзейнасці. 
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А.Л. Садоўская  
КАГНІТЫЎНАЯ АРЫЕНТАЦЫЯ ФРАЗЕАЛАГІЧНЫХ 

ДАСЛЕДАВАННЯЎ 
1. У межах сучаснай антрапалагічнай парадыгмы наспела неабходнасць 

паглядзець на мову з боку яе ўдзелу ў пазнавальнай дзейнасці чалавека. Мова, 
як адзначае В.А. Маслава, – “гэта сродак перадачы думкі, якую яна “ўпакоўвае” 
ў моўную форму. Веды, якія выкарыстоўваюцца пры гэтым, не з’яўляюцца 
толькі ведамі пра мову. Гэта таксама веды пра свет, пра сацыяльны кантэкст, 
веды пра прынцыпы моўных зносін, пра адрасата, фонавыя веды і г.д. Ні адзін з 
названых тыпаў ведаў нельга лічыць прыярытэтным, толькі вывучэнне іх усіх у 
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сукупнасці і ўзаемадзеянні наблізіць нас да разумення сутнасці моўнай 
камунікацыі”[7, с. 4]. 

Манаграфіі, калектыўныя працы і асобныя артыкулы А.П. Бабушкіна, 
Г.А. Валохіна, З.Д. Паповай, Ю.С. Сцяпанава, І.А. Сцерніна, В.М. Тэліі,  якія 
выйшлі ў апошнія гады, утрымліваюць важныя тэарэтычныя палажэнні па 
пытаннях пра тое, як захоўваюцца нашы веды пра свет, як яны структураваны ў 
мове ў працэсе камунікацыі. Даследаваннем гэтага і займаецца кагнітыўная 
лінгвістыка. З’яўленне тэрміна кагнітыўная лінгвістыка вучоныя адносяць да 
80-х гадоў ХХ стагоддзя і звязваюць яго з іменем М. Бірвіша. Найбольш 
цытуемымі ў сусветным мовазнаўстве з’яўляюцца працы па кагнітыўнай 
лінгвістыцы Г. Вяжбіцкай, Дж. Лакофа. Гэты новы кірунак у мовазнаўстве 
выходзіць за межы ўласна лінгвістыкі, яго цікавяць таксама логіка, псіхалогія, 
сацыялогія, філасофія. Кагнітыўныя лінгвісты побач з моўнай і наіўнай 
карцінамі свету вылучаюць канцэптуальную карціну свету асобнага чалавека з 
улікам гендэрнага падыходу. Канцэптуальная карціна свету ўключае 
універсальныя і нацыянальныя канцэпты, а таксама канцэптуалізацыю кожнай 
моўнай асобы. Выключную цікавасць уяўляюць канцэптуальныя карціны свету 
творчых асобаў, бо яны могуць уплываць не толькі на нацыянальную карціну 
свету, але (у асобных выпадках) і на агульначалавечую. 

2. Кагнітыўная арыентацыя даследавання фразеалагічнага фонду 
з’яўляецца прынцыпова новай у вырашэнні наступных тэарэтычных і экс-
перыментальных задач: “як структураваны змест фразеалагічных адзінак і якія 
спосабы яго фармалізацыі; якім чынам аказваецца “ўплеценай” у “тканіну” 
моўнага значэння семантыка культуры, гэта значыць як знакі культуры – яе 
ўстаноўкі, стэрэатыпы, эталоны, сімвалы, міфалагемы і інш. – “уваходзяць” у 
змест фразеалагічных адзінак; праз якія кагнітыўныя працэдуры кадзіравання і 
ўспрымання фразеалагічных адзінак ажыццяўляецца суаднясенне двух кодаў – 
кода мовы і кода культуры – і  як фармалізаваць дадзены працэс; у чым 
заключаецца культурная своеасаблівасць фразеалагічных адзінак і інш.”  
[5, с. 3]. 

У кагнітыўнай парадыгме фразеалагізм разумеецца як мікратэкст, 
структураваны падчас інтэрпрэтацыі носьбітам мовы ўсіх тыпаў семантычнай 
інфармацыі фразеалагізма ў семантычнай прасторы культурных ведаў, 
прыналежных суб’екту моўных зносін. Вылучаюцца наступныя тыпы 
кагнітыўных працэдур, якія супадаюць з макракампанентамі значэння 
фразеалагічных адзінак: дэнататыўная апрацоўка, якая аперыруе ведамі пра 
ўласцівасці таго, што абазначаецца, пра тыповае ўяўленне аб прадмеце ці з’яве; 
ацэначная – інтэрпрэтацыя таго, што абазначаецца, з пазіцыі каштоўнасных 
крытэрыяў суб’екта, з улікам нарматыўнага канону моўнай асобы (тут важна 
ўлічыць таксама, што імпліцытная тэорыя асобы праяўляецца на двух узроўнях 
– ідэалагічным і штодзённа-побытавым. На ідэалагічным узроўні яна 
абапіраецца на вобразы, якія прадстаўлены ў міфатворчасці, этычных 
трактатах, рэлігійных догмах, мастацкіх творах і г.д. Штодзённа-побытавы 
ўзровень – гэта жыццёвыя ўяўленні, распаўсюджаныя ў масавай свядомасці. 
Ідэалагічныя вобразы, як правіла, больш сістэматычныя, больш 
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прэскрыптыўныя і нарматыўныя: вобразы з міфаў і вобразы літаратурных 
герояў з’яўляюцца эталонам для пераймальнасці носьбітамі данай культуры. 
Вывучэнне нарматыўнага канона асобы на першым узроўні выяўляе іерархію 
каштоўнасных арыенціраў культуры. Эталоны, прадстаўленых на ідэалагічным 
узроўні, не заўсёды адпавядаюць уяўленням, якія замацоўваюцца ў масавай 
свядомасці. Напрыклад, маральна-этычныя нормы паводзін прадпісваюць 
чалавеку клапаціцца пра будучыя пакаленні, пра тое, што ён пакіне пасля сябе 
на зямлі, але гэта не пацвярджае фразеалагічна-парэмійны матэрыял: Пасля нас 
хоць патоп; На наш век будзе, а пасля нас хоць трава не расці; Па маёй смерці 
няхай хоць выюць чэрці; Пасля нас не будзе нас і г.д. Цікавымі ў гэтым сэнсе 
з’яўляюцца навуковыя назіранні і высновы Сёмухі Дар’і, змешчаныя ў даным 
зборніку); матывацыйная – аперацыі з уяўнымі або разумова прадстаўленымі 
гештальт-структурамі (матывацыйны макракампанент фразеалагічнага 
значэння ўказвае на асацыятыўна-вобразную сувязь аб’екта і таго 
словазлучэння, якое выкарыстоўваецца для новага абазначэння сітуацыі); 
эматыўная – эмацыянальна-ацэначная рэакцыя на вобразную гештальт-
структуру як адбітак перажытых эмоцый; стылістычная – аперацыі 
сацыяльнага маркіравання ўмоў маўлення, г.зн. дарэчнасць або недарэчнасць 
ўмоў выкарыстання данага словазлучэння ў тых ці іншых сацыяльна значных 
умовах. 

3. Варта адзначыць, што ў рэчышчы кагнітыўнай лінгвістыкі не толькі 
было распрацавана новае разуменне фразеалагізма і метады аналізу, 
неабходныя для выяўлення лінгвакультуралагічных канатацый паняццяў, якія 
ўваходзяць у план зместу або ў план выражэння фразеалагічнай адзінкі. 
Кагнітыўная лінгвістыка прапаноўвае адметны, кагнітыўны падыход да 
выяўлення нацыянальна-культурных канатацый фразеалагізмаў. 

Працягваючы ідэі Гумбальта і Вайсгербера пра мову як дзейнасць і 
дзейсны сродак стварэння свету, кагнітыўная лінгвістыка звяртаецца да 
намінатыўнага падыходу ў вывучэнні моўных адзінак, у тым ліку і фра-
зеалагізмаў. Акцэнт на анамасіялагічны аспект дазваляе ўбачыць мову ў дзе-
янні, апісаць заканамернасці лінгвакрэатыўнага мыслення носьбіта мовы, якія  
і з’яўляюцца першапрычынай і перадумовай узнікнення нацыянальнай 
адметнасці  фразеалогіі. 

Даследаванне анамасіялагічнага аспекту фразеалогіі ў рэчышчы 
кагнітыўнага падыходу робіць неабходным зварот да ідэаграфічнага апісання 
фразеалогіі, паколькі толькі на дастаткова вялікіх ідэаграфічных масівах 
становіцца відавочнай сувязь вобразнай асновы фразеалагізмаў з культурна-
нацыянальным светабачаннем, г.зн. каштоўнасна-арыентаваным менталітэтам 
народа – носьбіта мовы. 

Такім чынам, для выяўлення нацыянальных асаблівасцей і універсалій 
моўнай творчасці ў сферы фразеалогіі неабходна звярнуцца найперш да аналізу 
фразеасемантычных палёў. Напрыклад, да асэнсавання беларускай фразеалогіі 
семантычнага поля ‘каханне, вяселле, сям’я’, семантычнага поля ‘працоўная 
дзейнасць чалавека’ і інш. З дапамогай семантычных палёў становіцца рэальнай 
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спроба ўзнаўлення нацыянальнай моўнай карціны свету ў асобных фрагментах, 
зададзеных тэматычнай класіфікацыяй семантычных палёў. Пералiчаныя 
вышэй i iншыя задачы пры даследаваннi iдэаграфiчных масiваў, суадносных з 
апазiцыяй базавых канцэптаў культуры “труд – безделье” i “ум – глупость” (на 
матэрыяле рускай i французкай моў) з мэтай апiсаць унiверсальнае i культурна-
спецыфiчнае ў светабачаннi i адлюстраваннi яго фрагментаў у фразеалагічных 
адзінках вырашаюцца, напрыклад, у кандыдацкай дысертацыi маскоўскай 
даследчыцы М.Л. Каўшовай [5]. 

Выбар таго або іншага вобраза-матыву звязаны са светабачаннем 
суб’екта, з яго карцінай свету. Асацыятыўна-вобразнае ўяўленне ёсць 
унутраная форма слова або фразеалагізма. Даследаванне ўнутранай формы 
важна для кагнітыўнай лінгвістыкі ў плане вывучэння лінгвакрэатыўных 
працэсаў мыслення. У кагнітыўнай лінгвістыцы ўнутраная форма выступае як 
квазістэрэатып або эталон пэўнай сітуацыі, асацыіруецца з лексічнымі або 
фразеалагічнымі прэсупазіцыямі. Д.А. Дабравольскі адзначае, што ўнутраная 
форма адыгрывае важную ролю злучальнага звяна паміж дзвюма карцінамі 
свету ў ідыяматыцы – паміж літаральна, даслоўна ўспрынятымі фразеалагізмамі 
і  актуальнай моўнай карцінай свету. 

Кагнітыўны падыход да значэння фразеалагізмаў адкрывае вялікія 
магчымасці ў рэчышчы лінгвістычнага мадэлявання актуальнага значэння 
фразеалагічных адзінак. Як вядома, ідыяматычныя значэнні большай часткай 
метафарычныя. Гэта дазваляе аднавіць комплекс тых канцэптуальных 
пераўтварэнняў, якія ляжаць у аснове фарміравання актуальнага значэння 
фразем. Мадэляванне ў фразеалогіі на сённяшні дзень – вельмі перспектыўны 
кірунак, асабліва фразаўтваральнае мадэляванне, заснаванае на ўнутранай 
форме фразеалагізма. 

4. Такім чынам, у сучаснай лінгвістыцы лінгвакультуралагічная 
парадыгма суіснуе і цесна судачыняецца з кагнітыўна-інтэрпрэтатыўнай 
парадыгмай даследавання. Развіццё названай парадыгмы таксама абумоўленае 
зваротам навукі да “фактару чалавека”, з прычыны чаго лінгвістыка зблізілася з 
псіхалогіяй, асабліва са школай кагнітыўнай псіхалогіі. У цэнтры ўвагі 
кагнітыўнай лінгвістыкі знаходзіцца пазнавальная функцыя мовы.  

Кагнітыўны аспект даследавання фразеалагізмаў прадугледжвае разгляд 
фразеалагізмаў як двухбаковых адзінак мовы, гэта значыць гукавой (графічнай) 
формы, здольнай указваць на рэаліі свету сваім значэннем, якое ўключаецца 
пры гэтым у структуру ведаў пра свет. Значэнне фразеалагічных адзінак пры 
такім падыходзе разумеецца як шэраг кагнітыўных працэдур, якія ўказваюць не 
толькі на якасці аб’екта, уключаюць веды пра яго, што замацаваліся ва ўяўленні 
носьбітаў мовы, але і на характар суб’ектыўных адносін гаворачага да 
рэчаіснасці і ўмоў зносін.  

У фразеалогіі закладзена двайная стэрэатыпнасць: з аднаго боку, змест 
фразеалагізмаў паказвае прынятыя ў дадзеным соцыуме стэрэатыпы маралi, 
паводзiн чалавека ў грамадстве, прадпiсаннi i ацэнку гэтых паводзiн (г.зн. усё 
тое, што складае аснову нацыянальнага светабачання); з другога боку, 
фразеалагічныя выразы адлюстроўваюць наглядныя стэрэатыпы штодзённага, 
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побытавага жыцця народа, увасобленыя найперш ва ўнутранай форме 
фразеалагізма як складана-структураванага знака. Таму фразеалагічныя выразы 
нясуць ў сабе двайную iнфармацыю пра кагнітыўную дзейнасць чалавека i 
ўяўляюць тым самым паказальны матэрыял для даследавання ў кагнітыўным 
аспекце. 

Кагнітыўны падыход да выяўлення нацыянальна-культурнай адметнасці 
фразеалагізмаў прадугледжвае аналіз асобных фразеасемантычных палёў, у тым 
ліку і з мэтай апісання ў іх межах фразаўтваральных мадэляў, сукупнасць якіх 
паказвае як нацыянальныя асаблівасці моўнай сегментацыі свету, так і 
спецыфіку лінгвакрэатыўнага мыслення пры стварэнні кожнага асобнага 
фразеалагізма. Такім чынам кагнітыўны падыход – гэта прыдатны спосаб для 
даследавання менталітэту нацыі. Нацыянальна-культурная адметнасць 
фразеалогіі ў межах гэтага падыходу ёсць асаблівасці функцыянавання моўнага 
мыслення, асаблівасці вобразнай карціны свету. 
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