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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
У апошні час да ліку найбольш актуальных пытанняў, якія даследуюцца

сучаснай лінгвістыкай, неабходна аднесці ўзаемасувязь мовы і нацыянальнай
культуры. З’явілася вялікая колькасць даследаванняў, прысвечаных этнічнай
семантыцы, этнічнай псіхалогіі, этнічнай семіётыцы, нацыянальнай моўнай
карціне свету і г.д.  Этналінгвістыка – новая дысцыпліна, якая сфарміравалася
на мяжы лінгвістыкі, фалькларыстыкі, культуралогіі, этнаграфіі, міфалогіі.
Прадметам этналінгвістычных даследаванняў з’яўляюцца мова і традыцыйная
духоўная культура народа.

Даследаванне ўсходнеславянскай этналінгвістыкі мае ўстойлівую
традыцыю. У слоўніках, зборніках прыказак і прымавак, фальклорных і
этнаграфічных працах У.Даля, Я.Карскага, І.Франко, І. Насовіча,
М.Федароўскага ў XIX – пачатку XX стагоддзя звярталася ўвага на сувязь
прыказак, прымавак, фразеалагічных адзінак з народнымі звычаямі,
вераваннямі, абрадамі, традыцыйнымі ўяўленнямі пра жывёл, раслін і г.д. Як
адзначыў В.М. Макіенка, многія збіральнікі фальклору, этнографы, гісторыкі,
моваведы ўжо больш за дзвесце год спрабуюць раскрыць паходжанне тых або
іншых фразем, прыказак і прымавак, убачыць за імі вытокі нацыянальнай
культуры, “прачытаць скрыжалі забытага мінулага” 1.

Сёння пытанні адлюстравання пазамоўнай рэчаіснасці ў семантыцы сталі
аб’ектам вывучэння кагнітыўнай лінгвістыкі, этналінгвістыкі,
лінгвакультуралогіі, лінгвакраіназнаўства. Комплекснаму вывучэнню
ўстойлівых моўных адзінак праз суаднесенасць з традыцыйнай народнай
духоўнай культурай прысвечаны сучасныя манаграфіі  і даследаванні
М.І.Талстога, С.М. Талстой, В.М.Макіенкі, У.І.Коваля, А.Л. Садоўскай,
Т.В.Валодзінай, В.А. Маславай і інш.

На думку М.І. Талстога, дыялектная фразеалогія, якая “адлюстроўвае
міфалагічныя ўяўленні і павер’і або з’яўляецца часткай абрадаў і рытуалаў
каляндарнага, сямейнага або іншага парадку, – гэта сакральная народная
фразеалогія” 2. Услед за У.І. Ковалем, пад тэрмінам этнафразеалогія мы
разумеем паняцце фразеалогія народнай духоўнай культуры3.

Асноўная ўвага ў межах спецкурса “Этналінгвістычныя стратэгіі ў СМІ”
канцэнтруецца на семантычных асаблівасцях і ўнутранай форме
этнафразеалагізмаў і парэмій, што суадносяцца з рознымі сферамі духоўнага
жыцця чалавека: звычаямі, павер’ямі, уяўленнямі пра жывёл і раслін і г.д.
Неабходнасць вывучэння этнафразеалогіі відавочная, таму што менавіта ў ёй
рэалізуецца кумулятыўная функцыя мовы, якая забяспечвае захаванне
этнакультурных ведаў.

Мова сродкаў масавай інфармацыі асабліва чуйна рэагуе на ўсе змены ў
мове і хутчэй фіксуе вынікі журналісцкай словатворчасці, якія прэтэндуюць
увайсці ў маўленчую практыку шырокіх слаёў насельніцтва. Так, спалучыць

1  Мокиенко В.М. Образы русской речи: ист. этимол. и этнолингвист. Очерки фразеологии. – Л.: ЛГУ, 1986. – С. 3.
2 Толстой Н.И. Язык и культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. 2-е изд., испр. – м.:
Индрик, 1995. – С. 375.
3 Коваль В.И. Восточнославянская фразеология:деривация, семантика, происхождение. –М.: РИВШ, 2001 . –С. 5



стандарт і экспрэсію – важнейшы канструктыўны прынцып газетнай мовы –
дазваляе выкарыстанне фразеалагізмаў, прыказак, прымавак, крылатых
выслоўяў. Таму фразеалагічныя адзінкі становяцца актыўным “рабочым
сродкам” журналістаў, паколькі прыцягваюць увагу чытача ці гледача
нязвыклай структурай, яркай вобразнасцю, павышанай экспрэсіўнасцю і
кідкасцю. Сёння можна сказаць, што ў СМІ фарміруецца новы фразеалагічны
слоўнік ці  ствараецца новая фразеалогія, т.зв. патэнцыяльныя фразеалагізмы,
якія з цягам часу могуць увайсці ў фразеалагічны фонд беларускай мовы.

Сувязі вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана.
Спецкурс “Этналінгвістычныя стратэгіі ў СМІ” вывучаецца студэнтамі

пасля таго, як яны атрымалі базавыя веды па курсах “Сучасная беларуская
мова”, “Сучасная руская мова”, “Стылістыка”, “Методыка літаратурнага
рэдагавання”.

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэта курса – пазнаёміць студэнтаў
з традыцыйнай моўнай карцінай свету ўсходніх славян,  этнафразеалогіяй і
парэміялогіяй, формуламі маўленчага этыкету; паказаць магчымаць
стратэгічнага выкарыстання этнафразем у журналісцкім тэксце.

Дасягненне мэты забяспечваецца рэалізацыяй агульных і прыватных
задач:

– даць студэнтам неабходную сістэму ведаў з гісторыі этналінгвістыкі,
пазнаёміць з гісторыяй узнікнення і развіцця гэтай навукі;

–навучыць студэнтаў правільна ўжываць у журналісцкім тэксце
фразеалагізмы і парэміі;

–выпрацаваць адпаведныя навыкі творчага выкарыстання ў пэўным
кантэксце фразеалагічных адзінак;

–навучыць асноўным прыёмам і метадам этналінгвістычнага і
семіятычнага аналізу тэкстаў, выпрацаваць і развіць у студэнтаў навыкі
этналінгвістычнай інтэрпрытацыі моўных фактаў.

Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці
з адукацыйным стандартам. У выніку вывучэння дысцыпліны
“Этналінгвістычныя стратэгіі ў СМІ” студэнты павінны ведаць:
– гісторыю ўзнікнення і развіцця этналінгвістыкі, этнафразеалогіі,

парэміялогіі;
– сучасныя этналінгвістычныя тэорыі;
– напрамкі беларускай этналінгвістыкі;
– семантыку і паходжанне этнафразеалагізмаў з кампанентам арнітонімам;
– сучасныя падыходы да вывучэння аналізу фразеалагічных рэсурсаў мовы.
–дэфінітыўны апарат этналінгвістыкі.

умець:
– аперыраваць тэрміналогіяй дысцыпліны;
– творча выкарыстоўваць этналінгвістычны матэрыял у сваёй прафесійнай

дзейнасці.



Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. Вывучэнне
дысцыпліны забяспечваецца выкарыстаннем наступных метадаў: дыскурснага
аналізу, кантэнт-аналізу, дэскрыптыўнага, лексіка-семантычнага.

Рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы. Студэнтам у працэсе
вывучэння дысцыпліны рэкамендуецца рэгулярна знаёміцца з айчыннай і
замежнай літаратурай па тэме, аналізаваць новыя публіцыі па этналінгвістыцы,
вучыцца творча прымяняць атрыманыя веды пры стварэнні журналісцкіх
тэкстаў.

У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны
“Этналінгвістычныя стратэгіі ў СМІ” адводзіцца 16 гадзін, з іх аўдыторных – 16
(10 – лекцыйныя заняткі, 6 – семінарскія заняткі).

Форма кантролю ведаў – рэферат.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Колькасць гадзін
Аўдыторныя Самаст.

работа

№
п/п

Найменне раздзелаў, тэм

Лекцыі Практыч.,
семінар.

Лаб.
занят.

КСР

1 Уводзіны. Этналінгвістыка як
комплексная дысцыпліна. Гісторыя
ўзнікнення этналінгвістыкі. Задачы і
мэты этналінгвістыкі.

2 2

2 Этнафразеалогія – новы
лінгвістычны напрамак.
Фразеалогія ў кантэксце
культуры. Сучасныя падыходы да
вывучэння аналізу фразеалагічных
рэсурсаў мовы. Лінгвакультурны
падыход да аналізу фразеалагічнага
фонду мовы: першаступенныя
задачы і метадалагічныя праблемы.

2 2

3 Фразеалогія і нацыянальная моўная
карціна свету беларусаў. Паняцце
«моўнай карціны свету» ў
сучаснай медыялінгвістыцы і
роля фразеалагічных адзінак у яе
стварэнні. Беларуская абрадавая
фразеалогія. Вобраз чалавека ў
беларускай фразеалогіі.
Фразеалагічная актыўнасць
жывёльнай і расліннай сімволікі.
Фразеалагічная актыўнасць лічбаў
1, 3, 5, 7, 9, 40.
Парэміялогія. Прыказка і
прымаўка. Прыказка і

2 2 4



4.

фразеалагізм. Сістэмныя сувязі ў
парэміялогіі (сінанімічнасць,
мнагазначнасць). Эліпсіс
прыказак. Спосабы і прыёмы
стылістычнага выкарыстання
прыказак у тэкстах СМІ. Роля
прыказкі ў стварэнні загалоўка.

2 2

5. Кампанентны аналіз беларускіх
фразеалагізмаў і парэмій у
кантэксце традыцыйнай духоўнай
культуры.

2 2 2

6. Новая фразеалогія ў СМІ.
Патэнцыяльныя і
аказіянальныя
фразеалагізмы. Фіксацыя ў
рускамоўным і
беларускамоўным
перыядычным друку.

3 4

7. Формулы маўленчага
этыкету. Маўленчы этыкет як
функцыянальна-семантычная
ўніверсалія. Фразеалагізаваная
сістэма маўленчага этыкету.

3

Усяго: 10 4 3 34



Вучэбна-метадычная карта
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

III курс, 6-ы семестр

1 Уводзіны. Этналінгвістыка як комплексная
дысцыпліна. Гісторыя ўзнікнення
этналінгвістыкі. Задачы і мэты
этналінгвістыкі. Метадалогія і метады, аб’ект
і прадмет этналінгвістычнага даследавання.
Базавыя паняцці.

2 2; 13;14;15

2 Этнафразеалогія – новы лінгвістычны
напрамак. Фразеалогія ў кантэксце
культуры. Сучасныя падыходы да
вывучэння аналізу фразеалагічных рэсурсаў
мовы. Лінгвакультурны падыход да аналізу
фразеалагічнага фонду мовы:
першаступенныя задачы і метадалагічныя
праблемы.

2 14; 15



3 Фразеалогія і нацыянальная моўная карціна
свету беларусаў. Паняцце «моўнай карціны
свету» ў сучаснай медыялінгвістыцы і роля
фразеалагічных адзінак у яе стварэнні.
Беларуская абрадавая фразеалогія. Вобраз
чалавека ў беларускай фразеалогіі.
Фразеалагічная актыўнасць жывёльнай і
расліннай сімволікі. Фразеалагічная
актыўнасць лічбаў 1, 3, 5, 7, 9, 40.

2 2 Карткі з
прыкладамі 13; 14; 15 Выкананае

заданне

4 Парэміялогія. Прыказка і прымаўка.
Прыказка і фразеалагізм. Сістэмныя сувязі ў
парэміялогіі (сінанімічнасць,
мнагазначнасць). Эліпсіс прыказак. Спосабы
і прыёмы стылістычнага выкарыстання
прыказак у тэкстах СМІ. Роля прыказкі ў
стварэнні загалоўка.

2 Карткі з
прыкладамі 12; 14; 15 Реферат

5 Кампанентны аналіз беларускіх
фразеалагізмаў і парэмій у кантэксце
традыцыйнай духоўнай культуры.
Фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам
(мокрая курыца, белая варона), з
саматычным кампанентам, з кампанетам-
заонімам, з кампанентамі-назвамі хатніх
рэчаў і інш. Трансфармацыя фразеалагізмаў у
тэкстах СМІ.

2 2 Карткі з
прыкладамі 2; 5; 7; 14 Выкананае

заданне

6 Новая фразеалогія ў СМІ. Патэнцыяльныя
і аказіянальныя фразеалагізмы. Фіксацыя
ў рускамоўным і беларускамоўным
перыядычным друку.

3 Карткі з
прыкладамі 14; 15 Выкананае

заданне



7 Формулы маўленчага этыкету. Маўленчы
этыкет як  функцыянальна-семантычная
ўніверсалія. Фразеалагізаваная сістэма
маўленчага этыкету. Этыкетныя формулы
знаёмстваў, зваротаў, прывітанняў,
пажаданняў, прабачэння, падзякі,
віншаванняў і інш. Неабходнасць уліку
гэтых сітуацый СМІ. Роля часцін мовы ў
сферы этыкету.  Статус выклічнікаў.
Функцыянаванне выклічнікаў у якасці
эквівалентаў сказа ці члена сказа.
Звароты на “ты” –“вы”.

Карткі з
прыкладамі 2; 13; 14; 15 Выкананае

заданне
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фразеалагічных адзінак.
5. Беларуская этнафразеалогія як адлюстраванне карціны свету.
6. Фразеалагізмы з кампанентам-заонімам у беларускай мове:

этналінгвістычны аспект.
7. Фауністычныя назвы ў фразеалагічных адзінках беларускай мовы.
8. Нацыянальна-культурныя канатацыі фразеалагізмаў з заонімам
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9. Фразеалагізмы з саматычным кампанентам у беларускай мове.
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32. Устойлівыя словазлучэнні і іх семантыка ў кантэксце

абрадавай культуры беларусаў.



33. Прыказка як феномен народнай моўнай творчасці.
34. Стылістычнае выкарыстанне прыказак і прымавак у СМІ.
35. Стылістычны аналіз функцыянавання фразеалагізмаў у

сучаснай публіцыстыцы.
36. Фразеалагічныя адзінкі ў ролі загалоўкаў (на матэрыяле

газетнага тэксту).
37. Трансфармацыі фразеалагізмаў на старонках газет.

ПРАТАКОЛ
УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ

ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ

Назва дыцыліны, з
якой патрабуецца
ўзгадненне

Назва кафедры Прапановы аб
змяненнях у змесце
вучэбнай праграмы па
вывучаемай вучэбнай
дысцыпліне

Рашэнне, прынятае
кафедрай, якая
распрацавала
вучэбную праграму (з
указаннем даты і
нумара пратакола)



ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ
ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

НА _________________________ / ___________ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

№ п/п Дапаўненні і змяненні Падстава

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры

________________________________(пратакол №_______ ад __________ 200 ____г.)
(назва кафедры)

Загадчык кафедры

______________________ ______________________ ___________________
 (ступень, званне) (подпіс) (І.ІпБ.Прозвішча)

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан факультэта

______________________ ______________________ ___________________
 (ступень, званне) (подпіс) (І.ІпБ.Прозвішча)




