
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 

Кафедра гісторыі беларускай мовы 

 

 

 

 

 

 

 

Анатацыя да дыпломнай работы 

 

 

ЛІХУТА ЮЛІІ ДЗМІТРЫЕЎНЫ 

 

НАЗВЫ КАЛЯНДАРНЫХ СВЯТ У БЕЛАРУСКІХ ПАРЭМІЯХ 

 

 

 

 

 

Навуковы кіраўнік: дацэнт Г. К. Ціванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінск, 2016 



РЭФЕРАТ 

 

Ключавыя словы: фальклор, парэмія, свята, этналінгвістыка, 

лексема, семантыка, словаўтварэнне, варыянтнасць, сінанімія, этымалогія, 

матываваная назва. 

 

Структура: Дыпломная работа агульным аб’ёмам 64 старонак 

друкаванага тэксту складаецца з 5 глаў (Глава 1 Навуковая асвятленне 

прыказак і прымавак; Глава 2 Этналінгвістычная характарыстыка 

каляндарна-абрадавых свят, названых у беларускіх парэміях; Глава 3 

Семантычная класіфікацыя парэмій, якія ўтрымліваюць назвы свят; Глава 4 

Словаўтваральны і этымалагічны аналіз назваў каляндарна-абрадавых свят; 

Глава 5 Назвы свят, матываваныя ўласнымі імёнамі), утрымлівае 4 табліцы, 

4 дыяграмы, 4 дадаткі. Спіс выкарыстанай літаратуры ўключае ў сябе 

42 пазіцыі.  

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца выбраныя са зборніка “Прыказкі і 

прымаўкі” (Мінск, “Навука і тэхніка”, 1976) 350 беларускіх парэмій, якія 

ўтрымліваюць назвы свят.  

Прадметам даследавання з’яўляюцца назвы свят, іх этналінгвістычная 

характарыстыка, паходжанне, варыянтнасць і сінанімія. 

Мэта дыпломнай работы: правесці ўсебаковае даследаванне назваў 

каляндарных народных свят, выяўленых у беларускіх прыказках і прымаўках. 

Для яе дасягнення трэба выканаць наступныя задачы: 

1) выбраць парэміі, што ўтрымліваюць назвы свят, і раскласіфікаваць па 

сезонах; 2) прааналізаваць змест гэтых парэмій і выявіць асноўныя 

тэматычныя групы; 3) даследаваць этымалогію назваў каляндарна-абрадавых 

свят, іх словаўтваральныя і граматычныя варыянты; 4) прааналізаваць назвы 

свят, утвораныя ад уласных імёнаў, у плане паходжання; 5) даць колькасную 

ацэнку тэматычным групам парэмій і назвам свят паводле этымалогіі. 

Асноўным метадам даследавання з’яўляецца апісальны метад, які 

складаецца з назірання, абагульнення, класіфікацыі. Пры ацэнцы асобных 

з’яў прымяняліся статыстычныя падлікі. 

Вынікі данай дыпломнай работы пашыраюць факталагічную базу для 

этналінгвістычных даследаванняў. Матэрыялы яе могуць быць выкарыстаны 

пры выкладанні беларускай мовы і літаратуры ў школе, пры арганізацыі 

працы факультатываў і гурткоў. 

Работа выканана самастойна. 



РЕФЕРАТ 

 

Ключевые слова: фольклор, паремия, праздник, этнолингвистика, 

лексема, семантика, словообразование, вариантность, синонимия, 

этимология, мотивированная название. 

 

Структура: Дипломная работа общим объемом 64 страниц печатного 

текста состоит из 5 глав (Глава 1 Научная освещение пословиц и поговорок; 

Глава 2 Этнолингвистическая характеристика календарно-обрядовых 

праздников, указанных в белорусских паремиях; Глава 3 Семантическая 

классификация паремий, содержащих названия праздников; Глава 4 

Словообразовательный и этимологический анализ названий календарно-

обрядовых праздников; Глава 5 Названия праздников, мотивированные 

собственными именами), содержит 4 таблицы, 4 диаграммы, 4 приложения. 

Список использованной литературы включает в себя 42 позиции. 

Объект исследования являются избранные из сборника “Пословицы и 

поговорки” (Минск, “Наука и техника”, 1976) 350 белорусских паремий, 

содержащих названия праздников. 

Предметом исследования являются названия праздников, их 

этнолингвистические характеристики, происхождение, вариантность и 

синонимия. 

Цель дипломной работы: провести всестороннее исследование 

названий календарных народных праздников, выявленных в белорусских 

пословицах и поговорках. Для ее достижения нужно выполнить следующие 

задачи: 1) выбрать паремии, содержащие названия праздников, и 

раскласификаваць по сезонам; 2) проанализировать содержание этих паремий 

и обноружить основные тематические группы; 3) исследовать этимологию 

названий календарно-обрядовых праздников, их словообразовательные и 

грамматические варианты; 4) проанализировать названия праздников, 

образованные от собственных имен, в плане происхождения; 5) дать 

количественную оценку тематическим группам паремий и названиям 

праздников по этимологии. 

Основным методом исследования является описательный метод, 

который состоит из наблюдения, обобщения, классификации. При оценке 

отдельных явлений применялись статистические подсчеты. 

Результаты данной дипломной работы расширяют фактологическую 

базу для этнолингвистический исследований. Материалы её могут быть 

использованы при преподавании белорусского языка и литературы в школе, 

при организации работы факультативов и кружков.  

Работа выполнена самостоятельно 



ABSTRACT 

 

Keywords: folklore, paremia, celebration, ethnolinguistics, lexeme, 

semantics, word formation, variation, synonyms, etymology, motivated name. 

 

Structure: Diploma thesis a total volume 64 pages of printed text consists 

of 5 chapters (Chapter 1 The scientific coverage of proverbs and sayings; Chapter 

2 Ethnolinguistic characteristic of calendar ceremonial celebrations specified in 

Belarusian paroemias; Chapter 3 The semantic classification of paremij containing 

the names of celebrations; Chapter 4 Word-formation and etymological analysis of 

the names of calendar ceremonial celebrations; Chapter 5 The names of 

celebrations, reasoned by proper names), contains 4 tables, 4 diagrams, 

4 applications. List of references at involves 42 positions. 

The object of the study are favorites from the book “Proverbs and Sayings” 

(Minsk, “Nauka i Tekhnika”, 1976), 350 of the Belarusian paremij containing the 

names of holidays. 

The subject of the study are the names of holidays, their ethno-linguistic 

characteristics, origin, variability and synonymy. 

The aim of diploma work: to conduct a comprehensive investigation of the 

names of calendar folk festivals, discovered in the Belarus proverbs and sayings. 

For its achievement necessary to perform the following tasks: 

1) choose the paremias containing the names of of holidays and the seasonal 

rasklasifikavats; 2) to analyze the content of these paremij and the obnoruzhit basic 

thematic groups; 3) to investigate etymology of the names of calendar ceremonial 

celebrations, their word-formation and the grammatical variants; 4) to analyze the 

the names of of holidays, derived from proper names, in terms of their origin; 5) to 

quantify thematic groups paremij and the names of of holidays on etymology. 

The main research method is descriptive method, which consists of the 

observations, generalizations, classifications. In assessing of individual phenomena 

were applied statistical calculations. 

The results the given degree work expand the evidence base for ethno-

linguistic research. The materials her can be used in teaching the Belarusian 

language and the literature at school, at the organization of the of electives and 

clubs. 

Work is executed independently. 

 


