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2. Вовлекает в опрос всех учеников одновременно. 

3. Активизирует деятельность учащихся. 

4. Имеет некоторую игровую направленность. 

5. Позволяет выставить отметки значительному количеству 

учеников. 

Особое значение познавательный интерес, конечно же, имеет в 

школьные годы, когда учение становится фундаментальной основой жизни и к 

системообразующему познанию ребенка, подростка привлечены специально 

подготовленные учреждения, специалисты, учителя. Поэтому главная задача 

всех педагогов в целом, заключается в том, чтобы имея достаточно большой 

арсенал педагогических возможностей, сделать процесс обучения интересным, 

ярким, запоминающимся для каждого учащегося в классе. 
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Міншчына – геаграфічны рэгіѐн, які знаходзіцца ў самым цэнтры 

Беларусі, на водападзеле Чорнага і Балтыйскага мораў. Гэта абумоўлена тым 

фактам, што праз цэнтральную частку Мінскай вобласці праходзіць 

Беларуская града з Мінскім узвышшам, рэкі з якога амаль раўнамерна 

сцякаюць у паўночным і паўднѐвым накірунках. Па гэтай жа прычыне тут 

няма вялікіх азѐрных групповак, як на поўначы Беларусі. Але, дзякуючы 
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гэтаму фізіка-геаграфічнаму фактару, праз гэты рэгіѐн яшчэ ў глыбокай 

старажытнасці былі пракладзены шырынныя сухапутныя шляхі, у адрозненне 

ад водных шляхоў, якія мелі па большай частцы мерыдыянальную 

накіраванасць. 

Стражытныя плямѐны сяліліся ў прыдатных месцах, дзе абавязковай 

умовай павінна была быць блізкасць вады – крыніцы, ручая, рэчкі, азярка. 

Таму можна меркаваць, што слова, якое азначала ВАДУ было адным з першых 

слоў, якімі пачалі карыстацца старажытныя насельнікі края. Думаецца, што 

гэтае азначэнне было вельмі блізкім да гукаў, якія падражалі гукам ліючайся 

вады. Такім гукаазначэннем магло стаць працяглае ―С-С-С‖. Нездарма, у 

многіх народаў сусвету такі гук прысутнічае ў словах, якім і азначаецца 

―вада‖. На тэрыторыі Міншчыны ѐн лѐгка выяўляецца ў назвах рэк тыпу 

Уса/Усса, Осса, Эсса. Гук ―С‖ у далѐкай старажытнасці мог таксама замяняцца 

на гук ―Ш‖, што прынесла варыянты назваў тыпу Уша/Шо. Паступова з 

развіццѐм рукі і падняццем канца языка (апекса) ўверх на альвеолы ўтварыўся 

гук ―Л‖, а пазней гук ―Т‖. Таму можна смела меркаваць, што стратыграфічна 

назвы тыпу Ола/Ула/Уцянка больш маладыя, чым назвы Уса-Уша.  

Самая першая функцыя гідронімаў была простай – дэтэрмінатыўнай, 

абазначальнай. Спачатку пачалі ўжывацца агульныя словы для абазначэння 

любога воднага аб’екта, пазней узнiкла неабходнасць адрознення адной 

ВАДЫ ад іншай: вада з крыніцы, зродла, ліючаяся вада, праточная вада, 

непраточная, стаячая, глухая, лясная, балотная, чыстая, іржавая, застойная, 

халодная, незамярзаючая, шумлівая, ціхая, спакойная, вялікая, малая і г.д. 

З пазіцыі сучаснай беларускай мовы многія назвы водных аб’ектаў 

Міншчыны, такія як Гайна, Дыя, Вожа, Волма, Нарач, Неман, Няміга, 

Сваротва, Свіслач, Смоўсць ніяк не тлумачацца і незразумелыя для шэраговага 

абывацеля. Але, гэтыя назвы адначасова не здаюцца чужымі для вуха 

карэннага беларуса, бо яны ўвайшлі ў лексічную скарбонку беларускай мовы, 

імі карыстаюцца паўсѐдзѐнна як навукоўцы, так і простыя жыхары. А што ж 

азначаюць гэтыя старажытныя словы? На гэта пытанне пастараемся адказаць у 

нашым даследаванні. На працягу мінулага года сабраны каля 300 назваў 

водных аб’ектаў Мінскай вобласці. Этымалогію некаторых з іх разгледзім 

ніжэй. 

У працэсе доўгага гістарычнага існавання назвы водных аб’ектаў 

аказаліся самымі ўстойлівымі словамі, якія дайшлі да нас амаль некранутымі з 

глыбінь тысячагоддзяў. Таму іх трэба лічыць разам з археалагічнымі 

артэфактамі важным культурна-гістарычным нашчадствам. У наш складаны 

час, ва ўмовах сусветнай глабалізацыі, цесных эканамічных сувязяў і 

залежнасці ад больш моцных суседзяў, над Беларуссю навісае пагроза страты 

нацыянальнай самаіндэфікацыі беларускай мовы і ў тым ліку карэнных 

беларускіх назваў. Таму зберажэнне кожнага арыгінальнага старажытнага 

наймення – палітычная задача кожнага тапаніміста. 

Трэба таксама ўсведамляць, што за кожнай назвай хаваецца не проста 

незразумелае, ці зразумелае слова, але і пэўны геаграфічны сэнс. Таму пры 

этымалогіі гідроніма географам перш за ўсѐ трэба браць пад увагу 
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гідралагічныя і гідраметрычныя якасці воднага аб’екта, фізіка-геаграфічныя 

характарыстыкі навакольнага ландшафта. У многіх гідронімах захавалася 

рэгіянальная мясцовая геаграфічная лексіка, якая можа служыць не толькі для 

характарыстыкі воднага аб’екта і рэканструкцыі геаграфічнага ландшафта 

далѐкага мінулага, але і з’яўляецца важнай крыніцай для даследавання 

этнагенеза тэрыторыі. Разам з археалагічнымі і этнаграфічнымі дадзенымі 

гідраніміка можа быць выкарыстана для доказу аўтахтоннасці, або прышласці 

насельніцтва.  

Гідронімы з’яўляюцца бясцэннай скарбонкай для даследавання моўных і 

гістарычных працэсаў, устанаўлення культурных і гандлѐвых сувязяў з іншымі 

тэрыторыямі. Разумнае спалучэнне геаграфічных характарыстык аб’екта з 

лінгва-марфалагічным аналізам яго назвы, выяўленне гістарычных варыянтаў 

можа прынесці карысць для ўстанаўлення сапраўды навуковых этымалогій. 

Сляпое параўнанне з гукава падобнымі словамі і тэрмінамі, перапісванне 

старых, дапатопных версій не можа стварыць сапраўдную карціну ўзнікнення, 

функцыянавання і пераемнасці гідроніма. Выяўленне лагічнага 

марфалагічнага раскладу гідронімаў будзе спрыяць і выпрацоўцы правільнага 

нарматыўнага напісання і вымаўлення назвы, пастаноўцы націска. Галоўным 

крытэрыям тут павінна служыць мясцовае вымаўленне і гістарычныя 

пісьмовыя варыянты, а не навязаныя пры савецкім часе прымітыўныя 

тлумачэнні. Падкрэслім, што галоўная функцыя тапонімаў – службовая, для 

ўстанаўлення адраснасці геаграфічнага аб’екта. Арыгінальныя назвы 

спрыяюць добраму запамінанню мясцовасці, фізіка-геаграфічных 

адметнасцей.  

Разам з тым трэба філасофскі разумець, што гідранімічная сістэма, як і 

любая іншая сістэма мае два супрацьлеглыя імкненні, адно – да ўстойлівасці, 

другое – да развіцця і зменлівасці. Таму заканамерна з цягам часу назвы 

водных аб’ектаў паступова змяняюцца, дэфармуюцца. Адсюль узнікаюць 

множныя варыянты гідронімаў, іх фанетычныя змены на базе сутыкнення 

розных моў – адбываецца зліянне асноў, пераход іншамоўных незразумелых 

асноў у другасную пазіцыю, азванчэнне зычных, замена галосных, прападанне 

вакальнасці ў корані, падоўжанне зычных і іншае. 

Праводзімая праца па збіранню, сістэматызацыі і апрацоўцы гідраніміі 

Міншчыны творча прадаўжае беларускую тапанімічную школу, заснаваную 

Вадзімам Андрэевічам Жучкевічам. Нават калі нейкае тлумачэнне не супадае з 

колішняй думкай Жучкевіча, гэта не значыць, што яе трэба аўтаматычна 

адмятаць. Наадварот, іншая думка, іншы пункт гледжання дазваляе навуцы 

тапаніміцы рухацца далей, новы час гэтага настойліва патрабуе. 

Прыклады сабраных і апрацаваных гідронімаў Міншчыны: 

Бледнае возера (Бледное озеро), вар. Бляда – возера ў Мядзельскім 

раѐне, у басейне р.Нарач. Аналагічная назва і такі ж варыянт у возера на 

Пастаўшчыне ў басейне ракі Голбіцы. Зразумелае пераасмысленне больш 

познім насельніцтвам балта-славянскай асновы БАЛ-/БЛ-/ПАЛ-/ПЛ- балотнай 

семантыкі. Параўнаем аналагічныя назвы беларускіх рэк і азѐр – Блюшка, 

Болныра, Болта, Болюцкае, Обаль, Палік, Палата, Паланец, Палічна. Гідронім 
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не мае ніякай сувязі з колеравай афарбоўкай вады, або берагоў.   

Гайна (Гайна), гістарычны вар. Айна – рака ў Лагойскім і Барысаўскім 

раѐнах, правы прыток Бярэзіны (бас. Дняпра). Пачынаецца з крыніц ля 

в. Гайна. Этымалогія ў папярэдніх даследчыкаў самая розная – і ад 

славянскага слова ГАЙ і ад літоўскага азначэння ўнука – АЙНІС, што не 

адпавядае прынцыпам называння водных аб’ектаў. Назва ўнікальная для 

Міншчыны – гэта далѐкае паўднѐвае запазычванне. Раскрываецца вельмі 

проста, бо тэрмін АЙН вядомы ў персідскай і таджыцкай мове, гэта ―крыніца‖. 

Старажытныя насельнікі гэтай мясцовасці заканамерна назвалі рэчку, якая 

выцякала з крыніц, Айнай. Аналагічных назваў шмат: рэкі Айна ў басейнах 

Іртыша, Енісея; Айн-Булак у Казахстане; сотні назваў тыпу Айн-Ата, Айн-Іса, 

Айн-Тура ў арабскім свеце. Нават у Бібліі ўпамінаецца крыніца Айн-Табіга.  

Глухое возера (Глухое озеро) – возера ў Мядзельскім раѐне ў басейне 

ракі Страчы. Назва-характарыстыка, звычайна так называюць бяссцѐкавыя 

азѐры, або водныя аб’екты, якія знаходзяцца на значнай адлегласці ад 

населеных месц. 

Дзікае возера (Дикое озеро) – возера ў Чэрвеньскім раѐне, у басейне 

ракі Волмы і другое Дзікае возера ў тым жа раѐне ў басейне Усы; Дзікае 

возера ў Глускім раѐне ў басейне Пцічы. Аналагічныя назвы азѐр у 

Дзятлаўскім і Петрыкаўскім раѐнах. Назвы-характарыстыкі, часта 

аналагічныя назве Глухое возера. Знаходзяцца далѐка ад населеных месц, 

маюць чыстую некранутую прыроду. 

Дулебка (Дулебка), вар. Дулеба – рака ў Бярэзінскім раѐне, левы прыток 

ракі Ольса (бас. Дняпра). Назва ўтворана ад наймення старажытнага племені 

ДУЛЕБАЎ. 

Жодзінка (Жодинка) – рака ў Смалявіцкім раѐне, левы прыток ракі 

Пліса. Рад аналаў шырокі: возера Жодзін у Гарадоцкім раѐне, возера Жадунь у 

Полацкім раѐне; рэкі і балоты Жадунь/Жадунька; у Расіі возера Охват-

Жадзенне; з аглушаным коранем рака Вітажэтка; у Еўропе гідронімы Гранд-

Жэт, Пціт-Жэт. Корань ЖАД-/ЖОД-/ЖЭТ- вельмі старажытны, увасходзіць да 

настратычнай еднасці. Значэнне зразумелае ―вада‖, ―рака‖. Падобныя тэрміны 

захаваліся ў мове кетаў, абарыгенаў Сібіры, і ў арабскім свеце, дзе тэрміны 

ЧЭТ/ШАТ/ШЭТ менавіта і азначаюць ―рака‖.  

Лань (Лань) – рака ў Мінскай і Брэсцкай абласцях, левы прыток 

Прыпяці. Аналагічныя назвы беларускіх азѐр Лона, Лонна, Лонне; рэк Лонва, 

Лонніца, балот Альянае, Лань, Ланскае. Аснову ЛАН-/ЛОНЬ можна параўнаць 

з фінскімі тэрмінамі АЛА. АЛАНКО; вепскім і эстонскім АЛАНГ ―нізіна‖; 

літоўскім ЛАНКА ―луг‖, ―нізменная даліна‖. 

Нача (Нача) – рака ў Крупскім і Барысаўскім раѐнах, правы прыток ракі 

Бобр; Нача (Нача) – левы прыток Бярэзіны (бас. Дняпра) на тэрыторыі 

Барысаўскага раѐна. Назвы Нача/Начка маюць таксама прытокі Лані, Дзітвы, 

Котры; падобныя назвы азѐр Начоўкі і Нечвор у басейне Заходняй Дзвіны. За 

межамі рэспублікі сустракаем назвы ракі Начы прытока Обшы і Начвы, 

прытока Ловаці. Як бачым аснова НАЧ- даволі распаўсюджаная, ранейшымі 

даследчыкамі яна памылкова сапастаўлялася са славянскім апелятывам 
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ПАЧАТАК. Аснова НАЧ- вельмі старажытная і можа ўвасходзіць да еднасці 

старажытных еўрапейцаў і паўночных еўрапейцаў. Значэнне захавалася ў 

мардоўскай геаграфічнай тэрміналогіі, дзе НАЧКА - ―балота‖. Доказна, што ля 

Халопеніч было і балотца пад той самай назвай НАЧКА.  

Нерыб (Нерыб) – возера ў Крупскім раѐне, у бас. ракі Брусята. Назва не 

мае дачынення да зоатапаніміі. У аснове корань НЕР- балотнай семантыкі. 

Доказныя фізіка-геаграфічныя характарыстыкі берагоў возера, яны нізкія і 

забалочаныя. Аналагічныя асновы ў назвах беларускіх рэк Нерасна, 

Нератоўка, ракі Нерль у РФ.  

Слоўсць (Словсть), гістарычныя варыянты Смавеж, Смоўсць, Смоўж – 

рака, правы прыток Волмы на тэрыторыі Мінскага і Чэрвенскага раѐнаў. 

Старажытны гідронім меў два ясныя карані СМ- + -ВЕЖ у значэнні ―балота‖ + 

―вада‖. Рака сапраўды працякала па балоцістай мясцовасці. Пры ўпадзенні Слоўсці 

ў Волму знаходзіцца вѐска Смагароўка, у назве якой захавалася старажытная 

гідранімічная аснова. Корань -СМ-, з вакальнасцю СОМ- знойдзены таксама ў 

назвах азѐр і рэк Смоўж, Смержаў, Смонка, Соміна, Асмато, Усмынь. 

Студзѐнка (Студѐнка), вар. Сцюдзѐнка, рака, правы прыток р. Мрай. 

Назва ясная славянская, абаснаваная халоднасцю вады, або крынічным 

сілкаваннем. Характэрна існаванне абодвух варыянтаў. 

Сула (Сула) – рака ў Сталбцоўскім раѐне, правы прыток Нѐмана. У 

сваім цячэнні працякае праз забалочаныя лясныя масівы, ад характарыстыкі 

забалочанай мясцовасці і атрымала сваю назву. Параўнаем украінскі палескі 

тэрмін СУЛА ў значэнні ―непраходнае балота‖. Аналагі – назвы рэк Сула ў 

басейнах Дняпра, Волгі, Мезені; населеныя пункты Сула ў Курскай, 

Палтаўскай і Сумской абласцях. 

Сха (Сха), гістарычныя вар. Беражніца, Цна – рака, левы прыток 

Бярэзіны (бас. Дняпра). Цікавы гідронім з адсутнасцю вакальнасці ў корані. У 

Лепельскім раѐне ѐсць назва ракі Зехі з азвончаным падобным коранем. Зеха – 

тыповы міжазѐрны вадаток. Адсюль можна вытлумацыць гэтую назву. Бо 

падобныя тэрміны ѐсць у хантыйскай мове, дзе  СІГЭТ ―выток‖, ―рэчка, якая 

выцякае з возера‖. Аналагічныя назвы Сеха і Сехарэха знайшліся бліжэй у 

басейне Акі. Таму можна смела дапусціць, што і рака Сха калісьці брала выток 

з нейкага азярка. Варыянтная назва Цна гэта падцвярджае. Бо Цна – гэта 

заўсѐды ―вадаток з возера‖. Нажаль, у шырокай тапанімічнай літаратуры яна 

памылкова сапастаўляецца са славянскім азначэннем левасці.  

Сялява (Селява), возера ў басейне, назва-зоатапонім, утворана ад 

наймення рыбы сялявы. 

Уса (Усса), вар. Цна – рака ў Дзяржынскім і Уздзенскім раѐнах, правы 

прыток Нѐмана. Арэал аналагаў даволі шырокі: Уса (Усса) – рака ў 

Валожынскім, Стаўбцоўскім і Навагрудскім раѐнах, правы прыток Нѐмана; 

Уса (Усса) – рака ў Чэрвеньскім і Бярэзінскім раѐнах, правы прыток Беразіны 

Дняпроўскай; Уса – гістарычная назва ракі Слоўсці, рака Уснарка ў 

Бераставіцкім раѐне, рака Усыса ў Гарадоцкім і Шумілінскіх раѐнах. У 

аснове назвы старажытнейшы тэрмін у значэнні ―вада‖. Моўная 

прыналежнасць цьмяная. Параўнаем сэнсавае напаўненне мангольскіх і 



 

 

29 

бурацкіх тэрмінаў УС, УСУ, УСАН ―вада‖, ―рака‖. Аналагічныя назвы рэк у 

басейнах Енісея, Тамі, Вілюя. 

Уша (Уша) – рака ў Нясвіжскім і Карэліцкім раѐнах, левы прыток 

Нѐмана. Аналагі – яшчэ дзве ракі Ушы ў Мінскай вобласці ў басейнах 

Бярэзіны і Віліі; рака Ушача, левы прыток Заходняй Дзвіны; рака Ушча – 

вярхоў’е ракі Дрысы ў Пскоўскай вобласці. Аснова УШ- можа мець 

аналагічнае паходжанне, як і аснова УС-. Пераход гука -С- ў –Ш- 

заканамерны. Іншая версія, падобная гідранімія можа мець балотную 

семантыку.  

Эса (Эсса) – рака ў Крупскім, Чашніцкім і Лепельскім раѐнах, працякае 

праз возера Лепель, пасля выхаду з возера атрымала назву Ула. Адзін з самых 

старажытных гідронімаў Беларусі, мае ўнікальны старажытны галосны гук Э- 

у пачатку слова і карэннае –С-. Канчатак –А узнік пад уплывам славянскага 

апелятыва ―рака‖. З цягам часу карэнны гук перайшоў у больш малады –Л-. 

Значэнне абодвух гідронімаў Эса і Ула аднолькавае ―вада‖, ―рака‖. Доказна 

існаванне ў мове сібірскіх кетаў аналагічных тэрмінаў СЕС і УЛ у тым жа 

значэнні.  
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Современный уровень подготовки специалистов-геоэкологов требует 

формирования у студентов комплекса академических, социально-личностных 

и профессиональных компетенций, позволяющих овладеть современными 

методами научно-теоретического анализа и практических действий в сфере 

геоэкологии. Будущие специалисты-геоэкологи должны свободно владеть 

приемами изучения современного геоэкологического состояния геосистем 

различного иерархического уровня и функционального назначения. 

Умение проводить научно обоснованный отбор показателей и 


