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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Лекцыйна-практычны курс па выбару (Мовазнаўства) ―Беларуская 

этналінгвістыка‖  мае на мэце , па-першае, паглыбіць і ўпарадкаваць лінгвістычныя 

веды студэнтаў з улікам  сучасных канцэпцый мовазнаўства, па-другое, пазнаѐміць 

іх з найноўшымі методыкамі вывучэння і апісання сістэмы мовы, а таксама 

выпрацаваць адпаведныя ўменні і навыкі вядзення лінгвістычнага аналізу.  

Задачы дысцыпліны: 

– фарміраванне ўсвядомленага разумення студэнтамі аб месцы беларускай мовы 

ў развіцці нацыянальнай культуры і духоўным станаўленні нацыі; 

– авалоданне лінгвістычнай тэорыяй па этналінгвістыцы; 

– вытлумачэнне этнакультурнага зместу і нацыянальна-куьтурнай спецыфікі 

моўных адзінак рознага ўзроўню; 

– набыццѐ ўстойлівых навыкаў самастойнага этналінгвістычнага аналізу 

лінгвістычных фактаў і з‘яў; 

– фарміраванне і ўдасканаленне ўменняў зносін па-беларуску, навыкаў 

карыстання вусным і пісьмовым маўленнем у сферы працоўнай і прафесійнай 

дзейнасці, а таксама розных сітуацыях зносін;  

– выхаванне ў студэнтаў павагі да беларускага народа як носьбіта беларускай 

мовы, адчуванне сябе неад‘емнай яго часткай;  

– выхаванне любові і павагі да мастацкага слова, духоўнай і інтэлектуальнай 

спадчыны беларускага народа, пачуцця нацыянальнай самапавагі, імкнення да 

далейшага ўзбагачэння лексічных сродкаў беларускай мовы. 

Праблематыка курса  па выбару (Мовазнаўства) ―Беларуская этналінгвістыка‖ 

спалучае ў выкладзе матэрыялу два падыходы да аналізу моўнай сістэмы: 

традыцыйны – сістэмна-структурны падыход, або сістэмна-структурную 

парадыгму даследавання, калі ўвага звяртаецца на саму мову як факт і ў цэнтры 

ўвагі знаходзіцца слова, і сучасны – антрапацэнтрычны, або антрапалагічную 

парадыгму даследавання, якая  прызвана вывучаць мову ў цеснай сувязі з моўнай 

асобай, чалавекам, яго свядомасцю, мысленнем і духоўна-практычнай дзейнасцю. 

Новая – антрапалагiчная – парадыгма  ведаў адкрывае шырокiя магчымасцi для 

даследавання такiх значных для чалавека i грамадства феноменаў, як моўная 

свядомасць, iндывiдуальны i калектыўны менталiтэт, канцэптасфера мовы, 

нацыянальна-культурныя каштоўнасцi i стэрэатыпы  i iнш.  У межах названай 

парадыгмы  цэнтрам увагi  становяцца праблемы моўнай самасвядомасцi асобы i 

лiнгвакультурнай супольнасцi, шырэй – праблемы ўзаемадзеяння мовы i культуры.  

На сѐнняшнi дзень пытаннi адлюстравання пазамоўнай рэчаiснасцi ў 

семантыцы моўных адзiнак, а таксама пошуку ―этнакультурнага кампанента‖ як 

састаўной часткi гэтых адзінак сталi аб‘ектам вывучэння новых, прыярытэтных 

напрамкаў сучаснага мовазнаўства, такiх як этналiнгвiстыка, кагнiтыўная 

лiнгвiстыка, лiнгвакультуралогiя i лiнгвакраiназнаўства, пра што і распавядае 

прапанаваны ў праграме тэарэтычны курс.  

Практычныя заняткі курса па выбару (Мовазнаўства) ―Беларуская 

этналінгвістыка‖ скіраваны найперш на эфектыўнае авалоданне студэнтамі 

методыкай і прыѐмамі ажыццяўлення  этналінгвістычнага аналізу моўных тэкстаў 

рознага ўзроўню і жанраў (фразеалагізмы, парэміі, загадкі, замовы, прымхлівыя 
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аповеды, народныя песні і інш.), які прапануецца праводзіць на шырокім  

фальклорным, этнаграфічным і культурным фоне, з улікам сістэмы эталонаў і 

стэрэатыпаў культурна-нацыянальнай самасвядомасці беларускай лінгвакультурнай 

супольнасці і яе каштоўнасных арыенціраў, у сувязі з народнымі абрадамі, 

звычаямі, павер‘ямі і традыцыйнымі ўяўленнямі пра з‘явы навакольнага свету, што 

цалкам адпавядае сучаснай – антрапалагічнай – парадыгме даследавання мовы ў яе 

непарыўнай сувязі з чалавекам і культурай народа і прадугледжвае сінтэз уласна 

лінгвістычных метадаў з метадамі і дасягненнямі сумежных навук: этналінгвістыкі, 

лінгвакультуралогіі, лінгвакраіназнаўства, арэальнай і кагнітыўнай лінгвістыкі, 

этнаграфіі, фалькларыстыкі і інш. 

Змест праграмы скіраваны не толькі на тое, каб задаволіць запатрабаванні 

студэнтаў у адпаведных лінгвістычных ведах і забяспечыць засваенне імі пэўных 

моўных законаў, але і сфарміраваць  у іх высокую моўную культуру, а разам з тым 

павагу і цікавасць да роднага слова, духоўнай спадчыны сваіх продкаў і традыцый 

айчыннага мовазнаўства. 

У выніку вывучэння курса па выбару (Мовазнаўства) ―Беларуская 

этналінгвістыка‖ студэнты павінны ведаць:  

 навукова-тэарэтычныя асновы этналінгвістыкі як комплекснай  

міждысцыплінарнай навукі і  прыярытэтнай галіны сучаснага беларускага 

мовазнаўства; 

 асноўныя напрамкі сучаснай беларускай этналінгвістыкі; 

 базавыя паняццi этналiнгвiстыкi і этнафразеалогіі; 

 тэрмінасістэму этналінгвістычных даследаванняў; 

 сучасныя падыходы да аналізу беларускіх моўных адзінак рознага ўзроўню ў 

кантэксце этнакультуры; 

 метадалагічныя праблемы суадносін мовы і культуры; 

 тыпалогію этналінгвістычных слоўнікаў. 

 

Павінны ўмець: 

 вычляняць этнакультурную інфармацыю ў семантычнай структуры моўных 

адзінак розных узроўняў; 

 праводзіць этналінгвістычны аналіз моўных адзінак розных узроўняў (з 

улiкам сiстэмы эталонаў i стэрэатыпаў культурна-нацыянальнай 

самасвядомасцi лiнгвакультурнай супольнасцi i яе каштоўнасных 

арыенцiраў, у сувязi з народнымi абрадамi, звычаямi, павер‘ямi i 

традыцыйнымi ўяўленнямi пра з‘явы навакольнага свету); 

 выяўляць сістэму нацыянальна-культурных канатацый моўных адзінак; 

 дарэчна карыстацца нацыянальна спецыфічнымі моўнымі адзінкамі з улікам 

іх унутранай формы і лінгвакультурнай спецыфікі; 

 самастойна працаваць з этналінгвістычнай лексікаграфіяй і навукова-

даведачнай літаратурай па этналінгвістыцы. 
 

Павінны валодаць: 

 вуснай і пісьмовай разнавіднасцямі сучаснай беларускай літаратурнай мовы; 
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 маўленчай дзейнасцю ў сістэме стылѐва-функцыянальных асаблівасцей 

беларускай літаратурнай мовы; 

 методыкай рэферыравання тэксту і яго перакладу на беларускую мову; 

 тэарэтычнымі і эмпірычнымі метадамі збору, апрацоўкі і фіксацыі 

лінгвістычнай інфармацыі; 

 асноўнымі метадамі лінгвістычнага аналізу; 

 міждысцыплінарнымі падыходамі пры вырашэнні лінгвістычных праблем; 

 асноўнымі паняццямі этналінгвістыкі і этнафразеалогіі; 

 сучаснымі тэхнічнымі сродкамі навучання, інфармацыйнымі і 

камп‘ютарнымі тэхналогіямі ў працэсе самастойнага назапашвання ведаў па 

беларускай этналінгвістыцы. 

Вывучэнне курса па выбару (Мовазнаўства)  ―Беларуская этналінгвістыка‖ 

шчыльна звязана з такімі лінгвістычнымі дысцыплінамі, як ―Сучасная 

беларуская мова‖, ―Агульнае мовазнаўства‖. 

 

Агульная колькасць гадзін, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны, складае для студэнтаў 5 курса (9 семестр) 126 гадзін (1-21 05 04 

Славянская філалогія). 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 68 гадз. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзѐнная. 

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 

40 гадз. – лекцыйных; 

20 гадз. – практычных; 

8 гадз. – КСР. 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – экзамен. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

Пытанне аб змене парадыгм у сучасным беларускім мовазнаўстве. Ідэі 

сістэмнасці і антропацэнтрызму ў вывучэнні беларускай мовы. Новая 

(антрапалагічная) парадыгма даследавання беларускай мовы і месца ў ѐй 

этналінгвістыкі. 

Этналінгвістыка як комплексная дысцыпліна, што вывучае мову ў кантэксце 

культуры і традыцыйную духоўную культуру праз прызму мовы. Гісторыя 

ўзнікнення этналінгвістыкі. Задачы і мэты этналінгвістыкі. Метадалогія і 

метады, аб‘ект і прадмет этналінгвістычнага даследавання. Базавыя паняцці. 

Дыскусійныя моманты сучаснай этналінгвістыкі. 

Статус этналінгвістыкі ў шэрагу іншых лінгвістычных дысцыплін. 

Беларуская этналінгвістыка, лінгвакультуралогія, лінгвакраіназнаўства: пытанні 

кантактаў. 

Беларуская этналінгвістыка ў кантэксце славяназнаўства: стан, праблемы і 

перспектывы.  

Мова і культура: пытанні сувязі і ўзаемадзеяння. Паняцце культуры. 

Культура і грамадства. Матэрыяльныя і духоўныя аспекты культуры. 

Метадалагічныя праблемы суадносін мовы і культуры. Мова і культура ў 

соцыуме. Мова як сродак перадачы культуры; мова як кампанент нацыянальнай 

культуры. Роля мовы ў забеспячэнні культурна-гістарычнай пераемнасці 

грамадства. Мова як крыніца ведаў пра нацыянальную культуру народа. 

Этналінгвістычны аспект вывучэння спецыфікі беларускіх моўных сродкаў 

на розных узроўнях моўнай сістэмы. Паняцце канатацыі ў сучаснай 

лінгвістыцы. Роля канатацыі ў плане вывучэння культурна-нацыянальнай 

спецыфікі моўных адзінак. Змест культурна-нацыянальнай канатацыі. Пытанні 

этнасінтаксісу. 

Моўная карціна свету ў этнасемантыцы слова. Паняцці ―моўная карціна 

свету‖, ―моўны прамежкавы свет‖, ―моўная рэпрэзентацыя свету‖, ―моўная 

мадэль свету‖, ―моўны вобраз свету‖ ў сучаснай лінгвістыцы. Роля 

нацыянальна-культурнай семантыкі слоў у стварэнні моўнай карціны свету 

беларусаў. Адлюстраванне ў лексіцы універсальных і нацыянальных 

кампанентаў культуры. Беларуская безэквівалентная і фонавая лексіка. 

Сучасныя падыходы да вывучэння фразеалагічных адзінак і месца сярод іх 

этналінгвістычнага падыходу. Этнафразеалогія як новы лінгвістычны напрамак 

на стыку этналінгвістыкі і фразеалогіі, які вывучае ўстойлівыя словазлучэнні ў 

этнакультурным аспекце. Этнафразеалагічная праблематыка ў працах 

беларускіх даследчыкаў. Нацыянальна-культурная спецыфіка фразеалагізмаў. 

Тэрмінасістэма даследавання. Паняцці міфа, сімвала, архетыпа, міфалагемы, 

фонавых ведаў, канцэпта, канцэптуалізацыі, канцэптуальнай карціны свету (і 

інш.) і іх роля ў плане вывучэння нацыянальна-культурнай спецыфікі 

фразеалагічных адзінак. 

Фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам у беларускай мове. 

Фразеалагічная актыўнасць жывѐльнай сімволікі традыцыйнай культуры 

беларусаў. ―Фразеалагічная анатомія‖ беларусаў. Хатнія рэчы ў фразеалогіі і 

культуры беларусаў. 
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Этналінгвістыка і фальклор: пытанні кантактаў. Этналінгвістычныя 

магчымасці аналізу фальклорных тэкстаў. Прыказка як феномен народнай 

моўнай творчасці. Абрадавая лексіка і фразеалогія ў аспекце этналінгвістыкі. 

Пытанні аналізу нацыянальна-культурнай спецыфікі моўных паводзін. 

Этнаграфія зносін (маўлення) як ―антрапацэнтычная навука пра маўленчыя 

паводзіны як мадэль культуры‖ (І.І. Токарава). 

Этналінгвістычная лексікаграфія. Этналінгвістычныя і лінгвакраіназнаўчыя 

слоўнікі (маскоўскі этналінгвістычны даведнік ―Славянские древности‖, 

польскі ―Слоўнік народных стэрэатыпаў і сімвалаў‖, ―Беларуская міфалогія: 

энцыклапедычны слоўнік‖, ―Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і 

крылатых выразаў: лінгвакраіназнаўчы дапаможнік‖ С. Івановай, Я. Іванова і 

інш. Прыкладныя аспекты этналінгвістыкі. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Беларуская этналінгвістыка 40 20  8   экзамен 

1. Пытанне аб змене парадыгм у сучасным 

беларускім мовазнаўстве. Новая 

(антрапалагічная) парадыгма ведаў і месца ў 

ёй этналінгвістыкі. 

2    Курс 

лекцый 

1,2,5,6,

8, 

16 

 

2. Этналінгвістыка як навука. 8 2  2    

2.1 Этналінгвістыка як комплексная дысцыпліна, 

задачы і мэты, аб‘ект і прадмет 

этналінгвістычнага даследавання. 

4 2  2 Курс 

лекцый, 

тэставыя 

заданні 

1,4,7,8,

13,14,1

6,17, 

18,19,2

2, 

23 

Тэставыя 

заданні 

2.2 Дыскусійныя моманты сучаснай этналінгвістыкі. 2    Курс 

лекцый 

1,4,7,8,

13,14,1

6,17, 

18,19,2

2, 

23 

 

2.3 Статус этналінгвістыкі ў шэрагу іншых 

гуманітарных дысцыплін. 

2    Курс 

лекцый 

1,4,7,8,

13,14,1

6,17, 
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18,19,2

2, 

23 

3. Беларуская этналінгвістыка ў кантэксце 

славяназнаўства. 

6 2      

3.1. Развіццѐ славянскай этналінгвістыкі, асноўныя 

напрамкі і школы.  

2    Курс 

лекцый 

1,4,7,8,

13,14,1

6,17, 

18,19,2

2, 

23 

 

3.2. Сучасная беларуская этналінгвістыка: стан, 

праблемы, перспектывы. 

4 2   Курс 

лекцый 

1,4,7,8,

13,14,1

6,17, 

18,19,2

2, 

23 

Вуснае 

апытванне 

4. Мова і культура: пытанні сувязі і 

ўзаемадзеяння. 

2 2   Курс 

лекцый 

1,2,3,4,

5,6,7,8 

 

5. Моўныя асаблівасці ў ракурсе этналінгвістыкі. 6 4  2    

5.1. Этналінгвістычны аспект вывучэння спецыфікі 

беларускіх моўных сродкаў на розных узроўнях 

моўнай сістэмы. 

 

2    Курс 

лекцый 

1,4,7,8,

13,14,1

6,17, 

18,19,2

2, 

23 

 

5.2. Культурная канатацыя як экспанент культуры ў 

моўным знаку. 

2 2   Курс 

лекцый 

 Вуснае 

апытванне

тэставыя 

заданні 

5.3. Моўная карціна свету ў этнасемантыцы слова 2 2   Курс 

лекцый 

5,6,7,8,

11 

Пісьмовая 

работа 

6. Сучасныя падыходы да вывучэння 8 4  2    
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фразеалагічных адзінак і месца сярод іх 

этналінгвістычнага падыходу.  

6.1. Этнафразеалогія як новы лінгвістычны напрамак 

на сумежжы фразеалогіі і этналінгвістыкі.  

4 2   Курс 

лекцый 

2,3,8,9,

12,17,1

8,19, 

21 

Вуснае 

апытванне

пісьмовая 

работа 

6.2. Нацыянальна-культурная спецыфіка беларускай 

фразеалогіі 

4 2  2 Курс 

лекцый 

2,3,8,9,

12,17,1

8,19, 

21 

Вуснае 

апытванне

падрыхтоў

ка 

дакладаў  

7. Этналінгвістыка і фальклор: пытанні 

кантактаў. 

4 4  2 Навукова-

даследчыя 

работы і 

даклады 

студэнтаў, 

ілюстрацы

йны 

матэрыял 

5,6,7,1

1,23 

Творчая 

навукова-

даследчая 

работа 

8. Этналінгвістычная лексікаграфія. 

Прыкладныя аспекты этналінгвістыкі. 

4 2   Курс 

лекцый, 

этналінгві

стычныя і 

лінгвакраі

назнаўчы

я слоўнікі 

Лексік

аграфіч

ныя 

даведні

кі 

 

 



11 

 

Інфармацыйна-метадычная частка 
Асноўная лiтаратура 

 

1. Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Учеб. пособие. СПб., 1995.  

2. Коваль В.И. Восточнославянская этнофразеология: Деривация, семантика, 

происхождение. Гомель, 1998. 

3. Коваль У.І. Чым адгукаецца слова: Фразеалогія ў павер‘ях, абрадах і звычаях. Мн., 

1994. 

4. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. Алматы, 1995.  

5. Маслова В.А. Введение в лингвокультурологию: Учеб. пособие. М., 1997.  

6. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. М., 2001.  

7. Руденко Е.Н. Этнолингвистика без границ. Введение в лингвистическую 

антропологию: пособие. Мн., 2014. 

8. Садоўская А.Л. Фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам у беларускай мове: 

этналінгвістычны аспект. Мн., 2011.  

9. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. М., 1996. 

10. Толстая С.М. Этнолингвистика // Институт славяноведения и балканистики, 50 лет: 

Сб. ст. М., 1996. – С. 235 – 248. 

11. Толстой Н.И. Язык и культура. Очерки по славянской мифологии и 

этнолингвистике. – 2-е изд., испр. М., 1995.  

12. Фразеология в контексте культуры: Сб. ст. М., 1999.  

 

Дадатковая лiтаратура 

 

13. Антропаў М.П. Праблемы беларускай этналiнгвiстыкi // Беларусiка – Albaruthenika: 

Кн. 1: Мат-лы Мiжнар. кангрэсу беларусiстаў, Мiнск, 25 – 27 мая 1991 г. Мн., 1993. 

– С. 153 – 156. 

14. Бартминьски Е. Некоторые спорные проблемы этнолингвистики // Язык и 

культура. Проблемы современной этнолингвистики: Мат-лы Междунар. науч. 

конф., Минск, 2 – 4 ноября 2000 г. Минск, 2001. – С. 16 – 22. 

15. Небжеговска С. Этнолингвистика в Люблине // Язык и культура. Проблемы 

современной этнолингвистики: Мат-лы Междунар. науч. конф., Минск, 2 – 4 

ноября 2000 г. Минск, 2001. – С. 22 – 28. 

16. Садоўская А.Л. Беларуская этналінгвістыка ў кантэксце славістыкі // Працы 

кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 3. Мн., 2004. – С. 94-102. 

17. Садоўская А.Л. Нацыянальна-культурная спецыфіка фразеалагізмаў // Працы 

кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 4. Мн., 2005. – С. 90-103. 

18. Садоўская А.Л. Этналінгвістычны аспект у фразеалогіі // Працы кафедры сучаснай 

беларускай мовы. Вып. 2. Мн., 2003. – С. 121-128. 

19. Садоўская А.Л. Нацыянальна-культурны кампанент беларускай фразеалогіі // 

Роднае слова. – 2008. – № 2. – С. 42 – 46. 

20. Садоўская А.Л. Фразеалогiя ў кантэксце культуры: сучасныя падыходы да 

вывучэння (этналiнгвicтычны) // Роднае слова. – 2008. – № 4. – С. 35 – 39. 

21. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. М., 1996. 

22. Толстая С.М. Этнолингвистика // Институт славяноведения и балканистики, 50 лет: 

Сб. ст. М., 1996. – С. 235 – 248. 

23. Язык и культура. Проблемы современной этнолингвистики: Мат-лы Междунар. 

науч. конф., Минск, 2 – 4 ноября 2000 г. Минск, 2001. 
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Лексікаграфічныя даведнікі 

 

1. Аксамітаў, А. Прыказкі і прымаўкі: Тлумачальны слоўнік беларускіх прыказак і 

прымавак з архіваў, кафедр. збораў, рэдкіх выданняў ХІХ і ХХ стст. / А. Аксамітаў. 

– Мінск : Беларуская навука, 2000. – 320 с. 

2. Беларускае вяселле : Абрад. Зычэнні. Тосты. Прыказкі. Фразеалагізмы : На 

матэрыяле Гродзеншчыны / М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька, І. В. Піваварчык; 

Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны. – Гродна : Гродзенск. аддз-не Бел. 

фонду культуры, 2000. – 131 с. 

3. Беларуская міфалогія : энцыклапедычны слоўнік / С. Санько, Т. Валодзіна, 

У. Васілевіч [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 2004. – 592 с. 

4. Беларускі фальклор : энцыклапедыя: у 2 т. / Рэдкал. Г. П. Пашкоў і інш. – Т. 1 (А – 

К). – Мінск : БелЭн, 2005. – 765 с. 

5. Беларускі фальклор : энцыклапедыя: у 2 т. / Рэдкал. Г. П. Пашкоў і інш. – Т. 2 (Л – 

Я). –  Мінск : БелЭн, 2006. – 832 с. 

6. Белова, О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики / О. В. Белова. 

– М.: Индрик, 2000. – 230 с. 

7. Даніловіч, М. А. Слоўнік дыялектнай фразеалогіі Гродзеншчыны / М. А. Даніловіч; 

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 266 с.  

8. Жыцця адвечны лад. Беларускія народныя прыкметы і павер‘і : У 3 кн. / Уклад. 

У. Васілевіча. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1998. – Кн. 2. – 607 с. 

9. Зямля стаіць пасярод свету . Беларускія народныя прыкметы і павер‘і: У 3 кн. / 

Уклад. У. Васілевіча. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1996. – Кн. 1. – 591 с. 

10. Зямная дарога ў вырай. Беларускія народныя прыкметы і павер‘і : У 3 кн. / Уклад. 

У. Васілевіча. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1999. – Кн. 3. – 654 с. 

11. Іванова, С. Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў : 

Лінгвакраіназнаўчы дапаможнік / С. Іванова, Я. Іваноў.– Мінск : Бел. Фонд Сораса, 

1997. – 262 с. 

12. Іваноў, Я. Я. Польска-беларускі парэміялагічны слоўнік = Polsko-białoruski słownik 

paremiologiczny / Я. Я. Іваноў, С. Ф. Іванова; Прад. і ўступ. артыкул Я. Я. Іванова. – 

Магілѐў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 192 с. 

13. Коваль, У. І. Народныя ўяўленні, павер‘і і прыкметы: Даведнік па 

ўсходнеславянскай міфалогіі / У. І. Коваль. – Гомель: Беларускае Агенцтва 

навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1995. – 180 с. 

14. Макарэвіч, М. М. Слоўнік народных промыслаў і рамѐстваў Беларусі / 

М. М. Макарэвіч / пад рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск : Права і эканоміка, 2010. – 

131 с. 

15. Мілач, С. В. Слоўнік фразеалагізмаў з кампанентамі-заонімамі (на матэрыяле 

беларускай і нямецкай моў) / С. В. Мілач. – Брэст : БрДУ, 2010. – 256 с. 

16. Міфалогія беларусаў: Энцыкл. слоўнік / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. 

рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск : Беларусь, 2011. – 607 с. 

17. Рагаўцоў, В. І. Анамастычны слоўнік Магілѐўшчыны / В. І. Рагаўцоў, С. Я. Кечык.  

– Магілѐў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 168 с. 

18. Санько, З. Ф. Малы руска-бел. слоўнік прыказак, прымавак і фразем / З. Ф. Санько. 

– Мiнск: Навука і тэхніка, 1991. – 218 с. 

19. Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Научные редакторы 

В. Я. Петрухин, Т. А. Агапкина, Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. – М. : «Эллис-

Лак», 1995. — 416 с. 

20. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / под ред. 

Н. И. Толстого. – М. : Международные отношения, 1995. – Т. 1. А – Г.– 584 с., Т. 2. 

Д – Крошки : М. : Международные отношения, 1999. – 697 с., Т. 3 Круг – 
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Перепелка. – М.: «Международные отношения», 2004. – 704 с., Т. 4.  Переправа 

через воду – Сирота. – М.: «Международные отношения», 2008— 656 с.  

21. Слоўнік мікратапонімаў Магілѐўшчыны / Склад.: С. В. Клімуць, В. І. Рагаўцоў, 

С. У. Шакура і інш. – Магілѐў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 208 с. 

22. Шкраба, І. Р. Слоўнік беларускай безэквівалентнай лексікі / І. Р. Шкраба. – Мінск : 

Беларус. энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2008. – 320 с. 

23. Aksamitow, A. Słownik frazeologiczny białorusko-polski = Беларуска-польскі 

фразеалагічны слоўнік / A. Aksamitow, M. Czurak. – Warszawa : Instytut Sławistyki 

PAN, 2000. – 260 s. 

24. Kopaliński, W. Słownik symboli. / W. Kopaliński – Warszawa : Wiedza Powszechna, 

1990. – 509 s. 

25. Słownik stereotypуw i symboli ludowych : w 7 t. – T. 1 : Kosmos : niebo, swiatła 

niebieskie, ogień, kamienie / red. J. Bartmiński. – Lublin : Wyd-wo Uniw. M. Curie-

Skłodowskiej, 1996. – 439 s. 
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ПЕРАЛІК ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ  

 

 

Этналінгвістыка як навука (2 гадз.) 

 

1. Этналінгвістыка як комплексная дысцыпліна, што вывучае мову ў 

кантэксце культуры і традыцыйную духоўную культуру праз прызму 

мовы. Гісторыя ўзнікнення этналінгвістыкі.  

2. Задачы і мэты этналінгвістыкі. Метадалогія і метады, аб‘ект і прадмет 

этналінгвістычнага даследавання. 

3. Базавыя паняцці этналінгвістыкі. 

 

Беларуская этналінгвістыка ў кантэксце славяназнаўства (2 гадз.) 

 

1. Развіццѐ славянскай этналінгвістыкі. Яе адрозненне ад этналінгвістыкі 

раманскай і амерыканскай. 

2. Беларуская этналінгвістыка і маскоўская этналінгвістычная школа: 

пытанні кантактаў. Іншыя расійскія цэнтры этналінгвістычнай навукі. 

3. Беларуская этналінгвістыка і польская этналінгвістычная школа: 

пытанні кантактаў.  

4. Этналінгвістычныя даследаваніі  ў Румыніі, Украіне і іншых славянскіх 

краінах. Іх суадносіны з этналінгвістычнымі даследаваннямі на 

Беларусі. 

 

Сучасная беларуская этналінгвістыка: стан, праблемы, перспектывы 

(2 гадз.) 

 

1. Асноўны напрамкі развіцця беларускай этналінгвістыкі. 

2. Уласналінгвістычны складнік этналінгвістычных даследаванняў на 

Беларусі. Этналінгвістычная геаграфія і арэалогія. Этналінгвістыка і 

лінгвакультуралогія. Этналінгвістыка і кагніталогія. 

3. Этналінгвістыка, моўныя паводзіны і прагматыка зносін. 

Этнафразеалогія – прыярытэтны напрамак беларускай этналінгвістыкі. 

4. Этналінгвістыка і міфалогія. Этналінгвістыка  і фальклор. 

Этналінгвістыка і этнаграфія. 

 

Мова і культура: пытанні сувязі і ўзаемадзеяння (2 гадз.) 

1. Паняцце культуры. Культура і грамадства. Матэрыяльныя і духоўныя 

аспекты культуры.  

2. Метадалагічныя праблемы суадносін мовы і культуры. Мова і культура 

ў соцыуме. 

3. Мова як сродак перадачы культуры; мова як кампанент нацыянальнай 

культуры. Роля мовы ў забеспячэнні культурна-гістарычнай 

пераемнасці грамадства. Мова як крыніца ведаў пра нацыянальную 

культуру народа. 
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Культурная канатацыя як экспанент культуры ў моўным знаку (2 гадз.) 

 

1. Паняцце канатацыі ў сучаснай лінгвістыцы. Роля канатацыі ў плане 

вывучэння культурна-нацыянальнай спецыфікі моўных адзінак. 

2. Паняцце і змест культурна-нацыянальнай канатацыі. 

 

Моўная карціна свету ў этнасемантыцы слова (2 гадз.) 

 

1. Паняцці ―моўная карціна свету‖, ―моўны прамежкавы свет‖, ―моўная 

рэпрэзентацыя свету‖, ―моўная мадэль свету‖, ―моўны вобраз свету‖ ў 

сучаснай лінгвістыцы.  

2. Роля нацыянальна-культурнай семантыкі слоў у стварэнні моўнай 

карціны свету беларусаў. 

3. Адлюстраванне ў лексіцы ўніверсальных і нацыянальных кампанентаў 

культуры. Беларуская безэквівалентная і фонавая лексіка. Лакуны. 

 

Сучасныя падыходы да вывучэння фразеалагічных адзінак і месца 

сярод іх этналінгвістычнага падыходу (4 гадз.) 

 

1. Этналінгвістычны аспект вывучэння фразеалагічных адзінак. 

Этнафразеалогія як новы лінгвістычны напрамак на сумежжы 

фразеалогіі і этналінгвістыкі, які вывучае ўстойлівыя моўныя адзінкі ў 

этнакультурным аспекце. Метадалогiя этнафразеалагiчных 

даследаванняў. Этнафразеалагiчная праблематыка ў працах беларускiх 

даследчыкаў. 

2. Лiнгвакультурны падыход да аналiзу фразеалагiчнага фонду мовы: 

першаступенныя задачы i метадалагiчныя праблемы.  

Лiнгвакраiназнаўчая i лiнгвакраязнаўчая каштоўнасць фразеалагiчнага 

матэрыялу. 

3. Кагнітыўная арыентацыя даследавання фразеалагічных рэсурсаў. 

4. Вывучэнне фразеалагiчных адзiнак розных моў: параўнальны, 

структурна- тыпалагiчны, арэальны аспекты. 

5. Нацыянальна-культурны кампанент у беларускай фразеалогіі: 

тэрмінасістэма даследавання. Паняцці міфа, сімвала, архетыпа, 

міфалагемы, фонавых ведаў, канцэпта, канцэптуалізацыі, 

канцэптуальнай карціны свету (і інш.) і іх роля ў плане вывучэння 

нацыянальна-культурнай спецыфікі фразеалагічных адзінак. 

6. Кампанентны аналіз беларускіх фразеалагізмаў. Фразеалагізмы з 

кампанентам-арнітонімам у беларускай мове. Фразеалагічная 

актыўнасць жывѐльнай сімволікі традыцыйнай культуры беларусаў. 

―Фразеалагічная анатомія‖ беларусаў. Хатнія рэчы ў фразеалогіі і 

культуры беларусаў і інш. 

 

Этналінгвістыка і фальклор: пытанні кантактаў (4 гадз.) 

 

1. Этналінгвістычныя магчымасці аналізу фальклорных тэкстаў. 
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2. Прыказка як феномен народнай моўнай творчасці. Абрадавая лексіка і 

фразеалогія ў аспекце этналінгвістыкі. 

3. Загадка як нацыянальна-культурны тэкст 

4. Нацыянальная моўная карціна свету ў беларускіх замовах. 

 

Этналінгвістычная лексікаграфія. Прыкладныя аспекты 

этналінгвістыкі (2 гадз.) 

 

1. Этналінгвістычныя і лінгвакраінанаўчыя слоўнікі (маскоўскі 

этналінгвістычны даведнік ―Славянские древности‖, польскі ―Слоўнік 

народных стэрэатыпаў і сімвалаў‖, ―Беларуская міфалогія: 

энцыклапедычны слоўнік‖, ―Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і 

крылатых выразаў: лінгвакраіназнаўчы дапаможнік‖ С. Івановай, 

Я. Іванова і інш.) 

2. Прыкладныя аспекты этналінгвістыкі. 
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ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

кампетэнцый 

 

Для дыягностыкі кампетэнцый па вучэбнай дысцыпліне  курс па выбару 

(Мовазнаўства) выкарыстоўваюцца наступныя формы: 

 вусная форма: суразмоўніцтва падчас заняткаў, даклады па праблемах 

этналінгвістыкі і этнафразеалогіі на практычных занятках і  

канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ; вусны экзамен; 

 пісьмовая форма: тэсты па вывучаемых раздзелах (тэмах); кантрольныя 

апытанні па базавых паняццях этналінгвістыкі, пісьмовыя справаздачы 

па  практыкаваннях на выяўленне нацыянальна-культурнага 

кампанента ў структуры моўных адзінак рознага ўзроўню, тэзісы да 

навукова-тэарэтычных артыкулаў па праблемах этналінгвістыкі; 

справаздача па навукова-даследчай рабоце па тэме ―Этналінгвістыка і 

фальклор: пытанні кантактаў‖, прысвечаная этналінгвістычнаму 

аналізу фальклорных тэкстаў; ацэнка на аснове модульна-рэйтынгавай 

сістэмы. 

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ  

вынікаў вучэбнай дзейнасці 

 

Для дыягностыкі вынікаў вучэбнай  дзейнасці па вучэбнай дысцыпліне 

курс па выбару (Мовазнаўства) выкарыстоўваюцца наступныя сродкі 

дыягностыкі: 

 кантралюемыя самастойныя работы па наступных раздзелах і тэмах: 

―Этналінгвістыка як навука‖ (2 гадзіны), ―Моўныя асаблівасці ў 

ракурсе этналінгвістыкі‖ (2 гадзіны), ―Сучасныя падыходы да 

вывучэння фразеалагічных адзінак і месца сярод іх 

этналінгвістычнага падыходу‖ (2 гадзіны), ―Этналінгвістыка і 

фальклор: пытанні кантактаў‖ (2 гадзіны); 

 тэставыя заданні па тэмах ―Моўныя асаблівасці ў ракурсе 

этналінгвістыкі‖, ―Сучасныя падыходы да вывучэння 

фразеалагічных адзінак і месца сярод іх этналінгвістычнага 

падыходу‖; 

 падрыхтаваная студэнтам прэзентацыя адрэфлексаваных вынікаў 

вывучэння дысцыпліны. 
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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ І 

ВЫКАНАННЮ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ 

 

Адной з форм правядзення КСРС па спецыялізацыі ―Мовазнаўства‖ 

(раздзел ―Беларуская этналінгвістыка‖) са студэнтамі-філолагамі з‘яўляецца 

правядзенне этналінгвістычнага аналізу фальклорных тэкстаў (напрыклад, 

тэкстаў беларускіх народных песень, дзіцячых калыханак, народных загадак, 

замоўных тэкстаў, парэміялагічных адзінак і інш.). Тэксты для далейшага 

аналізу, па жаданні студэнтаў, могуць быць абраны самімі навучэнцамі або 

прапанаваны выкладчыкам. Дадзеная форма правядзення КСРС са студэнтамі 

падаецца нам вельмі перспектыўнай для вырашэння як агульнаадукацыйных 

задач (паказаць этналінгвістычны метад даследавання ў дзеянні, яго навізну і 

магчымасці пры вывучэнні фальклорных тэкстаў), так і задач развіццѐва-

выхаваўчых (такая форма працы дапамагае фарміраванню 

этналінгвакультурнай кампетэнцыі нашых студэнтаў, з‘яднанню духоўнай 

спадчыны нашых продкаў і сучаснасці і інш.).  

Практыка падобных заняткаў мае і пэўную навукова-метадычную 

вартасць,  паколькі дапаможа, на нашу думку, з цягам часу выпрацаваць 

адзіную этналінгвістычную метадалогію, прыдатную для аналізу 

фальклорных тэкстаў, а магчыма, і эфектыўны алгарытм-схему, які ўвасобіць 

у сабе рэальныя спробы выкарыстання этналінгвістычнага метаду ў 

практыцы навучальнага працэсу ў ВНУ. А гэта дастаткова актуальна як 

мінімум з дзвюх пазіцый: па-першае, этналінгвістычны кірунак у айчыннай 

навуцы яшчэ толькі сцвярджаецца, а таму выпрацоўка інструментарыю і 

метадалагічных прынцыпаў этналінгвістычных даследаванняў працягваецца 

па сѐнняшні дзень, а па-другое, курс этналінгвістыкі стаў досыць 

запатрабаваным у апошні час і выкладаецца ў тым або іншым аб‘ѐме 

фактычна ва ўсіх вядучых ВНУ краіны не толькі на філалагічных, але і на 

іншых факультэтах гуманітарнага профілю.  

Лепшыя спробы студэнцкіх работ па тэме КСРС ―Этналінгвістычныя 

магчымасці аналізу фальклорных тэкстаў‖ у дапрацаваным выглядзе 

неаднаразова былі прадстаўлены ў форме публікацый у папярэдніх выпусках 

нашага зборніка ―Працы кафедры сучаснай беларускай мовы‖. Сярод іх, 

напрыклад, працы Анастасіі Албут ―Вобраз ката як увасабленне архетыпа 

трыкстара ў калыханках‖, Надзеі Андрэюк ―Кагнітыўны патэнцыял 

беларускіх народных загадак тэматычнай групы ‗сямейныя адносіны‘‖, 

Ірыны Змачынскай ―Некаторыя асаблівасці функцыянавання ўласных 

асабовых імѐнаў у беларускай парэміялогіі‖, Марыны Кажарновіч 

―Прымхлівыя аповеды як аўтаномны тэкст і этналінгвістычны феномен‖, 

Веранікі Доўгай ―Этналінгвістычныя магчымасці аналізу фальклорных 

тэкстаў (на матэрыяле замоў)‖ і іншыя. 

Лічым не збыткоўным прывесці прыклад этналінгвістычнага аналізу 

народнай вясельнай песні, паколькі, як паказвае ўласны вопыт 

этналінгвістычных даследаванняў, народная песня – твор сэнсава шматмерны 

і цікавы для вывучэння з пазіцый этналінгвістыкі, таму што насычаны 
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шматлікімі сімвалічнымі сэнсамі і архетыпічнымі ўяўленнямі беларусаў. 

Перадусім прывядзѐм поўны тэкст прапануемай дя аналізу песні: 

Закукавала зялюленька ў дубіне, 

Пакінулі дзеваньку ў чужыне.  

Закукавала зязюленька ў жыце, 

Пакінулі дзеваньку тут жыці. 

Закукавала зязюленька на кручку, 

Да падзякуй зяць цешчы за дачку. 

Закукавала зязюленька на карыце, 

Перастаньце суседачкі, гаварыці. 

Закукавала зязюленька на хаці,  

Перастаньце, варожкі, брахаці [Вяселле: Песні. У 6-ці кнігах. Кніга 6 / 

склад. А. Л. Малаш. – Мінск : Навука і тэхніка, 1988, с. 419]. 

Відавочна, што песня распавядае нам пра жыццѐ і долю дзяўчыны ў 

замужжы. Аднак ужо выкарыстанне ў якасці ключавога вобраза-сімвала 

песеннага тэксту зязюлі ўтрымлівае папярэджанне маладой, нявесты 

(паколькі песня прыўрочана да вяселля) пра магчымыя цяжкасці і 

нечаканасці, з якімі яна можа сутыкнуцца ў замужжы.  

Справа ў тым, што яшчэ са старажытнасці за вобразам зязюлі ўстойліва 

замацаваўся стэрэатып абяздоленай жанчыны, жанчыны-гаротніцы, 

пакутніцы. У беларусаў наконт гэтага захаваўся цэлы шэраг маляўнічых 

паданняў. ―Зязюля – то ўдава, бо мужык утапіўся, то яна з вялікага жалю 

кукае‖ [Никифоровский, Н. Я. Очерки простонародного житья-бытья в 

Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности / 

Н. Я. Никифоровский. – Витебск : Губерн. типолит., 1895, с. 182]. ―Зязюля 

некалі была замужняй жанчынай. Пасля няправільнай здачы ў салдаты 

любага мужа яна стала так убівацца, што Бог ператварыў яе ў такую птушку, 

якая сярод іншых птушак нагадвала б несправядлівым людзям, што з іхняй 

міласці яна зрабілася ―ні ўдава, ні мужняя жана‖ [Никифоровский, с. 193]. 

―Адна замужняя жанчына са сваім мужам Якубам пайшла па грыбы ў лес, дзе 

муж і заблудзіўся. Перапалоханая жанчына доўга шукала і клікала мужа, 

нарэшце стала плакаць і са слязьмі не магла ўжо вымавіць поўнага імені 

―Якуб‖, а толькі яна вымавіла гэта, то пачала ператварацца ў птушку, якая і 

цяпер нагадвае людзям, што яна ―ні ўдава, ні мужняя жана‖ [Никифоровский, 

с. 193] i г. д.  

Цікавы для нас у сувязі з аналізуемым тэкстам песні і той міфічны 

сюжэт беларусаў, згодна з якім  зязюля  асэнсоўвалася  пераўтворанай ў 

птушку дачкой (князѐўнай), якую пракляла маці за непаслухмянасць – дачка 

не хацела выходзіць замуж за таго, каго маці ѐй вызначыла [Міфалогія 

беларусаў : Энцыклапедычны слоўнік / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; 

навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск : Беларусь, 2011, с. 196]. 

Сiмвалам гора, смутку, жаночай адзiноты вобраз зязюлi выступаў і ў 

традыцыйных неабрадавых галашэннях беларуска-рускага памежжа: 

―выканаўцы – жанчыны сярэдняга i старэйшага ўзросту – пад цяжарам горкiх 

перажыванняў (страта блiзкiх або вымушаная разлука з iмi, хвароба, крыўда, 

адзiнота, туга па родных месцах i пад.) iдуць далей ад людзей, у лес, на 
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балота, у поле i там сам-насам з прыродай, звяртаючыся да “шэрай 

падружкi-кукушкi”, выплакваюць-выкрыкваюць свой боль, пакуль iм хапае 

сiл‖ [Разумовская, Е. Н. Плач с ―кукушкой‖. Традиционное необрядовое 

голошение русско-белорусского пограничья (по материалам экспедиции 

1971-1981 гг.) / Е. Н. Разумовская // Славянский и балканский фольклор. 

Этногенетическая общность и типологические параллели : сб. ст. / Акад. наук 

СССР, Ин-т славяновед. и балканистики; редкол. : Н. И. Толстой (отв. ред.) [и 

др.]. – М. : Наука, 1984. – С. 160–179, с. 160]. У мясцовай тэрмiналогii гэтыя 

плачы так i называюцца: з кукушкай, галасiць з кукушкай [Разумовская, 

c. 160]. Такім чынам склаўся пэўны стэрэатып: зязюля кукуе – значыць плача, 

гаруе, бядуе, пакутуе.  

Пра тое, што ў вясельных песнях дзяўчына ў вобразе зязюлі далѐка не 

заўсѐды ўвасабляе нявесту, якая пяшчотна кахае свайго выбранніка,  а 

найчасцей выступае сімвалам дзяўчыны, якая плача, гаруе, у сваѐй славутай 

працы ―Беларусы‖, аналізуючы вясельныя абрады і песні на шырокім 

славянскім культурным фоне, адзначаў Я. Ф. Карскі, прыводзячы ў якасці 

доказу наступныя радкі з песні: 

Куковала зязюля ў садочку, 

Приклаўшы галоўку к листочку: 

“Хто ж мое гняздзечко разовьець, 

Хто ж мое яечки побярець?”. 

Плакала дзевунька в святлицы, 

Приложиўши голоўку к сцяницы: 

“Хто ж мою косоньку распляцець,  

Хто ж мое уплѐты побярець...” [Карский, Е. Ф. Белорусы : В 3 т. Т. 3, 

кн. 1. Очерки словесности белорусского племени / Е. Ф. Карский. – Минск : 

БелЭН, 2007, c. 305]. 

Далей Я. Ф. Карскі адзначае, што выява жанчыны-гаротніцы ў вобразе 

зязюлі адносіцца да ліку вельмі старажытных вобразаў рускай і ўвогуле 

славянскай народнай песні і ўзгадвае для прыкладу вядомы нам усім 

фрагмент ―Слова пра паход Ігаравы‖ – плач Яраслаўны –, дзе Яраслаўна 

параўноўваецца з зязюляй: “Ярославнинъ гласъ слышить; зегзицею незнаема 

рано кычеть: полечю, рече, зегзицею по Дунаеви...” [Карский, с. 305]. 

Разам з тым, згодна з фразеалагiчным слоўнiкам беларускай мовы, 

начнай зязюляй беларусы называлі жонку, дарагую палавіну [Лепешаў, І. Я. 

Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы : У 2 т. Т. 1 / І. Я. Лепешаў. – Мiнск 

: БелЭН, 1993, с. 457]. Адсюль і парэміялагічныя адзінкі тыпу Начная 

зязюлька дзѐнную перакукуе; Жонка – то ночная зязюля i дзенешню 

перакукуе. 

Такім чынам, згодна з усім комплексам уяўленняў пра зязюлю ў 

беларускай міфапаэтычнай карціне свету, відавочнай становіцца і 

шматмернасць ва ўспрыняцці вобразу зязюлі ўжо з першых радкоў 

прапанаванай для аналізу песні (Закукавала зязеленька ў дубіне, / Пакінулі 

дзеваньку ў чужыне. / Закукавала зязюленька ў жыце, / Пакінулі дзеваньку 

тут жыці.). З аднаго боку, магчыма, тут атрымаў увасабленне матыў 
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выдання дзяўчыны замуж без яе згоды, з іншага боку, – матыў галашэння з 

зязюляй.  

Аднак зноў жа пытанне: у дубіне –  тут азначае на прыродзе, у дубовым 

гаі, дзе дзяўчаты традыцыйна маглі аплакаць сваю нялѐгкую долю ў 

замужжы, або ў доме свайго мужа? У падтрымку другога меркавання варта 

адзначыць, што ―ў беларускіх валачобных песнях пры апісанні ідэальнага 

двара гаспадара згадваецца дом, пабудаваны з дубу‖ [Міфалогія беларусаў, 

с. 159]. Разам з тым, дуб сімвалічна ўвасабляў моц, сілу, мужчынскі пачатак 

[Міфалогія беларусаў, с. 160]. І з улікам апошніх даных можна меркаваць, 

што гаворка ў песні ідзе якраз пра хату мужа-гаспадара, і да таго ж дадаецца 

ўказанне на яго заможнасць і дастатак. Не пярэчыць такому меркаванню і 

вобраз жыта, прыведзены ў другім радку, які ўстойліва суадносіўся ў 

калектыўнай свядомасці з багаццем [Міфалогія беларусаў, с. 178]. Так або 

інакш, адназначным тут застаецца матыў дзявочай самоты з прычыны 

развітання ѐю з домам бацькоў і пераезд у дом мужа або яго сям‘і, у якім 

дзяўчына адчувае сябе чужой. У сувязі са сказаным можна згадаць і 

беларускую прыказку: Як жыла я ў баценька, то была я чубаценька, а як 

трапіла ў дом да свякрухі, то аб’елі чубок мухі. 

У наступных радках узятай для аналізу песні таксама маюцца 

сімвалічна значымыя ў сферы этнакультуры беларусаў словы-вобразы: 

Закукавала зязюленька на карыце, / Перастаньце, суседачкі, гаварыці. Як 

слушна адзначае энцыклапедычны слоўнік ―Міфалогія беларусаў‖, знакавы 

патэнцыял карыта рэалізуецца найперш у народна-медыцынскіх рытуалах. 

―Асурочанае‖ дзіця клалі пад карыта і праганялі праз яго свіней, з карыта 

ўмываліся, каб мінуліся ―сурокі‖ і інш. [Міфалогія беларусаў, с. 229]. ―Сурокі 

(паддзел, падзеў, нарадка, прыстрэк), паводле народных уяўленняў, – псота 

ці іншае няшчасце, выкліканае благім поглядам (―злым‖, зайздросным 

вокам), словамі ці думкамі ў бок пацярпелага‖ [Міфалогія беларусаў, с. 466]. 

Найбольш пакутуюць ад сурокаў якраз хлопцы і дзяўчаты надзвычайнай 

прыгажосці і маладыя, што бяруць шлюб, а таксама дзеці і жывѐлы ў 

гадавалым узросце, цяжарныя жанчыны або ―дзяцінахі‖ (жанчыны, якія 

кормяць грудзьмі) і немачныя старыя. Такім чынам, выкарыстанне лексемы 

карыта ў цытаваных радках не выпадковае, а міфалагічна значымае: карыта 

прызванае абараніць маладую дзяўчыны ад сурокаў і нагавораў суседак.  

Падобную названай вышэй функцыю (абярэгу) прызваныя выконваць і 

апошнія радкі аналізуемай песні: Закукавала зязюленька на хаці, / 

Перастаньце, варожкі, брахаці. Найперш звяртае на сябе ўвагу нетыповая 

граматычная канструкцыя: зязюленька закукавала менавіта на хаце, а не ў 

хаце, што дае падставу меркаваць, што выраз ужыты ў значэнні “на страсе”. 

Страха ж, у сваю чаргу, асэнсоўвалася беларусамі як той рубеж, які аддзяляў 

сферу неба ад свету людзей, прыкрываў прастору жытла ад небяспечных сіл і 

ўплываў і таму зноў жа выконваў функцыю своеасаблівага абярэгу ад 

варожак і ―злых языкоў‖. Больш за тое, менавіта са страхі дзяўчаты зачастую 

спявалі песні-вяснянкі і звярталіся да звышнатуральных сіл, да Бога з 

просьбай аб лепшай долі і замужжы. 
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Акрамя ўсяго вышэй сказанага, як страха, так і карыта – ―жаночыя‖ 

сімвалы.  Так, ―страха асэнсоўвалася як жаночы элемент хаты – у Рэчыцкім 

павеце на страсе ―нячэснай‖ нявесты ўночы ўсцягвалі старыя з‘езджаныя 

санкі. Як забіраюць маладую ў камору, яе букет закідваюць на страху‖ 

[Міфалогія беларусаў, с. 462]. Карыта ж сімвалічна суадносіцца з жаночым 

нізам. Так, напрыклад, пра нявесту, што не садзіцца на дзяжу, а гэта значыць, 

не захавала дзявоцкасці, кажуць ―села на разбітым карыце‖ (Ганцавіцкі р-н) 

[Міфалогія беларусаў, с. 230]. 

Цікавым мог бы аказацца, напрыклад, і этналінгвістычны зрэз 

беларускай народнай калыханкі: Люлі, люлі, люлі, спаць, маці адна, а бацькаў 

пяць... Зыходзячы з традыцыйнага погляду беларусаў на маральную чысціню 

адносін хлопцаў і дзяўчат да шлюбу і ў шлюбе, тэкст калыханкі мог бы 

паказацца дзіўным. Узгадаем хаця б выказванне этнографа П. В. Шэйна аб 

традыцыйным патрабаванні беларусаў да дзяўчыны-нявесты: ―Селянін, як 

вядома, шукае ў сваѐй жонцы найперш добрую гаспадыню, здаровую 

жанчыну і работніцу, прытым паводзін сумленных, не гуляшчую і не 

зганьбаваную, так што дзяўчына з процілеглымі якасцямі мае мала надзеі 

выйсці замуж‖ [Шейн, П. В. Материалы для изучения быта и языка русского 

населения северо-западного края. Т. 3 / П. В. Шейн. –  СПб. : Типография 

Императорской академии наук, 1902, с. 188]. У сувязі з гэтым для праверкі 

цнатлівасці нявесты на Беларусі існаваў абрад пасад на дзяжу. Як пісаў 

М. В. Доўнар-Запольскі ў пачатку ХХ стагоддзя: ―Галоўная ўмова пасада – 

гэта чысціня як жаніха, так і нявесты: сесці на пасад ні той, ні іншы не можа, 

калі не захаваў чысціні‖ [Довнар-Запольский, М. В. Исследования и статьи. 

Т. І. Этнография и социология, обычное право, статистика, белорусская 

письменность / М. В. Довнар-Запольский.  – Киев, 1909, с. 102]. Тымі ж 

уяўленнямі абумоўлены і народныя парэміялагічныя адзінкі тыпу: Гонар 

дзявочы шчасце беражэ; Чым дзяўчына стражэй, тым яна прыгажэй і 

даражэй; З добрага цеста добрая паляніца, а з добрай дзеўкі добрая й 

маладзіца і інш. 

Нашы продкі дзейнічалі, зыходзячы з інстынкту самазахавання, 

працягу свайго роду, магчыма, ведалі пра існаванне славяна-арыйскіх 

законаў рыта – законаў перадачы спадчыннасці, а таксама чысціні роду і 

крыві. Гэта быў адзін з найважнешых конаў, парушэнне якога магло прывесці 

да непазбежнасці выраджэння. Нашы продкі маглі заведама ведаць:  першы ў 

жыцці жанчыны сексуальны вопыт пакідае ў сістэме генетычнай 

спадчыннасці след да канца яе жыцця, паколькі  вобраз духу і крыві пакідае ў 

дзяўчыне першы мужчына, калі тая страчвае цнатлівасць. Наступны 

мужчына толькі дае сваѐ семя для нараджэння дзіцяці і з‘яўляецца 

біялагічным бацькам, але генетычным бацькам – толькі першы партнѐр маці. 

Такім чынам, у жанчыны, якая не захавала цнатлівасць або вернасць у 

шлюбе, магло з‘явіцца немаўля, у якога маці адна і некалькі бацькаў па духу, 

што, магчыма, і знайшло адбітак у прыведзеным намі вышэй тэксце народнай 

калыханкі.  

Аднак, згодна са старажытнымі вераваннямі, глыбокі абмен родавымі 

энергіямі, які адбываецца пры першым фізічным кантакце, назаўсѐды 
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прапісваецца не толькі ў генетыку жанчыны, але і мужчыны. Таму на 

Беларусі важнае значэнне надавалася захаванню чысціні не толькі 

дзяўчынай, але і юнаком. Гэтым жа можна патлумачыць і дачыненне 

згаданага вышэй абраду пасада не толькі да нявесты, але і да жаніха. Вось, 

напрыклад, апісанне аднаго з такіх момантаў, узятага з непасрэднага 

апісання назіральніка: ―Жаніха падвялі да дзяжы. Кроў хлынула да твару яго, 

а затым ѐн зьбялеў як палатно. Апусьціўшыся на калені, ѐн прыціснуўся лбом 

да зямлі. Стала мѐртвая цішыня. Тут пачуўся звон нечага пабітага, і я адвѐў 

вочы ў бок бацькі, што стаяў над пабітым кубкам. Твар яго быў белы, ѐн 

увесь калаціўся, як у ліхаманцы, але ня рушыўся зь месца, толькі полымем 

гарэлі яго вочы. Не ўстаючы зь зямлі і ня гледзячы нікуды, жаніх павярнуўся 

ў бок бацькі і прыпаў да яго ног, абліваючыся слязьмі і выціскаючы глухія 

гукі ад плачу. Бацька падскочыў як апараны і нагамі пачаў біць сына, але той 

не ўставаў, а працягваў цалаваць ногі бацькі. Сват ледзь адцягнуў яго. Цяжка 

дыхаючы, бацька прыхінуўся да сьцяны і, закрыўшыся рукамі, загаласіў як 

дзіця. ―Не, — сказаў ѐн, — хоць я благаслаўляю, Бог не благаславіць, калі ѐн 

так зробіў мне; гэтакае тваѐ будзе жыцце, сынок, калі ты не баяўся Бога і не 

хацеў слухаць бацькоў‖ [Валодзіна, Т. В. Цнота ў беларускай традыцыі 

[Электронны рэсурс] / Т. Валодзіна, В. Ракіцкі. – Рэжым доступу: 

http://KRYŬJA.org/artykuly/bielaruskaja_atliantyda/cnota_u_bielaruskaj_tradycyi

ji]. Усѐ прыведзенае паказвае, што паняцце цноты раней было паняццем 

Боскага вобраза чысціні, і таму рознабаковая інтэрпрэтацыя гэтага пытання 

знаходзіць адлюстраванне ў шматлікіх фальклорных тэкстах беларускага 

народа. 

Такім чынам, фальклорныя тэксты даюць шырокія магчымасці для іх 

этналінгвістычнага аналізу і рэканструкцыі так званага ―вертыкальнага 

кантэксту‖ ў іх праз апеляцыю да комплексных ведаў па традыцыйнай 

духоўнай і матэрыяльнай этнакультуры беларусаў і шырэй – славян. Аналіз 

можа праводзіцца студэнтамі як праз інтэрпрэтацыю ў кантэксце 

этнакультуры ключавых вобразаў-сімвалаў фальклорных тэкстаў, так і праз 

аналіз цэласных сітуацый – знакаў культуры (напрыклад, абрадаў, рытуалаў, 

звычаяў, традыцый і інш.), якія сталі своеасаблівымі прататыпамі ўзнікнення 

адпаведных фальклорных тэкстаў або іх фрагментаў. Цікавай практыкай 

становіцца выяўленне і інтэрпрэтацыя ў тэкстах так званай фальклорнай 

фразеалогіі. 
 

 

ХАРАКТАРЫСТЫКА ІНАВАЦЫЙНЫХ ПАДЫХОДАЎ 

ДА ВЫКЛАДАННЯ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

Метады iнавацыйнага навучання: 

 метад праблемнай нагляднасцi; 

 метад лінгвістычнай алюзіі; 

 метад актывізацыі асацыятыўных сувязей і інш. 

 

Прыѐмы работы на аўдыторных занятках: 

 асацыятыўны; 

http://kryŭja.org/
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 прыѐм складання тэматычнай сеткі, 

 прыѐмы складання схем. 

 лінгвадыдактычная дыскусія, дыспут і інш. 

 

Матэрыяльна-дыдактычны бок інавацыйных тэхналогій звязаны з новай 

функцыяй лінгвістычнай нагляднасці, якая забяспечвае кіраванне 

пазнаваўчай дзейнасцю студэнтаў праз апарат эмоцый. 

 

ПАТРАБАВАННІ ДА СТУДЭНТАЎ 

ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

Ацэнка ведаў студэнтаў на працягу семестра праводзіцца ў 

адпаведнасці з пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь № 53 

ад 29.05.2012 г. ―Аб зацвярджэнні Правіл правядзення атэстацыі студэнтаў, 

курсантаў, слухачоў пры засваенні адукацыйных праграм вышэйшай 

адукацыі‖ і ―Палажэннем аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў студэнтаў па 

дысцыпліне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце‖, зацверджаным Загадам 

рэктара БДУ № 38-ОД ад 04.02.2008, і  складаецца: 
 з вынікаў работы на практычных занятках (ацэньваюцца ў балах 

адпаведна з рэйтынгавай карткай); 

 выканання кантралюемай самастойнай работы ацэньваюцца ў балах 

адпаведна з рэйтынгавай карткай); 

 выканання пісьмовых работ (ацэньваюцца ў балах адпаведна з 

рэйтынгавай карткай). Этапы засваення зместу вучэбнага матэрыялу 

фіксуюцца ў рэйтынгавай картцы;  

 экзамену па вучэбнай дысцыпліне (ацэньваецца адзнакай па 

дзесяцібальнай шкале). 
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