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произошла очередная «транспортная революция», когда важным средством 

массовых перевозок стали самолѐты.  

Лексико-семантическое поле «Транспорт» является, с одной стороны, 

лексической подсистемой, элементы которой соотносятся с определенной 

сферой действительности, а с другой стороны, схематизацией опыта членов 

языкового коллектива в данной сфере. 

Анализ ЛСП «Транспорт»  позволяет выделить следующие ключевые 

лексико-семантические группы: 1) наземный транспорт; 2) водный транс-

порт; 3) воздушный транспорт. Каждый из базовых элементов является ос-

нованием для реконструкции всей концептуальной схемы «Транспорт».  

Исследование пласта лексики, относящейся к транспортным средствам, 

а также средств и способов словообразования данных лексических единиц 

позволит выявить внутриязыковые и внеязыковые (культурно-

исторические) факторы, которые обусловливают качественные и количест-

венные различия в способах номинации в близкородственных и неблизко-

родственных языках. 
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НАЗОЎНІКІ СА ЗНАЧЭННЕМ ПСІХАЭМАЦЫЯНАЛЬНАГА СТАНУ 

Ў СКЛАДЗЕ БЕЛАРУСКІХ І РУСКІХ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ 

 

Праконіна В.У., выкладчык кафедры тэорыі і методыкі выкладання 

русскай мовы як замежнай 

 

Апошнім часам назіраецца павышаная цікавасць лінгвістаў да 

параўнальна-супастаўляльнага метаду даследавання ў фразеалогіі. 

Фразеалогія той ці іншай мовы мае выразны атрапацэнтрычны характар, 

разглядаецца як транслятар культурнай інфармацыі і суадносіцца з 

найважнейшымі фрагментамі моўнай карціны свету. У сувязі з гэтым 

актуальным і надзѐнным падаецца даследаванне канцэптаў душа, сэрца, 

страх, радасць, гнеў, злосць у беларускай і рускай фразеалогіі, што 
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дапаможа прасачыць разнастайнасць нацыянальнага светаўспрымання 

і светаразумення.  

Аналіз беларускіх і рускіх лексікаграфічных крыніц дазваляе 

сцвярджаць, што змешчаная ў іх колькасць фразеалагічных адзінак 

з кампанентамі душа, сэрца, страх, радасць, гнеў, злосць дае магчымасць 

арганізаваць даследаванне фразеалагічных адзінак роднасных моў 

у параўнальна-супастаўляльным аспекце. 

Пры даследаванні канцэптаў душа, сэрца, страх, радасць, гнеў і злосць 

за аснову была ўзята неабходнасць вылучэння і апісання іх паняційных 

значэнняў. Комплексны падыход да аналізу змястоўнай структуры 

канцэптаў дазволіў не толькі вызначыць іх семантычнае напаўненне, 

увасобленае ў вобразах, але і пазначыць месца эмацыянальных канцэптаў ў 

моўных карцінах свету беларусаў і рускіх. 

Аналіз канцэптаў душа і сэрца ў складзе беларускіх і рускіх 

фразеалагізмаў дазваляе вылучыць наступныя вобразы, што стаяць 

за імѐнамі сутнасцей: душа (сэрца) – ‗змяшчальня, сасуд‘, ‗каштоўнасць‘, 

‗гарызантальная паверхня‘, ‗тканіна‘, ‗паветра‘, ‗вадкасць‘, ‗сілы, струны, 

фібры ці жылы‘, ‗расліна‘, ‗агонь‘, ‗ацэнка чалавека‘, ‗маленькая істота‘. 

Канцэпты страх, радасць, гнеў,  злосць рэалізуюць свае значэнні ў 

беларускіх і рускіх фразеалагізмах па-рознаму. Канцэпт страх  у складзе 

рускіх фразеалагічных адзінак выступае ў шматлікіх значэннях: ‗смерць‘, 

‗прычына‘, ‗пакорлівасць‘, ‗агрэсіўны чалавек‘. Беларускія фраземы 

дазваляюць кваліфікаваць страх як прыхаваную форму перажывання. 

І ў беларускай, і ў рускай мове канцэпт радасць найперш выражае 

станоўчую эмоцыю. Рускія фразеалагічныя адзінкі выяўляюць таксама 

значэнне  радасць – ‗агонь‘, а ў складзе беларускіх фразеалагізмаў 

«радасць» служыць для ацэнкі дзеянняў чалавека. 

Пералік значэнняў канцэпту гнеў у рускай мове шырэйшы, чым 

у беларускай. Рускі гнеў асацыіруецца з ‗агнѐм‘, ‗вадой‘, ‗прадметам‘. 

А ў беларускай фразеалогіі канцэпт гнеў мае ўнікальнае значэнне гнеў – 

‗свойская жывѐла‘. 

Канцэпт злосць у рускай фразеалогіі выступае як каўзуатар дзеяння. 

У беларускай мове злосць падаецца найперш як негатыўная эмоцыя, якая 

перашкаджае людзям займацца пэўнай дзейнасцю. 

Такім чынам, характарыстыка канцэптаў страх, радасць, гнеў, злосць у 

люстэрку беларускай і рускай фразеалогіі дала падставы сцвярджаць, што 

псіхаэмацыянальная сфера займае істотнае месца ў жыцці абодвух народаў. 

Але пры гэтым варта адзначыць, што спектр эмацыянальных станаў, 

выражаных пры дапамозе рускіх фразеалагічных адзінак шырэйшы, чым у 

беларускай. Гэта звязана з тым, што ў рускага чалавека на першы план 
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выступаюць эмоцыі, а ў беларуса – дзейнасць, што дапамагае і рускаму, і 

беларусу ажыццяўляць і трымаць сувязь з навакольным светам.  

Аналіз беларускіх і рускіх фразеалагізмаў з кампанентамі-назоўнікамі 

душа, сэрца, страх, радасць, гнеў і злосць дазваляе вылучыць наступныя іх 

значэнні: ‗знаходжанне ў пэўным эмацыянальным стане‘; ‗пераход з аднаго 

стану ў іншы‘; ‗інтэнсіўнасць эмацыянальнага стану‘; ‗дзейнасць чалавека‘; 

‗парада, тое, што адрасавана чалавеку‘; ‗уваходжанне ў пэўны 

эмацыянальны стан‘; ‗суб‘ект‘; ‗характарыстыка асобы‘; ‗найменне‘. 

Як адзначае В.А. Маслава, пры параўнанні нацыянальнага характару 

розных народаў заўсѐды спрацоўваюць пэўныя «этнічныя стэрэатыпы», 

г.зн. абагульненае ўяўленне пра тыповыя рысы, што характарызуюць той 

або іншы народ» [1, с. 50]. Такога кшталту «этнічным стэрэатыпам» 

з‘яўляецца талерантнасць беларусаў. Так, аўтар манаграфіі «Менталитет 

современных белорусов» В.В. Кірэенка звяртае ўвагу на тое, што па 

талерантнасці беларусы ўсѐ ж саступаюць рускім, але перамагаюць у гэтай 

якасці над палякамі і немцамі. Цікавым падаецца і аналіз такой якасці 

беларусаў і рускіх, як духоўнасць (дамінаванне духоўных якасцей над 

матэрыяльнымі). «Ва ўяўленні беларусаў бліжэй за ўсіх да нарматыўнага 

ўзроўню духоўнасці знаходзяцца рускія і беларусы. Іх узровень 

ад нарматыўнага складае 76,1% і 73,9 %...» [2, с. 123]. І калі да выразных 

рыс нацыянальнага характару рускіх адносяць вынослівасць, цярпенне, 

слабавольнасць, пакорнасць, умеранае працалюбства,  любоў да рызыкі, 

любоў да волі, калектывізм і пачуццѐ сяброўства, брацтва [гл. 1], то 

для беларусаў больш характэрны «сум, стрыманасць, замкнѐнасць 

і асцярожнасць» [3, с. 43]. 

Прычыны фарміравання такіх рыс нацыянальнага характару беларусаў 

А.П. Мельнікаў бачыць у цяжкім жыцці прыгонных сялян, бясконцых 

спусташальных войнах. У сувязі з гэтым беларусы больш стрыманыя, не 

ўмеюць выстаўляць напаказ свае эмоцыі, душэўны стан. «Можа быць, 

адсюль нам і падаецца, што беларусы замкнѐныя. Аднак, гэта не 

асаблівасць іх нацыянальнага характару. Беларусы ў цэлым адкрытыя, 

бясхітрасныя і добразычлівыя» [3, с. 44]. 

Найбольшай колькасцю беларускіх фразем з назоўнікамі 

псіхаэмацыянальнага стану пададзены групы дзейнасць чалавека, пераход 

з аднаго стану ў іншы і характарыстыка асобы. Прычым дзейнасць 

чалавека ў беларусаў звязана са станоўчымі эмоцыямі, пераход з аднаго 

стану ў іншы суправаджаецца зменай негатыўных эмоцый на станоўчыя. 

Што да характарыстыкі асобы пры дапамозе беларускіх фразеалагізмаў 

з кампанентамі душа, сэрца, страх, радасць, гнеў, злосць,  то яна выглядае 

дастаткова нейтральна, што сведчыць пра міралюбівы характар беларусаў. 
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Такім чынам, праз фразеалогію заўсѐды можна выявіць як 

падабенствы, так і адрозненні ў нацыянальных карцінах свету розных 

народаў.  Назоўнікі душа, сэрца, страх, радасць, гнеў, злосць у складзе 

фразеалагізмаў дазволілі прааналізаваць эмацыянальную сферу беларусаў 

і рускіх. Праведзены аналіз фразеалагічных адзінак з кампанентамі душа, 

сэрца, страх, радасць, гнеў, злосць паказаў, што вар‘іраванне і інтэніўнасць 

базавых эмоцый у беларусаў і рускіх адрозніваецца. Беларускія і рускія 

фразеалагізмы адлюстоўваюць як станоўчыя, так і адмоўныя якасці 

народаў. Сярод іх можна вылучыць такія рысы, як дабрыню (бел. вялікае 

сэрца – рус. большое сердце) і працавітасць (бел. не за страх, а за сумленне 

– рус. не за страх, а за совесть) , гасціннасць (бел. ад (усѐй душы) – рус. от 

(всей) души, бел. ад шчырага сэрца) і талерантнасць (бел. з адкрытым 

сэрцам – рус. с открытым сердцем, бел. з усѐй душой), патрыятызм (бел. 

усімі фібрамі (сіламі) душы – рус. всеми фибрами (силами) души) і 

шчырасць (бел. душа раскрываецца, бел. паклаўшы руку на сэрца –рус. 

положа руку на сердце, бел. душы паслухаючы), адкрытасць (бел. у радасць 

– рус. в радость, бел. вялікага сэрца – рус. большого сердца) і 

разважлівасць (бел. чытаць у душы – рус. читать в душе), так і баязлівасць 

(бел. заячая (заечая) душа – рус. заячья душа, бел. душа ў пятках), п‘янства 

(бел. душу заткнуць, рус. на пропой души), бесхарактарнасць (бел. ні гневу 

ні ласкі).  

Характарыстыка рускіх фразеалагічных адзінак выявіла, што рускі 

чалавек надзяляецца тымі ж рысамі, што і беларус, але для рускіх істотнымі 

з‘яўляюцца самі эмоцыі, іх «інтэнсіўнасць» (рус. кипеть гневом, рус. 

гореть гневом, рус. вытрясти душу, рус. загубить свою душу, рус. плевать 

в душу), а для беларусаў – «дзейнасць чалавека» (бел. душа ў душу, бел. 

укладваць душу, бел. з усѐй душой, бел. у радасць, бел. З сэрцам). Такім 

чынам, рускага чалавека можна ахарактарызаваць праз яго эмоцыі, а 

беларуса – праз стаўленне да працы, праз яго дзейнасць. 

Матэрыялы даследавання (фактычная база налічвае 197 беларускіх 

і 207 рускіх фразеалагічных адзінак), яго вывады будуць карыснымі пры 

асвятленні пытанняў кампаратывістыкі, даследаванні праблем, звязаных 

з пытаннямі вывучэння фразеалагічных адзінак у параўнальна-

супастаўляльным аспекце, маюць непасрэднае значэнне для рэалізацыі 

вучэбна-выхаваўчай работы, што ажыццяўляецца ў ВНУ і ўстановах 

агульнай сярэдняй адукацыі. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРУГИХ КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 

 

Соловьѐва С.В., преподаватель кафедры английского языка гуманитарных 

специальностей БГУ 

 

В связи с ростом деловой активности с представителями 

из Соединенного Королевства, эта страна признается важным партнѐром 

нашего государства, с которым Республика Беларусь заинтересована 

в установлении долгосрочных деловых контактов [см. 1]. В первую очередь 

видится важным наращивание экспортных поставок в Великобританию. По 

оценкам экспертов, для успешной реализации такой цели специалисты по 

ВЭД должны обладать как знаниями о нормативно-правовом регулирова-

нии экспортно-импортных операций, так и знаниями о культуре, традициях, 

психологии местных потребителей. В этой связи вопрос о профессиональ-

ной подготовке специалистов в области международной бизнес-

коммуникации приобретает особую актуальность. 

Ниже речь пойдет о некоторых особенностях делового общения 

с представителями из Великобритании, которые могут представлять слож-

ность для понимания представителями иных культур. Такие знания нередко 

являются важным фактором для успешного осуществления предпринима-

тельской деятельности. Поскольку Англия признается «культурно-

историческим ядром Великобритании» [2, с. 262], мы попытаемся сконцен-

трировать внимание на отдельных особенностях английской деловой куль-

туры. Обязательно следует, однако, учитывать, что Соединенное Королев-

ство – многонациональное государство. Поэтому для маркетологов очень 

важно осознавать, какую именно административно-политическую часть Ве-

ликобритании представляют их деловые партнеры во избежание коммуни-

кативных неудач.  

Говоря об английской деловой культуре, примечательно то, что на се-

годняшний день она вызывает самые противоречивые оценки у представи-

телей иных культур. В то время как выходцы из стран Средиземноморья, 

Латинской Америки, Карибского бассейна и некоторых африканских куль-

тур видят в англичанах строгих последователей протестантской трудовой 

этики, индусы, пакистанцы, японцы и жители Северной Европы отмечают 

отсутствие у англичан должного (с их точки зрения) рвения к работе. Столь 
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