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ВЫКАРЫСТАННЕ ТАПАНІМІЧНЫХ ПАДАННЯЎ  

У ПАЗАКЛАСНАЙ ПРАЦЫ ШКОЛЬНІКАЎ 

 

Цікавасць да гісторыі культуры сваёй Радзімы ўласціва чалавеку. 
Кожны з нас, разумее ён гэта ці не, вырастае на спадчыне, у якой 
сканцэнтраваны векавы вопыт, светапогляд і духоўнае багацце народа. 
Веданне тапанімікі дае ўяўленне пра мінулае свайго краю і яго сучаснасць. 

Тапаніміка – гэта навука аб геаграфічных назвах: іх паходжанні, 

сэнсавым значэнні, змяненні, напісанні, вымаўленні і перадачы з адной 

мовы на другую. Яна вывучае ўласныя назвы вёсак, хутароў, гарадоў, 

мястэчак, пасёлкаў, засценкаў, раз’ездаў, вуліц, праспектаў, дарог, азёраў, 

рэчак, нізін, гор, балотаў, урочышчаў і г. д. Тапанімія ў залежнасці ад 

аб’ектаў падзяляецца на асобныя групы (класы). Напрыклад, «айконімы» – 

назвы населеных пунктаў: гарадоў, вёсак, мястэчкаў, хутароў, раз’ездаў; а 

«урбонімы» – назвы ўнутрыгарадскіх аб’ектаў: плошчаў, вуліц, праспектаў, 

паркаў, тэатраў, музеяў, гасцініц, помнікаў. «Мікратапонімы» – гэта назвы 

дробных, невялікіх аб’ектаў: палёў, узлескаў, гаёў, палянак. «Гідронімы» – 

назвы водных аб’ектаў: азёр, рэк, мораў, вадасховішчаў, сажалак, 

забалочаных мясцін, калодзежаў, крыніц, канаў і каналаў. «Аронімы» – 

назвы формаў рэльефу: узвышшаў, нізін, курганоў, гор. «Этнонімы» – 

назвы, якія адлюстроўваюць найменні плямёнаў, народаў, нацый. 

«Антрапонімы» – назвы, у аснове якіх ляжаць імёны, прозвішчы людзей. 

«Дрымонімы» – назвы лесу: пушчаў, хвойнікаў, алешнікаў, бярэзнікаў, 

дуброў, лазнякоў і г. д. [3]. 

Геаграфічная назва –адрасны знак, з дапамогай якога мы адрозніваем 

адзін аб’ект ад другога, дакладна ўказваем іх месцазнаходжанне. Адрасная 

функцыя тапонімаў самая першая, спрадвечная, але не адзіная. Кожнае 

геаграфічнае імя валодае немалым пазнавальным патэнцыялам, нясе вялікі 

зарад культурнага і ідэалагічнага ўздзеяння, выхоўвае любоў і пашану да 

роднага краю, яго мінулага і сучаснага. Назвы – гэта неад’емная частка 

нашай спадчыны, своеасаблівы сімвал, у якім спалучаюцца гістарычныя 

здабыткі і светапогляд народа, гэта той таямнічы запіс, які апавядае нам пра 

мінулыя падзеі і здарэнні, яны – такі ж помнік нашай гісторыі, як і 

высечаныя з граніту манументы і абеліскі [5, 4 – 5]. 

Мэта стварэння тапанімічнага напрамку краязнаўчай працы ў 

школе – пазнаёміць вучняў з асаблівасцямі тапанімікі роднага краю. Задачы 

пазакласнай працы па тапаніміцы: сфарміраваць у вучняў паняцці 

«тапаніміка», «тапанімічныя паданні» і г. д.; пазнаёміць іх з метадамі і 

прыёмамі вывучэння назваў, разгледзець адметнасці тапанімікі роднага 

краю. 

Менавіта тапанімічныя паданні часам даносяць да нас такія звесткі, 

якія не заўсёды дадуць самыя лепшыя археалагічныя знаходкі. 



Тапанімічныя паданні – вусныя народныя апавяданні, якія тлумачаць 

паходжанне назваў геаграфічных і этнічных аб’ектаў: гарадоў, вёсак 

(айканімічныя паданні: «Пра Магілёў», «Аб паходжанні Мінска», «Адкуль 

Гомель», «Пра Капыль», «Як узнік Ваўкавыск», «Вёска Альшаны», 

«Бакшты»), урочышчаў, курганоў, гарадзішчаў, гор («Буслава дзялянка», 

«Галодныя могілкі», «Дзікае поле», «Курган каля Заслаўя», «Замчышча», 

«Багатыр-гара»). Наяўнасць у беларускім ландшафце мноства крыніц, рэк, 

азёр, балот абумовіла іх паэтызацыю і стварэнне народам шматлікіх 

гідранімічных паданняў: «Нёман і Лоша», «Возера Нарач», «Возера 

Свіцязь», «Альхімкава балота» і інш. Адметнасць гэтых твораў – наяўнасць 

у многіх з іх сацыяльных матываў («Пра Князь-возера», «Чырвонае 

возера»). Асобную групу тапанімічных паданняў складаюць творы пра 

паходжанне прозвішчаў (антрапанімічныя паданні «Пан падаваў 

прозвішчы», «Адкуль пайшло прозвішча Рубцоў») [1, 269]. 

Пэўная частка твораў пра паходжанне гарадоў і мястэчак, вёсак, 

урочышчаў, рэк, азёр і іх назваў будуецца на сугучнасці назвы нейкага 

аб’екта і выразу – вокліча, загада, які нібыта належаў персанажу 

(персанажам) гэтага твора. Ствараецца ўражанне, што ва ўсіх падобных 

творах, звязаных з рэальнымі аб’ектамі, паэтычны пачатак выходзіць на 

першае месца, пераважае над гістарычнай верагоднасцю. 

Шмат паданняў пра паходжанне гарадоў і іх назваў звязваюць з 

імёнамі першых заснавальнікаў, з падзеямі і выпадкамі, якія мелі месца ў 

наваколлі тых ці іншых паселішчаў, з асаблівасцямі мясцовага ландшафту. 

У многіх назвах населеных пунктаў захавалася памяць пра іх 

заснавальнікаў. Імі ў паданнях выступаюць сяляне, паны, карчмары. У 

некаторых назвах населеных пунктаў адлюстраваны асаблівасці быту, 

характару іх жыхароў. Некаторая частка паданняў пра назвы вёсак, якія 

пачынаюцца прэфіксам за, указвае на размяшчэнне гэтых аб’ектаў за чым-

небудзь істотным, прыкметным: борам, рэчкай, возерам, балотам і інш.  

Сярод тапанімічных паданняў звяртае на сябе ўвагу значная колькасць 

твораў пра цэрквы, якія праваліліся пад зямлю, а на іх месцы ўтварыліся 

іншыя аб’екты. Пры гэтым паданне нярэдка ўзнаўляе ранейшы ландшафт, 

які з часам мяняецца. Свае асаблівасці маюць шматлікія паданні пра камяні. 

У іх можна заўважыць рэшткі старадаўніх вераванняў у існаванне розных 

звышнатуральных сіл, у чарадзейства, а таксама больш познія ўяўленні, 

звязаныя з хрысціянскім веравучэннем, што збліжае іх з легендамі. Паданні 

пра камяні-краўцы і камяні-шаўцы малююць нейкіх таямнічых істот, якія 

жывуць у камянях, за невялікія грошы адмыслова выконваюць просьбы 

сялян змайстраваць кафтан ці боты, але патрабуюць да сябе павагі.  

Ужо з дзяцінства кожны засвойвае назвы роднай мясцовасці, імкнецца 

зразумець іх значэнне. Вывучэнне тапанімічных паданняў ў школе павінна 

займаць важнае месца ў пазакласнай краязнаўчай працы. Тапанімічныя 

паданні здольны пашырыць кругагляд вучняў, прывіць любоў да свайго 

краю, роднай мовы. З’яўляючыся сродкам зносін, мова адначасова 

з’яўляецца і сродкам пазнання, мыслення.  



Менавіта беларуская мова, якая захоўвае нацыянальную 

ідэнтыфікацыю, тлумачыць дзецям традыцыі, уводзіць у свет народнай 

паэзіі. Вучыць дзяцей роднай мове можна на лепшых узорах народнай 

прозы, напрыклад, тапанімічных паданнях роднага краю. І ў гэтым вядучая 

роля належыць настаўніку, які пастаянна кантактуе з вучнямі і ад якога 

дзеці пераймаюць і засвойваюць культуру маўлення. Развіццё маўлення 

дзяцей, навучанне іх роднай мове адна з галоўных задач выхавання ў 

школе.  
Тапанімічныя паданні свайго краю можна вывучаць пры дапамозе 

такіх форм пазакласнай працы, як дзейнасць гуртка, факультатыўныя 

заняткі, ў школьным тэатры, на экскурсіях, паходах і г. д.  

Школьны гурток з’яўляецца адной з найбольш эфектыўных форм 

краязнаўчай працы па тапаніміцы, дазваляе паглыбіць і пашырыць  веды 

навучэнцаў аб тапаніміцы, назвах роднага краю, развівае здольнасці да 

самастойнай працы, садзейнічае фарміраванню практычных навыкаў. 

Праграма гуртка ці факультатыва ўключае тэмы па агульных пытаннях 

тапанімікі. Мэтай агульнай часткі з’яўляецца азнаямленне з прадметам і 

зместам тапанімікі, яе месцам сярод іншых навук. Вучні выяўляюць шляхі 

станаўлення і фарміравання тапанімічнага асяроддзя краю, праводзяць 

класіфікацыю і сістэматызацыю тапанімічных назваў, вывучаюць народную 

і навуковую этымалогію, тапанімічныя паданні. 

Збор тапанімічнага матэрыялу ўключае: 

1. Вывучэнне інфармацыйных крыніц:  

а) тапанімічных слоўнікаў, 

б) тапанімічных паданняў. 

2. Апрос мясцовага насельніцтва (анкетаванне). 

3. Складанне мапаў мясцовасці на падставе змянення назваў 

даследуемых аб’ектаў. 

Па накіраванасці тапанімічнай працы вылучаецца гурток па 

тапанімічнаму краязнаўству або літаратурна-тапанімічны (вучні 

шукаюць фальклорныя і літаратурныя творы пра назвы, ствараюць 

вершаваныя творы пра назвы населеных пунктаў, гідранімічных аб’ектаў, 

геаграфічныя помнікі і г. д.).  

Адна з найбольш займальных форм вывучэння тапанімікі ў школе – 

школьны тэатр, праца над сцэнарыямі на аснове тапанімічных паданняў і 

ўвасабленне іх у вучнёўскіх пастаноўках. Адчуванне прыгажосці – адна з 

вызначальных рыс духоўнай сутнасці чалавека, якая патрабуе 

бесперапыннага развіцця і ўзбагачэння. Выключная роля ў гэтым працэсе 

належыць мастацтву, у тым ліку тэатральнаму. Маючы характэрныя 

мастацкія сродкі, толькі яму ўласцівыя прыёмы, тэатр здольны актыўна 

ўздзейнічаць на станаўленне эстэтычных адносін да рэчаіснасці, уплываць 

на вызначэнне матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей. У гэтым асаблівая 

адказнасць ускладаецца на дзіцячы тэатр. Каб вызначыць і захаваць сваю 

спецыфіку, займацца эстэтычным выхаваннем па-сапраўднаму, а не па-

дылетанцку, дзіцячы тэатр мусіць мяняць сваю структуру, пераходзіць да 



навацый у тэатральных праектах. Зварот да шматлікіх 

тапанімічных паданняў можа адыграць пры гэтым 
важную ролю. 

Эскурсійная праца ў якасці заняткаў па тапанімічнаму краязнаўству 

з’яўляецца адной з найцікавейшых форм навучання. Эскурсія дае 

магчымасць шырока выкарыстоўваць самыя разнастайныя метады і прыёмы 

працы з вучнямі ў комплексным вывучэнні даследуемага прадмета, для 

развіцця цікаўнасці, пазнавальных інтарэсаў, творчай актыўнасці і 

самастойнасці. Тэарэтычная падрыхтоўка ўключае складанне плана і 

распрацоўку праграмы вывучэння геаграфічных назваў на маршруце руху, 

вызначэнне іх сэнсавага значэння і класіфікацыю. Сабраны тапанімічны 

матэрыял, супастаўлены з гістарычнымі звесткамі, дазваляе зрабіць 

комплекснае гісторыка-геаграфічнае апісанне сваёй мясцовасці, вызначыць 

сувязі з сучаснасцю. У паходзе (на экскурсіі) выяўляюцца мікратапонімы, 

назвы нежылых паселішчаў, хутароў, якія захоўваюцца ў лексіцы мясцовага 

насельніцтва. Матэрыялы сістэматызуюцца і афармляюцца ў выглядзе 

картак, слоўнікаў, маштабных мапаў, тапанімічных слоўнікаў, даведнікаў. 

Заданні могуць быць індывідуальнымі ці групавымі. Адна з груп 

атрымлівае заданне выявіць на пэўнай тэрыторыі назвы населеных пунктаў, 

у якіх адлюстравана працоўная дзейнаець людзей (Бондары, Ганчары, 

Кавалі), другая – асаблівасці прыроднага асяроддзя (Дубкі, Барсукі, Халмы), 

трэцяя – этнонімы (Крывічы, Латышы, Мазуры) і г. д. Выяўленыя тапонімы 

пераносяцца на кальку, якая накладваецца на тэматычныя мапы 

(гідралагічныя, глебавыя, ландшафтныя і інш.) з мэтай вызначэння 

ўздзеяння прыроднага асяроддзя на рассяленне людзей і іх гаспадарчую 

дзейнасць [2]. У наступны раз адна група школьнікаў атрымлівае заданне 

даследаваць тапанімічныя паданні пэўнай тэрыторыі, другая – знайсці іх 

адлюстраванне ў фальклорных крыніцах. Потым праводзіцца параўнанне 

тэкстаў, здабытых у інфармантаў, з фальклорнымі і літаратурнымі 

апрацоўкамі. Параўнаўшы вынікі працы груп, вызначаюць тапанімічны 

патэнцыял вывучаемай тэрыторыі, гістарычнае, геаграфічнае, фальклорнае 

распаўсюджанне тапонімаў. 

Плануючы экскурсійную працу альбо паход, неабходна ўлічваць 

асноўныя этапы. Аналізуючы патрабаванні экскурсійнай методыкі і 

практыкі падрыхтоўкі экскурсіі, неабходна прытрымлівацца  адпаведнай 

паслядоўнасці: 

 выяўленне мэты экскурсіі, яе задач; 

 падбор фальклорных і літаратурных крыніц; 

 знаёмства з іншымі крыніцамі інфармацыі; 

 вывучэнне, даследаванне іх; 

 адбор і вывучэнне экскурсійных аб’ектаў; 

 распрацоўка маршрута экскурсіі; 

 абход маршрута; 

 састаўленне кантрольнага тэкста экскурсіі; 



 падрыхтоўка нагляднага матэрыялу; 

 выбар метадычных прыёмаў; 

 састаўленне метадычнай распрацоўкі. 

Праз арганізацыю ў школе пазакласнай працы па 
тапаніміцы можна павысіць эфектыўнасць усёй сістэмы 
выхавання падрастаючага пакалення, паглыбіць веды 
вучняў па гісторыі, геаграфіі, культуры і традыцыям 
нашага народа. Веды па мясцовай тапаніміцы дапаўняюць праграмны 

матэрыял па такіх прадметах, як: «Мая Радзіма Беларусь», «Гісторыя 

Беларусі», «Беларуская літаратура», «Геаграфія» і інш. Безумоўна, 

выкарыстанне тапанімічных паданняў у пазакласнай працы школьнікаў 

павышае эфектыўнасць на ўроках роднай мовы, павышае цікавасць вучняў 

да нацыянальнай спадчыны. У тапанімічных назвах захоўваюцца ўказанні 

на заняткі людзей у мінулым, гісторыю паселішчаў, раслінны і жывёльны 

свет краю, таму іх вывучэнне дапамагае зразумець лад жыцця нашых 

продкаў і геаграфічнае асяроддзе, у якім яны жылі. 
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