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Тлумачальная запіска 

 
Тэарэтычна-практычны курс �Нацыянальна-культурны кампанент 

беларускай фразеалогii� прызначаны для студэнтаў фiлалагiчных 
спецыяльнасцей, а таксама iншых студэнтаў i школьнiкаў, якiя маюць намер 
займацца навукова-даследчай працай у галiне фразеалогii. Курс мае на мэце, 
па-першае, паглыбiць iх лiнгвiстычныя веды пра сучасныя тэндэнцыi ў 
вывучэннi фразеалогii, па-другое, удасканалiць або прывiць уменнi i навыкi 
вядзення навукова-даследчай работы i напiсання навуковых прац па 
абазначанай праблематыцы.  

Матэрыял можа быць выкарыстаны пры выкладаннi курсаў сучаснай 
беларускай мовы (раздзела �Фразеалогiя�), лiнгвакультуралогii, кагнiтыўнай 
лiнгвiстыкi ў вышэйшых навучальных установах i пры падрыхтоўцы 
спецкурсаў  для студэнтаў-фiлолагаў; а таксама на факультатыўных занятках 
у сярэднiх навучальных установах рэспублiкi, паколькi такi матэрыял 
фармiруе ў вучняў цiкавасць i павагу да роднага слова i духоўнай спадчыны 
сваiх продкаў. У гэтай якасцi матэрыялы могуць быць карыснымi i 
настаўнiкам беларускай мовы, у тым лiку пры падрыхтоўцы навукова-
даследчых прац iх навучэнцаў да разнастайных канферэнцый i конкурсаў. 

Надзённасць тэмы прапанаванага курса вiдавочная, паколькi праблемы 
ўзаемасувязі мовы і культуры, лінгвістыкі і культуралогіі па-ранейшаму 
застаюцца актуальнымі для гуманітарных дысцыплін. Адной з такіх  праблем 
і адначасова задач беларускай філалогіі i з�яўляецца даследаванне 
фразеалагічных адзінак у кантэксце традыцыйнай духоўнай культуры 
беларусаў і выяўленне этнакультурнага кампанента ў структуры 
фразеалагізмаў. Культурны кантэкст становіцца дадатковай крыніцай, а часта 
і галоўным крытэрыем як для вызначэння генезісу фразеалагізма, так і для 
вырашэння многіх іншых лінгвістычных пытанняў: бытавання выразу, 
развіцця і мадыфікацыі яго пераносных значэнняў (метафарычных, 
сімвалічных і пад.). З іншага боку, фразеалагічны матэрыял валодае багатым 
культуразнаўчым патэнцыялам і з�яўляецца унікальнай крыніцай ведаў пра 
духоўную культуру народа. 

Аналіз устойлівых моўных адзінак у межах сфармуляваных для 
навукова-даследчых прац тэм 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. 

Новыя перспектывы ў вывучэнні нацыянальна-культурнай семантыкі  
фразеалагізмаў адкрывае прадстаўленая намi канцэпцыя разгляду значэнняў 
фразеалагічных складнікаў � кампанентаў. Зыходным пры кампанентным 
аналізе фразеалагізмаў з�яўляецца меркаванне, што матываванасць семантыкі 
фразеалагізма можа вызначацца і значэннем аднаго з кампанентаў 
устойлівага спалучэння, якія не цалкам дэсемантызуюцца ў складзе 
народных выслоўяў. 

У якасцi праграмы спецыяльнага семiнара па мовазнаўстве матэрыял 
зацверджаны ўпершыню  Вучоным саветам фiлалагiчнага факультэта БДУ 23 чэрвеня 
2003 г. (пратакол № 5),  рэкамендаваны Вучоным саветам фiлалагiчнага факультэта 
БДУ 20 чэрвеня 2006 г. (пратакол № 7) да друку ў складзе Праграм спецыяльных курсаў i 
спецыяльных семiнараў / Аўт.-склад. З.I. Бадзевiч i iнш. � Мн.:БДУ, 2006. � 78с. На 
працягу некалькiх гадоў паспяхова праходзiў апрабацыю ў студэнцкай аўдыторыi. У 
дадзеным выданнi друкуецца ў дапрацаваным i абноўленым выглядзе. 

 
Тэарэтычны змест 

 
Фразеалогiя ў кантэксце культуры: сучасныя падыходы да вывучэння i 

аналізу фразеалагічных рэсурсаў мовы. 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. 

Лiнгвакультурны падыход да аналiзу фразеалагiчнага фонду мовы: 
першаступенныя задачы i метадалагiчныя праблемы. Лiнгвакраiназнаўчая i 
лiнгвакраязнаўчая каштоўнасць фразеалагiчнага матэрыялу. Кагнітыўная 
арыентацыя даследавання фразеалагічных рэсурсаў. Вывучэнне 
фразеалагiчных адзiнак розных моў: параўнальны, структурна-тыпалагiчны, 
арэальны аспекты.  

Асноўныя погляды на праблему нацыянальна-культурнай спецыфікі 
фразеалагізмаў у сучаснай лінгвістыцы. Тэрмінасістэма даследавання  
фразеалогii ў кантэксце культуры. Паняцце канатацыі ў сучаснай 
лiнгвiстычнай лiтаратуры i яе роля ў плане вывучэння культурна-
нацыянальнай спецыфікі фразеалагiчных адзiнак. Паняцці міфа, сімвала, 



архетыпа, міфалагемы, фонавых ведаў, канцэпта, канцэптуалізацыі (і інш.) і 
іх месца ў даследаваннях па этнафразеалогii. 

Фразеалогія і нацыянальная моўная карціна свету беларусаў. Паняцце 
«моўнай карціны свету» ў сучаснай лiнгвiстыцы і роля фразеалагiчных 
адзiнак у яе стварэннi. Беларуская народная міфалогія як крыніца ўтварэння 
фразеалагічных адзінак. Роля метафары ў стварэнні ўстойлiвых моўных 
формаў. Абрад як адна з крынiц утварэння фразеалагiчных адзiнак. 
Беларуская абрадавая фразеалогія. Вобраз чалавека ў беларускай фразеалогii. 
Фразеалагічная актыўнасць жывёльнай сімволікі традыцыйнай культуры 
беларусаў. Фразеалагічная актыўнасць расліннай сімволікі традыцыйнай 
культуры беларусаў. 

Кампанентны аналiз беларускiх фразеалагiзмаў у кантэксце 
традыцыйнай культуры. Фразеалагiзмы з кампанентам-антрапонiмам, з 
саматычным кампанентам, з кампанетам-заонiмам, з кампанентам-
арнiтонiмам, з кампанентамi � назвамi хатнiх рэчаў i iнш. у беларускай мове. 

  
Практычная частка ўключае прыкладную тэматыку рэфератаў, дакладаў 

i навукова-даследчых работ па праблематыцы прапанаванага курса. У 
далейшых нумарах пасля выкладу асноўнага тэарэтычнага матэрыялу па 
абазначаных пытаннях будзе публiкавацца канкрэтны кансультацыйны 
матэрыял, рэкамендацыi i парады па напiсаннi работ  абазначанай тэматыкi, а 
таксама будуць прапанаваны тэставыя заданнi  па этнафразеалогii для школы. 

 

1. Сучасныя тэндэнцыi ў вывучэннi фразеалогii. 
2. Нацыянальна-культурны кампанент мовы ў беларускіх фразеалагізмах. 
3. Мiф i яго адлюстраванне ў семантыцы фразеалагiчных адзiнак. 
4. Беларуская народная міфалогія як крыніца ўтварэння фразеалагічных 
адзінак. 

5. Беларуская этнафразеалогія як адлюстраванне карціны свету. 
6. Фразеалагiзмы з кампанентам-заонiмам у беларускай мове: 
этналiнгвicтычны аспект. 

7. Фауністычныя назвы ў фразеалагічных адзінках беларускай мовы. 
8. Нацыянальна-культурныя канатацыi фразеалагiзмаў з заонiмам сабака 

(кот, карова, конь i iнш., на выбар).  
9. Фразеалагiзмы з саматычным кампанентам у беларускай мове. 
10. Саматычныя фразеалагiзмы ў мастацкiм тэксце (на матэрыяле, напрыклад, 
беларускай драматургii). 

11. Фразеалогiя i нацыянальная моўная карцiна свету беларусаў (на 
матэрыяле фразеалагiзмаў з кампанентам-арнiтонiмам).  

12. З�явы прыроды ў беларускай фразеалогii. 
13. Мова і гендэр. Апазіцыя мужчына/жанчына ў моўнай карціне свету 
беларусаў (на матэрыяле ФА). 

14. Фразеалагізмы з колераабазначальным кампанентам у сучаснай 
беларускай мове. 



15. Фразеалагізмы з кампанентамі-назвамі хатніх рэчаў у беларускай мове: 
этналінгвістычны аспект. 

16. Сімволіка стыхій першатварэння ў беларускай фразеалогіі. 
17. Ацэнка чалавека сродкамі беларускай фразеалогіі. 
18. Рэпрэзентацыя сферы паводзінаў чалавека ў беларускай фразеалогіі. 
19. Рэпрэзентацыя рэлiгiйных уяўленняў беларусаў у фразеалогii. 
20. Нацыянальны менталiтэт беларусаў у люстэрку фразеалогii.  
21. Канцэптуальныя суадносіны жыцця і смерці ў беларускай фразеалогіі. 
22. Назоўнікі псіхаэмацыянальнага стану ў складзе фразеалагізмаў. 
23. Адлюстраванне сакральнай прыроды слова ў беларускай фразеалогіі. 
24. Фразеалагічная актыўнасць жывёльнай сімволікі традыцыйнай культуры 
беларусаў. 

25. Фразеалагічная актыўнасць расліннай сімволікі традыцыйнай культуры 
беларусаў. 

26. Фразеалагізмы тэматычнага кола 'працоўная дзейнасць чалавека' ў 
беларускай мове. 

27. Фразеалагiзмы, прыказкi i прымаўкi бiблейскага паходжання ў сучаснай 
беларускай мове. 

28. Апазіцыя «дабро-зло» ў моўнай карціне свету беларусаў. 
29. Апазіцыя «Бог-чорт» у моўнай карціне свету беларусаў. 
30. Апазiцыя «маладосць-старасць» у беларускай фразеалогii (парэмiялогii). 
31. Праекцыя міфапаэтычных уяўленняў пра шчасце ў беларускай 
фразеалогіі. 

32. Праекцыя міфапаэтычных уяўленняў пра лiк ў беларускай фразеалогіі. 
33. Душа і сэрца як духоўныя цэнтры чалавека ў беларускай фразеалогіі. 
34. Фразеалагiзмы тэматычнага кола �п�янства, гарэлка� ў беларускай мове. 
35. Семантычныя асаблівасці дыялектных фразеалагізмаў. 
36. Фразеалагізмы са значэннем «разумовай дзейнасці чалавека» ў беларускай 
мове (на матэрыяле «Фразеалагічнага слоўніка» Лепешава ў 2 кн.). 

37. Устойлівыя словазлучэнні і іх семантыка ў кантэксце абрадавай культуры 
беларусаў. 

38. Беларуская фразеалогiя ва ўсходнеславянскiм кантэксце. 
39. Прыказка як феномен народнай моўнай творчасці. 
40. Нацыянальна-культурная спецыфіка беларускага ўстойлівага параўнання. 
41. Стылістычнае выкарыстанне прыказак і прымавак у творчасці беларускіх 
паэтаў і пісьменнікаў (аўтар і творы на выбар). 

42. Стылістычны аналіз функцыянавання фразеалагізмаў у сучаснай 
публіцыстыцы. 

43. Фразеалагічныя адзінкі ў ролі загалоўкаў (на матэрыяле газетнага тэксту). 
44. Фанетычныя варыянты беларускіх фразеалагізмаў. 
45. Фразеалагізмы як сродак характарыстыкі персанажаў у мастацкім тэксце. 
46. Аўтарскае выкарыстанне фразеалагізмаў (на матэрыяле творчасці 
беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, на выбар). 

47. Фразеалагізмы як сродак стварэння вобразнасці ў беларускай песеннай 
лірыцы. 



48. Фразеалагізмы ў СМІ. 
49. Фразеалагічныя сродкі ў беларускіх народных казках. 
50. Фразеалагізмы ў мове мастацкага твора як сродак і крыніца пазнання 
беларуса (творы на выбар). 
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