зуются популярностью многих граждан. Им доверяют 6,9 процента населения страны, не доверяют –
45,3 процента. Если бы в ближайшее время в нашей стране происходили выборы в парламент по пропорциональной избирательной системе или «партийным спискам», как, например, в России, то 22,3
процента избирателей проголосовали бы против всех политических партий страны. Две трети ничего
не знают о белорусских политических партий. По нашему мнению, для преодоления кризиса современной белорусской многопартийности необходимо провести в стране целый ряд законодательных
изменений. Среди них некоторые аналитики называют следующие – введение пропорциональной избирательной системы или выборов «по партийным спискам», формирование избирательных комиссий из
представителей политических партий, получивших на предыдущих выборах определенный законом
минимум голосов избирателей; обеспечение права политическим партиям выдвижения на должности
в системе исполнительной власти; введение государственного финансирования политических партий,
получивших на выборах определенный законом минимум голосов избирателей и т.д.
ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА АЙКОНІМАЎ
СТАЎБЦОЎСКАГА РАЁНА
Т. Карсека, МІК, улікова-фінансавы ф-т, 1-ы курс
Нав. кір.: Л.І. Шпакоўская,
ст. выкладчык
Айканiмiя (ад грэч. оikos – “жыллё”) – сукупнасць уласных назваў любых населеных пунктаў на
тэрыторыі канкрэтнага рэгіёну.
Карыстаючыся мовай, мы штодня сутыкаемся з уласнымі імёнамі. Яны служаць для назвы людзей, геаграфічных і касмічных аб'ектаў, розных аб'ектаў матэрыяльнай і духоўнай культуры.
Стаўбцоўскi раён знаходзiцца на захадзе Мiнскай вобласцi. Заснаваны ён 15.01.1940. Налiчваецца
каля 200 сельскiх населеных пунктаў.
Геаграфічныя назвы – не проста слоўныя знакі, арыенціры на мясцовасці. У іх народ увасобіў
сваю гісторыю, свае схільнасці, звычаі, асаблівасці быту. У Стаўбцоўскім раёне шмат назваў на
-ічы: Рубяжэвічы, Ахрэмавічы, Канкаловічы, Жаўнеркавічы, Марозавічы, Рудзевічы, Пятрылавічы,
Несцяровічы, Судзевічы і Русаковічы. Адкуль яны?
Суфікс –іч, узыходзіць да агульнаславянскага – itj -. Спачатку ён абазначаў родавыя ці племянныя
сувязі, а пасля – патомка па бацькоўскай лініі. Множналікавая форма з’яўляецца назвай калектыву
супляменнікаў, патомкаў або проста родзічаў. У славян яшчэ з часоў патрыярхальных адносін існаваў
звычай называць месцы іх пасялення імёнамі іх патрыярхаў – заснавальнікаў родаў і плямёнаў. Такім
чынам, назвы на –ічы бяруць свой пачатак ў глыбокай старажытнасці, калі множналікавая форма
абазначала не месца, а родаплемянныя калектывы ці калектывы родзічаў.
Аналагічная назватворчая практыка мела месца і ва ўмовах абшчыннага землеўладання. Члены
абшчыны супольна валодалі зямлёй, разам сяліліся. Патранімічныя гнёзды ўяўлялі з сябе групу
хутаркоў вялікіх і малых сем’яў, што ўзніклі ў выніку дзялення той самай патрыярхальнай сямейнай
абшчыны. Такі сямейна-родавы комплекс захоўваў гаспадарчае і грамадскае адзінства і меў агульную
назву, у аснову якой клалася асабовае імя пачынальніка роду.
Шмат назваў на –ічы суадносіцца са старажытнымі славянскімі імёнамі і імёнамі-мянушкамі:
Ахрэмавічы (Ахрэм), Пятрылавічы (Пятрок), Несцяровічы (Несцер), Рудзевічы (Рудзя). Можна
пазначыць, што аснову гэтых назваў складаюць простыя народныя імёны. А гэта сведчыць пра тое, што
сфарміраваліся беларускія назвы населеных пунктаў на –ічы ў асяроддзі простага люду. Невыпадкова
назвы на –ічы ва ўсе часы складаюць тыповую адзнаку менавіта паселішчаў сельскага тыпу.
Таксама маюць месца факты, якія высвечваюць матывы з’яўлення назваў на – ічы. Ёсць
паведамленні, што ў вёсцы Русаковічы жыве Мікалай Русаковіч; у вёсцы Канкаловічы – Сцяпан
Канкаловіч. Ды і ўвогуле ў вёсцы Марозавічы некалькі жыхароў маюць прозвішчы Мароз, у вёсцы
Русаковічы – прозвішча Русак.
У межах Стаўбцоўскага раёна айконімы на –ічы ўтвараюць суцэльную зону. Найбольшая іх
шчыльнасць прыпадае на паўднёвую частку. Але гэта толькі невялікі астравок ў арэале айконімаў на
–ічы ў Беларусі.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА
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нач. цикла
Одним из компонентов идеологической работы является социально-правовая деятельность. Для военнослужащего, знание правовых норм имеет не только профессиональное, но и общее воспитательное
значение [1].
В соответствии с направлениями правовоспитательной работы, подбираются средства правовоспитательного воздействия.
Правовое воспитание – это деятельность по передаче правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет целью – развитие правового сознания человека и правовой культуры общества
в целом.
Правовое воспитание предполагает и создание специального инструментария по донесению до
разума и чувств каждого человека правовых ценностей, превращение их в личные убеждения и внутренний ориентир поведения.
Общей классификацией средств правового воспитания является выделение в ней устной пропаганды, печати, радио, телевидения, кино, видео и т.д.
1 группа – средства передачи информации при осуществлении непосредственной речевой коммуникации офицера-воспитателя и военнослужащего. 2 группа – технические средства передачи информации. К ним относятся информация, получаемая при помощи ЭВМ (машины, программы
контролеры, консультанты и репетиторы), тренажеры, оргтехника, технические средства программирования, средства кино-видео и звуковой передачи. В последнее время широко используются возможности сети интернет.
При применении данных средств необходимо соблюдать и другие принципы: мотивированность,
системность, плановость в применении традиционных современных средств обучения, целенаправленная подготовка к использованию данных средств, ведущая роль офицера-воспитателя, использование современных средств передачи информации во всех формах правового воспитания.
Условия применения различных средств и методов зависят от ситуации и личности военнослужащего; «ввиду меняющихся условий они должны быть гибкими, а это значит – способными поддаваться в
определенные периоды необходимым корректировкам» [2].
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