
грамадства прысвечаны даследаван- 
ні ў галіне такіх дысцыплін Пл., як 
сацыяліні вістыка, тэорыя ўздзеяння, 
паліт. лінгвістыка, тэорыя рэкламы, 
а таксама прыкладныя даследаван- 
ні па арфаграфіі і арфаэпіі. Пытан- 
ні захавання і перапрацоўкі моўнай 
інфармацыі вырашаюць тэрміназ- 
наўства і тэрмінаграфія, лексікагра- 
фія, корпусная і палявая лінгвісты- 
ка. Шэрагдысцыплін П.л. займаецца 
аптымізацыяй кагнітыўнай функцыі 
мовы. Камп'ютарная лінгвісты- 
ка вырашае пытанні эфектыўна- 
га ўзаемадзеяння паміж чалавекам і 
камп’ютарам (стварэнне сістэм ап- 
рацоўкі жывой мовы, інфармацый- 
на-пошукавых сістэм, электронных 
слоўнікаў, гіпертэкставых тэхнало- 
гій і інш.). Псіхалінгвістыка вывучае 
механізмы ўзнікнення і ўспрыняішя 
людзьмі маўлення. Квантытатыўная 
лінгвістыка даследуе мову пры да- 
памозе статыстычных метадаў, якія 
выкарыстоўваюцца, напр, пры дэ- 
шыфроўцы, экспертызе аўтарства 
тэксту, сінтаксічным парсінгу (ана
лизе). Акрамя таго, П.л. займаецца 
стварэннем міжнар. штучных моў, 
укараненнем лінгв. даследаванняў у 
медыцыну (нейралінгвістыка), тран- 
скрыпцыяй і транслітарацыяй геагр. 
назваў, распрацоўкай шляхоў наву- 
чання мове людзей з асаблівасцямі 
развіцця (сурда- і тыфлапедагогіка), 
вывучэннем паняццяў, што склада- 
юць аснову фармальнага апарату для 
апісання жывых моў (матэматычная 
лінгвістыка) і інш.

Літ:. П л о т н і к а ў  Б.А. Агульнае 
мовазнаўства. Мінск. 1994; Р а г а ў ц о ў  
В.І. Агульнае мовазнаўства. Магілёў, 2007; 
Ш и л и х и н а  К.М . Основы прикладной 
лингвистики. Воронеж, 2006.

С. У. Шахоўская.

П РЫ К М ЕТ Ы , жанр малой фальк- 
лорнай прозы, у якім увасобілася 
прадказанне пэўнага выніку на ас- 
нове прычынна-выніковай залеж- 
насці з’яў, падзей, дзеянняў, пацвер- 
джанае нар. вопытам. Иайчасцей П. 
былі звязаны з будучым надвор’ем, 
ураджаем, фіз. станам людзей і жы-

вёл. Вял. роля у фарміраванні П. на
лежала назіранням за жывёльным і 
раслінным светам, з'явамі прыроды. 
Напр., з’яўленне вял. колькасці ва- 
вёрак у пэўнай мясцовасці было зна
кам на добры ўраджай; калі зіма была 
марозная, то летам чакалі засухі. Па 
раскаце грому меркавалі пра ўрад- 
лівасць: «Калі першы ўдар грому з 
поўдня, то год будзе ўраджайны, ка- 
лі з поўначы — галодны». 3 П. былі 
звязаны і гірадказанні надвор'я: «Ка- 
лі дровы весела гарань, то ўлетку гэта 
варожынь пагоду, а зімою — мароз», 
«Калі дрэмлецца і пазёўваецца, будзе 
дождж» і інш. П. суправаджалі ўсю 
дзейнасць чалавека. Калі разглядаць 
П. з пункту гледжання іх практычнай 
каштоўнасці, то толькі нязначная іх 
частка можа мець сёння рэальную ці- 
кавасць(земляробчыя, гасп. назіран- 
ні). Аднак многія з іх маюць пазна- 
вальнае значэнне, раскрываюць нар. 
ўяўленні і вераванні, складаны света- 
погляд беларуса, яго веданне жыцця 
і прыроды, выяўляюць ненычэрпную 
фантазію народа.

J l i m Беларуская вусна-паэтычная 
творчасць. Мінск. 2000.

А.М.Аіяхновіч.

ІІРЫЛЎЦКАЯ ПАКРЙЎСКАЯ ЦАРК
ВА, помнік архітэктуры драўлянага 
дойлідства ў в. Прылукі Брэсцкага 
p-на. Пабудавана ў 1870. Да прама- 
вугольнага ў плане асн. аб'ёму пад

2-схільным дахам з цыбулепадобнай 
галоўкай прымыкаюць 2-ярусная 
(васьмярык на чацверыку) шатро
вая званіца з макаўкай, да алтарнай 
часткі — апсіда з рызніцай. Фасады 
вертыкальна ашаляваны і прарэзаны 
прамавугольнымі аконнымі праёма- 
мі ў разных ліштвах. Уваход вылуча- 
ны 2-слупавым ганкам пад 2-схіль- 
ным пакрыццём. У інтэр'еры абразьі 
«Хрышчэнне Хрыста і Маці Божая 
Замілаванне», «Мікалай Цудатво- 
рац», «Праабражэнне», «Адзігітрыя» 
(17—18 ст.). Храм унесены ў Дзярж. 
спіс гісторыка-культ. каштоўнасцей 
Рэспублікі Беларусь. Царква дзейні- 
чае.

П РЫ Л ЎЦ КІ ПАЛАЦ.^ВА-ПАРКА- 
ВЫ  КОМ ПЛЕКС, помнік архітэкту- 
ры і садова-паркавага мастацтва 2-й 
пал. 18— 19 ст. ў в. Прылукі Мінскага 
р-на. Закладзены на месцы б. манас- 
тыра 17 ст. (існаваў да 1740). Уклю- 
чае палац і парк. Мураваны палац 
пабудаваны ў 1-й пал. 19 ст., рэкан- 
струяваны ў 1851, пасля пажару 1868 
адноўлены ў 1872; значна пашкоджа- 
ны ў Вял. Айч. вайну, адбудаваны ў 
1950-я гг. Першапачаткова ўяўляў 
сабой кампактнае прамавугольнае ў 
плане 2-павярховае збудаванне з ніз- 
кім цокальным паверхам у стылі не- 
сапраўднай готыкі. Цэнтр. 3-павяр- 
ховы рызаліт з гранёным эркерам на
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царква.
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