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ліквідуе сімптомы сіндрому хранічнай стомленасці, стымулюе дзейнасць 
галаўнога мозгу і паляпшае памяць. Піць адвар чабора рэкамендуюць пры 
галаўным болі.

Вельмі эфектыўна прымяненне богородской трава з яе карыснымі 
ўласцівасцямі таксама пры такіх станах як: 

Парушэнне стрававання.
Ўздуцце кішэчніка.
Бяссонне.
Любыя раны і язвы.

Акрамя таго, важнымі карыснымі ўласцівасцямі багародзічнай травы 
з'яўляюцца яе кроваачышчальныя мочагонныя эфекты. Менавіта гэтыя 
ўласцівасці актыўна прымяняюцца пры лячэнні парушанага абмену рэчываў, 
пры лячэнні інтаксікацыі. Вельмі добра дапамагае чабор пры лячэнні хворых 
алкагольнай залежнасцю.

У касметалогіі карысныя ўласцівасці багародзічнай травы ўжываюць для 
лячэння і прафілактыкі залішняй тлустасці скуры, акне, а таксама для 
прафілактыкі друзласці скуры. Анціаксідантныя ўласцівасці расліны часта 
ўжываюць для барацьбы з целлюлітам. Да таго ж, чабор дапамагае змагацца з 
лішнім вагой і служыць прафілактыкай атлусцення. Абсалютнымі 
супрацьпаказаннямі да ўжывання багародзічнай трава, у любым выглядзе, 
з'яўляюцца наступнае:

Цяжарнасць і кармленне грудзьмі дзіцяці.
Язва страўніка.
Язва 12-перстной кішкі.

Таксама чабор выкарыстоўваюць і ў іншых мэтах: робяць ванны з чаборам, 
пры гэтым вы сядзіце або ляжыце і атрымліваеце асалоду; уціраюць яго ў 
біялагічна актыўный кропкі цела. Ужываюць чабор ў ежу: гэта своеасаблівая 
заправа добрая да рыбы, вельмі карысная мужчынам, паколькі чабор змяшчае 
цынк, які добра уплывае на палавую функцыю. Трымаюць чабор у памяшканні, 
асабліва ў пакоях, дзе спяць. Рэчывы, якія змяшчаюцца ў эфірным алеі, 
валодаюць анцісэптычным і танізавальным дзеяннем. Дзякуючы гэтаму 
знашчаюцца многія шкадлівыя мікробы, а сон становіцца значна здаравей.
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Асацыятыўны слоўнік – гэта новы тып слоўніка, уведзены ў навуковае 
асяроддзе лінгвістаў. Асацыятыўныя слоўнікі больш за стагоддзе 
выкарыстоўваюцца псіхапаталогіяй для дыягностыкі розных адхіленняў у 
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псіхіцы чалавека. З канца 80-х гг. мінулага стагоддзя группа вучоных стала 
складваць з іншай мэтай АС рускай мовы, а пасля і іншых моў. З дапамогай АС 
можна высветліць, якія веды ў нашай свядомасці звязаны са словамі той або 
іншай мовы. 

Асацыятыўныя слоўнікі высвятляюць і фіксуюць устойлівую 
асацыятыўную норму мовы, г.зн. падаюць звесткі пра тое, якія лексічныя 
адзінкі з якімі звязваюцца ў свядомасці носьбітаў гэтай мовы. Такія слоўнікі 
даволі спецыфічныя і сустракаюцца рэдка, але аказваюць значную дапамогу 
пры высвятленні зрухаў у значения слоў і, тым самым, з’яўляюцца карыснымі 
падчас стварэння падручнікаў, слоўнікаў іншых тыпаў, у перакладчыцкай 
дзейнасці і г.д.

Па колькісці моў асацыятыўныя слоўнікі могуць быць аднамоўнымі, 
двухмоўнымі і шматмоўныя. Па мэтавым прызначэнні, па характару інфармаціі, 
па структуры слоўнікі асацыяцый з’яўляюцца навуковымі, так як яны 
ўтрымліваюць матэрыялы лінгвістычных доследаў і могуць выконваць функцыі 
базавых пры стварэнні нарматыўных, навучальных і папулярных выданняў. 

Яны могуць быць прызначаны для выкарыстоўвання ў прафесійнай 
дзейнасці спецыялістаў; таксма гэтыя слоўнікі з’яўляюцца папулярнымі, так як 
яны ўтрымліваюць у сабе найбольш ужывальную лексіку сучаснай 
літаратурнай мовы і пераследуюць агульнаадукацыйныя мэты; іх мэта не 
звязана з задачамі вывучэння той або іншай мовы.

У склад апарата любога асацыятыўнага слоўніка ўваходзяць: 
суправаджальны артыкул, спісак стымулаў, прамы і зваротны слоўнікі. У 
суправаджальным артыкуле раскрываюцца погляды аўтараў на некаторыя 
праблемы слоўнікавай працы, паказваюцца мэты і задачы слоўніка, іх тэматыка 
і іншае. 

Асацыятыўныя слоўнікі, як і іншыя слоўнікі, выконваюць некалькі 
галоўных функцый: інфарматыўную (дазваляе самым кароткім шляхам 
даведацца нешта новае), камунікатыўную (даюць тлумачэнні пра слоўнікавы 
склад роднай або чужой мовы) і нарматыўную (фіксуюць тлумачэнні слоў).

Выкарыстанне матэрыялаў асацыятыўнага слоўніка дазваляе адзначыць 
новыя шляхі ў даследаванні механізмаў моўнага ўздзеяння і поводзін, а таксама 
ў вывучэнні семантычных законаў у мове, прынцыпаў узаемаадносін семантыкі 
і сінтаксісу ў гаворцы і мове, заканамернасці сацыялізацыі індывідуальных 
семантычных змен і ўстанаўленне новых тыпавых асацыятыўных сувязей. Тым 
больш, “Славянскі асацыятыўны слоўнік” уводзіць у навуку прынцыпова новы 
аб’ект лінгвістычнага, псіхалінгвістычнага, этна- і сацыяльна-псіхалагічнага 
аналізу, , які дазваляе па-новаму паглядзець на рознае і падобнае ў вобразах 
свету славян і на праблему славянскай абшчыны.

Асноўнай прыладай стварэння любога асацыятыўнага слоўніка 
з’яўляецца шырока выкарыстоўваемая ў псіхалогіі і псіхалінгвістыцы методыка 
вольнага асацыятыўнага эксперыменту.

Асацыятыўныя слоўнікі складаюцца не на аснове аналізу словаўжывання 
ў літаратурных тэкстах і тэкстах мастацкай літаратуры, а ў выніку аналізу 
моўнай памяці простых носьбітаў мовы, якія адкрываюцца ў ходзе массавых 
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асацыятыўных доследаў. Гэтыя слоўнікі фіксуюць не тлумачэнне словаў, а іх 
ўжыванне, якое паказвае карыстальніку слоўніка, як сучасныя носьбіты той або 
іншай мовы выкарыстоўваюць сваю мову ў паўсядзённасці. 
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Кожная краіна, горад і нават маленькая вёсачка мае сваю гісторыю, свае 
звычаі і традыцыі. Мой горад не з’яўляецца выключэннем. Гісторыя горада 
бярэ свой пачатак у далёкім дванаццатым стагоддзі і пра яе можна гаварыць 
бясконца.

У народзе мы проста “гарадчукі”, якія сабралі ад сваіх продкаў усе 
найлепшыя якасці: татарскую культуру агародніцтва, украінскую пявучасць, 
польскую хітрасць, рускую адчайнасць і палескую марудлівасць, злучаныя з 
беларускім цярпеннем і працавітасцю, якія і складаюць сучасны характар 
гарадчука. Дапамагла склаці характар і зямля з вадою: зямлі было мала, вады 
шмат – і гарынскай, і прыпяцкай, і іншай; зямля шанавалася так высока, што яе 
не пуставала і пядзі, засяваўся нават кавалак вуліцы, а то часцяком 
прыядноўваўся да агарода. Бог, работа, людзі, грошы, свае дзеці і таямніца 
смерці – гэта перш за ўсё хвалявала гарадчукоў, а яшчэ непакоіла тое, што 
будзе, – яны вельмі хацелі адгадаць сваю будучыню. Галоўнае, разважалі, каб у 
будучыні ўсе заставалася па-ранейшаму. Такі ен, даўні давыд-гарадоцкі 
кансерватызм. Вясною ў сваіх агародах як пад лінейку выраблялі жалезнякамі 
(род рыдлёўкі) раўнеханькія межы, гарадчукі любілі, каб усе было добра 
выканана: і ўскопана, і засеяна, і забаранавана, і да апошняга пустазелля 
выпалата, і да зярнятка прыбрана, і добра прададзена. І калі ўсе атрымлівалася 
так, як хацелася, тады задаволены гаспадар мог паказаць трыма пальцамі 
правай рукі – вялікім, паказальным і сярэднім – свой каронны жэст, імітуючы 
рух лыжачкі, дзякуючы якой у сям'і заводзіліся грошы. Пахваліцца маглі, але 
хваліліся нячаста, аддавалі перавагу стрыманаму стылю паводзінаў і заўседы 
пазбягалі «дзівалюду». Патлумачым, што гэта такое. Калі чалавек па сваей ці не 
сваей віне апынаўся ў нязручнай сітуацыі і на яго ў гэты час глядзелі 
(«дзівіліса») людзі, тады гэта з'ява і называлася «дзівалюдам». Чалавек 
дівалюдны – усе роўна, што няскладны, нязграбны чалавек, таму адно з 
асноўных правілаў Давыд-Гарадка: «Ні рабі дзівалюду!».

У сямейным і несямейным жыцці гарадчук спадзяваўся на свой стрыманы 
характар і быў правы, таму пад старасць цешыўся думкай: жыцце пражыў, а пад 
судом і штрафам не быў! А яшчэ радаваўся, калі, скажам, аглядаў свой двор: 
гэта для кагосьці дом – крэпасць, для яго ж крэпасцю заўседы з'яўляўся ўласны 

ух лыух л
хвалілісяхваліл
пазбягалі пазбя
аей ваей 

рукі рукі 
ыжачкі, ыжачкі,
ся нячся няч

да зда з
ацелася,ацелася,

–– вялвял

раў
скопанакопана
зярняткаярнятк
я, та

ою ўою ў
аўнеханьўнехан
на, і а, і

і аі а
алася плася п
ў сваіх ў сваіх 
ькіькі

хваляхва
адгадацьадгада
па-рара

ся ся 
ог, работ, рабо
лявала лявала 

ь с

і 
ншай; зншай; з
нават кнават 
та, люта, л

якія кія 
зямля з зямля з 
зямлзям

я 
гародніародні
палескую алескую 

і склі скл

зі і пзі і 

ралі ад ралі 
уу

ннем. нем. 
пра яе мопра яе м

свасва

я Ня Н

сваю гістосваю
ГістоГіс

кулкул

Н.В.Н.В.

тортор

льтэтальтэта


