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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа складаецца з уводзін, дзвюх глаў, заключэння, спіса 

выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ём дыпломнай працы – 43 старонкі. 

Колькасць выкарыстаных крыніц – 33. 

Ключавыя словы: АЦЭНАЧНАСЦЬ, ЭМАЦЫЯНАЛЬНАСЦЬ, 

ЭМАЦЫЯНАЛЬНА-АЦЭНАЧНАЯ ЛЕКСІКА, ЛЕКСІЧНЫЯ ВОБРАЗНЫЯ 

СРОДКІ, ТВОРЫ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА. 

Мэта даследавання: апісанне функцыянальнай прызначанасці 

эмацыянальна-ацэначнай лексікі ў творах У. Караткевіча. 

Аб’ект: эмацыянальна-ацэначная лексіка ў тэкстах У. Караткевіча. 

Прадмет: публіцыстычныя і мастацкія творы У. Караткевіча. 

Метады: апісальны і семантыка-стылістычны аналіз. 

Лінгвісты надаюць вялікую ўвагу ролі эмацыянальна-ацэначнай лексікі 

ў структуры тэкстаў. Але даследаванне ацэначнага кампанента значэння 

слова знаходзіцца на перыферыі вывучэння лексічнай сістэмы мовы. Звязана 

гэта, у першую чаргу, з суб’ектыўным успрыманнем гэтага кампанента. Аб 

сутнасці ацэначнага, эмацыянальнага, экспрэсіўнага вядома нямнога. Таму 

даследаванне ацэначных лексічных адзінак у тэкстах можна лічыць 

актуальным і запатрабаваным часам. 

Нездарма эмпірычнай базай дыпломнай работы абраныя творы                                    

У. Караткевіча, бо ў творах гэтага аўтара назіраецца разнастайнасць 

лексічных вобразных сродкаў і арыгінальнасць іх пабудоў. Да таго ж 

большасць навуковых прац, якія прысвечаны творчасці У. Караткевіча, 

маюць літаратуразнаўчы характар. Таму можна сказаць, што эмацыянальна-

ацэначную лексіку ў творах гэтага аўтара варта даследаваць. 

У дыпломнай рабоце аналізуюцца публіцыстычныя і мастацкія творы 

У. Караткевіча, апісваюцца эмацыянальна-ацэначныя лексічныя адзінкі, 

ацэначныя лексемы кваліфікуюцца з пункта гледжання  іх функцыянальнай 

прызначанасці. 

 

 



РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы. Общий объем дипломной работы – 43 

страницы. Количество использованных источников – 33. 

Ключевые слова: ОЦЕНОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА, ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 

КОРОТКЕВИЧА. 

Цель исследования: описание функциональной предназначенности 

эмоционально-оценочной лексики в произведениях В. Короткевича.  

Объект: эмоционально-оценочная лексика в текстах В. Короткевича.  

Предмет: публицистические и художественные произведения                               

В. Короткевича.  

Методы: описательный и семантико-стилистический анализ. 

Лингвисты уделяют большое внимание роли эмоционально-оценочной 

лексики в структуре текстов. Но исследование оценочного компонента 

значения слова находится на периферии изучения лексической системы 

языка. Связано это, в первую очередь, с субъективным восприятием этого 

компонента. О сущности оценочного, эмоционального, экспрессивного 

известно немного. Поэтому исследование оценочных лексических единиц в 

текстах можно считать актуальным и востребованным временем. 

Недаром эмпирической базой дипломной работы выбраны тексты                      

В. Короткевича, ведь в произведениях этого автора наблюдается 

разнообразие лексических образных средств и оригинальность их 

построений. К тому же большинство научных работ, посвященных 

творчеству В. Короткевича, имеют литературоведческий характер. Поэтому 

можно сказать, что эмоционально-оценочную лексику в произведениях этого 

автора стоит исследовать. 

В дипломной работе анализируются публицистические и 

художественные произведения В. Короткевича, описываются эмоционально-

оценочные лексические единицы, оценочные лексемы квалифицируются с 

точки зрения их функциональной предназначенности. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The research paper consists of an introduction, two chapters, conclusion, 

bibliography. The total volume of the research paper – 43 pages. Number of source 

used – 33.  

Keywords: EVALUATION, EMOTIONAL, EMOTIONAL-EVALUATIVE 

VOCABULARY, LEXICAL FIGURATIVE MEANS, WORKS BY VLADIMIR 

KOROTKEVICH. 

Objective: description of the functional predestination emotionally evaluative 

vocabulary in the works by V. Korotkevich.  

Object: emotional-evaluative vocabulary in texts by V. Korotkevich.  

Subject: journalistic and artistic works V. Korotkevich.  

Methods: a descriptive and semantic-stylistic analysis. 

Linguists pay much attention to the role of emotional and evaluative 

vocabulary in the structure of the texts. But the study of the word evaluation 

component at the periphery of the study of the lexical system. This is due, 

primarily, to the subjective perception of this component. On the essence of 

evaluation, emotional, expressive little known. Therefore, the study estimates the 

lexical units in the texts can be considered relevant and in demand time. 

No wonder the empirical base of the thesis selected works by V. Korotkevich, 

because the works of this author observed a variety of figurative means of lexical 

and originality of their buildings. In addition, most scientific papers that are 

devoted to the works of V. Korotkevich have a literary character. Therefore we can 

say that the emotional and evaluative language in the works of this website is 

worth exploring. 

In the research paper analyzes the journalistic and artistic works by                 

V. Korotkevich, describes the emotional and evaluative lexical units, estimates 

tokens qualify in terms of their functional purpose. 

 


