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РЭФЕРАТ 
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арфаграфічныя нормы, літаратурная мова, нармалізацыя. 

Мэта дыпломнай работы – даследаванне і аналіз праблем культуры 

мовы першай паловы ХХ ст. на прыкладзе артыкулаў з тагачасных часопісаў і 

выказванняў беларускіх вучоных і пісьменікаў. 

Аб’ект даследавання – грамадска-публіцыстычныя часопісы 1920-

1950- гг. ХХ ст. 

Прадмет даследавання – праблематыка культуры беларускай мовы ў 

артыкулах беларускіх лінгвістаў, пісьменнікаў і грамадскіх дзеячаў. 

Метад даследавання: апісальны.  

Навуковая значнасць атрыманых вынікаў у тым, што асвятленне 

пытанняў культуры беларускай мовы на пэўных гістарычных этапах дазволіць 

прасачыць дынаміку моўнай сітуацыі ў рэспубліцы.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі, атрыманыя 

ў працэсе даследавання, могуць быць выкарыстаны для распрацоўкі праблем 

гісторыі беларускай літаратурнай мовы ў першай палове ХХ стагоддзя. 

Пацвярджэннем дакладнасці матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

работы з’яўляюцца прадстаўленыя дадаткі і спасылкі на выкарыстаныя 

крыніцы. 



РЕФЕРАТ  

 

Ключевые слова: культура речи, правописание, лексические нормы, 

орфографические нормы, литературный язык, нормализация. 

Цель дипломной работы – исследование и анализ проблем культуры 

речи первой половины ХХ века на примере статей из журналов и 

высказываний белорусских ученых и писателей того времени. 

Объект исследования – общественно-публицистические журналы 

1920-1950-гг. ХХ ст.  

Предмет исследования – проблематика культуры белорусского языка в 

статьях белорусских лингвистов, писателей и общественных деятелей.  

Методы исследования: описательный. 

Научная значимость полученных результатов в том, что освещение 

вопросов культуры белорусского языка на определенных исторических этапах 

позволит проследить динамику языковой ситуации в республике. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты, 

полученные в процессе исследования, могут быть использованы для 

разработки проблем истории белорусского литературного языка в первой 

половине ХХ века. 

Подтверждением достоверности материалов и результатов 

дипломной работы являются представлены приложения и ссылки на 

использованные источники. 

  



 

SUMMARY 

The key words: culture of speech, spelling, magazine, lexical standards, 

spelling rules, literary language, normalization. 

The aim of the thesis – research and analysis of issues of the culture of speech 

of the first half of the 20th century using as an example articles from magazines and 

statements of Belarusian scientists and writers of that period. 

The object of the study – the publicistic magazines in 1920s of the 20th 

century. 

The subject of the study – the problem of the culture of the Belarusian 

language in the articles of Belarusian linguists, writers and public figures. 

Methods of research: descriptive. 

The scientific significance of the obtained results is that the lighting of the 

culture of the Belarusian language in certain historical periods will enable to follow 

the dynamics of the language situation in the Republic. 

Recommendations for the use of the work results. The results obtained in 

the course of work can be further used to develop the problems of the history of the 

Belarusian literary language in the first half of the 20th century. 

The reliability of materials and results of the thesis is confirmed by the 

submitted applications and references to the sources used. 


