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РЭФЕРАТ 

Ключавыя словы: анамастыкон, антрапанімія, прозвішча, семантычная 

матываванасць, антрапанімічныя назвы, прозвішчныя тыпы, антрапонім, 

прозвішчная аснова, прозвішчны фармант, прадуктыўнасць прозвішчнага 

тыпу. 

Аб’ект даследавання: анамастыкон Столінскага раёна Брэсцкай 

вобласці. 

Прадмет даследавання: прозвішчы жыхароў Рамельскага сельскага 

савета. 

Мэта дыпломнай работы – правесці комплексны аналіз прозвішчаў 

жыхароў Рамельскага сельскага савета Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. 

Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, трох глаў асноўнай часткі, 

заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры, пяці дадаткаў, дзвюх публікацый 

дыпломніка. 

Метады даследавання: апісальна-аналітычны метад, метады 

семантычнага, этымалагічнага аналізу, а таксама прыёмы статыстыкі і 

сістэмнай класіфікацыі. Даследаванне вялося пераважна ў індуктыўным 

кірунку ад фактычнага матэрыялу да яго сістэматызацыі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Навуковая навізна дыпломнай работы 

заключаецца ў тым, што ўпершыню ў беларускім мовазнаўстве прадметам 

спецыяльнага вывучэння стаў анамастыкон жыхароў Рамельскага сельскага 

савета Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. У выніку даследавання 

акрэслены тэарэтычныя напрамкі і падыходы да вывучэння антрапаніміі, 

прааналізаваны працы па праблеме вывучэння антрапанімічных назваў у 

беларускай і замежнай лінгвістыцы; праведзены лексіка-семантычны аналіз 

прозвішчаў з улікам семантычнай матываванасці, паходжання 

антрапанімічных назваў; пададзена структурна-словаўтваральная 

характарыстыка прозвішчаў, паказаны словаўтваральныя асаблівасці 

антрапонімаў і вызначана прадуктыўнасць прозвішчных тыпаў на тэрыторыі 

Рамельскага сельскага савета Столінскага раёна Брэсцкай вобласці.  

Практычная значнасць. Матэрыялы дыпломнай работы могуць быць 

выкарыстаны пры выкладанні беларускай мовы ва ўстановах агульнай 

сярэдняй і вышэйшай адукацыі, разглядацца ў межах факультатываў, 

спецкурсаў, спецсемінараў, прысвечаных вывучэнню беларускай 

антрапаніміі.  

 



РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 78 стр., 109 источников, 5 приложений. 

Ключевые слова: ономастикон, антропонимия, фамилия, 

семантическая мотивированность, антропонимические названия, фамильные 

типы, антропоним, фамильная основа, фамильный формант, продуктивность 

фамильного типа. 

Объект исследования: ономастикон Столинского района Брестской 

области. 

Предмет исследования: фамилии жителей Ремельского сельского 

совета. 

Цель дипломной работы – осуществить комплексный анализ фамилий 

жителей Ремельского сельского совета Столинского района Брестской 

области. 

Дипломная работа состоит из введения, трёх глав основной части, 

заключения, списка использованной литературы, пяти приложений, двух 

публикаций дипломника. 

Методы исследования: описально-аналитический метод, методы 

семантического, этимологического анализа, а также приёмы статистики и 

системной класификации. Исследование велось преимущественно в 

индуктивном направлении от фактического материала к его систематизации. 

Полученные результаты и их новизна. Научная новизна дипломной 

работы заключается в том, что впервые в белорусском языкознании предметом 

специального изучения стал ономастикон жителей Ремельского сельского 

совета Столинского района Брестской области. В результате исследования 

определены теоретические направления и подходы к изучению антропонимии, 

проанализированы работы по проблеме изучения антропонимических 

названий в белорусской и зарубежной лингвистике; проведен лексико-

семантический анализ фамилий с учетом семантической мотивированности, 

происхождения антропонимичных названий; дана структурно-

словообразовательная характеристика фамилий, показаны 

словообразовательные особенности антропонимов и определена 

продуктивность фамильных типов на территории Ремельского сельского 

совета Столинского района Брестской области. 

Практичная значимость. Материалы дипломной работы могут быть 

использованы при преподавании белорусского языка в учреждениях общего 

среднего и высшего образования, рассматриваться в рамках факультативов, 

спецкурсов, спецсеминаров, посвящённых изучению белорусской 

антропонимии. 



SUMMARY  

 

Key words: name-study, anthroponymy, family name, semantic motivation, 

anthroponymic names, family types, anthroponym, family base, family format, 

productivity of a family type.  

The object of the research: name-study of Stolinski district, Brest region.  

The subject of the research: family names of residents in Remel village 

council. 

The aim of the research – to conduct an integrated analysis of family names 

of the residents in Remel village council, Stolinski district, Brest region. 

The thesis consists of the introduction, three chapters of the body, conclusion, 

reference list, five appendices, two publications of the author.  

The research methods: research and description method; method of semantic 

and etymologic analysis; techniques of statistics and system classification. Objective 

research method where actual material is systematized prevailed in the research 

process.  

The results of the research and its originality: This is the first time when 

family names of residents in Remel village council of Stolinski district, Brest region 

became a special subject of analysis in Belarusian linguistics. During the research 

process the author has evaluated theoretical trends and approaches to anthroponymy, 

analyzed materials on anthroponymic names studying both in Belarusian and foreign 

linguistics. The author conducted vocabulary and semantic analysis of the family 

names based on the semantic motivation rules and origin of anthroponymic names. 

The author also provided structural and word-formatting characteristics of the family 

names, showed word-formatting peculiarities of anthroponyms and defined 

productivity of the family types within Remel village council of Stolin district, Brest 

region. 

Practical implications: The research paper can be used for educational 

purposes at secondary schools and universities, elective courses, specialty courses, 

specialty seminars on Belarusian anthroponymy. 
 


