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РЭФЕРАТ 
 

Ключавыя словы: тэрміны, наменклатуры, прафесіяналізмы; 

эканамічная лексіка беларускай мовы, паходжанне, структура, 

словаўтварэнне эканамічнай лексікі;  мова газеты “Звязда”. 

 

Актуальнасць тэмы абумоўлена неабходнасцю навуковага вывучэння 

эканамічнай лексікі сучаснай беларускай мовы. 

Аб’ект даследавання – эканамічная лексіка сучаснай беларускай мовы, 

выяўленая ў публікацыях газеты “Звязда”, змешчаных у рубрыцы 

“Эканоміка” на працягу 2015 года. Абём фактычнага матэрыялу – 570 адзінак 

эканамічнай лексікі. 

Прадмет даследавання – генетычныя, структурныя і словаўтваральныя 

адметнасці эканамічнай лексікі ў газеце “Звязда”. 

Мэта даследавання – выяўленне колькаснага складу і апісанне 

генетычных, структурных і словаўтваральных асаблівасцей эканамічнай 

лексікі газеты “Звязда”. 

Для дасягнення пастаўленай мэты вырашаюцца наступныя задачы: 

1) ахарактарызаваць эканамічную лексіку як аб’ект даследаванняў у 

сучасным беларускім мовазнаўстве; 

2) скласці рэестр эканамічнай лексікі газеты “Звязда”; 

3) вызначыць крыніцы паходжання эканамічнай лексікі; 

4) разгледзець структуру адзінак эканамічнай лексікі; 

5) выявіць спосабы ўтварэння адзінак эканамічнай лексікі. 

У якасці метадаў правядзення даследавання абраны агульнанавуковыя 

метады апісання, назірання, абагульнення, класіфікацыі, а таксама 

лінгвістычныя метады генетычнага, структурнага і словаўтваральнага 

аналізу. 

Вынікі праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны ў 

далейшым сістэмным і комплексным вывучэнні эканамічнай лексікі 

беларускай мовы, а таксама пры выкладанні дысцыплін “Беларуская мова 

(прафесійная лексіка) і “Сучасная беларуская мова”. 

Дыпломная праца складаецца з уводзін, трох глаў, заключэння, спіса 

выкарыстанай літаратуры (78 адзінак), дадатка 1 “Рэестр эканамічнай лексікі 

газеты “Звязда” (2015)” (15 с.), электроннага дадатка 2 “Публікацыі газеты 

«Звязда» за 2015 год, змешчаныя ў рубрыцы «Эканоміка»” (147 с.) і займае 

51 старонку (без дадаткаў). 

 



РЕФЕРАТ 

 

Ключавые слова: термины, номенклатуры, профессионализмы; 

экономическая лексика белорусского языка, происхождение, структура, 

словообразование экономической лексики; язык газеты “Звязда”. 

 

Актуальность темы обусловлена необходимостью научного 

исследования экономической лексики современного белорусского языка. 

Объект исследования – экономическая лексика современного 

белорусского языка, представленная в публикациях газеты “Звязда”, 

размещенных в рубрике “Экономика” на протяжении 2015 года. Объем 

фактического материала – 570 единиц экономической лексики. 

Предмет исследования – генетические, структурные и слово-

образовательные особенности экономической лексики в газете “Звязда”. 

Цель исследования – выявление количественного состава и описание 

генетических, структурных и словообразовательных особенностей 

экономической лексики газеты “Звязда”. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1) охарактеризовать экономическую лексику как объект исследований 

современного белорусского языкознания; 

2) составить реестр экономической лексики газеты “Звязда”; 

3) определить источники происхождения экономической лексики; 

4) рассмотреть структуру единиц экономической лексики; 

5) выявить способы образования единиц экономической лексики. 

В качестве методов проведения исследования были выбраны 

общенаучные методы описания, наблюдения, обобщения, классификации, а 

также лингвистические методы генетического, структурного и 

словообразовательного анализа. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

дальнейшем системном и комплексном изучении экономической лексики 

белорусского языка, а также в процессе преподавания дисциплин 

“Белорусский язык (профессиональная лексика) и “Современный 

белорусский язык”. 

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

использованный литературы (78 единиц), приложения 1 “Реестр 

экономической лексики газеты “Звязда” (2015)” (15 с.), электронного 

приложения 2 “Публикации газеты «Звязда» за 2015 год, размещенные в 

рубрике «Экономика»” (147 с.) и занимает 51 страницу (без приложений).  

 



SUMMARY 

 

Key words: terms, nomenclature, professionalisms; economic vocabulary of 

the Belarusian language, origin, structure and word formation of the economic 

vocabulary; language of the “Zviazda” newspaper. 

 

Relevance of the theme is caused by requirement of scientific research of 

the economic vocabulary of the modern Belarussian language. 

The object of the research is the economic vocabulary of the modern 

Belarusian language presented in the newspaper “Zviazda”  in the heading 

“Economics” for the year 2015. The amount of practical material: 570 units of the 

economic vocabulary. 

The subject of the research is genetic, structural, and derivational features of 

the economic vocabulary in the “Zviazda” newspaper. 

The purpose of  the research is identification of the quantitative structure 

and  description of genetic, structural, and derivational features of the economic 

vocabulary of the “Zviazda” newspaper. 

To achieve this purpose the we should complete the following tasks: 

1) to describe the economic vocabulary as an object of research of modern 

Belarusian linguistics; 

2) to  make an inventory of the economic vocabulary of the “Zviazda” 

newspaper; 

3) to determine the origins of the economic vocabulary; 

4) to consider the structure units of the economic vocabulary; 

5) to reveal the methods forming the economic vocabulary units. 

Methods of scientific description, observation, generalization, classification, 

and linguistic methods of genetic, structural and word-formation analysis were 

taken as the methods of scientific research. 

The results of the research can be used for the further systematic and 

comprehensive research of the economic vocabulary of the Belarusian language, as 

well as in the process of teaching “Belarusian language (professional vocabulary) 

and “Modern Belarusian language” disciplines. 

The thesis consists of introduction, three chapters, conclusion, list of used 

literature (78 units), application 1: “Register of economic vocabulary of the 

«Zviazda» (2015)” newspaper (15 p.), electronic application 2: “Publication of the 

«Zviazda» newspaper for the year 2015, placed in the heading 

«Economy»”(147 p.) and takes 51 pages (excluding applications). 

 


