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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Работа «Камунікемы ў беларускай, украінскай і польскай мовах: 

параўнальна-супастаўляльны аспект» носіць супастаўляльны славістычны 

характар.  

Ключавыя словы – камунікема, адмоўе, сінтаксічныя фразеалагічныя адзінкі, 

дыялагічная форма маўлення, згода, камунікацыя, сінтаксіс, сінтаксічна 

нячленныя выказванні, словы-сказы, фразеалагізацыя. 

Аб’ектам дадзенага даследавання выступаюць сінтаксічна нячленныя 

выказванні беларускай, украінскай і польскай моў, прадметам – камунікемы як 

адна з разнавіднасцей сінтаксічных фразеалагічных адзінак такога тыпу. 

Мэта даследавання – прааналізаваць і параўнаць беларускія, украінскія і 

польскія камунікемы ў структурна-семантычным аспекце, вызначыць іх асноўныя 

мадэлі ўтварэння. 

Задачы даследавання: 1) Вызначыць моўны статус камунікем у беларускай, 

украінскай і польскай мовах; 2) Выявіць асноўныя мадэлі ўтварэння камунікем у 

беларускай, украінскай і польскай мовах; 3) Правесці класіфікацыю камунікем 

вышэй згаданых моў паводле ступені фразеалагічнасці, ідыяматычнасці і 

вырыятаўнасці іх структурных лексічна-сінтаксічных кампанентаў. 

 Асноўны метад – апісальны, што грунтуецца на назіранні і супастаўленні, з 

выкарыстаннем прыёмаў абагульнення, інтэрпрэтацыі, класіфікацыі. 

Практычная і тэарэтычная значнасць работы вызначаецца тым, што вынікі 

праведзенага даследавання практычна можна выкарыстоўваць як на занятках па 

беларускай мове ў розных навучальных установах, так і падчас вывучэння 

польскай і ўкраінскай моў. Асноўныя палажэнні даследавання могуць быць 

выкарыстаныя ў тэарэтычных працах па сінтаксісе нячленнага сказа. 

Навізна даследавання заключаецца ў тым, што ў ім упершыню зроблена 

спроба параўнаць камунікемы ў беларускай, украінскай і чэшскай мовах ў аспекце 

іх функцыянальных і структурна-семантычных уласцівасцей; выявіць асноўныя 

спосабы ўтварэння сінтаксічных фразеалагічных адзінак такога кшталту ў 

вышэйзгаданых мовах. 

Аб’ём магістарскай дысертацыі – 53 старонкі. Спіс выкарыстанай 

літаратуры складаецца з 49 пазіцый, у яго ўключаны таксама публікацыі 

магістранта па тэме (2 пазіцыі). 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа «Коммуникемы в белорусском, украинском и польском языках: 

сравнительно-споставительный аспект» носит сопоставительный славистический 

характер.  

Ключевые слова – коммуникема, диалогическая форма речи, коммуникация, 

отрицание, оценочные коммуникемы,синтаксис, синтаксически нечленимые 

высказывания, слова-предложения, согласие, энантиосемия. 

Объектом исследования стали синтаксически нечленимые высказывания 

белорусского, украинского и польского языков; предметом – коммуникемы как 

одна из разновидностей синтаксический фразеологических единиц такого типа. 

Цель исследования – проанализировать и сравнить белорусские, украинские 

и польские коммуникемы в аспекте их функциональных и структурно-

семантических свойств; определить основные способы образования 

синтаксических фразеологических единиц такого типа. 

 Основной метод – описательный, основывающийся на наблюдении и 

сопоставлении, с использованием приёмов обобщения, интерпретации, 

классификации, а также элементарной славистики. 

Практическая и теоретческая значимость работы заключается в том, что 

результаты исследования можно использовать как на занятиях по белорусскому 

языку в разных учебных заведениях, так и во время изучения изучения польского 

и украинского языков. Основные положения исследования могут быть 

использованы в теоретических работах по синтаксису нечленимого проедложения. 

Новизна исследования заключается в том, что в нём впервые предпринята 

попытка проанализировать и сравнить белорусские, украинские и польские 

коммуникемы в аспекте их функциональных и структурно-семантических свойств; 

определить основные способы образования синтаксических фразеологических 

единиц такого типа 

Объём магистерской диссертации – 53 страницы. Список использованной 

литературы состоит из 49 позиций, в него также включены публикации 

магистранта по теме (2 позиции). 



GENERAL REFERENCE OF WORK 

The work «Kommunikems in belarusian, ukrainian and polish: comparative 

aspect» has comparative slavonic character.  

Keywords – communication, consent, denial, dialogic form of speech, 

enantiosemy, evaluation kommunikems (syntactically unparted utterances), syntactically 

unparted utterances, kommunikems of etiquette, farewells, greetings, one-word 

sentences, syntax. 

Syntactically unparted utterances of  belarusian, ukrainian and polish languages 

Are the object of the research; the subject is their functional, structural-semantic and 

paradigmatic features. 

The purpose of the research is to analyze and compare belarusian, ukrainian and 

czech kommunikems of greetings and farewells, consent and denial, to identify the 

examples of enantiosemy in this kommunikems; to describe the range of senses 

reproduced by kommunikems with components god and devil that had been identified 

by us during working with the above-mentioned types of syntactic units. 

The basic method is the descriptive method, based on observation and 

comparison, using techniques of generalization, interpretation, classification. 

The originality of the research is that an attempt to compare politeness 

kommunikems in belarusian, ukrainian and czech languages was taken for the first time; 

to identify and to systematize kommunikems of consent and denial in belarusian, 

ukrainian, czech material, and also the attempt to compare kommunikems with 

components god and devil in the above-mentioned languages was made. 

The study of kommunikems of different languages allows to raise the efficient of 

the usage of texts with a purpose of developing culture and social regulation of behavior 

of linguistic identity. Results of the study can be used practically in the classrooms of 

belarusian language in schools and universities (for example, courses of the theory of 

language, communication theory, communicative syntax) as well as in the study of 

foreign languages (in particular, ukrainian and czech). Main positions of the research 

can be used in theoretical syntax works of one-word sentences. 

Volume of the master’s thesis is composed of 53 pagesBibliography consists of 49 

positions, publications of master concerning this theme are also included in the list (2 

positions). 

 

 

 


