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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская работа состоит из 65 страниц, 76 источников.  
Ключевые слова: языковая картина мира, лингвокультурология, 
лингвокультура, культурный концепт, этнолингвистика, образование. 
Объект исследования: концепт «образование» в белорусской и польской 
лингвокультурах 
Предмет исследования: средства вербализации данного концепта на уровне 
лексики и контекстов прессы белорусского и польского языка. 
Методы исследования: описательный метод, сравнительно-сопоставительный 
метод, метод анализа словарных дефиниций, метод концептуального анализа, 
метод целевой выборки, метод структурного анализа, метод количественного 
анализа и другие общенаучные и специальные методы исследования. 
Цель исследования: сравнительный анализ концепта “образование” в 
белорусскоязычной и польскоязычной картинах мира. 
Задачи магистерской работы:  
1. обобщить понимание термина «концепт» в современной лингвистике;  
2. провести семантический анализ ядерных единиц концепта «образование» в 
белорусском и польском языках;  
3. выявить особенности употребления и значения концепта «образование» на 
основе корпусного фонда белорусского и польского языков; 
4. провести сопоставительный лингвокультурологической анализ концепта 
«образование» в исследуемых языках. 
Выводы и их научная новизна:  
Образование – один из важнейших компонентов духовной культуры, один из 
ключевых концептов общеязыковой картины мира, который реализует в 
сознании представления об образовании, которые формируются и меняются в 
ходе истории развития человеческой мысли. Концепт «образование» относится 
к разряду универсальных, поскольку процесс образования у представителей 
разных этносов более или менее похожи. Вместе с тем ему присуща и 
культурная специфика, которая обусловлена целым рядом 
экстралингвистических факторов. Научная новизна исследования заключается в 
целостном многоуровневом осмыслении специфики концепта «образование» на 
материале словарей языка и текстов прессы, что отражает этнонациональные 
черты лингвокультур.  
Практическая значимость: определяется тем, что основные положения 
данной магистерской работы могут быть использованы при разработке и 
проведении спецкурсов по фразеологии, психолингвистике, в практике 
преподавания белорусского и польского языков, при написании дипломных и 
курсовых работ. Материалы практической части магистерской работы могут 
быть использованы при составлении учебных пособий, фразеологических 
словарей и тезаурусов. 
 

 



 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Магістарская работа складаецца з 65 старонак, 76 крыніц. 

Ключавыя словы: моўная карціна свету, лінгвакультуралогія, лінгвакультура, 

этналінгвістыка, культурны канцэпт, адукацыя. 

Аб’ект даследавання: канцэпт “адукацыя” ў беларускай і польскай 

лінгвакультурах. 

Прадмет даследавання: сродкі вербалізацыі дадзенага канцэпта на ўзроўні 

лексікі і кантэкстаў прэсы беларускай і польскай моў. 

Метады даследавання: апісальны метад, параўнальна-супастаўляльны метад, 

метад аналізу слоўнікавых дэфініцый, метад канцэптуальнага аналізу, метад 

мэтавай выбаркі, метад структурнага аналізу, метад колькаснага аналізу і іншыя 

агульнанавуковыя і спецыяльныя метады даследавання. 

Мэта даследавання: параўнальны аналіз канцэпта “адукацыя” ў 

беларускамоўнай і польскамоўнай карцінах свету. 

Задачамі магістарскай работы з’яўляюцца:  
 1. абагульніць разуменне тэрміна “канцэпт” ў сучаснай лінгвістыцы;  

 2. правесці семантычны аналіз ядзерных адзінак канцэпта “адукацыя” ў 

беларускай і польскай мовах;  

 3. выявіць асаблівасці ўжывання і значэння канцэпта “адукацыя” на 

аснове корпуснага фонду беларускай і польскай моў; 

 4. правесці супастаўляльны лінгвакультуралагічны аналіз канцэпта 

“адукацыя” ў даследаваных мовах. 

Вывады і іх навуковая навізна: 
Адукацыя – адзін з важнейшых кампанентаў духоўнай культуры, адзін з 

ключавых канцэптаў агульнамоўнай карціны свету, які рэалізуе ў свядомасці 

ўяўленні аб адукацыі, якія фармуюцца і зменьваюцца ў ходзе гісторыі 

развіцця чалавечай думкі. Канцэпт “адукацыя” адносіцца да разраду 

універсальных, паколькі працэс адукацыі ў прадстаўнікоў розных этнасаў 

больш ці менш падобныя. Разам з тым яму ўласцівая і культурная спецыфіка, 

якая абумоўлена цэлым шэрагам экстралінгвістычных фактараў. 

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў цэласным 

шматузроўневым асэнсаванні спецыфікі канцэпта “адукацыя”на матэрыяле 

слоўнікаў мовы і тэкстаў прэсы, што адлюстроўвае этнанацыянальныя рысы 

лінгвакультур.  

Практычная значнасць: вызначаецца тым, што асноўныя палажэнні 

дадзенай магістарскай працы могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы і 

правядзенні спецкурсаў па фразеалогіі, псіхалінгвістыцы, у практыцы 

выкладання беларускай і польскай моў, пры напісанні дыпломных і курсавых 

работ. Матэрыялы практычнай часткі магістарскай работы могуць быць 

выкарыстаны пры складанні вучэбных дапаможнікаў, фразеалагічных 

слоўнікаў і тэзаўрусаў. 

 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Master's thesis consists of 65 pages, 76 sources.  

Key words: language picture of the world, cultural linguistics, linguistic culture, 

cultural concept, ethnolinguistics, education. 

The object of the research: the concept "education" in the Belarusian and Polish 

cultures. 

Subject of research: the means of verbalization of the concept at the level of the 

vocabulary and contexts of the press, the Belarusian and Polish language. 

Research methods: descriptive method, comparative method, analysis of dictionary 

definitions, the method of conceptual analysis, method, target sample, the method of 

structural analysis, method of quantitative analysis and other scientific and special 

research methods. 

The purpose of the study: comparative analysis of the concept “education” in 

Belarusian and Polish-speaking world. 

Tasks of master's work: 

1. to generalize understanding of the term "kontsept" in modern linguistics;  

2. to conduct the semantic analysis of the nuclear units of the concept "education" in 

Belarusian and Polish languages;  

3. to identify the features of the use and meanings of the concept "education" on the 

basis of the corpus of the Fund of the Belarusian and Polish languages; 

4. comparative linguo-cultural analysis of the concept "education" in the studied 

languages. 

The conclusions and their scientific novelty: Education is one of the most 

important components of spiritual culture, one of the key concepts of the language 

picture of the world, which implements the conscious knowledge about formation, 

which are formed and change during the history of human thought. The concept of 

“education” belongs to the category of the universal, as the process of education 

among representatives of different ethnic groups more or less similar. However, it has 

cultural specificity, which is caused by a number of extralinguistic factors.Scientific 

novelty of the research lies in the holistic understanding of the multilevel nature of 

the concept "education" in the language dictionaries and texts of the press that 

reflects the ethnic and national features of cultures.  

Practical significance: is determined by what the main provisions of this master 

thesis can be used in the development and conduct of special courses in phraseology, 

psycholinguistics, teaching of Belarusian and Polish language, in writing theses and 

term papers. Materials the practical part of the master's work can be used in the 

preparation of textbooks, phraseological dictionaries and thesauruses. 


