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Реферат дипломной работы 

 Тема дипломной работы: «Лингвистическое выражение комического в 

романе П. Г. Вудхауза «Фамильная честь Вустеров». 

 Дипломная работа состоит из 83 страниц, 1 диаграммы, 5 приложений, 

50 использованных источников. 

 Ключевые слова: КОМИЧЕСКОЕ, ЛИНГВИСТИКА, ЯЗЫКОВЫЕ 

СРЕДСТВА И ПРИЁМЫ, П.Г. ВУДХАУЗ, «ФАМИЛЬНАЯ ЧЕСТЬ 

ВУСТЕРОВ». 

 Объектом исследования является лингвистическая категория 

комического. Предмет исследования – языковые средства и приёмы создания 

комического в романе П. Г. Вудхауза «Фамильная честь Вустеров». 

 Целью данной работы является определение лексических, 

синтаксических и текстовых (стилистических) средств и приёмов создания 

комического в романе П. Г. Вудхауза «Фамильная честь Вустеров». 

 Для достижения указанной цели и решения поставленных задач в 

работе были использованы следующие методы исследования: метод 

сплошной выборки, метод наблюдения и анализа литературного 

произведения, метод обобщения, метод интерпретации результатов 

наблюдения, метод толкования комического контекста. 

 Новизна исследования заключается в выборе в качестве 

материала исследования романа Пэлема Гренвилла Вудхауза из цикла о 

Дживсе и Вустере «Фамильная честь Вустеров» (“The Code of the Woosters”). 

В результате проделанной работы было отобрано 273 единицы 

микроконтекстов, содержащих комическое. Установлены лексические 

средства и приёмы создания комического, используемые автором: 

окказионализмы,  обыгрывание фразеологизмов, комические метафоры и 

перифразы; синтаксические: вводные конструкции и синтаксические 

конвергенции; текстовые: смешение стилей, обыгрыванию штампов и клише, 

цитация, аллюзия и пародия. Выявлены наиболее частотные лингвистические 

средства и приёмы создания комического: смешение стилей (на текстовом 

уровне), комические метафоры (на лексическом уровне); вводные 

конструкции (на синтаксическом уровне). 

 Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов в теоретических языковых спецкурсах 

«Лингвостилистический анализ текста», «Стилистика», в спецкурсах по 

литературоведению  и изучению индивидуального стиля Вудхауза. 

 

 



Рэферат дыпломнай працы 

 

 Тэма дыпломнай працы: «Лінгвістычная перадача камічнага ў рамане 

П. Г. Вудхауза “Фамільны гонар Вустэраў”. 

 Дыпломная праца складаецца з 83 старонак, 1 дыяграма, 5 дадаткаў, 50 

выкарыстаных крыніц. 

 Ключавыя словы: КАМIЧНАЕ, ЛIНГВIСТЫКА, MOЎНЫЯ СРОДКI I 

ПРЫЁМЫ, П. Г. ВУДХАУЗ, “ФАМIЛЬНЫ ГОНАР ВУСТЭРАЎ” 

 Аб’ектам даследавання з’яўляецца лінгвістычная катэгорыя камічнага. 

Прадмет даследавання – моўныя сродкі і прыёмы стварэння камічнага ў 

рамане П. Г. Вудхауза “Фамільны гонар Вустэраў”. 

 Мэтай дадзенай працы з’яўляецца вызначэнне лексічных, сінтаксічных 

і тэкставых (стылістычных) сродкаў і прыёмаў стварэння камічнага ў рамане 

П. Г. Вудхауза “Фамільны гонар Вустэраў”. 

 Для дасягнення зазначанай мэты і рашэння пастаўленных задач ў 

працы былі выкарыстаны наступныя метады даследавання: метад суцэльнай 

выбаркі, метад назірання і аналіза літаратурнага твора, метад інтэрпрэтацыі 

вынікаў назірання, метад тлумачэння камічнага кантэксту. 

 Навізна даследавання заключаецца ў выбары ў якасці матэрыяла 

даследавання рамана Пэлема Грэнвіла Вудхауза з цыкла пра Джывса і 

Вустэра «Фамільны гонар Вустэраў» (“The Code of the Woosters”). У выніку 

праведзенай працы было адабрана 273 адзінкі мікракантэкстаў, якія маюць у 

сваім складзе камічнае. Выяўленыя лексічныя сродкі і прыёмы стварэння 

камічнага, які выкарыстоўвае аўтар: аказіяналізмы, абыгрыванне 

фразеалагізмаў, камічныя метафары і перыфразы; сінтаксічныя: пабочныя 

канструкцыі і сінтаксічныя канвергенцыі; тэкставыя: змяшэнне стыляў, 

абыгрыванне штампаў і клішэ, цытацыя, алюзія і пародыя. Устаноўлены 

найбольш частотныя лінгвістычныя сродкі і прыёмы стварэння камічнага: 

змяшэнне стыляў (на тэкставым узроўні), камічныя метафары (на лексічным 

узроўні); пабочныя канструкцыі (на сінтаксічным узроўні).  

 Практычная значнасць працы заключаецца ў магчымасці выкарыстання 

вынікаў у тэарэтычных моўных спецкурсаў “Лінгвастылістычны аналіз 

тэкста”, “Стылістыка”, у спецкурсах па літаратуразнаўству і вывучэнню 

індывідуальнага стылю Вудхауза. 

 

 

 



Abstract of the thesis 

 

 Theme of the thesis: "The linguistic expression of humor in the novel by 

P.G. Wodehouse "The Code of the Woosters". 

 The thesis consists of 83 pages, 1 diagram, 5 applications, 50 bibliografical 

sources. 

 Keywords: HUMOR, LINGUISTICS, LANGUAGE MEANS AND 

METHODS, P.G. WODEHOUSE, "THE CODE OF THE WOOSTERS". 

 The object of the research is the linguistic category of humor. The subject of 

the study is language means and methods of creating humor in the novel by 

P.G. Wodehouse "The Code of the Woosters ". 

 The purpose of the study is to define lexical, syntactic and text (stylistic) 

means and methods of creating humor in the novel by P.G. Wodehouse "The Code 

of the Woosters ". 

 To achieve this purpose and solve the tasks in the study, the following 

research methods were used: method of continuous sampling, method of 

observation and literary work analysis, method of generalization, method of 

interpretation of the results of observation, method of humorous context 

explanation. 

 The novelty of the research consists in the selection of the novel by Pelham 

Grenville Wodehouse "The Code of the Woosters" as a research material. As the 

result of the study, 273 units of microcontexts containing humor were selected. 

The study indicates that among lexical means and methods of creating humor the 

author uses: occasionalisms, play upon the idioms, humorous metaphors and 

periphrasis; among syntactic: parenthesis and syntactic convergences; among text: 

a mixture of registers, play upon cliches, citation, allusion and parody. On the basis 

of the results of the research, it is concluded that the most frequent linguistic means 

and methods of creating humor used by the author in the novel are: a mixture of 

registers (at the text level), humorous metaphors (at the lexical level); parenthesis 

(at the syntactic level). 

 The practical implications of the research consists in the possibility of using 

the results of the study in theoretical language special courses "Linguistic analysis 

of the text", "Stylistics" as well as in special courses on literary studies and 

studying the individual style of Woodhouse. 


