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РЕФЕРАТ 

А) Объем дипломной работы составляет 69 страниц. Текст включает в себя 

приложение, содержащее  7 таблиц.  Библиографический материал  состоит из 

75  использованных источников. 

 

Б) Ключевые слова: антропоморфизм, анимизм, тотемизм, типизация, 

индивидуализация, антропоморфные персонажи, национальные черты, 

различные степени антропоморфизации. 

 

В) Цель работы: показать разные этапы  в развитии антропоморфизма как 

основы образности на примере народного творчества (сказки о животных и 

волшебные сказки) и литературных произведений разных жанров 

(литературные сказки, фантастика, фэнтези и т.д.) 

  

Применяемые методы: описательный, сравнительно-типологический, 

диахронический. 

 

Результаты и их новизна. Личное достижение дипломника: систематизация  и 

дополнение имеющейся информации о возникновении антропоморфизма и его 

проявлении в  сказках о животных и в волшебных сказках. Проведено 

сопоставление народных сказок  и  литературных сказок. Доказано  наличие 

типизации персонажей в сказках о животных и  индивидуализация персонажей 

в литературных произведениях. Проанализированы литературные произведения 

с точки зрения наличия в них национальных черт, социального аспекта. 

Рассмотрена эволюция образа Бабы Яги. Систематизирована и дополнена 

характеристика особенностей антропоморфизма в сказках Х.К. Андерсена. 

Проведена классификация антропоморфных персонажей по степени их  

антропоморфизации: частичная, средняя (промежуточная), полная. Выявлено 

два вида полной антропоморфизации: изначальная (для абстрактных понятий)  

и динамичная (приобретенная). Введены такие понятия, как внутренняя и 

внешняя антропоморфизация, а также выделены такие виды антропоморфизма, 

как  антропоморфизм на уровне мироустройства и антропоморфизм, 

возникающий в результате синекдохи.  

  

 Рекомендации по внедрению. Результаты исследования могут быть 

использованы при дальнейшем изучении антропоморфизма в литературе. 

Практическая значимость полученных результатов заключается  в возможности 

их использования при чтении лекций и проведении практических занятий не 

только по фольклористике, но и при изучении художественной литературы, в 

частности литературных сказок, произведений в жанре фэнтези. 



РЭФЕРАТ 

А) Аб'ём дыпломнай працы складае 69 старонак. Тэкст ўключае ў сябе дадатак, 

які змяшчае 7 табліц. Бібліяграфічны матэрыял складаецца з 75 выкарыстаных 

крыніц. 

 

 Б) Ключавыя словы: антрапамарфізм, анімізм, татэмізм, тыпізацыя, 

індывідуалізацыя, антрапаморфныя персанажы, нацыянальныя рысы, розныя 

ступені антрапамарфізацыі. 

 

В) Мэта працы: паказаць розныя этапы ў развіцці антрапамарфізму як асновы 

вобразнасці на прыкладзе народнай творчасці (казкі пра жывёл і чарадзейныя 

казкі) і літаратурных твораў розных жанраў (літаратурныя казкі, фантастыка, 

фэнтэзі і г.д.) 

  

Скарыстаныя метады: апісальны, параўнальна-тыпалагічны, дыяхранічны. 

 

Вынікі і іх навізна. Асабістае дасягненне дыпломніка: сістэматызацыя і 

дапаўненне інфармацыі аб узнікненні антрапамарфізму і яго праяве ў казках 

пра жывёл і ў чарадзейных казках. Праведзена супастаўленне народных казак і 

літаратурных казак. Даказана наяўнасць тыпізацыі персанажаў у казках пра 

жывёл і індывідуалізацыя персанажаў у літаратурных творах. Прааналізаваны 

літаратурныя творы з пункту гледжання наяўнасці ў іх нацыянальных рыс, 

сацыяльнага аспекту. Разгледжана эвалюцыя вобразу Бабы Ягі. 

Сістэматызавана і дапоўнена характарыстыка асаблівасцяў антрапамарфізму ў 

казках Х.К. Андэрсана. Праведзена класіфікацыя антрапаморфных персанажаў 

па ступені іх антрапамарфізацыі: частковая, сярэдняя (прамежкавая), поўная. 

Выяўлена два віды поўнай антрапамарфізацыі: першапачатковая (для 

абстрактных паняццяў) і дынамічная (набытая). Уведзены такія паняцці, як 

унутраная і знешняя антрапамарфізацыя, а таксама вылучаны такія віды 

антрапамарфізму, як антрапамарфізм на ўзроўні светабудовы і антрапамарфізм, 

які ўзнікае ў выніку сінекдахі. 

 

 Рэкамендацыі па ўкараненні: Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны 

пры далейшым вывучэнні антрапамарфізму ў літаратуры. Практычная 

значнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў магчымасці іх выкарыстання пры 

чытанні лекцый і правядзенні практычных заняткаў не толькі па 

фалькларыстыцы, але і пры вывучэнні мастацкай літаратуры, у прыватнасці 

літаратурных казак, твораў у жанры фэнтэзі. 

 

 



ABSTRACT 

A) The Volume of the thesis is 69 pages. The text includes an Annex containing 7 

tables. Bibliographic material consists of 75 used sources. 

 

B) Key words: anthropomorphism, animism, totemism, typing, individualization, 

anthropomorphic characters, national characteristics, different degrees of 

anthropomorphization. 

 

C) Objective: to show different stages in the development of anthropomorphism as 

the basis of imagery on the example of folk art (stories about animals and fairy tales) 

and literary works of different genres (literary tales, science fiction, fantasy, etc.) 

  

Methods used: descriptive, comparative-typological, diachronic. 

 

Results and their novelty. Personal achievement of the diploma: building on and 

supplementing the existing information about the origin of anthropomorphism and its 

manifestation in the animal tales and magic tales. A comparison of folk tales and 

literary fairy tales. Typing the characters in fairy tales about animals and 

individualization of characters in literary works were proved. We  analyzed literary 

works from the point of view of the presence of the national features, social aspect. 

The evolution of the image of Baba Yaga was examined.  We systematized and 

supplemented the characteristic features of anthropomorphism in the tales of H. C. 

Andersen. The classification of anthropomorphic characters according to their degree 

of anthropomorphization was done: partial, intermediate, full. Two types of full 

anthropomorphization were identified: the original (for abstract concepts) and 

dynamic (acquired).We introduced such concepts as internal and external 

anthropomorphizing, as well as highlighted these types of anthropomorphism, as 

anthropomorphism at the level of the world order and anthropomorphism, resulting 

from a synecdoche.  

 

Recommendations for implementation. The research Results can be used for further 

study of anthropomorphism in literature. The practical significance of the obtained 

results is the possibility of their use in lectures and practical training not only on 

folklore but also in the study of literature, particularly literary fairy tales, works in the 

fantasy genre. 


