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РЭФЕРАТ 

Ачапоўская Алена Міхайлаўна 
“Вобразна-выяўленчыя сродкі ў паэтычных творах Максіма Танка” 

 
Ключавыя словы: троп, вобразнасць, мнагазначнасць, мова, 

метафара, метафарызацыя, параўнанне. 
 
У дыпломнай працы даследуецца сістэма вобразных сродкаў Максіма 

Танка, значнае месца ў якой займаюць тропы; сістэмна разглядаюцца 
структура, лексіка і ўжыванне параўнанняў і метафар у паэтычных творах 
пісьменніка. 

Навукова-тэарэтычны аспект актуальнасці тэмы абумоўлены 
недастатковай распрацаванасцю ў беларускім мовазнаўстве сістэмы 
вобразных сродкаў, мастацкіх тропаў у мове твораў паэта Максіма Танка, 
майстэрства якога даўно агульнапрызнанае. 

Мэтай дыпломнай працы з’яўляецца правядзенне аналізу метафар і 
параўнанняў у мове твораў Максіма Танка. 

Дасягненне пастаўленай мэты прадугледжвае вырашэнне наступных 
задач: 

- акрэсліць кірункі вывучэння метафары і параўнання ў мовазнаўстве; 
- вызначыць віды параўнанняў і метафар; 
- паказаць адметнасць ужывання вобразна-выяўленчых сродкаў 

мастацкай выразнасці ў творах Максіма Танка; 
- размежаваць і выявіць іх распаўсюджанасць, а таксама, ролю ў 

паэтычных радках аўтара. 
Прадметам даследавання з’яўляюцца метафара і параўнанне ў мове 

твораў вядомага беларускага пісьменніка Максiма Танка. 
Метады даследавання: лінгвістычнае апісанне; кампанентны аналіз; 

прыёмы статыстычнага метаду. 
Структура працы складаецца з уводзін, 4 глаў, заключэння, спіса 

выкарыстанай літаратуры (151 адзінка). 
Агульны аб’ём дыпломнай працы складае 69 старонак, з іх 

55 старонак асноўнага тэксту. 
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РЕФЕРАТ 

Ачаповская Елена Михайловна 
“Образно-изобразительные средства 

в поэтических произведениях Максима Танка” 
 

Ключевые слова: троп, образность, многозначность, язык, метафора, 
метафоризация, сравнение. 

 
В дипломной работе исследуется система образных средств Максима 

Танка, значительное место в которой занимают тропы; системно 
рассматриваются структура, лексика и употребление сравнений и метафор в 
поэтических произведениях писателя. 

Научно-теоретический аспект актуальности темы обусловлен 
недостаточной разработанностью в белорусском языковедении системы 
образных средств, художественных тропов в языке произведений поэта 
Максима Танка, мастерство которого давно общепризнанно. 

Целью дипломной работы является проведение анализа метафор и 
сравнений в языке произведений Максима Танка. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 

- очертить направления изучения метафоры и сравнения в 
языковедении; 

- определить виды сравнений и метафор; 
- показать отличительность употребления образно-изобразительных 

средств художественной выразительности в произведениях Максима Танка; 
- разграничить и выявить их распространённость, а также, роль в 

поэтических строках автора. 
Предметом исследования являются метафора и сравнение в языке 

произведений известного белорусского писателя Максима Танка. 
Методы исследования: лингвистическое описание; компонентный 

анализ; приемы статистического метода. 
Структура работы включает в себя введение, 4 главы, заключение, 

список использованной литературы (151 единица). 
Общий объем дипломной работы составляет 69 страниц, из них 55 

страниц основного текста. 
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ABSTRACT 

Achapovskaya Elena М. 
“Figuratively-visual means in Maxim Tank’s poetry” 

 
Key words: trails, imagery, ambiguity, language, metaphor, metaphorization 

comparison. 
 
Theresearch paper explores the system of Maxim Tank’s figurative means in 

which trails occupy a significant place; vocabulary and the use of simile and 
metaphor in the writer’s poetry are systematically considered.  

Scientific – theoretical aspect of the actuality of the topic is conditioned by 
the insufficient development in the Belarusian linguistic system of figurative 
means and artistic tropes in Maxim Tank’s works, whose language skills have been 
widely recognized. 

The aim of the thesis is to analyze the metaphors and similes in the language 
works of Maxim Tank. 

Achieving this goal involves the following tasks: 
- Outlining the directions of studying metaphors and similes in linguistics; 
- Identifying the types of comparisons and metaphors; 
- Showing the distinctiveness of the figurative use of graphic means of 

artistic expression in the works of Maxim Tank; 
- Identifying and delineating their prevalence, as well as the role of poetry in 

the lines of the author. 
Subject of research is metaphors and similes in the language of a famous 

Belarusian writer Maxim Tank. 
Methods: linguistic description; component analysis; methods of statistical 

method. 
Structure: the work includes an introduction, 4 chapters, conclusion, list of 

references (151 units). 
The total volume of the thesis is 71 pages, including 54 pages of text. 
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