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РЭФЕРАТ 

 

Ключавыя словы: спецыяльная лексіка, тэрмін, тэрміналогія, 

тэрмінасістэма, прафесіяналізм, наменклатура, сінанімія, варыянтнасць, 

дублетнасць, антанімія, полісемія. 

Аб’ект даследавання – беларуская і ўкраінская футбольная тэрміналогія. 

Мэта даследавання – аналіз і параўнанне беларускай і ўкраінскай 

спартыўнай (футбольнай) тэрміналогіі на структурна-граматычным і лексіка-

семантычным узроўнях.  

Метады даследавання – апісальны метад сінхроннага аналізу, 

супастаўляльны. З мэтай выяўлення тэндэнцый і заканамернасцей у сістэме 

тэрмінаўтварэння праводзяцца колькасныя падлікі. 

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў тым, 

што ўпершыню ў беларускай лінгвістыцы адбываецца спроба правядзення 

комплекснага структурна-граматычнага і лексіка-семантычнага аналізу беларускай 

спартыўнай (футбольнай) тэрміналогіі з паралельным вывучэннем і супастаўленнем 

з украінскай спартыўнай (футбольнай) тэрміналогіяй; даюцца рэкамендацыі адносна 

моўнага афармлення і выкарыстання некаторых тэрмінаў. 

Практычная значнасць атрыманых вынікаў. Асноўныя палажэнні і вынікі 

дадзенага даследавання могуць быць выкарыстаны пры складанні рознага тыпу 

слоўнікаў сучаснай беларускай і ўкраінскай моў, у працэсе выкладання беларускай і 

ўкраінскай моў, у тым ліку як замежных. Вынікі даследавання могуць стаць 

матэрыялам для спартыўных журналістаў, шырокага кола спецыялістаў у сферы 

спорту, пры стварэнні дапаможнікаў па фізічным выхаванні і спорце. 

Структура і аб’ём даследавання. Даследаванне складаецца са спіса ўмоўных 

абазначэнняў, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры (58 

пазіцый), спіса публікацый дыпломніка (1 пазіцыя), дадаткаў (5 пазіцый). 

Ілюстрацыйны матэрыял прадстаўлены ў выглядзе 3 табліц і 2 дыяграм. Агульны 

аб’ём працы – 90 старонак, з якіх тэкст дыпломнай работы складае 58 старонак. 

  



ABSTRACT 

 

Key words: special vocabulary, term, terminology, term system, 

professionalism, nomenclature, synonymy, dimorphism, antonymy, polysemy. 

The object of the research is Belarusian and Ukrainian sports terminology. 

Purpose of the research is analysis of Belarusian and Ukrainian sports 

(football) terminology on the structural-grammatical and lexical-semantic levels. 

Methods of the research: descriptive method of synchronous analysis with 

the elements of diachrony, certain tools and techniques of comparative method are 

used. Some quantitative calculations are made in order to determine tendencies and 

conformities to natural laws in the system of terms creation. 

Scientific novelty and value of results received is the fact that for the first 

time in Belarusian linguistics the attempt of comprehensive structural-grammatical 

and lexical-semantic analysis of Belarusian sports (football) terminology with 

simultaneous study and comparison with Ukrainian sports (football) terminology is 

done; the hierarchy of the systematic organization of term is showed; 

recommendations concerning language forming and using of some terms are give. 

Practical significance of the results received: main statements and the 

results of the research can be used in theoretical works on terminology, in the work 

on formation and unification of the sports (football) terminology, in the compiling 

various type of dictionaries of the modern Belarusian and Ukrainian language. The 

materials of the research can be used in the process of teaching Belarusian and 

Ukrainian languages including as foreign languages, also courses of lectures 

associated with the field of sports and physical education. The results of the research 

can become the material for sport journalists, broad circle of experts in the field of 

sports and fans, in the course of compiling textbooks and methodical manuals on the 

physical education and sport. 

The structure and volume of the research. The research consists of the list 

of the conventional signs, the introduction, the three chapters, the conclusion, the 

list of references (58 positions), the list of publications of student working on 

graduation thesis (1 position), the enclosures (5 positions). The illustrative material 

is represented as 3 tables and 2 diagrams. The total volume of the research is 90 

pages of which 58 pages are the text of the degree work. 

Assembled factual material, the analysis of Belarusian and Ukrainian football 

terms, main statements contained in the work are the result of the author's self study, 

based on achievements of the home and foreign linguistics. 

 


