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РЭФЕРАТ 

Агульны аб’ём дыпломнай работы – 117 с., асноўны тэкст – 61 с., 4 

дадаткі.   

Спіс выкарыстанай літаратуры – 50 крыніц.  

Ключавыя словы: семантычнае поле, ахраматычны каларонім, 

храматычны каларонім, люксонім, эпітэт, метафарычны эпітэт, параўнанне. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца трылогія “На ростанях” і паэма 

“Новая зямля” Якуба Коласа.  

Прадмет даследавання: каларонімы і люксонімы ў мове твораў Якуба 

Коласа. 

У рабоце выкарыстаны пераважна апісальны метад даследавання, які 

заснаваны на аналізе моўных фактаў; у працэсе апісання прымяняліся 

наступныя прыёмы: лінгвістычнае назіранне, класіфікацыя і сістэматызацыя 

матэрыялу, статыстычны і параўнальна-супастаўляльны аналіз. 

Мэта даследавання: даць лексіка-семантычнае і структурна-

граматычнае апісанне каларонімаў і люксонімаў у мастацкіх творах Якуба 

Коласа, вызначыць асаблівасці іх выкарыстання пісьменнікам у мастацкіх 

тэкстах.  

Навізна даследавання. Вылучаны і прааналізваны лексіка-семантычныя 

і структурна-граматычныя асаблівасці каларонімаў і люксонімаў у трылогіі 

“На ростанях” і паэме “Новая зямля”, а таксама, сродкі мастацкай выразнасці, 

у склад якіх уваходзяць каларонімы і люксонімы.    

Актуальнасць дыпломнай працы. Семантычная, лексічная, структурна-

граматычная, выяўленчая характарыстыка каларонімаў адлюстроўвае пэўныя 

фрагменты карціны свету мастака ў пэўны перыяд яго жыцця. Гэта дае 

магчымасць мець больш поўнае ўяўленне пра асаблівасці колерапісу 

письменніка і асаблівасці яго мастацкага сылю.  

Даследаванне дазволіла выявіць асаблівасці колерапісу Якуба Коласа. 

Выбраны фактычны матэрыял можа служыць базай для стварэння слоўніка 

колера- і святлоабазначэння твораў Якуба Коласа.  



ABSTRACT 

 
Thesis volume – 52 pages, 3 tables, 4 enclosures 

Reference list – 26 sources 

Key words – achromatic coloronim, chromatic coloronim, light vocabulary, 

epithet, metaphorical epithet, comparison. 

Object of research – a trilogy “At a Crossroads” and a poem “A new Land” 

by Jakub Kolas. 

Research methods – method of a selected material, research, descriptive and 

statistical methods, method of componential analysis.  

The thesis purpose – to describe coloronims and lyuksonims in Kolas’s 

works, to define their lexical, semantic and grammar peculiarities. To mark the 

peculiarities of artistic expression in Kolas’s works. 

The research has managed to give the full description of color and light 

vocabulary in Kolas’ works, to define the valency, word formation and the 

peculiarities of artistic expression. 

In the course of the work the lexico-semantic and structured-grammar 

analyses were carried out and means of coloronims’ and lyuksonims’ expression 

were defined. 

The relevance of the thesis – Semantic, lexical and grammar characteristics 

of coloronims reflect the peculiarities of the writer’s language and give the reflection 

of certain periods from writer’s life. It gives the opportunity to characterize the light 

vocabulary in Kolas’ books and connect it with his work.  

 


