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РЭФЕРАТ  

 

У дыпломнай рабоце  66 старонак,  40 выкарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: фразеалогія, фразеалагізм, структурна-семантычныя 

групы фразеалагізмаў, сістэмныя адносіны ў фразеалогіі, сінанімія, антанімія. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца беларускія фразеалагізмы, 

прадстаўленыя тэкстамі, эксцэрпіраванымі з “Фразеалагічнага слоўніка 

беларускай мовы”: ў 2 тамах І. Я. Лепешава ( Мн, 1993). 

Прадмет даследавання – фразеалагізмы з семантыкай “вобраз 

чалавека” ў беларускай мове. 

Мэта работы: ажыццявіць комплекснае апісанне фразеалагізмаў, якія 

характарызуюць чалавека, у беларускай фразеалогіі, зрабіць іх структурна-

семантычную рубрыкацыю, выявіць і прааналізаваць фразеалагізмы, якія 

характарызуюць якасці і паводзіны чалавека, а таксама апісаць сістэмныя 

адносіны фразеалагізмаў дадзенага тэматычнага пласту. 

У рабоце выкарыстаны пераважна апісальны метад даследавання, які 

асноўваецца на аналізе моўных фактаў; у працэсе апісання прымяняліся 

наступныя прыёмы: прыём лінгвістычнага назірання, прыём класіфікацыі і 

сістэматызацыі, статыстычны і параўнальна-супастаўляльны. 

У дыпломнай рабоце разгледжана праблема фразеалагізмаў з пункту 

погляду іх вывучэння і апісання ў сучасным мовазнаўстве, а таксама 

адлюстраванне ў лексікаграфічных крыніцах. 

Як сведчыць праведзенае намі даследаванне, фразеалагізмы з 

семантыкай “вобраз чалавека” дастаткова пашыраныя ў корпусе беларускіх 

фразеалагізмаў. Фактычны матэрыял складае 675 адзінак. Іх структурна-

граматычная характарыстыка ўвогуле адпавядае фразеалагізмам, якія 

бытуюць з беларускай мовы, але яны маюць і шэраг асаблівасцей. 

Структурна-семантычная разнастайнасць, ацэначны ампанент значэння 

і шматлікасць у агульным складзе фразеалагічных адзінак прадвызначаюць 

перспектыўнасць далейшых даследаванняў фразеалагізмаў семантычнага поля 

“вобраз чалавека” ў беларускай лінгвістыцы. 

  

  



ABSTRACT 

In the thesis of 66 pages, 40 used sources. 

Keywords: phraseology, the phraseological unit, structural-semantic groups 

of phraseological units, the system relations in phraseology, a synonimy, an 

antonymy. 

Object of research are the Belarusian phraseological units presented by texts, 

ekstserpirovany from "The phraseological dictionary of the Belarusian language": in 

I. Ya. Lepeshev's 2 volumes (Mn, 1993). 

Object of research - phraseological units with semantics "an image of the 

person" in the Belarusian language. 

Work purpose: to carry out the complex description of the phraseological units 

characterizing the person, in the Belarusian phraseology, to carry out their structural-

semantic rubrications, to analyse the phraseological units characterizing qualities 

and behavior of the person, and also to describe the system relations of 

phraseological units of this thematic field. 

In work mainly descriptive method of research which is based on the analysis 

of the language facts is used; in the course of the description the following receptions 

were applied: reception of linguistic supervision, classification and systematization 

reception, statistical and comparative and comparative. 

In the thesis the problem of phraseological units from the point of view of 

their studying and the description in modern linguistics, and also reflection in 

lexicographic sources is considered. 

As the research conducted by us, phraseological units with semantics "an 

image of the person" testifies are rather expanded in the case of the Belarusian 

phraseological units. The actual material makes 706 units. Their structural-

grammatical characteristic corresponds to phraseological units which occur in the 

Belarusian language, but they have also a number of features. 

A structural-semantic variety, estimated component of value and large number 

in the general structure of phraseological units predetermine prospects of further 

researches of phraseological units of the semantic field "image of the person" in the 

Belarusian linguistics. 

 


