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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца складаецца з уводзін, дзвюх глаў, заключэння, спіса 

выкарыстанай літаратуры і двух дадаткаў. Агульны аб’ём дыпломнай 

працы – 51 старонка. Колькасць выкарыстаных крыніц – 40. 

Ключавыя словы: ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫ ТЭКСТ, НАВАТВОР, 

ЛЕКСІЧНЫ НЕАЛАГІЗМ, СЕМАНТЫЧНЫ НЕАЛАГІЗМ, АКАЗІЯНАЛІЗМ, 

МОЎНЫ ШТАМП, КАНЦЫЛЯРЫЗМ, НАВІЗНА, ВОБРАЗНАСЦЬ, 

ЭКСПРЭСІЎНАСЦЬ, ГАЗЕТА “ЗВЯЗДА”, ГАЗЕТА “НАРОДНАЯ 

ТРЫБУНА”. 

Мэта даследавання – прааналізаваць неалагізмы і моўныя штампы ў   

газетным тэксце. Актуальнасць даследавання вызначаецца спробай 

разглядзець наватворы і моўныя штампы як увасабленне навізны, экспрэсіі і 

псеўдавобразнасці ў публіцыстычных тэкстах. 

Аб’ект даследавання – беларускамоўныя друкаваныя сродкі масавай 

інфармацыі. Прадмет даследавання – наватворы і моўныя штампы, якія былі 

выяўлены ў  публіцыстычных тэкстах. 

Метад даследавання – збор навуковай інфармацыі, класіфікацыя, 

выпадковая выбарка, аналіз, апісальны метад. 

Навізна даследавання: у матэрыялах сучасных друкаваных сродкаў 

масавай інфармацыі (за 2012-2014 гг.) былі выяўлены і прааналізаваны 52 

неалагізмы і больш за 50 моўных штампаў, вызначана ступень іх навізны і 

экспрэсіўнасці. 

Атрыманыя вынікі: наватворы складаюць значную колькасць лексікі 

публіцыстычных тэкстаў; ужыванне неалагізмаў у тэкстах газет абумоўлена 

імклівымі зменамі ў грамадска-палітычным жыцці, неабходнасцю называць 

новыя з’явы і рэчы; неалагізмы ўтвараюцца шляхам семантычнай дэрывацыі, 

запазычання з іншых моў; новыя словы ствараюцца па прадуктыўных 

спосабах словаўтварэння (суфіксальны, прэфіксальны, складанне слоў і 

асноў); аказіянальныя неалагізмы створаны суфіксальным, 

складанасуфіксальным спосабамі, шляхам асноваскладання, абрэвіяцыі; 

аўтарскія неалагізмы паказваюць адносіны аўтара да апісваемых з’яў;  

неалагізмы вылучаюцца сваёй навізной, экспрэсіўнасцю, ацэначнасцю, 

прыцягваюць увагу чытача; выкарыстанне моўных штампаў у газетным 

тэксце павінна расцэньвацца як негатыўная з’ява; моўныя штампы і 

канцылярызмы робяць тэкст сухім, невыразным, неэмацыянальным, 

пазбаўляюць яго сэнсавай дакладнасці; прычыны з’яўлення штампаў у 

газетах − аўтаматызм, нятворчы падыход да стварэння тэксту. 



РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и двух приложений. Общий объем дипломной 

работы – 51 страница. Количество использованных источников – 40. 

Ключевые слова: ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ, 

НОВООБРАЗОВАНИЕ, ЛЕКСИЧЕСКИЙ НЕОЛОГИЗМ, 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ НЕОЛОГИЗМ, ОККАЗИОНАЛИЗМ, РЕЧЕВОЙ 

ШТАМП, КАНЦЕЛЯРИЗМ,  НОВИЗНА, ОБРАЗНОСТЬ, 

ЭКСПРЕССИВНОСТЬ, ГАЗЕТА "ЗВЯЗДА", ГАЗЕТА "НАРОДНАЯ 

ТРЫБУНА". 

Цель исследования – проанализировать неологизмы и речевые 

штампы в  газетном тексте. Актуальность исследования определяется 

попыткой рассмотреть новообразования и речевые штампы как воплощение 

новизны, экспрессии и псевдообразности в публицистических текстах. 

Объект исследования – белорусскоязычные печатные средства 

массовой информации. Предмет исследования – новообразования и речевые 

штампы, которые были выявлены в публицистических текстах.  

Методы исследования − сбор научной информации, классификация, 

случайная выборка, анализ, описательный метод. 

Новизна исследования: в материалах современных печатных средств 

массовой информации (за 2012-2014 гг.) были выявлены и проанализированы 

52 неологизма и более 50 речевых штампов, определена степень их новизны 

и экспрессивности. 

Полученные результаты: новообразования составляют значительное 

количество лексики публицистических текстов; употребление неологизмов в 

текстах газет обусловлено стремительными изменениями в общественно-

политической жизни, необходимостью называть новые явления и предметы; 

неологизмы образуются путем семантической деривации, заимствования из 

других языков; новые слова создаются по продуктивным способам 

словообразования (суффиксальный, префиксальный, сложение слов и основ); 

окказиональные неологизмы образованы суффиксальным, 

сложносуффиксальным способом, путем сложения слов, аббревиации; 

авторские неологизмы показывают отношение автора к описываемым 

явлениям; неологизмы выделяются своей новизной, экспрессивностью, 

оценочностью, привлекают внимание читателя; использование речевых 

штампов в газетном тесте должно расцениваться как негативное явление; 

штампы и канцеляризмы делают текст сухим, невыразительным, 

неэмоциональным, лишают его смысловой точности; причины появления 

штампов в газетах − автоматизм, нетворческий подход к созданию текста. 



ABSTRACT 

Thesis consists of an introduction, two chapters, conclusion, bibliography 

and two appendices. The total volume of the thesis − 51 pages . Number of sources 

used − 40. 

Keywords: JOURNALISTIC TEXT, NEOPLASM, LEXICAL 

NEOLOGISM, SEMANTIC NEOLOGISM, NONCE WORD, LINGUISTIC 

STAMP, KANTSELYARIZM, NOVELTY, IMAGINATIVE, EXPRESSIVITY, 

NEWSPAPER “ZVEZDA”, NEWSPAPER “NARODNAYA TRYBUNA". 

The purpose of the study − to analyze neologisms and linguistic stamps in 

the newspaper text. Relevance of research determined attempt to examine tumors 

and clichés as the epitome of novelty, expression and an imagery in nonfiction 

texts. 

Object of research − Belarusian-language print media. Subject of 

research − neoplasms and linguistic stamps that have been identified in nonfiction 

text.  

Methods of research − collecting scientific information, classification, 

random sampling, analysis, descriptive method. 

The novelty of the research: the materials of modern print media (for 2012-

2014) were identified and analyzed 52 neologisms and more than 50 clichés, 

determined the extent of their novelty and expressiveness. 

Results: lexical feature of journalistic text is to use new words; neoplasms 

constitute a significant amount of vocabulary nonfiction texts; neologism in the 

text of newspapers due to the rapid changes in social and political life, the need to 

call the new phenomenon and objects; neologisms are formed by semantic 

derivation borrowing from other languages; new words are created by productive 

methods of derivation (suffix, prefixing, adding words and foundations); 

occasional neologisms formed suffixed, complex suffix way, by adding the words 

and foundations; author neolagisms shows the author's attitude to describe the 

phenomenon; neologisms are distinguished by their originality, expressiveness, 

evaluation, attract the reader's attention; use of clichés in a journalistic test should 

be regarded as a negative thing; stamps and make the text kantselyarizmy dry, 

expressionless unemotional and deprive it of semantic precision; reasons for the 

emergence of stamps on the pages of newspapers can be considered automatism, 

non-creative approach to creating text. 
 


