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РЭФЕРАТ 

 

Тэма дыпломнай работы – лексіка-стылістычныя асаблівасці 

беларускага празаічнага тэксту (на матэрыяле беларускіх літаратурных 

казак). 

Аб’ем дыпломнай работы – 55 старонак. Пры напісанні работы было 

выкарыстана 46 крыніц.  

Ключавыя словы: тэкст, аналіз, лексіка-стылістычныя асаблівасці. 

Мэта дыпломнай работы – даследаванне лінгвастылістычнага 

патэнцыялу тэкстаў беларускамоўнай дзіцячай літаратуры. 

Задачы: выявіць лексічныя асаблівасці мастацкіх тэкстаў, адрасаваных 

дзіцячай аўдыторыі, у кантэксце ўзроставых асаблівасцей успрыняцця 

літаратуры; асэнсаваць актуальныя напрамкі даследавання мастацкага 

празаічнага тэксту; апісаць вобразна-выяўленчую сістэму аповесці 

У. Васькова «Дахавік Казік», казкі А. Масла «Пацучок Фэлік падарожнічае» і 

казкі А. Карлюкевіча «Прыгоды Шубуршуна». 

Аб’ект даследавання – казачныя аповесці беларускіх аўтараў: аповесць 

У. Васькова «Дахавік Казік», казка А. Масла «Пацучок Фэлік падарожнічае» 

і казка А. Карлюкевіча «Прыгоды Шубуршуна». 

Прадмет даследавання – лексічныя сродкі стварэння выразнасці ў 

сучасным беларускім празаічным тэксце.  

Метад даследавання: індуктыўны, апісальны, метад суцэльнай выбаркі, 

колькасны метад, метад абагульнення. 

Навуковая значнасць атрыманых вынікаў у тым, што праведзены 

аналіз асаблівасцей выкарыстання моўных адзінак у мастацкім кантэксце 

дазволіў выявіць спецыфіку іх ужывання ў тэкстах беларускай дзіцячай 

літаратуры як неад’емнага элемента нацыянальнага прыгожага пісьменства. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі дыпломнага 

даследавання могуць мець значэнне для далейшай распрацоўкі праблем 

стылістыкі і лінгвістыкі тэксту. 

Пацвярджэннем дакладнасці матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

работы могуць з’яўляцца прадстаўленыя спасылкі на выкарыстаныя крыніцы. 

Даследаванне выканана самастойна і без суаўтараў. 



РЕФЕРАТ 

Тема дипломной работы – лексико-стилистические особенности 

белорусского прозаического текста (на материале белорусских литературных 

сказок). 

Объем дипломной работы – 55 страниц. При написании работы было 

использовано 46 источников.  

Ключевые слова:. текст, анализ, лексико-стилистические особенности. 

Цель дипломной работы – исследование лингвостилистического 

потенциала тестов белорусскоязычной детской литературы.  

Задачи: выявить лексические особенности художественных тестов, 

адресованных детской аудитории, в контексте возрастных особенностей 

восприятия литературы; осмыслить актуальные направления исследования 

художественного прозаического текста; описать образно-изобразительную 

систему повести В. Васькова «Дахавік Казік», сказки Е. Масла «Пацучок 

Фэлік падарожнічае» и сказки А. Карлюкевича «Прыгоды Шубуршуна».  

Объект исследования – сказочные повести белорусских авторов: 

повесть В. Васькова «Дахавик Казик», сказка Е. Масла «Пацучок Фэлик 

путешествует» и сказка А. Карлюкевича «Приключения Шубуршуна». 

Предмет исследования – лексические средства создания 

выразительности в современном белорусском прозаическом тексте.  

Методы исследования: индуктивный, описательный, метод сплошной 

выборки, количественный метод, метод обобщения.  

Научная значимость полученных результатов в том, что проведенный 

анализ особенностей использования языковых единиц в художественном 

тексте позволит выявить специфику их использования в произведениях 

белорусской детской литературы как неотъемлимого элемента национальной 

красивой письменности. 

Рекомендации по использованию итогов работы. Итоги дипломного 

исследования могут иметь значение для дальнейшей разработки проблем 

стилистики и лингвистики текста. 

Подтверждением точности материалов и выводов дипломной работы 

могут быть представленные ссылки на использованные источники. 

Исследование выполнено самостоятельно и без соавторов. 



SUMMARY 

 

The theme of diploma: lexical and stylistic features of Bеlarusian prose text 

(on the material of Belarusian fairytales). 

The diploma paper includes 55 pages. The bibliography includes 46 

sources. 

Keywords: text, analyze, lexical and stylistic features. 

The diploma work aim is the research of lexical and stylistic text potential in 

Belarusian children literature.  

The tasks of research: to find out lexical features of literature texts which 

addressed to children, and taking into consideration age-related features of 

literature perception; to comprehend literature text research directions; describe 

figurative and artistic system of fairytales by Y. Vas’kov’s «Dakhavik Kazik», A. 

Masla’s ‘Patsychok Felik padarozhnichae’, A. Karlyukevich’s ‘Prigodi 

Shybyrshyna’. 

The object of the research: Fairytales of Belarusian writers: Y. Vas’kov’s 

«Dakhavik Kazik», A. Masla’s ‘Patsychok Felik padarozhnichae’, 

A. Karlyukevich’s ‘Prygody Shybyrshyna’. 

Research objective – lexical means of expressions in modern Belarusian 

prose text. 

Methods of research: inductive method, describing method, cooperative 

selection, quantitative method, the method of generalization. 

Scientific significance of results is performed analyze of features language 

units applications in literature context which helps to find out the usage specific in 

Belarusian children literature as essential element of national writing.  

Using results recommendations. The results of this diploma research can be 

significant for further stylistic research and the research in the text theory in 

modern Belarusian language.  

The submitted references on the sources are the confirmation of correctness 

of materials and results.  


