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РЭФЕРАТ 

 

Колькасць старонак дыпломнай работы – 57 

Колькасць выкарыстаных бібліяграфічных крыніц – 50 

 

Ключавыя словы:  фразеалагізм, парэмія, фразеалагізм лацінскага 

паходжання, запазычанне, фразеалагічная калька, фразеалагічная паўкалька. 

Аб’ект даследавання ў дыпломнай рабоце – фразеалагізмы лацінскага 

паходжання ў беларускай мове. 

Прадмет даследавання – семантычна-граматычныя і стылістычныя 

асаблівасці беларускіх фразеалагізмаў лацінскага паходжання.  

Мэта дыпломнай работы – комплекснае даследаванне фразеалагізмаў 

лацінскага паходжання ў беларускай мове. 

У дыпломнай рабоце вызначана месца фразеалагічнай калькі ў аспекце 

запазычанняў з лацінскай мовы і ахарактарызавана спецыфіка саставу 

лацінскіх калек і паўкалек у беларускай мове, здзейснены комплексны аналіз 

лацінскіх фразеалагічных калек і паўкалек з пазіцыі існуючых у лінгвістыцы 

фразеалагічных класіфікацый, у сувязі з чым беларускія фразеалагізмы 

лацінскага паходжання ахарактарызаваны згодна з іх семантычнымі, 

марфалагічнымі, сінтаксічнымі і стылістычнымі асаблівасцямі, а таксама 

прааналізаваны іх кампанентны склад. 

Метадалогія і метады даследавання абумоўлены аб’ектам 

даследавання і спецыфікай матэрыялу, а таксама мэтай і задачамі працы. 

Вядучымі метадамі даследавання сталі наступныя: апісальны метад, метады 

семантычнага, кампанентнага, этымалагічнага аналізу, прыёмы статыстыкі і 

сістэмнай класіфікацыі.  

Практычная значнасць дыпломнай работы заключаецца ў тым, што 

асноўныя палажэнні, вынікі і сістэматызаваны фактычны матэрыял могуць 

быць выкарыстаны: 1) пры далейшай распрацоўцы праблем і пытанняў 

беларускай фразеалогіі, 2) пры выкладанні курсаў «Сучасная беларуская 

мова», «Лацінская мова» ў ВНУ, 3) на факультатыўных занятках у сярэдніх 

навучальных установах рэспублікі, паколькі такі матэрыял фарміруе ў вучняў 

цікавасць і павагу як да роднага слова, так і да сусветнай культурнай 

спадчыны. 



РЕФЕРАТ 

 

Количество страниц дипломной работы – 57 

Количество использованных библиографических источников – 50 

 

Ключевые слова:  фразеологизм, паремия, фразеологизм латинского 

происхождения, заимствование, фразеологическая калька, фразеологическая 

полукалька. 

Объект исследования в дипломной работе – фразеологизмы 

латинского происхождения в белорусском языке. 

Предмет исследования – семантико-грамматические и стилистические 

особенности белорусских фразеологизмов латинского происхождения.  

Цель дипломной работы – комплексное исследование фразеологизмов 

латинского происхождения в белорусском языке. 

В дипломной работе определено место фразеологической кальки в 

аспекте заимствований с латинского языка и охарактеризована специфика 

состава латинских калек и полукалек в белорусском языке, совершен 

комплексный анализ латинских фразеологических калек и полукалек с 

позиции существующих в лингвистике фразеологических классификаций, в 

связи с чем белорусские фразеологизмы латинского происхождения 

охарактеризованы согласно их семантическим, морфологическим, 

синтаксическим и стилистическим особенностям, а также проанализирован 

их компонентный состав. 

Методология и методы исследования обусловлены объектом 

исследования и спецификой материала, а также целью и задачами работы. 

Ведущими методами исследования стали следующие: описательный метод, 

методы семантического, компонентного, этимологического анализа, приёмы 

статистики и системной классификации.  

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что 

основные положения, выводы и систематизированный фактический материал 

могут быть использованы: 1) при дальнейшей разработке проблем и вопросов 

белорусской фразеологии, 2) в преподавании курсов «Современный 

белорусский язык», «Латинский язык» в ВУЗах, 3) на факультативных 

занятиях в средних учебных заведениях республики, поскольку такой 

материал формирует у учащихся интерес и уважение как к родному слову, 

так и к мировому культурному наследию. 



SUMMARY 

 

Thesis length – 57 

The number of used sources – 50 

Keywords: phraseological unit, proverbs, Latin phraseological unit, borrowing, 

phraseological calque, phraseological half-calque.  

The research object of the thesis – Latin phraseological units in the Belarusian 

language. 

The research subject – semantic-grammatical and stylistic features of Belarusian 

phraseological units of Latin origin. 

The thesis objective – comprehensive analysis of Latin phraseological units in the 

Belarusian language. 

The thesis defines the place of phraseological calque in the aspect of borrowing 

from the Latin language and characterizes the composition specificity of Latin 

calques and half-calques in the Belarusian language. We conducted comprehensive 

analysis of Latin phraseological calques and half-calques from the position of 

existing in linguistics phraseological unit classifications, thereby the Belarusian 

phraseological units of Latin origin are characterized according to their semantic, 

morphological, syntactic and stylistic features, and also we analyzed their 

composition.  

Methodology and research methods are defined by the research object and the 

specific nature of the material, as well as the objective and aims of the thesis. The 

main research methods are following: the descriptive method, the method of 

semantic, component, etymological analysis, methods of statistics and systematic 

classification. 

The practical value of the thesis is that the main provisions, conclusions and 

systematized factual material can be used: 1) in the further development of issues 

and questions of Belarusian phraseology, 2) in teaching courses Modern Belarusian 

language, Latin in universities, 3) in the elective classes in the republic secondary 

schools, as this information provokes in students interest and respect for the mother 

tongue and the world cultural heritage. 


