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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, асноўнай часткі, якая 

ўключае ў сябе дзве главы, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. 

Аб’ём дыпломнай работы – 54 старонкi. У тэкст работы ўключаны: 1 табліца 

(Глава 2), 1 схема (Глава 2). Спіс выкарыстаных у дыпломным даследаванні 

навуковых крыніц складаецца з 44 пазіцый.  

Ключавыя словы: жанр, дыялог, беларускае гутарковае маўленне, 

стылізацыя, дыялагічнае адзінства, сродкі сувязі, лексічны паўтор. 

Мэта даследавання – вызначыць і ахарактарызаваць асаблівасці 

дыялогу штодзённага беларускага гутарковага маўлення.  

Аб’ект даследавання – штодзённае гутарковае маўленне. 

Прадмет даследавання – дыялагічныя адзінствы ў запісах жывога 

гутарковага маўлення. Фактычным матэрыялам сталі расшыфраваныя запісы 

штодзённага гутарковага маўлення, змешчаныя ў хрэстаматыйнай частцы 

манаграфіі Т.Р. Рамзы “Беларускае гутарковае маўленне: сучасны стан”. 

Актуальнасць тэмы дыпломнай работы абумоўлена 

нераспрацаванасцю ў беларускім мовазнаўстве пытанняў беларускамоўнага 

штодзённага маўлення, і ў прыватнасці ўласна дыялогу. У прапанаванай 

рабоце дыялог аналізуецца на матэрыяле жывых запісаў.  

Асноўны метад даследавання: апісальны, што грунтуецца на 

назіранні і супастаўленні, з выкарыстаннем прыёмаў абагульнення і 

сістэмнай класіфікацыі. 

Навізна даследавання заключаецца ў тым, што ўпершыню зроблена 

спроба ахарактарызаваць некаторыя асаблівасці дыялогу ў штодзённым 

беларускім гутарковым маўленні.  

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из введения, основной части, включающей в 

себя две главы, заключения, списка использованной литературы. Объем 

дипломной работы – 54 страницы. В текст работы включены: 1 таблица 

(Глава 2), 1 схема (Глава 2). Список использованных в дипломном 

исследовании научных источников состоит из 44 позиций. 

Ключевые слова: жанр, диалог, белорусская разговорная речь, 

стилизация, диалогическое единство, средства связи, лексический повтор. 

Цель исследования – определить и охарактеризовать особенности 

диалога ежедневной белорусской разговорной речи. 

Объект исследования – ежедневная разговорная речь. 

Предмет исследования – диалогические единства в записях живой 

разговорной речи. Фактическим материалом стали расшифрованые записи 

ежедневной разговорной речи, находящиеся в хрестоматийной части 

монографии Т.Р. Рамзы "Белорусская разговорная речь: современное 

состояние”. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена 

неразработанностью в белорусском языкознании вопросов 

белорусскоязычной ежедневной речи, и в частности собственно диалога. В 

предлагаемой работе диалог анализируется на материале живых записей. 

Основной метод исследования: описательный, что базируется на 

наблюдении и сопоставлении, с использованием приемов обобщения и 

системной классификации. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые предпринята 

попытка охарактеризовать некоторые особенности диалога в ежедневной 

белорусской разговорной речи. 



ABSTRACT 

The graduation work consists of an introduction, main part: two chapters, 

conclusion and the list of the cited sources. Total work volume is 54 pages. The 

text of the graduation work includes 1 table (Chapter 2), 1 circuit (Chapter 2). The 

list of cited sources consists of 44 positions. 

Keywords: genre, dialogue, Belarusian conversational speech, stylization, 

dialogical unity, communication facility, lexical repetition. 

The objective of research is to identify and describe the dialogue of daily 

Belarusian conversational speech. 

The object of study is the daily conversational speech. 

The Subject of research is the dialogical unity in the notation of the 

conversational speech. The factual material istranscript the notation of the 

conversational speech, which aresituated in the textbook of the monograph 

T.R. Ramza "Belarusian conversational speech: contemporary state". 

Relevance of the topic of the thesis is due to underdevelopment of the 

Belarusian linguistics issues of Belarusian daily speech, and in particular the actual 

dialogue. In this paper we analyzed the dialogue on the material of live recordings. 

The main method of research: descriptive, which is based on observation 

and comparison, using the methods of synthesis and classification system. 

The novelty of the study is laid in the fact that the first attempt to describe 

some features of dialogue in everyday conversational speech. 


