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РЭФЕРАТ 

Аб’ём дыпломнай работы – 50 старонак. Пры напісанні работы было 

выкарыстана 36 крыніц. 

Ключавыя словы: МЕТАФАРА, ВІДЫ МЕТАФАР, ПАРАЎНАННЕ, 

ЭКСПРЭСІЎНАЯ ЛЕКСІКА, ВОБРАЗНАСЦЬ, ФУНКЦЫІ МЕТАФАР, 

НАМІНАТЫЎНАЯ МЕТАФАРА, ГІПЕРБАЛІЧНАЯ МЕТАФАРА. 

Актуальнасць даследавання заключаецца ў неабходнасці разгляду 

метафары з пункту гледжання выконваемых функцый для найбольш поўнага 

і глыбокага разумення сутнасці гэтай моўнай з’явы. 

Аб’ект даследавання – празаічны мастацкі тэкст. 

Мэта работы – прааналізаваць асаблівасці выкарыстання метафар у 

аповесці Уладзіміра Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха” 

Метады даследавання: метад назірання, з дапамогай якога быў 

выбраны матэрыял для лінгвістычнага аналізу; апісальны метад; метад 

кантэкстуальнага аналізу; статыстычны метад. 

Навуковая значнасць атрыманых вынікаў у тым, што праведзены 

аналіз дазволіў вызначыць асноўныя прыметы метафары, яе сутнасць; 

класіфікаваць метафары па функцыянальных крытэрыях, часцінамоўнай 

прыналежнасці і інш.; выявіць стылістычныя асаблівасці функцыянавання 

метафары ў тэксце аповесці. 

Практычная значнасць атрыманых вынікаў: матэрыял можа быць 

выкарыстаны пры вывучэнні беларускай мовы ў школе і ВНУ, пры 

распрацоўцы лекцый, спецкурсаў, спецсемінараў па спецыяльнай лексіцы, 

для складання новых слоўнікаў у лексікаграфіі. 

Галіна прымянення: мовазнаўства, лексікалогія, стылістыка, 

лінгвістыка тэксту. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў. Вынікі дыпломнай работы 

могуць мець значэнне для далейшага даследавання вобразнай сістэмы 

мастацкага тэксту, а таксама ў распрацоўцы ўрокаў для навучэнцаў 

агульнаадукацыйнай школы ці курсаў лекцый для студэнтаў. 

Пацвярджэннем дакладнасці матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

работы могуць з’яўляцца прадстаўленыя спасылкі на выкарыстаныя крыніцы. 

Даследаванне выканана самастойна і без суаўтараў. 

Структура: дыпломная работа складаецца з уводзінаў, двух раздзелаў 

асноўнай часткі, заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры (трыццаці 

шасці крыніц) і дадатка. 

  



РЕФЕРАТ 

Объём дипломной работы – 50 страниц. При написании дипломной 

работы было использованно 36 источников. 

Ключевые слова: МЕТАФОРА, ВИДЫ МЕТАФОРЫ, СРАВНЕНИЕ, 

ЭКСПРЕССИВНАЯ ЛЕКСИКА, ОБРАЗНОСТЬ, ФУНКЦИИ МЕТАФОР, 

НОМИНАТИВНАЯ МЕТАФОРА, ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА. 

Актуальность исследования заключается в необходимости 

рассмотрения метафоры с точки зрения выполняемых функций для наиболее 

полного и глубокого понимания сущности данного языкового явления. 

Объект исследования – прозаический художественный текст. 

Цель работы – проанализировать особенности использования метафор 

в повести Владимира Короткевича “Дикая охота короля Стаха”  

Методы исследования: метод наблюдения, с помощью которого был 

выбран материал для лингвистического анализа; описательный метод; метод 

контекстуального анализа; статистический метод. 

Научная значимость полученных результатов в том, что проведенный 

анализ позволил определить основные признаки метафоры, её сущность; 

классифицировать метафоры по функциональным критериям, 

принадлежности к той или иной части речи и др.; выявить стилистические 

особенности функционирования метафоры в тексте повести. 

Практическая значимость полученных результатов: материал 

может быть использован при изучении белорусского языка в школе и ВУЗе, 

при разработке лекций, спецкурсов, спецсеминаров по специальной лексике, 

для составления новых словарей в лексикографии. 

Область применения: языкознание, лексикология, стилистика, 

лингвистика текста. 

Рекомендации по использованию результатов. Результаты 

дипломной работы могут иметь значение для дальнейшего исследования 

образной системы художественного текста, а также в разработке уроков для 

учащихся общеобразовательной школы или курсов лекций для студентов. 

Подтверждением достоверности материалов и результатов 

дипломной работы могут являться представлены ссылки на использованные 

источники. Исследование выполнено самостоятельно и без соавторов. 

Структура: дипломная работа состоит из введения, двух разделов 

основной части, заключения, списка использованной литературы (тридцати 

шести источников) и приложения.  



SUMMARY 

Volume of the thesis – 50 pages. While working on the thesis 36 sources 

were used. 

The key words: METAPHOR, KINDS OF METAPHORS, 

COMPARISON, EXPRESSIVE VOCABULARY, IMAGERY, FUNCTIONS OF 

METAPHORS, NOMINATIVE METAPHOR, HYPERBOLIC METAPHOR. 

The relevance of the research is in necessity of considering functions of 

metaphor for the full and deep understanding of essence of this language 

phenomenon. 

The object of research – a prosaic literary text. 

The aim of research – to analyze features of metaphor use in the novel 

“Wild hunting of King Stakh” by Vladimir Korotkevich. 

Methods of the research: observation, with the help of which the material 

for our linguistic analysis was chosen; descriptive method; the method of 

contextual analyses; statistical method. 

The scientific significance of the obtained results is in the fact, that the 

analyses performed helped to define the main characteristics of metaphor, its 

essence; to classify metaphors according to functional criteria, belonging to one of 

parts of speech, etc.; to find out stylistic peculiarities of metaphor functioning in 

the text of the novel. 

Practical significance of the obtained results: the material can be used 

while studying Belorussian language at school and at the university, while working 

on the lections, special courses, special seminars on the topic of special lexics, for 

compiling new lexicography dictionaries. 

The area of usage: linguistics, lexicology, stylistics, text linguistics. 

Recommendations on the usage of results. The results of the thesis can be 

used for the further research of imagery system of a literary text, and also while 

making up lessons for school pupils or series of lections for students. 

Validation of materials and thesis results is proved by the links to the 

sources used. The research is made independently without co-authors. 

Structure: thesis is made up of introduction, two units of the main part, 

conclusion, references (36 sources) and attachment. 


