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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Ключавыя словы: АНАМАСТЫКОН, АНАМАСТЫЧНЫ МЕТАД, 

АНТРАПАНІМІЯ, АНТРАПОНІМ, ПРОЗВІШЧА, СЕМАНТЫЧНАЯ 

МАТЫВАВАНАСЦЬ, АНТРАПАНІМІЧНАЯ НАЗВА, ПРОЗВІШЧНЫ ТЫП, 

ПРОЗВІШЧНАЯ АСНОВА, ПРОЗВІШЧНЫ ФАРМАНТ, 

ПРАДУКТЫЎНАСЦЬ ПРОЗВІШЧНАГА ТЫПУ. 

Мэта магістарскай дысертацыі – правесці комплексны аналіз 

прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета Столінскага раёна 

Брэсцкай вобласці. 

Актуальнасць даследавання вызначаецца тэарэтычнай і практычнай 

значнасцю сістэмнага вывучэння прозвішчаў жыхароў пэўнага рэгіёна, што 

дасць магчымасць атрымаць каштоўныя звесткі пра гісторыю станаўлення і 

развіцця антрапонімаў. 

Аб’ект даследавання: анамастыкон Столінскага раёна Брэсцкай 

вобласці. 

Прадмет даследавання: прозвішчы жыхароў Рамельскага сельскага 

савета. 

Метады даследавання: апісальна-аналітычны, метады этымалагічнага, 

гістарычнага, структурнага і словаўтваральнага аналізу, а таксама метад 

класіфікацыі і метад колькасных падлікаў.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Навуковая навізна дысертацыі 

заключаецца ў тым, што ўпершыню ў беларускім мовазнаўстве праведзены 

комплексны аналіз прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета 

Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. У выніку даследавання акрэслена 

метадалагічная база вывучэння антрапаніміі, на аснове якой праведзены 

лексіка-семантычны аналіз прозвішчаў з улікам семантычнай матываванасці, 

паходжання антрапанімічных назваў; пададзена структурна-

словаўтваральная характарыстыка прозвішчаў, паказаны словаўтваральныя 

асаблівасці антрапонімаў і вызначана прадуктыўнасць прозвішчных тыпаў на 

тэрыторыі Рамельскага сельскага савета Столінскага раёна Брэсцкай 

вобласці.  

Структура і аб’ем даследавання. Дысертацыйнае даследаванне 

складаецца з пераліку ўмоўных абазначэнняў, знакаў і тэрмінаў, агульнай 

характарыстыкі работы, уводзін, трох глаў асноўнай часткі, заключэння, 

спіса выкарыстаных крыніц з улікам публікацый аўтара (3 пазіцыі), дадаткаў 

(6 дадаткаў). 

Агульны аб’ём даследавання – 119 старонак, з якіх тэкст дысертацыі 

займае 77 старонак, спіс выкарыстанай літаратуры – 9, а дадаткі – 33 

старонкі. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Ключевые слова: ОНОМАСТИКОН, ОНОМАСТИЧЕСКИЙ МЕТОД, 

АНТРОПОНИМИЯ, АНТОРОПОНИМ, ФАМИЛИЯ, СЕМАНТИЧЕСКАЯ 

МОТИВИРОВАННОСТЬ, АНТРОПОНИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ, 

ФАМИЛЬНЫЙ ТИП, ФАМИЛЬНАЯ ОСНОВА, ФАМИЛЬНАЙ ФОРМАНТ, 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ФАМИЛЬНОГО ТИПА. 

Цель магистерской диссертации – провести комплексный анализ 

фамилий жителей Ремельского сельского совета Столинского района 

Брестской области. 

Актуальность исследования определяется теоретической и 

практической значимостью системного изучения фамилий конкретного 

региона, что даст возможность получить ценные сведения об истории 

становления и развития антропонимов. 

Объект исследования: ономастикон Столинского района Брестской 

области. 

Предмет исследования: фамилии жителей Ремельского сельского 

совета. 

Методы исследования: описательно-аналитический, методы 

этимологического, исторического, структурного и словообразовательного 

анализа, а также метод классификации и метод количественных подсчётов. 

Полученные результаты и их новизна. Научная новизна диссертации 

заключается в том, что впервые в белорусском языкознании проведен 

комплексный анализ фамилий жителей Ремельского сельского совета 

Столинского района Брестской области. В результате исследования 

обозначена методологическая база, на основе которой проведен лексико-

семантичекий анализ фамилий с учетом семантической мотивированности, 

происхождения антропонимичных названий; дана структурно-

словообразовательная характеристика фамилий, показаны 

словообразовательные особенности антропонимов и определена 

продуктивность фамильных типов на территории Ремельского сельского 

совета Столинского района Брестской области. 

Структура и объем исследования. Диссертационное исследование 

состоит из перечня условных обозначений, символов и терминов, общей 

характеристики работы, введения, трех глав основной части, заключения, 

списка использованных источников с учетом публикаций автора (5 позиций), 

приложений (6 приложений). 

Общий объем исследования – 119 страницы, из которых текст 

диссертации занимает 77 страниц, список использованной литературы – 9, а 

приложения – 33 страницы. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
 

Key words: ONOMASTICON, ONOMASTIC METHOD, 

ANTHROPONYMY, ANTROPONIM, LAST NAME, SEMANTIC 

MOTIVATION, ANTHROPOLOGICAL NAME, FAMILY TYPE, FAMILY 

BASIS, FAMILY FORMANT, THE PRODUCTIVITY OF FAMILY TYPE.  

The purpose of the master thesis: to conduct a complex analysis of the 

names of the inhabitants of the Remel village council of Stolin district, Brest 

region.  

The relevance of the research is determined by theoretical and practical 

importance of a systematic study of names of a particular region, which will give 

the opportunity to obtain valuable information about the history of formation and 

development of anthroponyms.  

The object of the research: name-study of Stolin district, Brest region. 

The subject of the research: family names of residents in Remel village 

council. 

Research methods: descriptive-analytical, methods, etymological, historical 

and structural word-formation analysis, method of classification and method of 

quantitative calculations.  

The obtained results and their novelty. Scientific novelty of the thesis lies 

in the fact that for the first time in Belarusian linguistics there was conducted a 

complex analysis of the names of the inhabitants of the Remel village council of 

Stolin district, Brest region. The study indicated the methodological base on the 

basis of which there was held a lexical semantical analysis of the names taking into 

account the semantic motivation, origin of antroponimic names, there was given 

structural-derivational feature of the names, shown derivational peculiarities of 

anthroponyms and determined the productivity of the family types on the territory 

of the Remel village council of Stolin district, Brest region.  

The structure and scope of the study. Dissertation research consists of a 

list of reference designation, symbols and terminology, General characteristics of 

the work, introduction, three chapters of the main part, conclusion, list of sources 

was used, including publications of the author (5 items), applications (6 

applications).  

The total amount of thesis – 118 pages, of which the text of the degree is 77 

pages, bibliography – 9, and the attachments 32 pages. 

 


