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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы (54 источника) и приложения. Общий объем ди-

пломной работы составляет 206 страниц. Основной текст занимает 53 стра-

ницы, список использованных источников – 4 страницы.  

Ключевые слова: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА, ФУНК-

ЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНТИЧЕСКОЕ МИКРОПОЛЕ БЕЗЛИЧНОСТИ, БЕССУБЪЕКТНОСТЬ, 

ФОРМЫ БЕЗЛИЧНОСТИ, КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ, ИНФИНИТИВ. 

Цель работы – смоделировать функционально-семантические микро-

поля безличности на основе языковых средств, используемых в лирике О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы. 

Актуальность работы обусловлена: 1) необходимостью расширения и 

углубления наших представлений о функционировании языковых единиц, 

организующих функционально-семантическое микрополе безличности; 2) 

разнородностью мнений о  составе конструкций и грамматическом статусе 

основных языковых средств, входящих в функционально-семантическое 

микрополе безличности; 3) отсутствием специальных лингвистических ис-

следований, посвящённых моделированию функционально-семантических 

микрополей безличности на языковом материале, извлеченном из лирических 

произведений О. Мандельштама и Б. Окуджавы. 

Объект исследования – синтаксические конструкции с безличными 

предикатами, представленные в лирике О. Мандельштама и Б. Окуджавы. 

Предмет исследования – средства выражения безличности и форми-

руемые на их основе функционально-семантические микрополя. 

Результаты проведенного исследования: выявлены и описаны ос-

новные типы безличных конструкций, встречающихся в лирике О. Мандель-

штама и Б. Окуджавы; на основе выявленных безличных конструкций смоде-

лированы функционально-семантические микрополя безличности. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в учебной (при изучении курсов «Лингвисти-

ка текста» или «Лингвостилистический анализ текста») и научно-

исследовательской деятельности (при разработке теоретических вопросов, 

связанных с формированием  функционально-семантического микрополя 

безличности в языковой системе и конкретной реализацией его в «языках 

возможных миров»). 

Научная новизна. В работе исследованы функционально-

семантические микрополя безличности, сформированные на основе безлич-

ных конструкций, используемых в лирике О. Мандельштама и Б. Окуджавы; 

выявлены языковые средства, формирующие центр, ближнюю и дальнюю 

периферию данных микрополей. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Дыпломная праца складаецца з уводзінаў, трох частак, заключэння, 

спісу выкарыстанай літаратуры (54 крыніцы) і дадатку. Агульны аб'ём 

дыпломнай працы складае 206 старонак. Асноўны тэкст займае 53 старонкі, 

спіс выкарыстанай літаратуры – 4 старонкі. 

Ключавыя словы: ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЯ ГРАМАТЫКА, 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ, ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-

СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ БЕЗАСАБОВАСЦІ, БЕЗСУБ'ЕКТЫЎНАСЦЬ, 

ФОРМЫ БЕЗАСАБОВАСЦІ, КАТЭГОРЫЯ СТАНУ, ІНФІНІТЫЎ. 

Мэта працы змадэляваць функцыянальна-семантычныя мікрапалі 

безасабовасці на аснове моўных сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў лірыцы 

А. Мандэльштама і Б. Акуджавы; выявіць і апісаць цэнтр, бліжэйшую і 

далейшую перыферыю дадзеных мікрапалей. 

Актуальнасць працы абумоўлена: 1) неабходнасцю пашырэння і 

паглыблення нашых уяўленняў пра функцыянаванне моўных адзінак, якія 

арганізуюць функцыянальна-семантычнае поле безасабовасці; 2) 

разнароднасцю меркаванняў пра склад канструкцый і граматычны статус 

асноўных моўных сродкаў, якія ўваходзяць у функцыянальна-семантычнае 

поле безасабовасці; 3) адсутнасцю спецыяльных лінгвістычных прац, якія 

прысвечаны даследаванню моўных сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў 

паэтычных тэкстах А. Мандэльштама і Б. Акуджавы для выражэння 

семантыкі безсуб'ектыўнасці. 

Аб'ект даследавання – сінтаксічныя канструкцыі з безасабовымі 

прэдыкатамі, прадстаўленыя ў лірыцы А. Мандэльштама і Б. Акуджавы. 

Прадмет даследавання – сродкі выражэння безасабовасці і 

сфарміраваныя на іх аснове функцыянальна-семантычныя мікрапалі. 

Вынікі праведзенага даследавання: выяўленыя і апісаныя тыпы 

безасабовых канструкцый, якія сустракаюцца ў лірыцы А. Мандэльштама і 

Б. Акуджавы; на аснове выяўленых  безасабовых канструкцый змадэляваны 

функцыянальна-семантычныя мікрапалі безасабовасці. 

Практычная значымасць даследавання заключаецца ў магчымасці 

выкарыстання яго вынікаў у вучэбнай ( пры вывучэнні курсаў “Лінгвістыка 

тэксту” ці “Лінгвастылістычны аналіз тэксту”) і навукова-даследчай 

дзейнасці (пры распрацоўцы тэарэтычных і практычных пытанняў, звязаных 

з фарміраваннем функцыянальна-семантычнага мікраполя і канкрэтнай 

рэалізацыяй яго ў “ мовах магчымых светаў”). 

Навуковая навізна. У працы даследаваны функцыянальна-

семантычныя мікрапалі безасабовасці, сфарміраваныя на аснове безасабовых 

канструкцый, якія выкарыстоўваюцца ў лірыцы А. Мандэльштама і Б. 

Акуджавы; выяўленыя і апісаныя моўныя сродкі, якія фарміруюць цэнтр, 

бліжэйшую і далейшую перыферыю дадзеных мікрапалей. 



GENERAL DESCRIPTION OF THE GRADUATE RESERCH 

Thesis: 206 pages, 54 sources, appendix.  

Key words: FUNCTIONAL GRAMMAR, FUNCTIONAL-SEMANTIC 

FIELD, FUNCTIONAL-SEMANTIC MICRO-FIELD OF IMPERSONALITY, 

SUBJECTLESS, IMPERSONAL FORMS, CATEGORY OF STATE WORDS, 

INFINITIVE. 

The purposes of the research are to bring out the parts of the structure of 

the functional-semantic micro-fields of impersonality and to determine the roles of 

impersonal forms in the poetry of O. Mandelstam and B. Okudzhava. 

The significance of the work reflects a) the need to extend and deepen our 

notions on the functioning of the linguistic forms which build the functional-

semantic micro-fields of impersonality; b) the diversity of views on forms and 

functional grammar of the main linguistic instruments, forming the functional-

semantic micro-fields of impersonality; c) the lack of linguistic research on the 

modeling of the functional-semantic micro-fields of impersonality in the poetry of 

O. Mandelstam and B. Okudzhava. 

Object of the research – the syntactic constructions with impersonal predi-

cates, which are shown in the lyrics of O. Mandelstam and B. Okudzhava. 

Subject of the Research – the means of the impersonality, expressed as the 

basis of the functional-semantic fields in the poetry of O. Mandelstam and 

B. Okudzhava. 

Results: recent research in the field of the Functional Grammar are ana-

lyzed; the main types of Impersonal Forms occurred in the poetry of O. Mandel-

stam and B. Okudzhava are identified and described; the role of the functional-

semantic micro-fields of impersonality in forming personal poetry styles of O. 

Mandelstam and B. Okudzhava is determined. 

Practical Significance of the research reflects the opportunity of applying 

its results in the process of studying (within courses “Text Linguistics” or “Lin-

guistic Analysis of Text”) and research activities (working out theoretical and prac-

tical issues of forming the functional-semantic micro-fields of impersonality in the 

Linguistic System and its realization in the “Languages of Possible World”). 

Scientific significance. In the framework of this Graduate Work the func-

tional-semantic micro-fields of impersonality are modeled on the basis of the Im-

personal Forms, presented in the poetry of O. Mandelstam and B. Okudzhava; all 

language instruments, forming center, near and far peripheries of these micro-

fields are identified. 


