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РЭФЕРАТ 

Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный)                                      

Дарафеевай В.А. 

Реферат к дипломному проекту «Стварэнне віртуальнай прасторы для 

дэмантсрацыі беларускай мовы». 

Объем дипломной записки составляет 56 страниц, 1 приложения и 54 

источника информации.  

 

Пералік асноўных слоў: мова, мастацкі вобраз, ментальнасць, візуальна-

вобразнае ўздзеянне, віртуальная прастора, асаблівасці, этымалогія, сэнсавая 

аснова, беларускія словы, эмацыйны уплыў, візуальныя сродкі, 

экспазіцыйная прастора, свет. 

Тэма дыпломнай працы: «Стварэнне віртуальнай прасторы для 

дэманстрацыі беларускай мовы». 

Аб’ектам даследвання з’яўляюцца вобразныя асаблівасці беларускай 

мовы, асобна ўзятыя беларускія словы, а таксама асаблівасці эмацыйна-

вобразнага ўспрымання наваколля чалавекам і роля мовы ў фарміраванні 

мыслення чалавека. 

Прадмет курсавой працы: даследванне асаблівасцей беларускай мовы і 

магчымасцей іх выразнасці праз разнастайныя візуальна-вобразныя і 

віртуальныя сродкі. 

Мэта: стварэнне сістэмнай мадэлі этапнай падрыхтоўкі чалавека да 

фарміравання ў чалавека вобразнага ўспрымання мовы і асяроддзя. 

 

Задачы дыпломнага праекта: 

- пастаноўка праблемы даследвання; 

- разработка праектнага рашэння на тэарэтычным узроўні;  

- аналіз існуючых і распрацаваных аналагаў праектаў, накіраваных на 

раскрыццё вобразнасці мовы, слоў і іх сэнсавай асновы;  

         - выкананне практычных задач, накіраваных на стварэнне вобразаў 

асобна ўзятых беларускіх слоў, стварэнне віртуальнай прасторы для 

дэманстрацыі гэтых вобразаў;  

- стварэнне прэзентатыўных відэа роліка для перадачы вобразнасці 

беларускіх слоў, на прыкладзе слова “Летуценні”. 
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Пэўны выбар мэт і задач вызначылі метадалогію даследвання, 

заснаваную на сінтэзе вывучэння і аналіза праблемы на тэарэтычным, 

гістарычным і аналагавым узроўнях. 

 

Актульнасць праекта складаецца з новага падыхода да ўзаемасувязей 

языка і ўспрымання наваколля чалавекам.  

 

Навізной праекта з’яўляецца такая асаблівасць, як не навязванне 

беларускай мовы чалавеку, а раскрыццё новага ўспрымання мовы, мовы 

ўвогулле, яе узаемасявязей з жыццём, з успрыманнем чалавекам 

навакольнага свету, з’яў, эмоцый, якія праз словы набываюць яшчэ больш 

яскравую афарбоўку.  

Рэпрэзентатыўная частка праекта складаецца са схематычнайпадачы 

агульнага канцэпта праекта, які быў складзены ў выніку перадпраектных 

дызайн-даследванняў, з шэрагу візуальных вобразаў такіх беларускіх слоў, як 

летуценні,водар, ветразь, агмень і стварэнне віртуальнай экспазіцыйнай 

прасторы і відэароліка для перадачы вобразнай асновы слова “Летуценні”. 

Усе элементы рэпрэзентатыўнай часткі праекта накіраваная на паглыбленне і 

азнакамленне чалавека з сутнасцю і асноўнымі мэтамі праекта, на свайго 

роду падрыхтоўку чадавека да тонкага і нюанснага ўспрымання вобразнасці 

мовы і асобна ўзятых слоў.  

     Дыпломная праца складаецца з: рэферат, уводзіны, чатырох 

раздзелаў, заключэння, спіса літаратуры, прыдадкаў і ўключае ў сябе 78 

старонак. 
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