
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 

Кафедра гісторыі беларускай мовы 

 

 

 

 

 

 

 

Анатацыя да дыпломнай работы 

 

ШЫКУЦЬ АЛЁНЫ ВІКТАРАЎНЫ 

 

 

 

ВАЕННАЯ ЛЕКСІКА 
Ў АПОВЕСЦІ В. БЫКАВА «СОТНІКАЎ» 

 

 

 

 

Навуковы кіраўнік : кандыдат філал. навук, дацэнт М.І.Свістунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНСК 

2017 



РЭФЕРАТ 

 

ВАЕННАЯ ЛЕКСІКА Ў АПОВЕСЦІ В. БЫКАВА «СОТНІКАЎ» 
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класіфікацыя ваеннай лексікі, адзінкі ваеннай лексікі, лінгвістычнае 

вывучэнне творчасці В. Быкава, асаблівасці ваеннай лексікі ў творах 

В. Быкава. 

 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца выяўленыя ў аповесці В. Быкава 

«Сотнікаў» адзінкі, якія могуць быць аднесены да ваеннай лексікі. 

Прадмет даследавання – склад і асаблівасці лексіка-семантычных груп 

ваеннай лексікі ў аповесці В. Быкава «Сотнікаў». 

Мэта –даследаваць ваенную лексіку ў аповесці В. Быкава «Сотнікаў» – 

прадвызначыла вырашэнне наступных задач: 

1) вывучыць навуковую літаратуру па дадзенай тэме; 

2) апісаць узнікненне, станаўленне і развіццё ваеннай лексікі ў 

беларускай мове; 

3) разгледзець вывучэнне ваеннай лексікі ў беларускім мовазнаўстве; 

4) скласці спіс і слоўнік ваеннай лексікі на матэрыяле аповесці 

В. Быкава «Сотнікаў»; 

5) класіфікаваць выяўленыя адзінкі паводле лексічнага значэння; 

6) выявіць асаблівасці выкарыстання ваеннай лексікі ў аповесці 

В. Быкава «Сотнікаў». 

У працы выкарыстаны апісальны метад з элементамі статыстычнага, а 

таксама метад суцэльнай выбаркі. 

Асноўныя вывады дыпломнай працы: у выніку праведзенага 

апісання і класіфікацыі ваеннай лексікі ў разглядаемай аповесці В. Быкава 

быў устаноўлены колькасны і якасны склад шасці лексіка-семантычных груп, 

якія ў радзе выпадкаў падзяляюцца на больш дробныя падгрупы, а таксама 

выяўлены асаблівасці іх функцыянавання. Вывучэнне ваеннай лексікі 

аповесці В. Быкава дапамагае глыбей асэнсаваць яе ролю ў творы, якая можа 

быць не толькі намінатыўнай, але і служыць пэўным мастацкім мэтам. 

 



РЕФЕРАТ 

 

ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА В ПОВЕСТИ В. БЫКОВА «СОТНИКОВ» 

 

Ключевые слова: становление и развитие военной лексики, 

классификация военной лексики, единицы военной лексики, лингвистическое 

изучение творчества В. Быкова, особенности военной лексики в 

произведениях В. Быкова. 

 

Объектом исследования являются единицы, которые могут быть 

отнесены к военной лексике. 

Предмет исследования – состав и особенности лексико-семантических 

групп военной лексики в повести В. Быкова «Сотников». 

Цель работы – исследовать военную лексику в повести В. Быкова 

«Сотников» – предопределила решение следующих задач: 

1) изучить научную литературу по данной теме; 

2) описать возникновение, становление и развитие в белорусском языке 

военной лексики; 

3) рассмотреть изучение военной лексики в белорусском языковедении; 

4) сложить список и словарь военной лексики на материале повести 

В. Быкова «Сотников»; 

5) классифицировать выявленные единицы в зависимости от 

лексической значимости; 

6) выявить особенности использования военной лексики в повести 

В. Быкова «Сотников». 

В работе был использован описательный метод с элементами 

статистического, а также метод сплошной выборки. 

Основные выводы дипломной работы: в итоге проведенного 

описания и классификации военной лексики в рассматриваемой повести 

В. Быкова был установлен количественный и качественный состав шести 

лексико-семантических групп, которые в ряде случаев разделяются на более 

мелкие подгруппы, а также выявлены особенности их функционирования. 

Изучение военной лексики повести В. Быкова «Сотников» помогает глубже 

осмыслить ее роль в произведении, которая может быть не только 

номинативной, но и служить определенным художественных целям. 
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Object of research: units that can be assigned to the military vocabulary. 

Subject of research – the composition and characteristics of the lexical-

semantic groups of the military vocabulary in Bykov’s story “Sotnikov”. 

Aim of the work – to explore military vocabulary in the story by V. Bykov 

“Sotnikov”– determined the following tasks:  

1) to study the scientific literature on the subject;  

2) to describe the origin, formation and development of military 

vocabularyin the Belarusian language;  

3) to consider the study of military vocabulary in Belarusian linguistics;  

4to compile a list and a dictionary of military vocabulary based on the story 

by V. Bykov “Sotnikov”; 

5) to classify the identified units depending on the lexical significance;  

6) to study the use of military vocabulary in Bykov’s story “Sotnikov”.  

In this study we used the descriptive method with elements of statistics, as 

well as the method of continuous sampling. 

The main outcomes of the thesis: as a result of the description and 

classification of military lexemic in Bykov’s storythe quantitative and qualitative 

composition of six lexical-semantic groups was defined. In some cases these 

groupsare divided into smaller subgroups, as well as peculiarities of their 

functioning. The study of military vocabulary in V. Bykov story “Sotnikov” helps 

understand its role in the work, which can be not only nominative but also to 

contribute to certain artistic purposes. 

 


