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РЭФЕРАТ 

 

МОЎНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПАДРУЧНІКА 

С. КАСМОВІЧА, Я. КІПЕЛЯ І Я. ТРОСЬКІ 

«ЖЫВЁЛЫ І ІХ ЗНАЧЭННЕ ДЛЯ ЧАЛАВЕКА» (МІНСК,1930) 

 

Структура і аб'ём. Агульны аб’ём 50 машынапісных старонак, спіс 

выкарыстаных крыніц уключае 28 найменняў. 

Ключавыя словы: марфалогія, лексіка, сінтаксіс, гісторыя мовы, 

слоўнік. 

Аб’ект даследвання – выданне «Жывёлы і іх значэнне для чалавека: 

Рабоча-навучальная кніга для 6-га году навучання» (Мінск, 1930). 

Прадмет даследвання – мова выдання «Жывёлы і іх значэнне для 

чалавека: Рабоча-навучальная кніга для 6-га году навучання» (Мінск, 1930). 

Мэта даследвання – выявіць i класiфiкаваць моўныя асаблівасці 

падручніка «Жывёлы і іх значэнне для чалавека: Рабоча-навучальная кніга 

для 6-га году навучання» (Мінск, 1930). 

Метады даследвання: у якасці асноўнага метаду абраны апісальны. 

У працы выкарыстоўвалiся таксама элементы функцыянальна-стылістычнага, 

кантэкстуальнага, лiнгвістычнага i статыстычнага аналізу. 

Актуальнасць выбранай тэмы: актуальнай з’яўляецца праблема 

вывучэння мовы асобных выданняў 1920–30-х гадоў, бо менавіта ў пачатку 

20-х гадоў ХХ ст. краінай быў узняты курс на пашырэнне грамадскіх 

функцый нацыянальных моў, укараненне іх у сферы дзяржаўнага кіравання, 

розныя галіны культурнага жыцця, асветы і навукі. 

Навуковая навізна заключаецца ў увядзенні падручніка «Жывёлы і іх 

значэнне для чалавека: Рабоча-вучэбная кніга для 6-га года навучання» 

(Мінск, 1930) у навуковы ўжытак, што дазволіць больш трывала вывучаць 

гісторыю беларускай мовы 20-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Атрыманыя вынікі. Мова кнігі «Жывёлы і іх значэнне для чалавека: 

Рабоча-навучальная кніга для 6-га года навучання» (Мінск, 1930) насычана 

народнай лексікай, наватворамі словамі, запазычанай лексікай. Сінтаксіс 

выдання «Жывёлы і іх значэнне для чалавека» адпавядае яго прызначэнню – 

школьнае навучанне. 

Практычная значнасць. Матэрыял дыпломнай работы можна 

выкарыстоўваць у навучальным працэсе філалагічнага факультэта пры 

напісанні курсавых работ, рэфератаў па гісторыі беларускай мовы. 

Дыпломная праца напісана самастойна. 



РЕФЕРАТ 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА 

С. КАСМОВИЧА, Е. КИПЕЛЯ И И. ТРОСЬКО 

«ЖИВОТНЫЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (МИНСК, 1930) 

 

Структура и объем. Общий объем 50 машинописных страниц, список 

использованных источников включает 28 наименований. 

Ключевые слова: особенности, морфология, лексика, синтаксис, 

история языка, словарь. 

Объект исследования – издание «Животные и их значение для 

человека: Рабоче-учебная книга для 6-го года обучения» (Минск, 1930). 

Предмет исследования – язык издания издание «Животные и их 

значение для человека: Рабоче-учебная книга для 6-го года обучения» 

(Минск, 1930). 

Цель исследования: выявить и классифицировать языковые 

особенности учебника «Животные и их значение для человека: Рабоче-

учебная книга для 6-го года обучения» (Минск, 1930). 

Методы исследования: В качестве основного метода выбран 

описательный. В работе использовались также элементы функционально-

стилистического, контекстуального, лингвистического и  статистического 

анализа. 

Актуальность избранной темы: актуальной является проблема 

изучения языка отдельных изданий 1920–30-х годов. Ведь именно в начале 

20-х годов ХХ в. в стране был поднят курс на расширение общественных 

функций национальных языков, внедрение их в сфере государственного 

управления, различные отрасли культурной жизни, просвещения и науки. 

Научная новизна заключается в введении учебника «Животные и их 

значение для человека: Рабоче-учебная книга для 6-го года обучения» 

(Минск, 1930) в научный обиход, что позволит более прочно изучать 

историю белоруского языка 20-х годов ХХ века. 

Полученные результаты. Язык книги «Животные и их значение для 

человека: Рабоче-учебное книга для 6-го года обучения» (Минск, 1930) 

насыщен народной лексикой, производными словами, заимствованной 

лексикой. Синтаксис издания «Животные и их значение для человека» 

соответствует его назначению – школьное обучение. 

Практическая значимость. Материал дипломной работы можно 

использовать в учебном процессе филологического факультета при 

написании курсовых работ, рефератов по истории белорусского языка. 

Димломная работа написана самостоятельно. 



ABSTRACT 

 

LANGUAGE FEATURES OF TEXTBOOK BY S. KASMOVICH, 

J. KIPEL AND I. TROSKA “ANIMALS AND THEIR SIGNIFICANCE 

FOR THE PEOPLE” (MINSK, 1930) 

 

Structure and volume. The total volume of 50 typewritten pages, list of 

sources used includes 28 items. 

Keywords: features, morphology, lexicon, syntax, history of language, 

dictionary. 

Object of research – the publication “Animals and their significance for the 

people: Working-textbook for 6-th year of education” (Minsk, 1930). 

Subject of research – language edition of “Animals and their significance 

for the people: Working-textbook for 6-th year of education” (Minsk, 1930). 

The aim of research – the study was to identify and classify the linguistic 

features of the textbook “Animals and their significance for the people: Working-

textbook for 6-th year of education” (Minsk, 1930). 

Research methods: the main method chosen descriptive. In the work are 

used elements of functional and stylistic, contextual, linguistic, and statistical 

analysis as well. 

The relevance of the chosen theme: the urgent problem is learning the 

language special issues of the 1920–30s. It is in the early of the 1920s in the 

country was raised the rate of the expansion of public functions of national 

languages, their introduction in public administration, the different sectors of 

cultural life, education and science. 

Scientific novelty lies in the introduction of the textbook “Animals and their 

significance for the people: Working-textbook for 6-th year of education” (Minsk, 

1930) into scientific use, which will give possibility to study the history of the 

Belarusian language of the 20 century more firmly. 

The results obtained. Language of the book “Animals and their 

significance for the people: Working-textbook for 6-th year of education” (Minsk, 

1930) is saturated popular vocabulary, coin words, borrowed vocabulary. Syntax of 

“Animals and their importance to humans” textbook is consistent with his 

purpose – schooling. 

Practical significance. The material of the thesis can be used in the 

educational process of the philological faculty in writing course works, essays on 

the history of the Belarusian language. 

Diploma thesis written independently. 

 


