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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца складаецца з уводзін, 3 глаў, заключэння, спісу 

выкарыстанай літаратуры, дадаткаў. Агульны аб’ём дыпломнай працы – 60 

старонак. Колькасць выкарыстаных крыніц – 46. 

Ключавыя словы: моладзевая прэса, мова маладзёжнай прэсы, сацыяльна 

абмежаваная лексіка, спецыяльная лексіка, жаргон, слэнг, тэрміны. 

Мэта дыпломнай работы – вылучыць асаблівасці лексікі абмежаванага 

выкарыстання ў беларускіх прынтмедыя для моладзі. 

Аб’ект даследавання –  мова газеты “Знамя юности” і часопіса “Кем 

быть?”. 

Прадмет даследавання – лексіка абмежаванага выкарыстання ў газеце 

“Знамя юности” і часопісе “Кем быть?”. 

Метады даследавання: апісальны, класіфікацыйны, індукцыйны, 

параўнальны. 

Актуальнасць тэмы дыпломнай работы звязана з уплывам газетных 

тэкстаў на светапогляд маладога чалавека, а таксама на фарміраванне яго 

языкавых норм. 

Практычная значнасць – вынікі дыпломнай работы могуць быць 

падмуркам для далейшага вывучэння праблем, звязаных з лексікай 

абмежаванага выкарыстання ў выданнях для моладзі. Матэрыялы дыпломнай 

работы могуць быць выкарыстаны пры выкладанні курса Сучаснай беларускай 

мовы (раздзела “Лексікалогія”), спецкурсаў, на якіх разглядаюцца праблемы 

мовы ў моладзевых выданнях. 

Праца ўяўляе сабой самастойна выкананае даследаванне і мае тэарэтычна-

прыкладны характар. 
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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложения. Общий объем дипломной работы – 

60   страниц. Количество использованных источников – 46. 

Ключевые слова: молодёжная пресса, язык молодёжной прессы, 

социально ограниченная лексика, специальная лексика, жаргонная лексика,  

сленг, термины.  

Цель дипломной работы – выделить особенности лексики ограниченного 

употребления в белорусских изданиях для молодёжи.  

Объект исследования – язык газеты «Знамя юности» и журнала «Кем 

быть?». 

Предмет исследования – лексика ограниченного употребления в газете 

«Знамя юности» и журнале «Кем быть?». 

Методы исследования – описательный, классификационный, 

индукционный, сравнительный. 

Актуальность темы дипломной работы связана с влиянием газетных 

текстов на мировоззрение молодого человека, а также на формирование его 

языковых  норм.  

Практическое значение – результаты дипломной работы могут быть 

основанием для дальнейшего изучения проблем, связанных с лексикой 

ограниченного употребления в изданиях для молодежи. Материалы дипломной 

работы могут быть использованы при преподавании курса Современной 

белорусского языка (разделы "Лексикология"), спецкурсов, на которых 

рассматриваются проблемы языка в молодежных изданиях. 

Работа представляет собой самостоятельно выполненное исследование и 

имеет теоретически-прикладной характер. 
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ABSTRACT 

Thesis consists of an introduction, 3 chapters, conclusion, list of used literature, 

application. The total volume  of the thesis – 60 pages. The number of sources used –  

46. 

The key words: youth press, language of the youth press, socially restricted 

vocabulary, special vocabulary, slang vocabulary, slang, terms. 

The purpose of the thesis is to highlight the peculiarities of the lexicon of 

limited use in Belarusian editions for young people. 

The object of the study is the language of the newspaper "The Banner of 

Youth" and the magazine "Who to be?". 

The subject of the study is the lexicon of limited use in the newspaper "The 

Banner of Youth" and the magazine "Who to be?". 

Methods of research - descriptive, classification, induction, comparative. 

The relevance of the topic of the thesis is connected with the influence of 

newspaper texts on the young man's world view, as well as on the formation of his 

language norms. 

Practical significance - the results of the thesis can be the basis for further 

study of the problems associated with the vocabulary of limited use in publications 

for young people. The materials of the thesis can be used in teaching the course of the 

Modern Belarusian language (sections "Lexicology"), special courses on the 

problems of language in youth publications. 

The work is a self-made research and has a theoretical-practical character. 


