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РЕФЕРАТ 

В дипломной работе 88 страниц, приложение, 32 использованных источ-

ника. 

Ключевые слова: СТИЛЬ, ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА, ПОЛИСЕМИЯ, ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАС-

СИФИКАЦИЯ, СТИЛИСТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ. 

Объект исследования – лексика публицистического стиля. Для анализа 

была выделена группа имен существительных. Авторская картотека содер-

жит 2447 лексем исследуемой группы.  

Основным источником языкового материала является «Стилистический 

словарь публицистики» Г. Я. Солганика (М., 1999). Данный словарь предо-

ставляет возможность разноаспектного описания лексики публицистического 

стиля, ее многоплановой характеристики.  

Цель работы – выявить семантические и функционально-стилистические 

особенности лексики публицистического стиля. 

Задачи работы: 

1) проанализировать особенности публицистического стиля;  

2) составить картотеку лексических единиц;  

3) осуществить семантическую классификацию слов исследуемой груп-

пы; 

4) дать функционально-стилистическую характеристику выделенной 

лексике. 

В работе использован преимущественно описательный метод исследова-

ния, основанный на анализе фактов языка; в ходе описания применялись сле-

дующие приемы: прием лингвистического наблюдения, прием классифика-

ции и систематизации. 

Проведенный нами анализ исследуемой группы слов показывает, что в 

публицистическом стиле речи активно используется общественно-

политическая лексика. Значительную часть публицистической лексики со-

ставляют общелитературные слова и различные термины: и те, и другие в со-

ответствующем контексте могут переосмысливаться и приобретать публици-

стическую окраску. Отдельную группу составляют канцеляризмы, экзотиз-

мы, разговорные и просторечные слова, устаревшие и областные слова.  

Лексика публицистического стиля представляет собой постоянно попол-

няющуюся систему, имеющую специфические особенности и предоставля-

ющие возможность дальнейшего изучения. Такое изучение можно считать 

перспективным. 

  



РЭФЕРАТ 

У дыпломнай працы 88 старонак, дадатак, 32 выкарыстаных крыніцы. 

Ключавыя словы: СТЫЛЬ, ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫ СТЫЛЬ, ЛЕКСІКА-

СЕМАНТЫЧНАЯ ГРУПА, ШМАТЗНАЧНАСЦЬ, ТЭМАТЫЧНАЯ 

КЛАСІФІКАЦЫЯ, СТЫЛІСТЫЧНАЯ МАРКИРОВАНАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання – лексіка публіцыстычнага стылю. Для аналізу была 

выдзелена група назоўнікаў. Аўтарская картатэка змяшчае 2447 лексем.  

Асноўнай крыніцай моўнага матэрыялу з'яўляецца «Стылістычны 

слоўнік публіцыстыкі» Г.Я. Солганіка (М., 1999). Гэты слоўнік дае магчы-

масць разнааспектнага апісання лексікі публіцыстычнага стылю, яе шмат-

планавай характарыстыкі.  

Мэта працы – выявіць семантычныя і функцыянальна-стылістычныя 

асаблівасці лексікі публіцыстычнага стылю. 

Задачы працы: 

1) прааналізаваць асаблівасці публіцыстычнага стылю;  

2) скласці картатэку лексічных адзінак;  

3) ажыццявіць семантычную класіфікацыю слоў доследнай групы; 

4) даць функцыянальна-стылістычную характарыстыку выдзеленай 

лексіцы. 

У рабоце выкарыстаны пераважна апісальны метад даследавання, зас-

наваны на аналізе фактаў мовы; у ходзе апісання прымяняліся наступныя 

прыёмы: прыём лінгвістычнага назірання, прыём класіфікацыі і сістэматыза-

цыі. 

Праведзены намі аналіз доследнай групы слоў паказвае, што ў публіцы-

стычным стылі гаворкі актыўна выкарыстоўваецца грамадска-палітычная 

лексіка. Значную частку публіцыстычнай лексікі складаюць агульналітара-

турные словы і розныя тэрміны: і тыя, і іншыя ў адпаведным кантэксце мо-

гуць пераасэнсоўвацца і набываць публіцыстычную афарбоўку. Асобную 

групу складаюць канцелярызмы, экзатызмы, гутарковыя і прастамоўныя сло-

вы, састарэлыя і абласныя словы.  

Лексіка публіцыстычнага стылю ўяўляе сабой сістэму, якая пастаянна 

папаўняецца і мае спецыфічныя асаблівасці, якія прадстаўляюць магчымасць 

далейшага вывучэння. Такое вывучэнне можна лічыць перспектыўным. 

 

  



ABSTRACT 

Thesis: 88 pages, appendix, 32 sources. 

Key words: STYLE, JOURNALISTIC STYLE, LEXICO-SEMANTIC 

GROUP, POLYSEMY, THEMATIC CLASSIFICATION, STYLISTIC MARK-

ING. 

The object of the research – journalistic style vocabulary. A group of nouns 

was picked out for the analysis. The author’s file information contains 2447 lex-

emes of the studied group. 

The main source of the material under analyses is “The Stylistic Dictionary of 

Publicism” by Solganic G. (M., 1999). This dictionary gives an opportunity for the 

multidimensional description of the journalistic vocabulary and its multi-aspect 

characteristic. 

The purpose of the research – to reveal semantic and functional-stylistic pecu-

liarities of the journalistic style vocabulary. 

The tasks of the work: 

– to analyze the peculiarities of the journalistic style; 

– to compile a file of lexical items; 

– to make a semantic classification of the group of words under study; 

– to give functional and stylistic characteristics of the studied vocabulary. 

A descriptive method, based on the analysis of language facts, was mainly 

used. Also the following methods were used: a language survey method, methods 

of classification and systematization. 

The analysis of the group under study showed that socio-political vocabulary 

is actively used in journalistic style. Literary words and different terms compose 

the main part of the journalistic vocabulary. Both of them can be reviewed and as-

sume publicistic coloring. Bureaucratic words, exotisms, colloquial, archaic and 

regional words make a separate group in the given style. 

Journalistic style vocabulary is a regular widen system with specific peculiari-

ties and gives an opportunity for further research which is considered to be per-

spective. 


