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РЕФЕРАТ 

В дипломной работе 51 страницы, 37 использованных источников, при-

ложение. 

Ключевые слова: ФРАЗЕОЛОГИЗМ, ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРА-

ЖЕНИЕ, ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ, ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-

КА, СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СЛОВАРИ. 

Цель работы – выявить особенности фразеологизмов, называющих яв-

ления природы (метеонимов).  

Для достижения поставленной цели мы стремились решить следующие 

задачи:  

– изучить теоретический материал по исследуемой проблеме; 

– отобрать из словарей и систематизировать фразеологизмы, называю-

щие явления природы; 

– выявить основные семантические и грамматико-стилистические осо-

бенности фразеологизмов, называющих явления природы; 

– классифицировать фразеологизмы по заданным параметрам; 

– сделать выводы на основе проведенного анализа. 

Объект исследования – фразеологические обороты русского языка, 

называющие явления природы. 

Предмет исследования – семантические и грамматико-стилистические 

особенности фразеологизмов, называющих явления природы (метеонимов). 

Материал исследования – фразеологические единицы, извлеченные из 

фразеологических и толковых словарей. 

Научная новизна заключается в комплексном исследовании семантиче-

ских и грамматико-стилистических характеристик фразеологических оборо-

тов современного русского языка, называющих явления природы (метеони-

мов). 

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что 

аналитическая информация и фактические результаты исследования могут 

быть использованы при дальнейшем изучении фразеологизмов, а также на 

занятиях по лексикологии и стилистике русского языка. 

Методы исследования – метод сплошной выборки при отборе необхо-

димого материала; описательный метод при объяснении и классификации 

исследуемого материала; статистический при анализе частотности использо-

вания фразеологизмов. 

  



РЭФЕРАТ 

У дыпломнай рабоце 51 старонкi, 37 выкарыстаных крыніц, дадатак. 

Ключавыя словы: ФРАЗЕАЛАГІЗМ, ФРАЗЕАЛАГІЧНЫ ВЫРАЗ, З'ЯВЫ 

ПРЫРОДЫ, ГРАМАТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА, СТЫЛІСТЫЧНАЯ 

ХАРАКТАРЫСТЫКА, СЛОЎНІКІ. 

Мэта работы – выявіць асаблівасці фразеалагізмаў, што называюць 

з'явы прыроды (метэонiмаў).  

Для дасягнення пастаўленай мэты мы імкнуліся вырашыць наступныя 

задачы:  

– вывучыць тэарэтычны матэрыял па доследнай праблеме; 

– адабраць са слоўнікаў і сістэматызаваць фразеалагізмы, што называюць 

з'явы прыроды; 

– выявіць асноўныя семантычныя і граматыка-стылістычныя асаблівасці 

фразеалагізмаў, што называюць з'явы прыроды; 

– класіфікаваць фразеалагізмы па зададзеных параметрах; 

– зрабіць высновы на падставе праведзенага аналізу. 

Аб'ект даследавання – фразеалагічныя звароты рускай мовы, што назы-

ваюць з'явы прыроды.  

Прадмет даследавання – семантычныя і граматыка-стылістычныя 

асаблівасці фразеалагізмаў, што называюць з'явы прыроды (метэонiмы). 

Матэрыял даследавання – фразеалагічныя адзінкі, выбраныя з фразеа-

лагічных і тлумачальных слоўнікаў. 

Навуковая навізна складаецца ў комплексным даследаванні семантыч-

ных і граматыка-стылістычных характарыстык фразеалагічных адзінак су-

часнай рускай мовы, што называюць з'явы прыроды (метэонiмаў). 

Практычная значнасць дыпломнай працы палягае ў тым, што 

аналітычная інфармацыя і фактычныя вынікі даследавання могуць быць ска-

рыстаны пры далейшым вывучэнні фразеалагізмаў, а таксама на занятках па 

лексікалогіі і стылістыцы рускай мовы. 

Метады даследавання – метад суцэльнай выбаркі пры адборы патрэб-

нага матэрыялу; апісальны метад пры тлумачэнні класіфікацыі доследнага 

матэрыялу; статыстычны пры аналізе частотнасці выкарыстання фразеа-

лагізмаў. 

 

  



ABSTRACT 

Thesis: 52 pages, 36 sources, an appendix. 

Key words: PHRASEOLOGY, PHRASEOLOGICAL UNIT, NATURAL 

PHENOMENA, GRAMMAR CHARACTERISTICS, STYLISTIC CHARAC-

TERISTICS, DICTIONARIES. 

The object of the research is the phraseological units of the Russian lan-

guage denoting natural phenomena. 

The subject of the research is semantic, grammar and stylistic features of the 

phraseological units denoting natural phenomena (meteonyms). 

The research material is the phraseological units taken by continuous sam-

pling from phraseological and explanatory dictionaries. 

The purpose of the work is to reveal the peculiarities of the phraseological 

units denoting natural phenomena (meteonyms). 

To achieve this goal we sought to solve the following tasks: 

- to study the theoretical material on the problem under study; 

- to pick out from dictionaries and systematize the phraseological units denot-

ing natural phenomena; 

- to identify the main semantic, grammar and stylistic features of the phraseo-

logical units denoting natural phenomena; 

- to classify the phraseological units according to the given parameters; 

- to draw the conclusions based on the analysis. 

The scientific novelty is in the complex study of semantic, grammar and sty-

listic characteristics of the phraseological units denoting natural phenomena (mete-

onyms) in the modern Russian language. 

The practical significance of the thesis is that its analytical information and 

actual results can be used in the further study of phraseological units, as well as in 

the process of teaching Lexicology and Stylistics of the Russian language. 

Research methods: continuous sampling when selecting the necessary mate-

rial; a descriptive method when explaining the classification of the material under 

study; a statistical method when analyzing the frequency of phraseological units 

usage. 

 


