
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дипломной работе  
«Диалектизмы в прозе о жизни донских казаков  

(на материале произведений М. Шолохова и Ф. Крюкова)» 
 

 

Фурман Карина Александровна 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – 
доцент 

Махонь С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



РЕФЕРАТ 

Структура работы. Дипломная работа «Диалектизмы в прозе о жизни 

донскиx казаков (на материале произведений М. Шолоxова и Ф. Крюкова) » 

состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литера-

туры. Объем работы составляет 51 страницу. Работа включает 5 рисунков, 2 

таблицы. Список использованной литературы содержит 35 использованных 

источника. 

Ключевые слова: диалектология, диалектизмы, фонетические диалек-

тизмы, морфологические диалектизмы, лексические диалектизмы, синтакси-

ческие диалектизмы, тематические группы диалектизмов, донской говор, 

сравнительный анализ диалектизмов. 

Объект исследования – донской говор как один из диалектов русского 

языка.  

Матeриалом для анализа послужили примеры, полученные из художе-

ственной литерaтуры («Донские рассказы» М. А. Шолохова и рассказы 

Ф. Д. Кpюкова). 

Цель работы заключается в сравнении диалектизмов в «Донских расска-

зах» М.А. Шолохова и рассказах Ф. Д. Крюкова. 

Задачи работы: 

1) Изучить понятие диалектизмов как чaсти языковой структуры;  

2) Определить виды диалектизмов в «Донских рассказах» 

М. А. Шолoхова и рассказах Ф. Д. Крюкова;  

3) Срaвнить роль и специфику диалектизмов в авторском повествовании 

и речи персонажей в рассказах М. А. Шолохова и Ф. Д. Крюкова; 

Для решения поставленных задaч были использованы следующие мето-

ды: oписательный метод, метод лингвистического анализа, метод классифи-

кации, метoд интерпретации. 

Проведенный нами анализ показывает, что диалектные особенности го-

вора донских казаков, отраженного в «Донских рассказах» М. А. Шолохова и 

в рассказаx Ф. Д. Крюкова, проявились на всех уровнях языка. Нами были 

выявлены фонетические, морфологические, синтаксические и лексические 

особенности данного диалекта. 

  



РЭФЕРАТ 

Структура працы. Дыпломная праца «Дыялектызмы ў прозе пра жыццё 

данскіx казакоў (на матэрыяле твораў М.Шолаxава і Ф.Крукава)» складаецца 

з уводзінаў, трох глаў, заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры. Аб'ём 

працы складае 51 старонку. Праца ўключае 5 малюнкаў, 2 табліцы. Спіс вы-

карыстанай літаратуры ўтрымлівае 35 пазіцый. 

Ключавыя словы: дыялекталогія, дыялектызмы, фанетычныя дыялек-

тызмы, марфалагічныя дыялектызмы, лексічныя дыялектызмы, сінтаксічныя 

дыялектызмы, тэматычныя групы дыялектызмаў, данская гаворка, 

параўнальны аналіз дыялектызмаў. 

Аб'ект даследавання – данская гаворка як адзін з дыялектаў рускай мо-

вы.  

Матэрыялам для аналізу паслужылі прыклады, атрыманыя з мастацкай 

літарaтуры («Данскія апавяданні» М. А. Шолахава і апавяданні Ф. Д. Кpука-

ва). 

Мэта дадзенай працы зaключаецца ў параўнанні дыялектызмаў у 

«Данскіх апавяданнях» М. А. Шолахава і апавяданнях Ф. Д. Крукава. 

Задачы працы: 

1) Вывучыць паняцце дыялектызмаў як часткі моўнай структуры;  

2) Вызначыць віды дыялектызмаў у «Данскіх апавяданнях» 

М. А. Шолахава і апавяданнях Ф. Д. Крукава; 

3) Параўнаць ролю і спецыфіку дыялектызмаў у аўтарскім апавяданні і ў 

гаворцы персанажаў у апавяданнях М. А. Шолахава і Ф. Д. Крукава; 

Для вырашэння пастаўленых задaч былі выкарыстаны наступныя мета-

ды:  

апісальны метад, метад лінгвістычнага аналізу, метад класіфікацыі, ме-

тад інтэрпрэтацыі. 

Праведзены намі аналіз паказвае, што дыялектныя асаблівасці гаворкі 

данскіх казакоў, адлюстраваныя ў «Данскіх апавяданнях» М. А. Шолахава і ў 

апавяданнях Ф. Д. Крукава, праявіліся на ўсіх узроўнях мовы. Намі былі вы-

яўлены фанетычныя, марфалагічныя, сінтаксічныя і лексічныя асаблівасці 

дадзенага дыялекту. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 51 pages, 5 pictures, 2 tables, 35 sources. 

Keywords: DIALECTOLOGY, DIALECTICISM, PHONETIC 

DIALECTICISM, MORPHOLOGICAL DIALECTICISM, LEXICAL 

DIALECTICISM, SYNTACTIC DIALECTICISM, THEMATIC GROUPS OF 

DIALECTICISMS, DON DIALECT, COMPARATIVE ANALYSIS OF 

DIALECTICISMS. 

The research object  is the Don dialect as one of the dialects of the Russian 

language. 

The material for the analysis is the examples picked out from the literature 

("The Don Stories" by M.A Sholokhov and F.D Kryukov’s stories). 

The purpose of the work is to compare the dialecticisms in "The Don Sto-

ries" by M. A Sholokhov and F. D. Kryukov’s stories.  

To achieve this purpose we have sought to solve the following tasks: 

1) to consider the concept of dialecticism as a part of the language structure; 

2) to identify the types of dialecticisms in " The Don Stories" by M. A. Sholo-

khov and the stories by  F. D. Kryukov; 

3) to compare the role and specificity of dialecticisms in the authors’ narra-

tions and the characters’ speech in M.A. Sholokhov’s and F. D. Kryukov’s stories. 

The following methods were used: descriptive, linguistic analysis, classifica-

tion, interpretation. 

The analysis demonstrates that the dialectal features of the Don Cossacks’ 

speech shown in "The Don Stories" by M.A. Sholokhov and in the stories by  

F. D. Kryukov exsist at all levels of the language. So we have identified phonetic, 

morphological, syntactic and lexical features of this dialect. 


