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РЕФЕРАТ 

В дипломной работе 50 страниц, 1 приложение, 35 использованных ис-

точников. 

Ключевые слова: ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫК, ЛЕКСИКА, ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРУППА, МОРФЕМНАЯ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ. 

Объект исследования – интернет-лексика. Картотека включает 505 лек-

сических единиц.  

Источник материала – интернет-пространство.  

Цель работы – выявить структурно-семантические особенности лексики 

интернет-языка и особенности ее использования в интернет-пространстве.  

Задачи работы: 

– рассмотреть теоретические аспекты описания интернет-языка;  

– выделить лексические единицы и систематизировать их в картотеке; 

– осуществить грамматическую и семантическую классификацию иссле-

дуемых слов;  

– охарактеризовать структуру лексем исследуемой группы; 

– выявить их функционально-стилистические особенности.  

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.  

Осуществленное нами исследование позволяет утверждать, что язык Ин-

тернета – это особая система со свойственными ей элементами и особенно-

стями. Она характеризуется функционально-стилистической разнородностью 

языковых средств и разнообразием жанров, используемых в различных сфе-

рах общения, представленных в сети. Для языка Интернета свойственна мно-

гогранность, многофункциональность, разнообразие слов, эмоций, знаков. 

Язык Интернета – это язык новой коммуникативной среды, для которой 

свойственна высокая скорoсть oбмена информацией. Мобильность, откры-

тость, свобода словотворчества, взаимодействие устной и письменной форм 

коммуникации, некодифицированность и изменчивость лексического соста-

ва – его важнейшие особенности. 

Лексика Интернета представляет собой довольно многочисленную груп-

пу, внутри которой выделяются различные лексико-семантические подгруп-

пы, активно пополняющиеся новыми единицами. Постоянное обновление 

данного класса слов предоставляет реальную возможность для их дальней-

шего изучения. Такое изучение можно считать перспективным. 

  



РЭФЕРАТ 

У дыпломнай працы 50 старонак, 1 дадатак, 35 скарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: ІНТЭРНЭТ-МОВА, ЛЕКСІКА, ТЭМАТЫЧНАЯ 

ГРУПА, МАРФЕМНАЯ І СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 

СТЫЛІСТЫЧНАЯ МАРКІРАВАНАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання – інтэрнэт-лексіка. Картатэка ўлучае 505 лексічных 

адзінак.  

Крыніца матэрыялу – інтэрнэт-прастора.  

Мэта працы – выявіць структурна-семантычныя асаблівасці лексікі 

інтэрнэт-мовы і асаблівасці яе выкарыстання ў інтэрнэт-прасторы.  

Задачы працы: 

– разгледзець тэарэтычныя аспекты дэскрыпцыі інтэрнэт-мовы;  

– вылучыць лексічныя адзінкі і сістэматызаваць іх у картатэцы; 

– ажыццявіць граматычную і семантычную класіфікацыю доследных 

слоў;  

– ахарактарызаваць структуру лексем доследнай групы; 

– выявіць іх функцыйна-стылістычныя асаблівасці.  

У працы скарыстаны пераважна апісальны метад даследавання, 

заснаваны на аналізе фактаў мовы; падчас апісання ўжываліся наступныя 

прыёмы: прыём лінгвістычнага назірання, прыём класіфікацыі і 

сістэматызацыі. 

Праведзенае намі даследаванне дазваляе сцвярджаць, што мова 

Інтэрнэту – гэта адменная сістэма з уласцівымі ёй элементамі і асаблівасцямі. 

Яна характарызуецца функцыянальна-стылістычнай разнастайнасцю моўных 

сродкаў і разнастайнасцю жанраў, што выкарыстоўваюцца ў розных сферах 

камунікавання, пададзеных у сетцы. Для мовы Інтэрнэту ўласцівая 

шматграннасць, шматфункцыянальнасць, разнастайнасць слоў, эмоцый, 

знакаў.  

Мова Інтэрнэту – гэта мова новага камунікатыўнага асяроддзя, для якога 

ўласцівая высокая хуткасць абмену інфармацыяй. Мабільнасць, адкрытасць, 

воля словатворчасці, узаемадзеянне вуснай і пісьмовай формаў камунікацыі, 

некадыфікаванасць і зменлівасць лексічнага складу – яго найважныя 

асаблівасці. 

Лексіка Інтэрнэту ўяўляе сабою даволі шматлікую групу, усярэдзіне якой 

вылучаюцца розныя лексіка-семантычныя падгрупы, што актыўна 

папаўняюцца новымі адзінкамі. Сістэматычнае аднаўленне дадзенага класа 

слоў падае рэальную магчымасць для іх далейшага вывучэння. Такое 

вывучэнне можна лічыць перспектыўным. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 50 pages, 1 appendix, 35 sources used.  

Key words: INTERNET LANGUAGE, VOCABULARY, THEMATIC 

GROUP, MORPHEMIC AND WORD-BUILDING STRUCTURE, STYLISTIC 

MARKING. 

The subject of the thesis is the Internet vocabulary. The data file contains 505 

lexical units.  

The source of the material is the Internet. 

The purpose of the research is the identification of structural and semantic fea-

tures of the vocabulary of the Internet language and the peculiarities of its use in 

the Internet space. 

The tasks of the thesis are the following: 

– to consider theoretical aspects of the Internet language description; 

– to pick out lexical units and systematize them in the data file; 

– to make grammatical and semantic classification of the words under study; 

– to characterize the structure of the lexemes of the group under study; 

– to reveal functional and stylistic features of the lexemes. 

A descriptive method based on the language facts analysis was mainly used in 

the thesis. Also the following techniques were used: linguistic observation, classi-

fication and systematization. 

The research allows claiming that the Internet language is a special system, 

with its peculiar elements and features. It is characterized by the functional-

stylistic heterogeneity of linguistic means and the variety of genres used in various 

spheres of communication represented in the network. The Internet language is ex-

tremely various and multifunctional. It has got a variety of words, emotions and 

signs. 

The Internet language is the language of new communication. It is character-

ized by high speed of information exchange. Mobility, openness, freedom of word-

making, interaction of oral and written forms of communication are the most im-

portant characteristics of Internet language. Non-codified words and variability of 

the lexical composition are its most important features. 

The vocabulary of the Internet is a rather large group, within which there are 

different lexical and semantic subgroups, actively replenished with new units. 

Constant updating of this class of words provides a real opportunity for their fur-

ther study. This study can be considered promising. 


