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РЕФЕРАТ 

В дипломной работе 51 страница, 1 приложение, 29 использованных ис-

точников. 

Ключевые слова: ОККАЗИОНАЛИЗМ, ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕС-

КИЙ РАЗРЯД, ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА, СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА. 

Объект исследования – окказиональные слова в детской речи.  

Источник материала – «Словарь-тезаурус детской речи» В. К. Харченко 

(М., 2001).  

Картотека включает 376 лексических единиц.  

Цель работы – выявить лексико-грамматические, семантические и слово-

образовательные особенности окказиональных слов, порождаемых в детской 

речи. 

Задачи работы:  

1) обзор специальных научных исследований, посвященных окказиона-

лизмам; 

2) сбор материала и систематизация его в картотеке; 

3) лексико-грамматическая классификация исследуемых единиц; 

4) тематическая классификация окказионализмов; 

5) характеристика способов образования окказиональных слов. 

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 окказио-

нальное словообразование – это особая подсистема языка со свойственными 

ей особенностями. Она характеризуется открытостью, динамичностью, спо-

собностью к обновлению. Такие свойства обеспечивают постоянный иссле-

довательский интерес к изучению ее отдельных элементов. Элементами этой 

подсистемы являются окказиональные слова. Они демонстрируют возможно-

сти и выявляют некоторые закономерности развития словообразовательной 

системы.  

Детские окказионализмы представляют собой довольно многочисленную 

группу слов, внутри которой выделяются различные лексико-грамматические 

и лексико-семантические подгруппы, активно пополняющиеся новыми еди-

ницами. Постоянное обновление данного класса слов предоставляет реаль-

ную возможность для их дальнейшего изучения. Такое изучение можно счи-

тать перспективным. 

 

  



РЭФЕРАТ 

У дыпломнай рабоце 51 старонка, 1 дадатак, 29 выкарыстаных крыніц.  

Ключавыя словы: АКАЗІЯНАЛІЗМ, ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНЫ РАЗ-

РАД, ТЭМАТЫЧНАЯ ГРУПА, СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА.  

Аб’ект даследавання – аказіянальныя словы ў дзіцячым маўленні.  

Крыніца матэрыялаў – «Слоўнік-тэзаўрус дзіцячага маўлення» 

В. К. Харчанка (М., 2001).  

Картатэка ўключае 376 лексічных адзінак.  

Мэта работы – выявіць лексіка-граматычныя, семантычныя і словаўтва-

ральныя асаблівасці аказіянальных слоў, якія ўзнікаюцьу дзіцячым маўленні.  

Задачы работы:  

1) агляд спецыяльных навуковых даследаванняў, якія прысвечаны 

аказіяналізмам;  

2) збор матэрыялу і сістэматызацыя яго ў картатэцы;  

3) лексіка-граматычная класіфікацыя даследуемых адзінак;  

4) тэматычная класіфікацыя аказіяналізмаў;  

5) характарыстыка спосабаў утварэння аказіянальных слоў.  

У рабоце выкарыстаны пераважна апісальны метад даследавання, які 

грунтуецца на аналізе фактаў мовы; у ходзе апісання выкарыстоўваліся 

наступныя прыёмы: прыём лінгвістычнага назірання, прыём класіфікацыі і 

сістэматызацыі.  

Ажыццёўленае намі даследаванне дазваляе сцвярджаць, што аказіяналь-

нае словаўтварэнне – гэта асаблівая падсістэма мовы з уласцівымі ёй 

асаблівасцямі. Такія асаблівасці забяспечваюць пастаянны даследчы інтарэс 

да вывучэння яе асобных элементаў. Элементамі гэтай падсістэмы 

з’яўляюцца аказіянальныя словы. Яны дэманструюць магчымасці і вы-

яўляюць некаторыя заканамернасці развіцця словаўтваральнай сістэмы.  

Дзіцячыя аказіяналізмы прадстаўляюць сабой даволі шматлікую групу 

слоў, унутры якой выдзяляюцца розныя лексіка-граматычныя і лексіка-

семантычныя падгрупы, якія актыўна папаўняюцца новымі адзінкамі. Паста-

яннае аднаўленне дадзенага класа слоў дае рэальную магчымасць для іх да-

лейшага вывучэння. Такоевывучэнне можна лічыць перспектыўным. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 51 pages, 1 application, 29 used sources. 

Keywords: OCCASIONALISM, LEXICAL-GRAMMATICAL CATEGORY, 

THEMATIC GROUP, DERIVATIONAL STRUCTURE. 

The object of the study is occasional words in children's speech. 

The source of the material is "The Dictionary-Thesaurus of Children's Speech" 

by V. K. Harchenko (M., 2001). Card index includes 376 lexical units. 

The purpose of the work is to identify lexical-grammatical, semantic and deri-

vational distinctive features of the occasional words, generated in children's 

speech. 

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

1. To make the review of special scientific research, dedicated to occasional-

isms. 

2. To collect material and systematize it in the card index. 

3. To carry out lexical-grammatical classification of studied units. 

4. To make a thematic classification of occasionalisms. 

5. To characterize the ways of formation of occasionalisms. 

Methods: descriptive research method based on the analysis of the linguistic 

facts; linguistic observation, classification, systematization. 

The research allows to assert that the occasional derivation is a special subsys-

tem of the language with its peculiar characteristics. It's characterized by transpar-

ency, dynamism, ability to update. These properties provide a constant research in-

terest in the study of its individual elements which are occasional words. They 

demonstrate opportunities and identify some patterns of derivational system devel-

opment.  

Children's occasionalisms represent a rather numerous group of words which 

includes a variety of lexical-grammatical, lexical-semantic subgroups actively en-

larged by new elements.  

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

further study which can be considered promising. 


