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РЕФЕРАТ 

В дипломной работе 50 страниц, 4 таблицы, 26 использованных источ-

ников. 

Ключевые слова: МОРФОЛОГИЯ, СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ, СОЮ-

ЗЫ, СТРУКТУРА, ЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ, СТИЛИСТИЧЕСКАЯ МАРКИ-

РОВАННОСТЬ.  

Объектом исследования являются союзы русского языка. Общее количе-

ство исследуемых лексем составляет 407 единиц. 

Основным источником языкового материала является «Толковый сло-

варь служебных частей речи русского языка» Т. Ф. Ефремовой (М., 2004).  

Цель работы – выявить формально-семантические и функционально-

стилистические особенности единиц исследуемой группы. 

Данная цель обусловила следующие задачи: 

1) собрать и систематизировать научный теоретический материал, по-

священный изучению союзов и их особенностей;  

2) выявить дифференциальные признаки союза как части речи и опреде-

лить его место в морфологической системе русского языка; 

3) составить картотеку союзов; 

4) охарактеризовать строение, происхождение и употребление союзов; 

5) определить значение и функции союзов; 

6) выявить системные отношения среди союзов;  

7) описать стилистические особенности союзов. 

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, статистический анализ. 

Проведенное нами исследование показывает, что союзы представляют 

собой достаточно разнородную в структурном, семантическом и стилистиче-

ском отношениях группу слов, однако чрезвычайно важную для процесса 

коммуникации. Функциональная предназначенность союзов – регулярно вы-

ступать как средство синтаксической связи – обусловливает их востребован-

ность как в устной, так и в письменной речи носителей современного русско-

го языка.  

Грамматическое своеобразие союзов, их высокая частотность употребле-

ния, незаменимость при конструировании предложений и текстов, постоян-

ное расширение их состава и достаточно высокий иммиграционный потенци-

ал обусловливают необходимость их дальнейшего изучения. Такое изучение 

можно считать перспективным. 

  



РЭФЕРАТ 

У дыпломнай рабоце 50 старонак, 4 табліцы, 26 выкарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: МАРФАЛОГІЯ, СЛУЖБОВЫЯ ЧАСЦІНЫ МОВЫ, 

ЗЛУЧНІКІ, СТРУКТУРА, ЗНАЧЭННЕ, ФУНКЦЫІ, СТЫЛІСТЫЧНАЯ 

МАРКІРАВАНАСЦЬ.  

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца злучнікі рускай мовы. Агульная 

колькасць лексем для даследавання складае 407 адзінак. 

Асноўнай крыніцай моўнага матэрыялу з’яўляецца «Тлумачальны 

слоўнік службовых часцін мовы рускай мовы» Т. Ф. Яфрэмавай (М., 2004).  

Мэта работы – выявіць фармальна-семантычныя і функцыянальна-

стылістычныя асаблівасці адзінак даследуемай групы.  

Дадзеная мэта абумовіла наступныя задачы:  

1) сабраць і сістэматызаваць навуковы тэарэтычны матэрыял, 

прысвечаны вывучэнню злучнікаў і іх асаблівасцей;  

2) выявіць дыферэнцыяльныя прыкметы злучніка як часціны мовы і 

вызначыць яго месца ў марфалагічнай сістэме рускай мовы;  

3) скласці картатэку злучнікаў;  

4) ахарактарызаваць будову, утварэнне і ўжыванне злучнікаў; 

5) акрэсліць значэнне і функцыі злучнікаў;  

6) выявіць сістэмныя адносіны сярод злучнікаў;  

7) апісаць стылістычныя асаблівасці злучнікаў.  

У рабоце выкарыстаны пераважна апісальны метад даследавання, 

заснаваны на аналізе фактаў мовы; у працэсе апісання прымяняліся 

наступныя прыёмы: прыём лінгвістычнага назірання, прыём класіфікацыі і 

сістэматызацыі, статыстычны аналіз.  

Праведзенае намі даследаванне паказвае, што злучнікі ўяўляюць сабой 

дастаткова разнародную ў структурных, семантычных і стылістычных 

адносінах групу слоў, аднак вельмі важную для працэсу камунікацыі. 

Функцыянальная прызначанасць злучнікаў – регулярна выступаць у якасці 

сродку сінтаксічнай сувязі – абумоўлівае іх запатрабаванасць як у вусным, 

так і ў пісьмовым маўленні носьбітаў сучаснай рускай мовы.  

Граматычная своеасаблівасць злучнікаў, іх высокая частотнасць 

ужывання, незаменнасць пры канструяванні сказаў і тэкстаў, пастаяннае 

пашырэнне іх складу і дастаткова высокі іміграцыйны патэнцыял 

абумоўліваюць неабходнасць іх далейшага вывучэння. Такое вывучэнне 

можна лічыць перспектыўным. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 50 pages, 4 tables, 26sources.  

Key words: MORPHOLOGY, AUXILIARY PARTS OF SPEECH, CON-

JUNCTIONS, STRUCTURE, MEANING, FUNCTIONS, STYLISTIC MARK-

ING. 

The object of the research is the Russian language conjunctions. The total 

number of lexical units is 407. 

The main source of the language material is “Explanatory Dictionary of Auxil-

iary Parts of Speech of the Russian Language” T. F. Efremova (M., 2004). 

The purpose of the work is to reveal formal-semantic and functional-stylistic 

peculiarities of the units of the researched group. 

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

 to study and systematize scientific theoretic material devoted to the study 

of the conjunctions and their peculiarities; 

 to define special features of a conjunction as a part of speech and its place 

in the morphological system of the Russian language; 

 to make up a card-index of the conjunctions; 

 to characterize the structure, origin and usage of the conjunctions; 

 to define the meaning and functions of the conjunctions; 

 to reveal system relationships among the conjunctions; 

 to describe the stylistic features of the conjunctions. 

Descriptive method is mainly used in this work, based on the analyses of cer-

tain language facts; during the description the following methods were used: lin-

guistic observation method; classification and systematization method; stylistic 

analyses. 

Our research shows that conjunctions represent a heterogeneous group of 

words concerning their structural, semantic and stylistic characteristics, and are ex-

tremely important for the process of communication. Functional intention of the 

conjunctions is to be a means of syntactical connection which determines their rel-

evance both in oral and written speech of modern Russian language speakers.  

Grammatical peculiarities of conjunctions, frequency of their usage, indispen-

sability when constructing sentences and texts, constant growth of their composi-

tion and quite high immigration potential determine the necessity of their further 

study. Such a study can be considered perspective. 


