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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы – 62 страницы, 34 использованных источни-

ка. 

Ключевые слова: категория модальности, субъективная модальность, 

средства выражения субъективно-модальных значений, М. А. Булгаков. 

Объект исследования: текст повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». 

Цель работы: выявление особенностей функционирования средств вы-

ражения субъективно-модальных значений в художественном тексте. 

Методы работы: количественный, наблюдение, описание.  

Результаты исследования: Из текста повести М.А. Булгакова «Собачье 

сердце» мы выделили 300 контекстов с примерами выражения субъективной 

модальности. Морфологические средства – это прежде всего междометия и 

частицы. Они усиливают эмоциональность и выразительность высказываний, 

выражают различные значения и оттенки отношения: радость, восхищение, 

сожаление, жалобу, призыв, ужас, страх, предчувствие, осуждение и др. Син-

таксические средства – вводные слова, словосочетания, предложения, встав-

ные конструкции, повторы, риторические вопросы. При помощи вводных и 

вставных конструкций выражаются уверенность-неуверенность, эмоцио-

нальная оценка, отношение говорящего к сообщаемому. При выражении 

субъективно-модальных значений используются такие стилистические сред-

ства, как эпитеты, метафоры, перифразы, сравнения, стилистически и эмоци-

онально-экспрессивно окрашенная лексика, фразеологизмы.  

Практическая значимость работы. Материалы дипломной работы 

можно использовать на лекционных и практических занятиях по русскому 

языку и литературе, при подготовке научных работ, касающихся категории 

модальности, а также творчества М.А. Булгакова. 

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца, 62 старонкі, 34 выкарыстаныя крыніцы.  

Ключавыя словы: КАТЭГОРЫЯ МАДАЛЬНАСЦІ, СУБ’ЕКТЫЎНАЯ 

МАДАЛЬНАСЦЬ, СРОДКІ ВЫРАЖЭННЯ СУБ’ЕКТЫЎНА-МАДАЛЬНЫХ 

ЗНАЧЭННЯЎ,  М.А. БУЛГАКАЎ. 

Аб’ект даследавання: тэкст аповесці М. А. Булгакава «Сабачае сэрца». 

Мэта працы: выяўленне асаблівасцей функцыянавання сродкаў 

выражэння суб'ектыўна-мадальных значэнняў у мастацкім тэксце. 

Метады працы: колькасны, назіранне, апісанне. 

Атрыманыя вынікі. З тэксту аповесці М. А. Булгакава «Сабачае сэрца» 

мы выбралі 300 кантэкстаў з прыкладамі выражэння суб’ектыўнай 

мадальнасці. Марфалагічныя сродкі – гэта перш за ўсё выклічнікі і часціцы. 

Яны ўзмацняюць эмацыянальнасць і выразнасць выказванняў, вызначаюць 

самыя розныя значэнні і адценні адносінаў: радасць, захапленне, шкадаванне, 

скаргу, заклік, жах, страх, прадчуванне, асуджэнне і інш. Сінтаксічныя 

сродкі – пабочныя словы, словазлучэнні, сказы і ўстаўныя канструкцыі, 

паўторы, рытарычныя пытанні. Пры дапамозе пабочных слоў і ўстаўных 

канструкцый выяўляюцца адмаўленне, упэўненасць-няўпэўненасць, 

эмацыянальная ацэнка. Пры выражэнні суб’ектыўна-мадальных значэнняў 

выкарыстоўваюцца такія стылістычныя сродкі, як эпітэты, метафары, 

перыфразы, параўнанні, стылістычна і эмацыянальна-экспрэсіўна 

афарбаваная лексіка, фразеалагізмы. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Матэрыялы дыпломнай працы можна 

выкарыстоўваць на лекцыйных і практычных занятках па рускай мове і 

літаратуры, пры падрыхтоўцы навуковых прац, якія тычацца катэгорыі 

мадальнасці, а таксама творчасці М. А. Булгакава. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 62 pages, 34 sources. 

Key Words: CATEGORY OF MODALITY, SUBJECTIVE MODALITY, 

MEANS OF SUBJECTIVE-MODAL MEANINGS EXPRESSION, М.А. BUL-

GAKOV. 

The object of the research is the text of M. A. Bulgakov’s novel “The 

Heart of a Dog”. 

The purpose of the research is identification of the features of the means 

of subjective-modal meanings expression in a literary text. 

Methods: quantitative method, observation, description. 

Results: from the text of the M.A. Bulgakov’s story “The Heart of a Dog” 

we picked out 300 contexts with the examples of subjective modality expression. 

First of all interjections and particles are morphological means. They strengthen 

the emotionality and expressiveness of statements; express the most varied mean-

ings and connotations of the relationships: joy, admiration, regret, complaint, ap-

peal, horror, fear, apprehension, disapproval, etc. Syntactic means are introductory 

words, phrases, sentences, plug-in structures, repetitions, and rhetorical questions. 

With the help of introductory words and constructions confidence-uncertainty, 

emotional evaluation and speaker-to-message ratio are expressed. When expressing 

subjective-modal meanings, stylistic means are used such as epithets, metaphors, 

paraphrases, comparisons, stylistically and emotionally expressive colored vocabu-

lary, phraseological units. 

Practical significance. The materials of the thesis can be used in lecture and 

practical classes on the Russian language and literature, in the research process on 

the category of modality, as well as M.A. Bulgakov’s creativity. 


