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Актуальнасць тэмы: вывучэнне шляхоў і спосабаў пранікнення 

іншамоўных запазычанняў у беларускую мову належыць да адных з 

важнейшых задач сённяшняга беларускага мовазнаўства, актуалізуецца 

няспынным працэсам запазычвання іншамоўнай лексікі на сучасным этапе, 

патрэбамі далейшай пашпартызацыі і лексікаграфічнай апрацоўкі такіх 

адзінак. 

Мэта працы – даследаваць на матэрыяле мастацкіх тэкстаў беларускіх 

пісьменнікаў ХХ – пачатку ХХІ ст. іншамоўныя запазычанні з пункту 

гледжання аднясення іх да варварызмаў і экзатызмаў. 

Дасягненне пастаўленай мэты патрабуе вырашэння наступных задач: 

 выявіць у мастацкіх творах беларускіх пісьменнікаў варварызмы і 

экзатызмы; 

 прааналізаваць навуковую літаратуру, прысвечаную вывучэнню 

іншамоўных запазычанняў у беларускай мове; 

 вылучыць лексіка-тэматычныя групы экзатызмаў і варварызмаў. 

Аб’ектам даследавання выступаюць іншамоўныя запазычанні, 

адаптаваныя і неадаптаваныя да лексіка-граматычных і фанетыка-

арфаграфічных асаблівасцей беларускай мовы. 

Прадметам даследавання з’яўляецца ідыястылявая спецыфіка спосабаў 

уключэння і функцый варварызмаў і экзатызмаў у мове паэтычных твораў 

беларускіх пісьменнікаў. 

Агульны аб’ём дыпломнай работы: дыпломная работа складаецца з 

уступа, агульнай характарыстыкі працы, раздзелаў, заключэння, 

бібліяграфічнага спіса (49 пазіцый), які ўключае спіс крыніц моўнага 

матэрыялу (13 пазіцый), спіс публікацый аўтара дыпломнай работы 

(3 пазіцыі), дадатак (дадатак А – стылістычная памета, дадатак Б – індэкс 

фактычнага матэрыялу). 
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Актуальность темы: изучение путей и способов проникновения 

иноязычных заимствований в белорусский язык принадлежит к одним из 

важнейших задач сегодняшнего белорусского языкознания, актуализируется 

непрерывным процессом заимствования иноязычной лексики на 

современном этапе, потребностями дальнейшей паспортизации и 

лексикографической обработки таких единиц. 

Цель работы – исследовать на материале художественных текстов 

ХХ – начала ХХI в. белорусских писателей иноязычные заимствования с 

точки зрения отнесения их к заимствованной лексике.  

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:  

 выявить в художественных произведениях белорусских писателей 

экзотизмы и варваризмы;  

 проанализировать научную литературу, посвященную изучению 

иноязычных заимствований в белорусском языке;  

 выделить лексико-тематические группы экзотизмов и варваризмов. 

 Объектом исследования выступают иноязычные заимствования, 

адаптированные и неадаптированные лексико-грамматические и фонетико-

орфографические особенности белорусского языка. 

 Предметом исследования является идиостилистическая специфика 

способов включения и функций заимствованной лексики в языке 

поэтических произведений белорусских писателей. 

 Общий объем дипломной работы: дипломная работа состоит из 

вступления, общей характеристики работы, 3 разделов, заключения, 

библиографического списка (49 позиций), который включает список 

источников языкового материала (13 позиций), список публикаций автора 

дипломной работы (3 позиции), дополнение (приложение А - стилистическая 

помета, приложение Б – перечень экзотизмов). 



ABSTRACT 
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The total volume of the diploma thesis consists of an introduction, a general 

description of the work, 3 sections,  conclusion, references (49 items), which 

includes a list of references of language material (13 items), list of publications of 

the author of the thesis (3 items), supplement (Appendix A - stylistic litter, 

Appendix B - list of exoticisms). 

The relevance of research: the study of ways and methods of penetration of 

foreign borrowings into Belarusian belongs to one of the most important tasks of 

today's Belarusian linguistics and is determined by the process of borrowing 

foreign vocabulary at the present stage, the needs for further certification and 

lexicographic processing of such units. 

Purpose of research is to investigate on the material of literary texts of the 

20th - early 21st century  Belarusian writers borrowings from other languages from 

the point of view of their attribution to borrowed lexicon.  

Achieving this goal requires the following tasks:  

 to identify in the works of Belarusian writers exoticisms and barbarisms; 

 to analyze research literature devoted to the study of foreign language 

borrowings in the Belarusian language;  

 to identify the lexical-thematic groups of exoticisms and barbarisms. 

Object of research is foreign borrowings, adapted and unadapted lexica-

grammatical and phonetic-spelling features of the Belarusian language.  

Subject of research is the idiostylistic specificity of the methods of inclusion 

and functions of the borrowed vocabulary in the language of the poetic works of 

Belarusian writers. 


