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РЕФЕРАТ 

дипломной работы Чиркова Н.Е. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НЕЙМИНГА СТАДИОНОВ  В 

АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ЭРГОНИМОВ АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ, РОССИИ) 

 

Дипломная работа включает 56 страниц, 3 приложения и основана на  27 

источниках. 

Ключевые слова: ЭРГОНИМЫ, ОНИМЫ, ОНОМАСТИКА, 

СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, НЕЙМИНГ.  

Целью дипломной работы является исследование структурно-

грамматических и лексико-семантических особенностей названий стадионов 

России, Германии, Англии.  

Объектом исследования являются названия англоязычных, 

немецкоязычных и русскоязычных  названий стадионов, предметом – их 

происхождение, а также способы и средства номинации.  

В работе применялись методы синхронного исследования: 

сопоставительный, структурный, статистический, описательный. 

Научная новизна данной работы определяется вовлечением в оборот 

ономастического материала, который не изучался отечественными 

лингвистами, а также сопоставительным ракурсом исследования специфики 

номинации стадионов в русском, английском и немецком языках. 

Теоретическая значимость состоит в разработке единой схемы 

комплексного лингвистического анализа объектов одной сферы  в нескольких 

языках.  

Практическая ценность работы состоит в возможности применения 

общих положений работы и классификации названий стадионов в дальнейшем 

исследовании проблем искусственной номинации и нейминга. Результаты 

работы могут также использоваться как практическое пособие при изложении 

курсов ономастики и теории номинации в вузе. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования 

из источников сопровождаются ссылками на их авторов. 
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подпись студента 

 

  



РЭФЕРАТ 

дыпломнай працы Чыркова М.Я. 

 

ЛІНГВІСТЫЧНЫ АСПЕКТ НЭЙМІНГУ СТАДЫЁНАЎ У 

АНГЛІЙСКАЙ, НЯМЕЦКАЙ І РУСКАЙ МОВАХ НА МАТЭРЫЯЛЕ 

ЭРГОНИМОВ АНГЛІІ, ГЕРМАНІІ, РАСІІ 

 

Дыпломная праца ўключае 54 старонкі, 3 дадатка і заснавана на 27 

крыніцах.  

Ключавыя словы: ЭРГОНІМЫ, ОНІМЫ, АНАМАСТЫКА, 

СТРУКТУРНА-ГРАМАТЫЧНЫ АНАЛІЗ, ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНЫ 

АНАЛІЗ, НЭЙМІНГ.  

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследаванне структурна-

граматычных і лексіка-семантычных асаблівасцей назваў стадыёнаў Расіі, 

Германіі, Англіі.  

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца назвы англамоўных, 

нямецкамоўных і рускамоўных назваў стадыёнаў, прадметам – іх 

паходжанне, а таксама спосабы і сродкі намінацыі.  

У працы выкарыстаны метады сінхроннага даследавання: 

супастаўляльны, структурны, статыстычны, апісальны. 

Навуковая навізна дадзенай працы вызначаецца ўцягваннем у абарот 

анамастычнага матэрыялу, які не вывучаўся айчыннымі лінгвістамі, а таксама 

супастаўяльным ракурсам даследавання спецыфікі намінацыі стадыёнаў у 

рускай, англійскай і нямецкай мовах. 

Тэарэтычная значнасць палягае ў распрацоўцы адзінай схемы 

комплекснага лінгвістычнага аналізу аб'ектаў адной сферы ў некалькіх мовах. 

Практычная значнасць працы палягае ў магчымасці прымянення 

агульных палажэнняў працы і класіфікацыі назваў стадыёнаў у далейшых 

даследаваннях праблем штучнай намінацыі і нэймінгу. Вынікі працы могуць 

таксама выкарыстоўвацца як практычны дапаможнік пры выкладанні курсаў 

анамастыкі і тэорыі намінацыі ў ВНУ. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна 

і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследнага працэсу, а ўсе запазычанні з 

літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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подпіс студэнта 

  



SUMMARY 
of the diploma paper submitted by Chyrkou M.Y. 

 

LINGUISTIC ASPECT OF NAMING STADIUMS IN ENGLISH, GERMAN, 

AND RUSSIAN  

(IN ERGONYMS OF ENGLAND, GERMANY, RUSSIA) 

 

Diploma paper includes 56 pages, 3 appendices; it is  based on 27 sources. 

Keywords: ERGONYMS, ONYMS, ONOMASTICS, STRUCTURAL-

GRAMMATICAL ANALYSIS, LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS, NAMING.  

The aim of the thesis is to study the structural, grammatical, lexical and 

semantic features of the names of stadiums in Russia, Germany, England. 

The object of the research is the names of English, German and Russian  

stadiums, the subject is their origin, as well as the methods and means of nomination. 

Methods of synchronous research were used in the work: comparative, 

structural, statistical, descriptive. 

The scientific novelty of this work is determined by the involvement in the 

turnover of onomastic material that has not been studied by Russian linguists, as 

well as a comparative perspective studying of the specifics of naming stadiums in 

Russian, English and German. 

The theoretical significance lies in the development of a single scheme for 

the complex linguistic analysis of objects describing one sphere in several 

languages. 

The practical value of this work lies in the possibility of applying the general 

provisions and the classification of names in further researches of the problems of 

artificial nomination and naming. The results can also be used as a practical guide 

as a presentation course of onomastics and naming theory in the university. 

The author of the paper confirms that the material correctly and objectively 

reflects the state of the investigated process and all borrowed theoretical, 

methodological and methodical concepts from literature and other sources are 

accompanied by links to their authors. 
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