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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 56 стр., 2 главы, 39 источников, 1 приложение. 

Ключевые слова: ФРАЗЕОЛОГИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА, 

СПОРТИВНЫЙ ДИСКУРС, ИДИОМА, ИДИОМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ, 

ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, КЛАССИФИКАЦИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, СПОРТИВНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

Объект исследования: фразеологические единицы, образованные от 

спортивных терминов и профессионализмов. 

Цель исследования заключается в выявлении лингвостилистических 

особенностей фразеологических единиц, образованных от спортивных 

терминов и профессионализмов.  

Методы исследования: теоретический анализ литературы по теме 

исследования, синтез, описательный метод, метод сплошной выборки, 

контекстуально-семантический анализ, статистическая обработка материала.  

Полученные результаты и их новизна. В работе были представлены 

лингвостилистические особенности фразеологических единиц, образованных от 

спортивных терминов и профессионализмов, как особого пласта изучения 

фразеологии, а также представлены основные источники возникновения и 

создания спортивных фразеологических единиц. В связи с тем, что сфера 

спорта активно развивается, появляются новые фразеологизмы, которые 

влияют на язык. Таким образом, научная новизна исследования состоит в 

обновлении, расширении и углублении представления, сложившейся в 

лингвистической теории, фразеологизмов спортивной сферы. 

Практическая значимость исследования и область применения. 

Исследование заключается в том, что его результаты, а также приложения 

могут быть использованы в качестве практического материала на занятиях в 

рамках преподавания таких дисциплин как лексикология, стилистика, 

литературоведение, теория и практика перевода, а также данная работа будет 

полезна для дальнейшего изучения не только спортивной фразеологии, но и 

общей фразеологии. Настоящая работа является самостоятельным 

исследованием, достоверность результатов которого подтверждается научно 

обоснованной методикой исследования. 
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SUMMARY 

 

Diploma project 56 pp., 2 chapters, 39 sources, 1 applic.  

Keywords: PHRASEOLOGY, PHRASEOLOGICAL UNIT, SPORT 

DISCURSE, IDIOM, IDIOMATIC EXPRESSION, FEATURES OF 

PHRASEOLOGY, CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGY, SPORT 

PHRASEOLOGY. 

The object of the study: phraseological units derived from sport terms and 

professionalisms. 

The aim of the research is to identify the linguistic peculiarities of phraseological 

units derived from sport terms and professionalisms. 

 Methods used in the research: theoretical analysis of literature on the topic of 

research, synthesis, descriptive method, method of continuous sampling, contextual-

semantic analysis, statistical processing of material. 

The results obtained and their novelty. There were presented the main features 

of phraseological units, formed from sport terms and professionalisms, as a special 

layer of studying phraseology and also the main sources of the origin and formation 

of sport phraseological units. Due to the fact that the sport sphere is actively 

developing new phraseological units appear that affect the language. Thus, the 

scientific novelty of the research consists on the renewal, expansion and deepening of 

the representation of the phraseological units in sport sphere that has developed in the 

linguistic theory. 

The practical value of the research and spheres of application. The research 

can be used as an active material in the classroom as part of the teaching of such 

disciplines as lexicology, stylistics, literary study, theory and practice of translation. 

This project will be useful also for further study not only of sport phraseology, but of 

general phraseology. This research is an independent study, the results’ validity of 

which is confirmed by the scientifically grounded research technique. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа 56 с., 2 дыяг., 39 крыніц, 1 дадатак. 

Ключавыя словы: ФРАЗЕАЛОГІЯ, ФРАЗЕАЛАГІЧНАЯ АДЗІНКА, 

СПАРТЫЎНЫ ДЫСКУРС, ІДЫЕМА, ІДЫЕМАТЫЧНЫ ВЫРАЗ, 

АСАБЛІВАСЦІ ФРАЗЕАЛАГІЧНЫХ АДЗІНАК, КЛАСІФІКАЦЫЯ 

ФРАЗЕАЛАГІЧНЫХ АДЗІНАК, СПАРТЫЎНАЯ ФРАЗЕАЛОГІЯ. 

Аб’ект даследвання: фразеалагічныя адзінкі, утвораныя ад спартыўных 

тэрмінаў і прафесіяналізмаў.  

Мэта даследавання заключаецца ў выяўленні лінгвастылістычных 

асаблівасцяў фразеалагічных адзінак, утвораных ад спартыўных тэрмінаў і 

прафесіяналізмаў. 

Метады даследвання: тэарэтычны аналіз літаратуры па тэме даследавання, 

сінтэз, апісальны метад, метад суцэльнай выбаркі, кантэкстуальна-семантычны 

аналіз, статыстычная апрацоўка матэрыялу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы былі прадстаўлены асноўныя 

асаблівасці фразеалагічных адзінак, утвораных ад спартыўных тэрмінаў і 

прафесіяналізмаў, як асаблівага пласта вывучэння фразеалогіі. Прадстаўлены 

асноўныя крыніцы ўзнікнення і стварэння спартыўных фразеалагічных адзінак. 

У сувязі з тым, што  спартыўная сфера актыўна развіваецца, з'яўляюцца новыя 

фразеалагізмы, якія ўплываюць на мову. Такім чынам, навуковая навізна 

даследавання складаецца ў абнаўленні, пашырэнні і паглыбленні 

прадстаўлення, якая склалася ў лінгвістычнай тэорыі, фразеалягізмаў 

спартыўнай сферы. 

Практычная значнасць даследавання і вобласць прымянення.  

Даследавання заключаецца ў тым, што яго вынікі могуць быць 

выкарыстаны ў якасці дыдактычнага матэрыялу на занятках у рамках 

выкладання такіх дысцыплін як лексікалогія, стылістыка, 

літаратуразнаўства, тэорыя і практыка перакладу. Дадзеная праца таксама 

будзе карысна для далейшага вывучэння не толькі спартыўнай 

фразеалогіі, але і агульнай фразеалогіі. Сапраўдная праца з'яўляецца 

самастойным даследаваннем, дакладнасць вынікаў якога пацвярджаецца 

навуковай абгрунтаванай методыкай даследавання.  

 

 

 

 


