
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дипломной работе  
«Современный школьный жаргон в Беларуси:  

структурно-семантический и функциональный аспекты» 
 

 

Гуляева Варвара Сергеевна 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – 
доцент 

Зуева О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



РЕФЕРАТ 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, 2 глав, за-

ключения, списка использованной литературы и приложения.  

Объем работы – 67 страниц, а также 21 страница приложения. 

Ключевые слова: ШКОЛЬНЫЙ ЖАРГОН, СЛЕНГ, СОЦИОЛЕКТ, 

СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦИЯ,  НОМИНАЦИЯ.  

Объект исследования – жаргон учащихся средних и старших классов г. 

Минска как социальная разновидность русского языка в Беларуси. 

Предмет исследования – семантика, структурно-грамматические черты 

и функциональные особенности лексических единиц, относящихся к жаргону 

минских школьников. 

Цель исследования – выявить семантические, формально- словообразо-

вательные особенности, а также специфику использования номинативных 

единиц, относящихся к школьному жаргону белорусских учащихся, на при-

мере жаргона школьников г. Минска.  

Методология исследования: анкетирование, классификация, аналити-

ческое описание. 

Научная новизна полученных результатов: наблюдение над формаль-

ными особенностями современных слов, установление наиболее продуктив-

ных способов образования жаргонных номинативных единиц, определение 

направлений развития лексического значения слов позволяет увидеть, как 

происходит развитие русского национального языка. 

Результаты исследования: в процессе исследования было уточнено со-

держание понятия «жаргон» применительно к состоянию русской речи нача-

ла ХХI века, проведён структурно-семантический анализ слов и выражений, 

определены способы образования новых лексических единиц и выявлены 

наиболее продуктивные способы, описаны явления современной «нефор-

мальной орфографии», установлены источники пополнения словарного запа-

са минских школьников. 

Область применения: результаты исследования могут быть использо-

ваны в курсах русского языка гуманитарных специальностей вузов Респуб-

лики Беларусь. 

  



РЭФЕРАТ 

Структура работы. Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, 2 глаў, 

заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры і дадаткаў. 

Аб’ём работы – 67 старонак, а таксама 21 старонка дадатку. 

Ключавыя словы: ШКОЛЬНЫ ЖАРГОН, СЛЭНГ, САЦЫЯЛЕКТ, 

СТРУКТУРА, СЕМАНТЫКА, ФУНКЦЫЯ, НАМІНАЦЫЯ.  

Аб’ект даследавання – жаргон навучэнцаў сярэдніх і старэйшых класаў 

устаноў сярэдняй адукацыі г. Мінска як сацыяльная разнавіднасць рускай 

мовы ў Беларусі. 

Прадмет даследавання – семантыка, структурна-граматычныя рысы і 

функцыянальныя асаблівасці лексічных адзінак, якія адносяцца да жаргону 

мінскіх школьнікаў. 

Мэта даследавання – выявіць семантычныя, фармальна- 

словаўтваральныя асаблівасці, а таксама спецыфіку выкарыстання 

намінатыўных адзінак, якія адносяцца да школьнага жаргону беларускіх 

навучэнцаў, на прыкладзе жаргону школьнікаў г. Мінска.  

Метадалогія даследавання: анкетаванне, класіфікацыя, аналітычнае 

апісанне. 

Навуковая навізна атрыманых вынікаў: назіранне над фармальнымі 

асаблівасцямі сучасных слоў, усталяванне найбольш прадуктыўных спосабаў 

утварэння жаргонных намінатыўных адзінак, вызначэнне накірункаў 

развіцця лексічнага значэння слоў дазваляе ўбачыць, як адбываецца развіццё 

рускай нацыянальнай мовы. 

Вынікі даследавання: падчас даследавання быў вызначаны змест 

паняцця «жаргон» у дачыненні да стану рускага маўлення пачатку 

ХХI стагоддзя, праведзены структурна-семантычны аналіз слоў і выразаў; 

былі вызначаны спосабы ўтварэння новых лексічных адзінак і выяўлены 

найбольш прадуктыўныя спосабы; апісаны з’явы сучаснай «нефармальнай 

арфаграфіі», усталяваны крыніцы папаўнення слоўнікавага запасу мінскіх 

школьнікаў.  

Галіна прымянення: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 

курсах рускай мовы гуманітарных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных 

устаноў Рэспублікі Беларусь. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 67 pages, 21 pages of appendix. 

Keywords: SCHOOL JARGON, SLANG, SOCIOLEKT, STRUCTURE, 

SEMANTICS, FUNCTION, NOMINATION. 

The object of the research is the jargon of secondary and high school pupils 

of Minsk as a social kind of the Russian language in Belarus. 

The subject of the research is semantics, structural and grammatical traits 

and functional peculiarities of lexical units related to the jargon of Minsk school-

children. 

The purpose of the research is to identify semantic, derivational and formal 

features of school jargon as well as to reveal the specificity of using jargon nomi-

nations of the Belarusian schoolchildren in terms of the jargon of Minsk school-

children. 

Methods of research: questionnaire, classification, analytical description.  

The scientific novelty of the obtained results: the observation of the formal 

features of modern words, the establishment of the most productive ways of form-

ing slang nominative units, determining the direction of development of the lexical 

meaning of words allow you to see how the development of the Russian national 

language occurs. 

The results of the study: in the process of research, the content of the term 

“jargon” is defined as applied in respect to of Russian speech of the beginning of 

the XXI c.; structural and semantic analysis of jargon words and expressions is car-

ried out; the methods for the formation of new lexical units are determined and the 

most productive methods are revealed; the phenomena of modern “informal 

spelling” are described; vocabulary replenishment source for Minsk schoolchildren 

is dedicated. 

Application area: the results of the research can be used in the Russian lan-

guage courses for humanitarian specialties of higher educational institutions of the 

Republic of Belarus. 

 


