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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Ключавыя словы: СТАРАБЕЛАРУСКАЯ МОВА, ВАЙСКОВАЯ ЛЕКСІКА, 

ЗАПАЗЫЧАННІ, ПАЛАНІЗМЫ, АСВАЕННЕ, ПОМНІКІ ПІСЬМЕНСТВА, 

СЕМАНТЫКА, СЕМАНТЫЧНЫ АБ’ЁМ, ДЭРЫВАЦЫЙНЫЯ ЗМЕНЫ, 

ФУНКЦЫЯНАВАННЕ. 

Мэта працы: вызначэнне колькаснага і якаснага характару дэрывацыйных 

змен пры запазычванні польскіх лексем старабеларускай мовай. 

Актуальнасць працы: прыклад узаемнага ўплыву старабеларускай і польскай 

моў дапаможа глыбей раскрыць саму з’яву запазычвання ў сітуацыі 

блізкароднасных моў, бо яна характарызуецца паступовым заціраннем моўных 

уплываў і далейшай немажлівасцю матывавання слоў. 

Аб’ект даследавання: паланізмы старабеларускай вайсковай лексікі. 

Прадмет даследавання: дэрывацыйныя змены і функцыянаванне паланізмаў 

старабеларускай вайсковай лексікі да і пасля іх запазычвання. 

Вынікі і іх навізна: даследаваны характар змены семантычнага аб’ёму 

паланізмаў вайсковай лексікі старабеларускай мовы пры іх запазычванні.  

Структура і аб’ём дысертацыі: агульная характарыстыка працы, уводзіны, 

тры часткі, заключэнне, спіс выкарыстанай літаратуры (74 найменні, 7 

старонак). Агульны аб’ём дысертацыі складае 58 старонак, у тым ліку асноўны 

тэкст – 46 старонак. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: СТАРОБЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК, ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА, 

ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПОЛОНИЗМЫ, ОСВОЕНИЕ, ПАМЯТНИКИ 

ПИСЬМЕННОСТИ, СЕМАНТИКА, СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ, 

ДЕРИВАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. 

Цель работы: определение количественного и качественного характера 

деривационных изменений при заимствовании польских лексем 

старобелорусским языком. 

Актуальность работы: пример взаимного влияния старобелорусского и 

польского языков поможет глубже раскрыть само явление заимствования в 

ситуации близкородственных языков, так как оно характеризуется размыванием 

языковых влияний и дальнейшей невозможностью мотивирования слов. 

Объект исследования: полонизмы старобелорусской военной лексики. 

Предмет исследования: деривационные изменения и функционирование 

полонизмов старобелорусской военной лексики до и после их заимствования. 

Результаты и их новизна: исследован характер изменения семантического 

объёма полонизмов военной лексики старобелорусского язык при их 

заимствовании. 

Структура и объём диссертации: общая характеристика работы, введение, три 

раздела, заключение, список использованной литературы (74 наименования, 7 

страниц). Общий объём диссертации – 58 страниц, в том числе основной текст 

– 46 страниц. 
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SUMMARY 

Keywords: OLD BELARUSIAN LANGUAGE, MILITARY VOCABULARY, 

LOAN WORDS, POLONISMS, ASSIMILATION, MONUMENTS OF A 

WRITTEN LANGUAGE, SEMANTICS, SEMANTIC VOLUME, 

DERIVATIONAL CHANGES, FUNCTIONING. 

The purpose of the research: determination of the quantitative and qualitative 

nature of derivational changes in the borrowing of Polish lexemes by the Old 

Belarusian language. 

The relevance of the research: an example of the mutual influence of Old 

Belarusian and Polish languages will help to reveal the phenomenon of borrowing in 

a situation of closely related languages more deeply, as it is characterized by the 

erosion of linguistic influences and the further impossibility of motivating words. 

The object of the research: polonisms of the Old Belarusian military vocabulary. 

The subject of the research: derivational changes and the functioning of polonizms 

of the old Belarusian military vocabulary before and after their borrowing. 

The scientific novelty: the character of the change in the semantic volume of the 

polonisms of the military vocabulary of the Old Belarusian language is studied under 

their borrowing. 

Thesis: summary, introduction, three chapters, conclusion, list of the literature (74 

names, 7 pages). Research overall volume is 58 pages, including the main text which 

is 46 pages. 

 


