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РЕФЕРАТ 

 

Ключевые слова: экспрессивность, экспрессивный глагол, неочевидная 

семантика, психолингвистика, ассоциативный эксперимент, словацкий язык, 

русский язык. 

Объект исследования: экспрессивные глаголы с неочевидной 

семантикой.  

Предмет исследования: значение, этимология экспрессивных  глаголов, 

особенности ассоциативного восприятия их носителями языка. 

Цель работы: установить закономерности образования и 

функционирования группы экспрессивных глаголов словацкого и русского 

языков. 

В теоретической части работы представлен обзор научной литературы 

по теме исследования, рассмотрены трактовки различными языковедами 

понятия «экспрессивность», очерчены границы понятия «экспрессивный 

глагол с неочевидной семантикой», определены критерии отбора и анализа 

материала исследования, рассмотрены способы деривации экспрессивных 

глаголов. В практической части работы дан краткий обзор ассоциативных 

словарей, описаны и проанализированы результаты проведенных 

психолингвистических экспериментов. 

В результате исследования выявлены особенности восприятия 

экспрессивных глаголов с неочевидной семантикой носителями русского и 

словацкого языков. 

Актуальность работы заключается в ее новизне: ранее подобные 

словацкие и русские экспрессивные глаголы не были  проанализированы, а 

также не проводились такие психолингвистические эксперименты. 

Автор: Лисовская Елизавета Александровна.  

Учебное заведение: Белорусский государственный университет, 

филологический факультет, кафедра теоретического и славянского 

языкознания. 

Тип работы: диплом. 

Тема работы: Экспрессивные глаголы с неочевидной семантикой в 

словацком и русском языках. 

Объем: 71 страница, 56 использованных источников, 42 

использованных материала, 8 таблиц, 3 приложения. 

Научный руководитель: Норман Б.Ю. 

Количество страниц дипломной работы: 56 с. 

Год презентации: 2018 

 



РЭФЕРАТ 

 

Ключавыя словы: экспрэсіўнасць, экспрэсіўны дзеяслоў, невідавочная 

семантыка, псіхалінгвістыка, асацыятыўны эксперымент, славацкая мова, 

руская мова.  

Аб'ект даследавання: экспрэсіўныя дзеясловы з невідавочнай 

семантыкай.  

Прадмет даследавання: значэнне, этымалогія экспрэсіўных дзеясловаў, 

асаблівасці асацыятыўнага ўспрымання іх носьбітамі мовы.  

Мэта працы: усталяваць заканамернасці стварэння і функцыянавання 

групы экспрэсіўных дзеясловаў славацкай і рускай моў.  

У тэарэтычнай частцы работы прадстаўлены агляд навуковай 

літаратуры па тэме даследавання, разгледжаны трактоўкі рознымі 

мовазнаўцамі паняцця «экспрэсіўнасць», акрэслены межы паняцця 

«экспрэсіўны дзеяслоў з невідавочнай семантыкай», вызначаны крытэрыі 

адбору і аналізу матэрыялу даследавання, разгледжаны спосабы дэрывацыі 

экспрэсіўных дзеясловаў. У практычнай частцы работы дадзены кароткі 

агляд асацыятыўных слоўнікаў, апісаны і прааналізаваны вынікі праведзеных 

псіхалінгвістычных эксперыментаў.  

У выніку даследавання выяўлены асаблівасці ўспрымання 

экспрэссіўных дзеясловаў з невідавочнай семантыкай носьбітамі рускай і 

славацкай моў.  

Актуальнасць работы – у яе навізне: раней падобныя славацкія і рускія 

экспрэсіўныя дзеясловы не былі прааналізаваны, а таксама не праводзіліся 

такія псіхалінгвістычныя эксперыменты. 

Аўтар: Лісоўская Лізавета Аляксандраўна.  

Навучальная ўстанова: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны 

факультэт, кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства.  

Тып працы: дыплом.  

Тэма працы: экспрэсіўныя дзеясловы з невідавочнай семантыкай у сла-

вацкай і рускай мовах.  

Аб'ём: 71 старонка, 56 выкарыстаных крыніц, 42 выкарыстаныя 

матэрыялы, 8 табліц, 3 дадаткі.  

Навуковы кіраўнік: Норман Б.Ю.  

Колькасць старонак дыпломнай працы: 56 с.  

Год прэзентацыі: 2018 
  



SUMMАRY 

 

Key words: expressiveness, expressive verb, unobvious semantics, 

psycholinguistics, associative experiment, Slovak language, Russian language. 

Object of investigation: expressive verbs with non-obvious semantics. 

The subject of the study: the meaning, etymology of expressive verbs, 

features of associative perception by native speakers. 

The purpose of the work: to establish the patterns of formation and 

functioning of a group of expressive verbs of the Slovak and Russian languages. 

The theoretical part of the work presents an overview of the scientific 

literature on the research topic, examines the interpretation of the term 

"expressiveness" by various linguists, delineates the boundaries of the concept of 

"expressive verb with non-obvious semantics", defines the criteria for selecting and 

analyzing research material, and examines the ways of derivation of expressive 

verbs. In the practical part of the work, a brief review of associative dictionaries is 

given, the results of psycholinguistic experiments are described and analyzed. 

As a result of the research, the peculiarities of perception of expressive verbs 

with non-obvious semantics were revealed by native speakers of the Russian and 

the Slovak languages . 

The relevance of the work lies in its novelty: previously similar Slovak and 

Russian expressive verbs were not analyzed and such psycholinguistic experiments 

were not conducted. 
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