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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованных источников (25 позиций), четырех приложений. Общий объ-

ем работы – 56 страниц.  

Ключевые слова: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, 

СУБЪЕКТНОСТЬ, СЕМАНТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ, ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Объект исследования − тексты рассказов И. А. Бунина «Тёмные аллеи». 

Предмет исследования − субъект высказывания в сборнике рассказов 

И. А. Бунина «Тёмные аллеи». 

Методы исследования: лингвистическое наблюдение, метод сплошной 

выборки, количественный метод, сопоставительный анализ, контекстуальный 

анализ, метод функционально-семантического поля, лингво-литературо-

ведческий анализ. 

Цель работы − выявить специфику реализации ФСП субъектности в 

сборнике рассказов И. А. Бунина «Тёмные аллеи». 

Результаты исследования. На основе анализа и классификации материа-

ла, извлеченного методом сплошной выборки, смоделировано функциональ-

но-семантическое поле субъектности в цикле рассказов «Темные аллеи», вы-

явлены ядерные и периферийные средства репрезентации семантического 

субъекта высказывания. Установлено, что наиболее частотным способом вы-

ражения семантического субъекта в сборнике рассказов И. А. Бунина «Тём-

ные аллеи» является форма именительного падежа, составляющая ядро ФСП 

субъектности, а наиболее частотными типовыми значениями предложения 

выступают семантические модели «субъект и его качество» и «субъект и его 

состояние». Это связано с пристальным вниманием автора к сфере чувств и 

эмоций, со спецификой неореалистических рассказов, входящих в сборник, 

привнесением существенного лирического компонента в прозаический текст, 

что сближает бунинскую прозу с поэзией.   

Практическая значимость работы: результаты работы могут быть по-

лезны как лингвистам, интересующимся функциональной грамматикой и 

теорией ФСП в частности, так и литературоведам, изучающим изобразитель-

ные возможности языковых единиц и их функционирование в художествен-

ных текстах. 

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа складаецца з уводзін, трох глаў, заключэння, спіса 

выкарыстанных крыніц (25 пазіцый), чатырох дадаткаў. Агульны аб’ём 

работы – 56 старонак.  

Ключавыя словы: ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ, 

СУБ’ЕКТНАСЦЬ, СЕМАНТЫЧНЫ СУБ’ЕКТ, ТЫПАВАЯ МАДЭЛЬ СКА-

ЗА. 

Аб’ект даследавання – тэксты апавяданняў І. А. Буніна «Цёмныя алеі». 

Прадмет даследавання – суб’ект выказвання ў зборніку апавяданняў 

І. А. Буніна «Цёмныя алеі». 

Метады даследавання: лінгвістычнае назіранне, метад суцэльнай 

выбаркі, колькасны метад, супастаўляльны аналіз, кантэкстуальны аналіз, 

метад функцыянальна-семантычнага поля, лінгва-літаратуразнаўчы аналіз. 

Мэта работы − выявіць спецыфіку рэалізацыі ФСП суб’ектнасці ў 

зборніку апавяданняў І. А. Буніна «Цёмныя алеі». 

Вынікі даследавання. На аснове аналіза і класіфікацыі матэрыялу, 

атрыманага метадам суцэльнай выбаркі, змадэліравана функцыянальна-

семантычнае поле суб’ектнасці ў цыкле апавяданняў «Цёмныя алеі», 

выяўлены ядзерныя і перыферыйныя сродкі рэпрэзентацыі семантычнага 

суб’екта выказвання. Устаноўлена, што найбольш частотным спосабам 

выражэння семантычнага суб’екта ў зборніку апавяданняў І. А. Буніна 

«Цёмныя алеі» з’яўляецца форма назоўнага склону, якая складае ядро ФСП 

суб’ектнасці, а найбольш частотнымі тыпавымі значэннямі сказа выступаюць 

семантычныя мадэлі «суб’ект і яго якасць» і «суб’ект і яго стан». Гэта 

звязана з пільнай увагай аўтара да сферы пачуццяў і эмоцый, са спецыфікай 

неарэалістычных апавяданняў, якія ўваходзяць у зборнік, прыўнясеннем 

істотнага лірычнага кампанента ў празаічны тэкст, што набліжае бунінскую 

прозу да паэзіі.   

Практычнае значэнне работы: вынікі работы могуць выкарыстоўвацца 

як лінгвістамі, якія цікавяцца функцыяльнай граматыкай і тэорыяй ФСП у 

прыватнасці, так і літаратуразнаўцамі, якія вывучаюць выяўленчыя 

магчымасці моўных адзінак і іх функцыянаванне ў мастацкіх тэкстах. 

  



ABSTRACT 

The diploma work consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a 

list of references (25 references) and four appendices. The total volume of the 

work is 56 pages.  

Keywords: FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD, SUBJECTIVITY, SE-

MANTIC SUBJECT, TYPICAL SENTENCE MODEL. 

The object of the research is the texts of I. A. Bunin's short stories "Dark Al-

leys". 

The subject of the research is the subject of the utterance in I. A. Bunin's col-

lection of short stories "Dark Alleys ". 

Research methods: linguistic observation, random sampling method, quantita-

tive method, comparative analysis, contextual analysis, functional-semantic field 

method, linguoliterary analysis. 

The aim of the work is to reveal the specifics of the implementation of the 

FSF of subjectivity in I. A. Bunin's collection of short stories "Dark Alleys". 

The results of the research. On the basis of the analysis and classification of 

the material, extracted by the random sampling method, the functional-semantic 

field of subjectivity in the cycle of short stories "Dark Alleys" is modelled, the nu-

clear and peripheral means of representation of the semantic subject of the utter-

ance are revealed. It has been established that the most frequent way of expressing 

the semantic subject in I. A. Bunin's collection of short stories "Dark Alleys" is the 

nominative case form, which forms the nucleus of the FSF of subjectivity, and the 

most frequent typical meanings of a sentence are the semantic models "the subject 

and its quality" and "the subject and its state". It is explained by the author's close 

attention to the sphere of feelings and emotions, by the specificity of the neorealis-

tic short stories in the collection, and by the introduction of a substantial lyrical 

component to the prose text, which brings Bunin's prose closer to poetry.   

Practical relevance of the work: the results of the work can be useful both for 

linguists interested in functional grammar and FSF theory in particular, and for lit-

erary scholars studying the representational capacity of linguistic units and their 

functioning in literary texts. 


