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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 67 страниц, 2 главы, 7 графических диаграмм, 

3 приложения и 33 источника. 

Ключевые слова: МОТИВИРОВАННОСТЬ, НАИМЕНОВАНИЯ 

ЛИЦА, НЕОЛОГИЗМЫ, НОМИНАЦИЯ, ПРЕДМЕТНО-ПОНЯТИЙНАЯ 

ОТНЕСЕННОСТЬ, ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА, СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Объект исследования: неологические наименования лица в 

современном английском языке. 

Цель: выявить структурно-семантические особенности неологических 

наименований лица в современном английском языке и определить 

оптимальные способы их перевода на русский язык. 

Методы исследования: анализ теоретической базы, метод сплошной 

выборки, анализ словарных дефиниций, статистический метод, 

компонентный анализ. 

Полученные результаты и их новизна. В данной работе 

представлены результаты анализа структурно-семантических особенностей 

неологических наименований лица в современном английском языке и 

выявлены преобладающие способы их перевода на русский язык. Результаты 

исследования демонстрируют основные способы образования неологических 

наименований лица, их тематическую классификацию, а также признаки, 

лежащие в основе номинации.  

Практическая значимость результатов исследования и область 

применения. Результаты работы, полученные в процессе исследования, 

могут найти применение в разработке лекционных курсов по лексикологии, а 

также могут быть использованы в переводческой деятельности, в практике 

преподавания английского языка и для дальнейшего лингвистического 

исследования. Результаты проведенного исследования позволяют расширить 

и систематизировать информацию о неологических наименованиях лица.  

  



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца 67 стар., 2 главы, 7 графічных дыяграм, 3 дадатка, 

33 крыніцы. 

Ключавыя словы: МАТЫВАВАНАСЦЬ, НАЙМЕННІ АСОБЫ, 

НЕАЛАГІЗМЫ, НАМІНАЦЫІ, ПРАДМЕТНА-ПАНЯЦІЙНАЯ 

АДНЯСЁННАСЦЬ, ПРЫЁМЫ ПЕРАКЛАДУ,  СПОСАБЫ ЎТВАРЭННЯ.  

Аб'ект даследавання: неалагічныя найменні асобы ў сучаснай 

англійскай мове. 

Мэта даследавання: вызначыць структурна-семантычныя асаблівасці 

неалагічных найменняў асобы ў сучаснай англійскай мове і выявіць 

аптымальныя спосабы іх перакладу на рускую мову. 

Метады даследавання: аналіз тэарэтычнай базы, метад суцэльнай 

выбаркі, аналіз слоўнікавых дэфініцый, статыстычны метад, кампанентны 

аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дадзенай працы прадстаўлены 

вынікі аналізу структурна-семантычных асаблівасцяў неалагічных найменняў 

асобы ў сучаснай англійскай мове і выяўлены пераважныя спосабы іх 

перакладу на рускую мову. Вынікі даследавання дэманструюць асноўныя 

спосабы ўтварэння неалагічных найменняў асобы, іх тэматычную 

класіфікацыю, а таксама прыкметы, якія ляжаць у аснове намінацыі. 

Практычная значнасць вынікаў даследавання і вобласць 

прымянення. Вынікі працы, атрыманыя ў працэсе даследавання, могуць 

знайсці прымяненне ў распрацоўцы лекцыйных курсаў па лексікалогіі, а 

таксама могуць быць выкарыстаны ў перакладчыцкай дзейнасці, у практыцы 

выкладання англійскай мовы і для далейшага лінгвістычнага даследавання. 

Вынікі праведзенага даследавання дазваляюць пашырыць і сістэматызаваць 

інфармацыю аб неалагічных найменнях асобы. 

  



SUMMARY 

 

Diploma project 67 pages, 2 chapters, 7 graphical diagrams, 3 supplement, 

33 sources. 

Key words: MOTIVATION, NOMINATIONS OF PERSON, 

NEOLOGISMS, NOMINATION, SUBJECT-CONCEPTUAL RELATEDNESS, 

TRANSLATION METHODS, WAYS OF FORMATION. 

The object of the research: neological names of a person in modern 

English. 

The aim of the research: to determine the structural and semantic features 

of neological names of a person in modern English and to identify the best ways of 

their translation into Russian. 

Methods used in the research: theoretical base analysis, method of 

continuous sampling, analysis of dictionary definitions, statistical method and 

component analysis. 

The results obtained and their novelty. The work presents the results of 

the analysis of structural and semantic features of neological names of a person in 

modern English and reveals the predominant ways of their translation into Russian. 

The results of the study demonstrate the main ways of formation of neological 

names of a person, their thematic classification, as well as the features on which 

the nomination is based.  

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

results of the work obtained in the course of the study can find application in the 

development of lecture courses on lexicology, as well as can be used in translation 

activities, in the practice of teaching English and for further linguistic research. 

The results of this research allow us to expand and systematize the information on 

neological names of a person. 

 


