
  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Название магистерской диссертации – «Особенности перевода реалий 

художественного текста на материале произведений А. Конан-Дойла». 

Магистерская диссертация  включает 110 страниц, 4 рисунка, 6 таблиц, 

2 приложения, 5 диаграмм и основана на 61 источнике. 

Ключевые слова: реалия, язык художественной литературы, 

классификация реалий, предметное, местное, историческое и переводческое 

деления реалий, языковая картина мира, эквивалентность языковых единиц, 

калькирование, транскрипция, транслитерация, функциональный аналог, 

описательный перевод, трансформационный перевод. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей перевода 

реалий художественного текста.  

Объект исследования  английские реалии в произведениях А. Конан-

Дойла «Собака Баскервилей» и «Затерянный мир», а также их переводы на 

русский язык. 

Предметом исследования являются способы передачи английских 

реалий на русский язык, использованные переводчиками.  

В ходе работы был проведен анализ произведений А. Конан-Дойла 

«Собака Баскервилей» и «Затерянный мир» на английском языке на предмет 

наличия реалий в художественном тексте, и в результате было исследовано 

более 60000 и 77000 лексических единиц соответственно. При исследовании 

русскоязычных переводов данных произведений автором было 

проанализировано более 93 000  («Собака Баскервилей») и 61 000 

(«Затерянный мир») лексических единиц. 

В процессе исследования применялись следующие методы:  анализ 

научно-методической литературы,  квантитативный метод, синтез, 

обобщение, сравнительный анализ, описательный метод, сопоставительный 

метод. 

Результаты исследования могут использоваться для формирования 

межкультурной, лингвистической и коммуникативной компетенций в 

процессе обучения английскому языку. Кроме того, анализ переводов реалий 

может  быть полезен как студентам языковых специальностей, так и 

студентам-культурологам. 

Актуальность исследования определяется критическим анализом 

способов передачи реалий, осуществленных переводчиками, а также поиском 

соответствий и различий между вариантами переводов реалий, отражающих 

языковую картину мира. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования 

из источников сопровождаются ссылками на их авторов. 

_________________ подпись магистранта 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТЭРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Назва магістарскай дысертацыі – «Асаблівасці перакладу рэалій 

мастацкага тэксту на матэрыяле твораў А. Конан-Дойля» 

Магістарская дысертацыя ўключае 110 старонак, 4 малюнка, 6 табліц, 2 

дадатку, 5 дыяграм і заснавана на 61 крыніцы. 

Ключавыя словы: рэалія, мова мастацкай літаратуры, класіфікацыя 

рэалій, прадметнае, мясцовае, гістарычнае і перакладчыцкае дзялення рэалій, 

моўная карціна свету, эквівалентнасць моўных адзінак, калькаванне, 

транскрыпцыя, транслітарацыя, функцыянальны аналаг, апісальны пераклад, 

трансфармацыйны пераклад. 

Мэтай даследавання з’яўляецца вызначэнне асаблівасцяў перакладу 

рэалій мастацкага тэксту. 

Аб'ект даследавання  англійскія рэаліі ў творах А. Конан-Дойла 

«Сабака Баскервіляў» і «Закінуты свет», а таксама іх пераклады на рускую 

мову.. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца спосабы перадачы англійскіх 

рэалій на рускую мову, выкарыстаныя перакладчыкамі. 

У ходзе работы быў праведзены аналіз твораў А. Конан-Дойла «Сабака 

Баскервіляў» і «Закінуты свет» на англійскай мове на прадмет наяўнасці 

рэалій у мастацкім тэксце, і было даследавана прыкладна 60000 і 77000 

лексічных адзінак адпаведна. Пры даследаванні рускамоўных перакладаў 

дадзеных твораў аўтарам было прааналізавана прыблізна 93 000 («Сабака 

Баскервіляў») і 61 000 («Закінуты свет») лексічных адзінак. 

Пры выкананні працы выкарыстоўваліся такія метады як аналіз 

навукова-метадычнай літаратуры, колькасны метад, сінтэз, абагульненне, 

параўнальны аналіз, апісальны метад. 

Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца для фарміравання 

міжкультурнай, лінгвістычнай і камунікатыўнай кампетэнцый ў працэсе 

навучання англійскай мове.  

Актуальнасць даследавання вызначаецца крытычным аналізам 

спосабаў перадачы рэалій, а таксама пошукам адпаведнікаў і адрозненняў 

паміж варыянтамі перакладаў рэалій, якія адлюстроўваюць моўную карціну 

свету. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычанні з літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на 

іх аўтараў. 

 

_________________ 

подпіс магістранта  



SUMMARY 

The title of the work is “The Features Of The Realities Translation Of The 

Literary Text Based On The Works Of A. Conan Doyle ”. 

The master's thesis includes 110 pages, 4 illustrations, 6 tables, 2 appendices 

and 5 diagrams, it is based on 61 sources. 

Keywords: realia, the language of fiction, the classification of realities, the 

objective, local, historical and translational divisions of realities, the linguistic 

picture of the world, the equivalence of linguistic units, loan translation, 

transcription, transliteration, functional analogue, descriptive translation, 

transformational translation. 

The objective is to identify the features of the realities translation of the 

literary text. 

The research object is the English realities in the works of A. Konan-Doyle 

"The Hound of the Baskervilles" and "The Lost World", as well as their 

translations into Russian. 

The author analyzed A. Konan-Doyle works "The Hound of the 

Baskervilles" and "The Lost World".  Approximately 60,000 and 77,000 English 

lexical units were examined. The author studied about 93,000 ("The Hound of the 

Baskervilles") and 61 000 ("The Lost World") lexical units in the Russian 

language. 

Research methods are analysis of scientific and methodological literature, 

quantitative method, synthesis, generalization, comparative analysis, descriptive 

method. 

The results of the research can be used to form intercultural, linguistic and 

communicative competences in the process of teaching English. In addition, the 

analysis of translations of realities can be useful to students of language specialties, 

as well as to students of cultural specialties. The relevance of the study is 

determined by a critical analysis of the ways of realities translation, as well as by 

searching for correspondences and differences between the versions of translations 

of realities that reflect the linguistic picture of the world. 

The author of the paper confirms that the material correctly and objectively 

reflects the state of the investigated process and all borrowed theoretical, 

methodological and methodical concepts from literature and other sources are 

accompanied by links to their authors. 
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