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РЭФЕРАТ 

Аб’ём дыпломнай працы – 57 старонак. Дыпломная праца ўключае 

ўводзіны, 3 главы, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц (51 пункт).  

Ключавыя словы: тэорыя перакладу, пераклад з беларускай мовы на 

рускую,  вобраз аўтара, камунікатыўны падыход, аўтарская інтэнцыя, 

інтэнцыянальны аналіз перакладу, аўтапераклад, Васіль Быкаў, Жоўты 

пясочак, Ліквідацыя, Знак Бяды. 

Аб’ект даследавання: аповесці В. Быкава ”Жоўты пясочак”, “Ліквідацыя”, 

“Знак Бяды” і пераклады на рускую мову. 

Прадмет даследавання: захаванне аўтарскай інтэнцыі ва ўказаных 

перакладах, асаблівасці аўтаперакладаў Быкава і колькасць істотных змен у 

перакладзе аўтара. 

Мэта працы – параўнанне і рэдактарскі аналіз арыгінальнага тэксту на 

беларускай мове, перакладу і аўтаперакладу апавяданняў Васіля Быкава 

“Жоўты пясочак”, “Ліквідацыя”, “Знак Бяды”, праверка мэтазгоднасці 

інтэнцыянальнага падыходу да перакладу. 

У дыпломнай працы выкарыстоўваліся наступныя метады даследавання: 

аналіз, сінтэз, абагульненне, дыскурсны аналіз. 

Упершыню у дыпломным праекце былі зробленыя: інтэнцыянальны аналіз 

перакладаў аповесцей В. Быкава на рускую мову, параўнанне аўтаперакладу 

Быкава і іншага перакладу з арыгінальным тэкстам, аналіз уплыву змен аўтара 

на структурным, сінтаксічным, лексічным узроўнях. 

Вынікі даследавання дазволяць больш пільна вывучаць пераклад, 

рэдактарам і перакладчыкам – аналізаваць тэксты, з якімі яны працуюць, на 

прадмет захавання аўтарскіх інтэнцый. Дыпломную працу можна 

выкарыстаць у будучым як адну з крыніц для складання інструкцыі ці 

кароткага даведніка, як працаваць над перакладам. 

Работа выканана самастойна. Матэрыялы і вынікі дыпломнай працы 

даставерныя.  

  

  



РЕФЕРАТ 

Объём дипломной работы – 57 страниц. Дипломная работа включает 

введение, 3 главы, заключение, список использованной литературы (51 пункт). 

 Ключевые слова: теория перевода, перевод с белорусского языка на 

русский, образ автора, коммуникативный подход, авторская интенция, 

интенциональный анализ перевода, автоперевод, Василь Быков, Желтый 

песочек, Ликивдация, Знак беды.  

Объект исследования: повести В. Быкова “Желтый песочек”, 

“Ликвидация”, “Знак беды” и их переводы на русский язык. 

Предмет исследования: сохранение авторской интенции в указанных 

переводах, особенности автопереводов Быкова на русский язык и количество 

существенных измененений в переводе автора.  

Цель работы – сравнение и редакторский анализ оригинального текста на 

белорусском языке, перевода и авторперевода повестей Василя Быкова 

“Желтый песочек”, “Ликвидация”, “Знак беды”, проверка целесообразности 

интенционального подхода к переводу. 

В дипломной работе использовались методы анализа, синтеза, обобщения, 

дискурсный анализ. 

Впервые в дипломном проекте были сделаны: интенциональный анализ 

переводов повестей В. Быкова на русский язык, сравнение автоперевода 

Быкова и другого переода с оригинальным текстом, анализ влияния изменений 

автора на структурном, синтаксическом, лексическом уровнях. 

Результаты исследования позволят более детально изучать перевод, 

редакторам и переводчикам – анализировать тексты, с которыми они 

работают, на предмет сохранения авторских интенций. Дипломную работу 

можно использовать в будущем как один из источников для создания 

инструкции или краткого справочника, как работать на переводом. 

Работа выполнена самостоятельно. Материалы и результаты дипломной 

работы достоверные. 

  



ABSTRACT DIPLOMA WORK 

The volume of the thesis is 57 pages. Thesis includes introduction, 3 chapters, 

conclusion, list of references (51 points). 

Key words: translation theory, translation from Belarusian into Russian, image of 

the author, communicative approach, author's intention, intentional analysis of 

translation, automotive translation, Vasil Bykov, «Жоўты пясочак», «Ліквідацыя 

«Знак Бяды». 

Object of study: the story of V. Bykov "Yellow Sand", "Liquidation", "Badge of 

Woe" and their translations into Russian. 

The subject of the study: preservation of the author's intention in the above 

translations, features of Bykov's translations into Russian and the number of 

significant changes in the author's translation. 

The purpose of the work is to compare and edit the original text in the Belarusian 

language, translate and translate the novels of Vasil Bykov "Yellow Sand", 

"Liquidation", "Badge of Trouble", test the appropriateness of an intentional 

approach to translation. 

In the thesis work we used methods of analysis, synthesis, generalization, discourse 

analysis. 

For the first time in the thesis project, an intentional analysis of translations of 

Bykov's novels into Russian was made, a comparison of Bykov's automatic 

translation and another change with the original text, an analysis of the author's 

influence on the structural, syntactic, and lexical levels. 

The results of the study will allow more detailed study of the translation, editors and 

translators – analyze the texts with which they work, for the preservation of author's 

intentions. Thesis work can be used in the future as one of the sources for creating 

an instruction or a short guide on how to work on translation. 

The work was done independently. The materials and results of the thesis work are 

reliable. 
 


