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РЕФЕРАТ 
Дипломной работы Пивоваревич А.А. 

ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ИДИОМ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И 

БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Дипломная работа включает 50 страниц, 2 таблицы, 4 приложения и 

основана на 53 источниках. 

Ключевые слова: ФРАЗЕОЛОГИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ИМЕНАМИ 

СОБСТВЕННЫМИ, ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЯ, ОНОМАСТИКА, 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ, НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА, ПЕРЕВОД. 

Целью работы является исследование лингвокультурологических и 

транслатологических особенностей идиом английского, белорусского и русского 

языков c именами собственными и создание англо-русско-белорусского словаря 

фразеологизмов с именами собственными.  

Объект исследования – фразеологизмы c именами собственными. 

Предмет исследования – лингвистические, культурологические и 

транслатологические особенности идиом английского, русского и белорусского 

языков с именами собственными. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью всестороннего 

исследования фразеологизмов с именами собственными в связи с 

межъязыковыми трудностями возникающими при их переводе.  

В процессе исследования использовались такие методы, как системный 

подход, сплошная выборка из словарей, анализ и синтез материала, 

сравнительно-сопоставительный, количественный и статистический методы.  

Теоретическая новизна определяется комплексным подходом к изучению 

переводческих трансформаций на примере фразеологических единиц, в состав 

которых входят имена собственные.  

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы могут 

быть использованы при подготовке спецкурсов, спецсеминаров, положены в 

основу лекций по лингвистике, лексикологии, теории перевода. 

Материалы дипломной работы были апробированы на 74-ой научной 

конференции студентов и аспирантов БГУ, Минск, 18.05.2017 и 75-ой научной 

конференция студентов и аспирантов БГУ, Минск, 17.05.2018. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования из 

источников сопровождаются ссылками на их авторов. 
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подпись студента 



РЭФЕРАТ 
Дыпломнай работы Піваварэвіч А.А 

ЛІНГВАКУЛЬТУРАЛАГІЧНЫЯ І ТРАНСЛАТАЛАГІЧНЫЯ 

АСАБЛІВАСЦІ ІДЫЁМ З УЛАСНЫМІ ІМЁНАМІ У АНГЛІЙСКАЯ, 

РУСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ МОВАХ. 

Работа ўключае 50 старонак, 2 табліцы, 4 дадаткі і заснаваная на 

53 крыніцах. 

Ключавыя словы: ФРАЗЕАЛОГІЯ, ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ З УЛАСНЫМІ 

ІМЁНАМІ, ЛІНГВАКУЛЬТУРАЛОГІЯ, АНАМАСТЫКА, СЕМАТЫЧНАЯ І 

ТЭМАТЫЧНАЯ СВОЕАСАБЛІВАСЦЬ, НАЦЫЯНАЛЬНА-КУДЬТУРНАЯ 

СПЕЦЫФІКА, ПЕРАКЛАД. 

Мэтай працы з'яўляецца даследаванне лінгвакультуралагічных і 

транслаталагічных асаблівасцяў фразеалагізмаў англійскай, беларускай і рускай 

моў з ўласнымі імёнамі і стварэнне англа-руска-беларускага слоўніка 

фразеалагізмаў з уласнымі імёнамі.  

Аб'ект даследавання – фразеалагізмы c ўласнымі імёнамі. 

Прадмет даследавання – лінгвістычныя, культуралагічныя і 

транслаталагічныя асаблівасці фразеалагізмаў англійскай, рускай і беларускай 

моў з уласнымі імёнамі. 

Актуальнасць работы абумоўлена неабходнасцю ўсебаковага 

даследавання фразеалагізмаў з уласнымі імёнамі ў сувязі з міжмоўнымі 

цяжкасцямі, якія ўзнікаюць пры іх перакладзе.  

У працэсе даследавання выкарыстоўваліся такія метады, як сістэмны 

падыход, суцэльная выбарка з слоўнікаў, аналіз і сінтэз матэрыялу, параўнальна-

супастаўляльны, колькасны і статыстычны метады. 

Тэарэтычная навізна вызначаецца комплексным падыходам да вывучэння 

перакладчыцкіх трансфармацый на прыкладзе фразеалагічных адзінак, у склад 

якіх уваходзяць ўласныя імёны. 

Практычная значнасць работы складаецца ў тым, што матэрыялы могуць 

быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы спецкурсаў, спецсемінараў, пакладзены ў 

аснову лекцый па лінгвістыцы, лексікалогіі, тэорыі перакладу. 

Матэрыялы дыпломнай работы былі апрабаваны на 74-ой навуковай 

канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ, Мінск, 2017.05.18 і 75-ай навуковай 

канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў БДУ, Мінск, 2018.05.17. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў рабоце матэрыял аб'ектыўна 

адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычанні з крыніц 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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подпіс студэнта 

 

 



ABSTRACT 
of the diploma project Pivavarevich A.A. 

 

LINGVOCULTURAL AND TRANSLATIONAL FEATURES OF IDIOMS 

WITH PROPER NAMES IN ENGLISH, RUSSIAN AND BELАRUSSIAN 

LANGUAGES 

 

The work consists of 50 pages, 2 tables, 4 supplements and is based on 53 

sources. 

Key words: PHRASEOLOGY, PHRASEOLOGICAL UNITS WITH PROPER 

NAMES, LINGVOCULTUROLOGY, ONOMASTICS, SEMANTIC AND 

THEMATIC CLASSIFICATION, TRANSLATION, NATIONAL-CULTURAL 

SPECIFICITY. 

The relevance of the work is due to the need for a comprehensive study of 

phraseological units with proper names in connection with interlingual difficulties 

arising from their translation. 

 The aim of the work is to study the lingvocultural and translational features of 

the phraseological units with proper names in English, Belarusian and Russian 

languages and creation of an English-Russian-Belarusian dictionary of phraseological 

units with proper names.  

The object of research – phraseological units with proper names. 

The subject of the study – linguistic, cultural and translational features  of idioms 

with proper names in English, Russian and Belarusian languages. 

In the process of research, such methods as a systematic approach, a continuous 

sample of dictionaries, analysis and synthesis of material, comparative, quantitative and 

statistical methods were used.  

Theoretical novelty is defined by a complex approach to the study of translation 

transformations by the example of phraseological units, which include their own names. 

The practical significance of the work is that the materials can be used in the 

preparation of special courses, special seminars, the basis for lectures on linguistics, 

lexicology, translation theory. 

Materials of the research were presented at the 74th scientific conference of 

students and post-graduate students of BSU, Minsk, May 18, 2017, and at 75th 

scientific conference of students and post-graduate students of BSU, Minsk, May 17, 

2018. 

The author of the work confirms that the material presented in the work 

objectively reflects the state of the process under investigation, and all the borrowings 

from the sources are accompanied by references to their authors. 
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