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РЕФЕРАТ 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников, включающего 57 

наименований, списка искусствоведческих текстов и четырех приложений. 

Полный объем работы – 51 страница. 

Ключевые слова: антропонимы, искусствоведческий текст, 

колоронимы, межсемиотический перевод, топонимы, эмоционально-оценочная 

лексика. 

Цель дипломной работы – изучить особенности перевода изображения в 

вербальный текст. 

Объект исследования – интерпретация предметов живописи в 

италоязычных источниках. 

Предмет исследования – лексико-семантические характеристики 

дескрипций картин.  

Новизна состоит в изучении описания картин с точки зрения 

межсемиотического перевода, в определении особенностей языкового 

представления живописных кодов в искусствоведческой дескрипции, в 

выявлении специфики лексических средств для отражения замысла художника 

и обозначения субъективной оценки интерпретатора. 

 Практическая значимость заключается в возможности использования 

материала дипломной работы в целях совершенствования учебного процесса. 

Полученные результаты могут найти применение в вузовских курсах по теории 

и практике перевода, итальянскому языку, а также в практике преподавания 

итальянского языка. 

Методы исследования: метод наблюдения, метод сопоставительного 

анализа, аналогии, синтеза, сравнения, приемы количественной обработки 

данных, приемы построения таблиц, метод сплошной выборки, лексический 

анализ. 



РЭФЕРАТ  

Структура дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з уводзін, 

двух раздзелаў, заключэння, спісу выкарыставаных крыніц, які ўключае 56 

назваў, спісу мастацтвазнаўчых тэкстаў і трох дадаткаў. 

Поўны аб’ём працы – 51 старонка. 

Ключавыя словы: АНТРАПОНІМЫ, МАСТАЦТВАЗНАЎЧЫ ТЭКСТ, 

КАЛАРОНІМЫ, МІЖСЕМІЯТЫЧНЫ ПЕРАКЛАД, ТАПОНІМЫ, 

ЭМАЦЫЙНА-АЦЭНАЧНАЯ ЛЕКСІКА. 

Мэта дыпломнай працы – даследаваць асаблівасці перакладу выявы ў 

вербальны тэкст. 

Аб'ект даследавання – інтэрпрэтацыя прадметаў жывапісу ў італамоўных 

крыніцах. 

Прадмет даследавання – лексіка-семантычныя характарыстыкі 

дэскрыпцый карцін. 

Навізна складаецца ў вывучэнні апісання карцін з пункту гледжання 

міжсеміятычнага перакладу, у вызначэнні асаблівасцей моўнага прадстаўлення 

жывапісных кодаў у мастацтвазнаўчай дэскрыпцыі, у выяўленні спецыфікі 

лексічных сродкаў для адлюстравання задумы мастака і абазначэння 

суб'ектыўнай ацэнкі інтэрпрэтатара. 

Практычная значнасць заключаецца ў магчымасці выкарыстання 

матэрыялу дыпломнай працы ў мэтах удасканалення навучальнага працэсу. 

Атрыманыя вынікі могуць знайсці прымяненне ў курсах ВНУ па тэорыі і 

практыцы перакладу, італьянскай мове, а таксама ў практыцы выкладання 

італьянскай мовы. 

Метады даследавання: метад назірання, метад супастаўляльнага 

аналізу, аналогіі, сінтэзу, параўнання, прыёмы колькаснай апрацоўкі дадзеных, 

прыёмы пабудовы табліц, метад суцэльнай выбаркі, лексічны аналіз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The thesis consists of an introduction, two chapters,a conclusion,  list of 

sources used, which include 57 titles, list of art texts and four annexes. 

The full amount of work is 51 pages. 

Keywords: ANTHROPONYMS, ART HISTORY TEXT, COLORIMONY, 

INTERSEMIOLOGICAL TRANSLATION, TOPONYMS, EMOTIONALLY-

VALUED VOCABULARY. 

The purpose of the research is to study the features of the translation of the 

image into a verbal text. 

The object of the research is the  interpretation of objects of painting in 

Italian-language sources. 

The subject of the research is lexico-semantic characteristics of descriptions 

of pictures. 

The novelty consists in studying the description of pictures from the point of 

view of intersemiological translation, in determining the features of the linguistic 

representation of pictorial codes in art history description, in identifying the specific 

lexical means for reflecting the artist's intention and denoting the subjective 

evaluation of the interpreter. 

The practical significance lies in the possibility of using the material of the 

thesis  in the improvement of  the educational process. The obtained results can find 

application in the university courses on the theory and practice of translation, the 

Italian language, and in the practice of teaching the Italian language. 

Research methods: method of observation, method of comparative analysis, 

analogy, synthesis, comparison, methods of quantitative data processing, methods of 

constructing tables, method of continuous sampling, lexical analysis. 

 
 


