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РЭФЕРАТ МАГІСТАРСКАЙ РАБОТЫ 

Жартун Карыны Віктараўны 

“Фразеалагізмы з кампанентамі рознай тэматычнай прыналежнасці ў 

арыгінальным і перакладным тэксце (на матэрыяле твораў К. Крапівы і 

У. Караткевіча)” 

Ключавыя словы: фразеалогія, фразеалагізмы, тэматычны кампанент, 

канатацыя, пераклад. 

Актуальнасць тэмы даследавання абумоўлена наступнымі меркаваннямі. 

Па-першае, аналіз фразеалагічнага складу мовы з арыентацыяй на асобныя 

фразеакампаненты рознай тэматыкі выступае дастаткова маладым даследчым 

кірункам, адпаведна запатрабаваным з’яўляецца папаўненне яго факталагічнай 

і аналітычнай базы. Па-другое, паколькі фразеалагізмы ў параўнанні са словам 

знаходзяцца ў больш складаных суадносінах з агульнай сістэмай мовы, 

вывучэнне асаблівасцей трансляцыі фразеаадзінак з мовы ў мову – вельмі 

цікавая і важная задача. У ходзе яе вырашэння можна атрымаць матэрыялы для 

тэарэтычных абагульненняў пра заканамернасці развіцця фразеалогіі, а таксама 

даныя, карысныя для перакладчыкаў і для навуковай распрацоўкі методыкі 

выкладання той ці іншай мовы як няроднай. 

Прадметам нашага даследавання з’яўляюцца фразеалагізмы ў складзе 

мастацкага арыгінальнага і перакладнога тэксту (на матэрыяле твораў 

К. Крапівы і У. Караткевіча), а аб’ектам – фразеалагізмы з базавымі лексемамі 

рознай тэматычнай прыналежнасці ў аўтэнтычным і перакладным варыянтах.  

Мэта нашай працы – вывучыць фразеалагічную адметнасць беларускай 

мовы на матэрыяле фразеалагічных адзінак з кампанентамі рознай тэматыкі, а 

таксама параўнаць ужыванне фразем у арыгінальным і перакладным тэкстах, 

прасачыць семантычную і стылістычную адпаведнасць суадносных 

рознамоўных фразеаадзінак. 

З пастаўленай мэты вынікаюць наступныя задачы: 

 правесці тэматычную класіфікацыю фразеалагізмаў; 

 выявіць спецыфіку семантыка-тэматычнай арганізацыі фразеалагізмаў на 

прыкладзе фразеалагізмаў з саматычнымі і тэмпаральнымі кампанентамі, 

праналізаваць прадуктыўнасць адзінак пэўнай тэматычнай аднесенасці ў 

складзе ФА; 

  выявіць у фразеалагізмах з заанімным кампанентам і фразеалагізмах, у 

склад якіх уваходзяць назвы з’яў прыроды, наяўнасць ацэначнай і культурнай 

канатацыі;   

 сфарміраваць факталагічную базу для даследавання спосабаў перакладу 

ФА; 

 раскласіфікаваць фразеалагізмы ў арыгінальным і перакладным тэксце 

паводле структурна-семантычнай адпаведнасці; 

 даць ацэнку адэкватнасці перакладу беларускіх фразеалагізмаў на 

рускую мову. 

Метады даследавання: асноўным метадам даследавання з’яўляецца 

апісальны метад, які складаецца з назірання, абагульнення, класіфікацыі.  

Агульны аб’ѐм магістарскай работы: Агульны аб’ѐм работы – 86 

старонак, у тым ліку асноўны тэкст – 77 старонак. Даследаванне ўключае 

ўводзіны, тры раздзелы, заключэнне, бібліяграфічны спіс (87 пазіцый).  
  



РЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

Жартун Карины Викторовны 

“Фразеологизмы с компонентами различной тематической принадлежности в 

оригинальных и переводных текстах (на материале произведений К. Крапивы и 

В. Короткевича)” 

Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы, тематический компонент, 

коннотация, перевод. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими соображениями. 

Во-первых, анализ фразеологического состава языка с ориентацией на отдельные 

фразеокомпоненты различной тематики – достаточно молодое исследовательское 

направление, в связи с чем востребованным является пополнение его аналитической и 

фактологической базы. Во-вторых, поскольку фразеологизмы в сравнении со словом 

находятся в более сложном соотношении с общей системой языка, изучение 

особенностей трансляции фразеологических единиц из языка в язык – очень интересная 

и важная задача. В ходе еѐ решения можно получить материалы для теоретических 

обобщений про закономерности развития фразеологии, а также данные, полезные для 

переводчиков и для научной разработки методики преподавания того или иного языка 

как неродного. 

Предметом нашего исследования выступают фразеологизмы в составе 

художественного оригинального и переводного текста (на материале произведений 

К. Крапивы и В. Короткевича), а объектом – фразеологизмы с базовыми лексемами 

различной тематической принадлежности в аутентичном и переводном вариантах. 

Цель нашей работы – изучить фразеологические особенности белорусского языка 

на материале фразеологических единиц с компонентами различной тематики, а также 

сравнить применение фразем в оригинальных и переводных текстах, проследить 

семантическое и стилистическое соответствие сопоставляемых разноязычных 

фразеоединиц. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

 провести тематическую классификацию фразеологизмов; 

 выявить специфику семантико-тематической организации фразеологизмов на 

примере фразеологизмов с соматическими и темпоральными компонентами, 

проанализировать продуктивность единиц определенной тематической отнесенности в 

составе ФЕ; 

 выявить в фразеологизмах с зоонимным компонентом и фразеологизмах, в 

состав которых входят названия явлений природы, наличие оценочной и культурной 

коннотации; 

 сформировать фактологическую базу для исследования способов перевода ФЕ; 

 дать классификацию фразеологизмов в оригинальном и переводном тексте по 

структурно-семантическому соответствию; 

 дать оценку адекватности перевода белорусских фразеологизмов на русский 

язык. 

Методы исследования: основным методом исследования является описательный 

метод, который состоит из наблюдения, обобщения, классификации. 

Общий объѐм магистерской работы: Общий объем работы – 86 страниц, в том 

числе основной текст – 77 страниц. Исследование включает введение, три раздела, 

заключение, библиографический список (87 позиций). 
  



ABSTRACT MASTER'S WORK 

Zhartun Karina Viktorovna 

“Phraseological units with components of various thematic affiliation  

in original and translated texts  

(based on the works of K. Krapiva and U. Karatkevich)” 

Key words: phraseology, phraseological units, thematic component, connotation, 

translation. 

The relevance of the research topic is due to the following opinions. Firstly, the 

analysis of the phraseological composition of the language with an orientation to different 

thematic components is quite young research area, and therefore replenishment of its 

analytical and factual base is in demand. Secondly, phraseological units in comparison with a 

word are in a more complex ratio with the general system of the language and studying the 

features of translating phraseological units from language to language is a very interesting 

and important task. In the course of its solution, it is possible to obtain materials for 

theoretical generalizations about the patterns of development of phraseology, and data useful 

for translators and for the scientific development of methods for teaching one or another 

language as non-native. 

The subjectof our study is phraseological units as part of an original and translated 

text (based on the works of K. Krapiva and U. Karatkevich), and the object is 

phraseological units with basic tokens of various thematic affiliations in authentic and 

translated versions. 

The aim ofour work is to study the phraseological feature of the Belarusian 

language on the material of phraseological units with components of various subjects, as 

well as to compare the use of the phrase in the original and translated texts, to trace the 

semantic and stylistic correspondence of the comparable multilingual phraseological 

units. 

In accordance with the aim, the following tasks were solvedin the study: 

• to conduct a thematic classification of phraseological units; 

• to identify the specifics of the semantic and thematic organization of 

phraseological units using phraseological units with somatic and temporal components as 

an example,to analyze the productivity of units of a certain thematic relevance as part of 

the phraseological unit; 

• to identify in phraseological units with a conspicuous component and 

phraseological units, which include the names of natural phenomena, the presence of 

value and cultural connotation; 

• to form a factual basis for the study of translation methods for phraseological 

units; 

• to give a classification of phraseological units in the original and translated text 

according to structural and semantic correspondence; 

• to assess the adequacy of the translation of Belarusian phraseological units into 

Russian. 

Research methods: the main research method is a descriptive, which consists of 

observation, generalization and classification. 

The total amount of master's work:the total amount of work – 86 pages, 

including the main – 77 pages. The study includes introduction, three sections, 

conclusion, bibliography (87 items). 


