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РЕФЕРАТ 

Царик Марина Сергеевна 

Особенности лексико-семантических трансформаций при переводе 

английских онимов на китайский язык (на примере серии романов Дж. К. 

Роулинг о Гарри Поттере) 

 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы.  

Объем работы: 47 страниц, список использованных источников 

содержит 52 позиции; работа включает 15 таблиц, 1 рисунок.  

Ключевые слова: ОНОМАСТИКА, ПЕРЕВОД, 

ТРАНСКРИБИРОВАНИЕ, КАЛЬКИРОВАНИЕ, ЭКСПЛИКАЦИЯ, 

БУКВАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД. 

Цель данной работы: выявление онимов в серии романов о Гарри 

Поттере, проведение сопоставительного анализа и выявление способов 

перевода реальных, полуреальных и вымышленных имен собственных с 

английского на китайский язык в произведениях Дж. К. Роулинг о Гарри 

Поттере.  

Объект исследования: имена собственные, которые используются в 

серии романов о Гарри Поттере. 

Метод работы описательный, сравнительно-сопоставительный.  

Результат исследования показывает, что для разных типов онимов 

подходят свои способы передачи. Учитывать при переводе необходимо не 

только существующие классификации онимов и происхождение понятий 

(являются ли они выдумкой автора или существовали ранее), но и смысл, 

который закладывал автор. 

Новизна исследования состоит в поиске закономерностей между 

способами перевода и типами онимов в серии романов о Гарри Поттере, 

изучении вопроса о функционировании имени собственного в художественных 

произведениях жанра фэнтези, исследовании сложности передачи имен 

собственных на разные языки.  

Результаты исследования могут быть использованы в практике 

преподавания лексикологии китайского языка, переводоведении.  

 

 

 



 

РЭФЕРАТ 

Царык Марына Сяргееўна 

Асаблівасці лексіка-семантычных трансфармацый пры перакладзе 

англійскіх онімаў на кітайскую мову (на прыкладзе серыі раманаў Дж. К. 

Роўлінг пра Гары Потэра) 

 

 Структура працы: дыпломная праца складаецца з уводзінаў, двух 

раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры. 

 Аб'ём працы: 47 старонак, спіс выкарыстанай літаратуры ўтрымлівае 

52 пазіцый; праца ўключае 15 табліц, 1 малюнак..  

 Ключавыя словы: АНАМАСТЫКА, ПЕРАКЛАД, 

ТРАНСКРЫБАВАННЕ, КАЛЬКАВАННЕ, ЭКСПЛІКАЦЫЯ, ЛІТАРАЛЬНЫ 

ПЕРАКЛАД. 

 Мэта дадзенай работы: выяўленне онімаў у серыі раманаў пра Гары 

Потэра, правядзенне супастаўляльнага аналізу і выяўленне спосабаў перакладу 

рэальных, паўрэальныя і выдуманых уласных імёнаў з англійскай на кітайскую 

мову ў творах Дж. К. Роўлінг пра Гары Потэра. 

 Аб'ект даследавання: імёны ўласныя, якія выкарыстоўваюцца ў серыі 

раманаў пра Гары Потэра. 

 Метад працы апісальны, параўнальна-супастаўляльны. 

 Вынік даследавання паказвае, што для розных тыпаў онімаў 

падыходзяць свае спосабы перадачы. Ўлічваць пры перакладзе неабходна не 

толькі існуючыя класіфікацыі онімаў і паходжанне паняццяў (ці з'яўляюцца яны 

выдумкай аўтара або існавалі раней), але і сэнс, які закладваў аўтар. 

 Навізна даследавання складаецца ў пошуку заканамернасцей паміж 

спосабамі перакладу і тыпамі онімаў у серыі раманаў пра Гары Потэра, 

вывучэнні пытання аб функцыянаванні імя ўласнага ў мастацкіх творах жанру 

фэнтэзі, даследаванні складанасці перадачы імёнаў уласных на розныя мовы. 

 Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў практыцы 

выкладання лексікалогіі кітайскай мовы, перакладазнаўстве. 

 



 

ABSTRACT 

Tsaryk Maryna 

Peculiarities of lexical-semantic transformations in the translation of English 

onyms into Chinese (the series of novels by J.K. Rowling about Harry Potter) 

 

 The structure of the work: the graduate work consists of an introduction, 

two chapters, a conclusion and a list of the used literature. 

 The volume of work: 47 pages, the list of references contains 52 items; 

the work includes 15 tables, 1 picture. 

 Keywords: ONOMASTICS, TRANSLATION, TRANSCRIBING, 

CALCULATION, EXPLICATION, LETTER TRANSFER. 

 The purpose of this work is to identify onyms in a series of novels about 

Harry Potter, conduct a comparative analysis and identify ways to translate real, 

semi-real and fictitious proper names from English into Chinese in the works of 

J.K. Rowling about Harry Potter. 

 The object of the study is the proper names used in the Harry Potter novel 

series. 

 The method of work is descriptive, comparative. 

 The result of the study shows that different transmission methods are 

suitable for different types of onyms. When translating, it is necessary to take into 

account not only the existing classifications of onyms and the origin of concepts 

(whether they are inventions of the author or existed previously), but also the 

meaning that the author laid down. 

 The novelty of the study is to find patterns between the methods of 

translation and types of onyms in the Harry Potter novel series, to study the 

functioning of the proper name in art works of the fantasy genre, and to study the 

difficulty of transmitting proper names in different languages. 

 The results of the study can be used in the practice of teaching the 

lexicology of the Chinese language, translation studies. 
 


