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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа: 1310 страниц, 58 источников, 1 приложение. 

КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, МАНЬХУА-

АДАПТАЦИЯ, ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА, ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Объектом исследования является маньхуа-адаптация классического 

китайского романа У Ченъэня «Путешествие на запад» Чэнь Вэйдуна и перевод 

его 51 главы, что соответствует 1 тому оригинального произведения. 

Материалом исследования послужила маньхуа-адаптация классического 

китайского романа У Ченъэня «Путешествие на запад» Чэнь Вейдуна, которая 

находится в свободном доступе. 

Цель работы: выявление литературных особенностей маньхуа-адаптации 

классического китайского романа У Ченъэня «Путешествие на Запад» Чэнь 

Вэйдуна. 

Методы исследования: лингвокультурологический метод и 

литературоведческий анализ маньхуа. 

Актуальность исследования связана с популярностью маньхуа и 

формированием языковых особенностей, заслуживающих изучения. 

Тщательный анализ языка китайских комиксов может дать более полное 

представление об особенностях современного разговорного китайского языка и 

поможет лучше понять китайскую модель мира и культуру страны. 

Дипломная работа посвящена изучению истоков маньхуа, особенностям 

адаптации классической прозы. 

Научная новизна исследования заключается в небольшой степени 

изученности представленной темы. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней теоретический и 

аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого вопроса, 

а все заимствованные из литературных и других источников положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Дыпломная работа: 1310 старонак, 58 крыніц, 1 прыкладанне. 

КРЭАЛІЗАВАНЫ ТЭКСТ, ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА, МАНЬХУА-

АДАПТАЦЫЯ, ТЭОРЫЯ ПЕРАКЛАДУ, АСНОВЫ МІЖКУЛЬТУРНАЙ 

КАМУНІКАЦЫІ 

Аб'ектам даследавання ў дадзенай дыпломнай рабоце з’яўляецца маньхуа-

адаптацыя класічнага кітайскага рамана У Чэн’эня «Падарожжа на захад» за 

аўтарствам Чэнь Вэйдуна і пераклад яе 51 главы, што адпавядае 1 тому 

арыгінальнага твора. 

Матэрыялам даследвання паслужыла маньхуа-адаптацыя класічнага 

кітайскага рамана У Чэн’эня «Падарожжа на захад» за аўтарствам Чэнь Вэйдуна, 

размешчаная ў свабодным доступе. 

Мэта работы: выяўленне літаратуразнаўчых асаблівасцей маньхуа-

адпатацыі класічнага кітайскага рамана У Чэн’эня «Падарожжа на захад» за 

аўтарствам Чэнь Вэйдуна. 

Метады даследавання: лінгвакультурны метад і літаратуразнаўчы аналіз 

маньхуа. 

Актуальнасць даследвання звязана з папулярнасцю маньхуа і 

фарміраваннем моўных асаблівасцяў, якія заслугоўваюць вывучэння. Пільны 

аналіз мовы кітайскага комікса здольны даць больш поўнае ўяўленне аб 

адметнасцях сучаснай размоўнай кітайскай мовы, а таксама дапаможа лепей 

зразумець кітайскую мадэль міра і культуру краіны. 

Дыпломная работа прысвечана вывучэнню вытокаў маньхуа, асаблівасцяў 

адаптацыі класічнай прозы. 

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў малой ступені вывучанасці 

прадстаўленай тэмы. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей тэарэтычны і аналітычны 

матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе запазычаныя 

з літаратурных і іншых крыніц палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў.  
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DIPLOMA WORK SUMMARY 

Qualification work: 1310 pages, 58 sources, 1 supplement.  

CREOLIZED TEXT, LITERATURE STUDIES, MANHUA-ADAPTATION, 

THEORY OF TRANSLATION, BASES OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION 

The Object of the research is the manhua adaptation of the classic Chinese novel 

by Wu Cheng'en «Journey to the West» by Chen Weidong and the translation of its 51 

chapters, which corresponds to volume 1 of the original work. 

The Subject of the research is the manhua adaptation of the classic Chinese novel 

by Wu Cheng'en «Journey to the West» by Chen Weidong, which is freely available. 

The Aim to identify the literary features of the Manhua adaptation of the classic 

Chinese novel by Wu Cheng'en «Journey to the West» by Chen Weidong. 

Methods: linguoculturological method and literary analysis of manhua. 

The relevance of the study is associated with the popularity of manhua and the 

formation of linguistic features deserve studying. A careful analysis of the language of 

Chinese comics can provide a better understanding of the characteristics of modern 

spoken Chinese and help to understand the Chinese model of the world and the culture 

of the country. 

The work is devoted to the study of the origins of manhua, the features of the 

adaptation of classical prose. 

The scientific novelty of the research lies in the in the small degree of study of 

the presented topic. 

The author of the work confirms that described theoretical and analytical 

material objectively reflects the state of the studied problem, and all terms and concepts 

borrowed from the literary and other sources are accompanied by references to their 

authors. 


