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РЕФЕРАТ 

Структура работы. Дипломная работа «Экзотическая лексика в русских 

переводах сказок народов СССР: лингвокультурологический и функциональ-

ный аспекты» состоит из введения, двух глав, заключения, приложения и 

списка использованной литературы. Объем работы составляет 82 страницы. 

Библиографический список включает 71 позицию.  

Ключевые слова: ЭКЗОТИЗМЫ, БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА, 

ЯЗЫКИ НАРОДОВ СССР, ПЕРЕВОДНОЙ ТЕКСТ, НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, СЕМАНТИЗАЦИЯ ЭКЗОТИЗМА, ЛЕК-

СИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.  

Объект исследования – экзотическая лексика, заимствованная из язы-

ков народов СССР, извлеченная методом сплошной выборки из текстов, во-

шедших в сборник «Сказки народов СССР», а также представленных в элек-

тронных ресурсах («Сказки народов Азии и Ближнего Востока» и др.). 

Предмет исследования – системная организация корпуса выявленных 

экзотизмов, их лингвокультурная семантика, способы их представления в 

языке перевода. 

Цель исследования – выявить системную организацию корпуса экзо-

тизмов в переводах сказок народов СССР, раскрыть их лингвокультурную 

семантику, определить способы их представления в языке перевода. 

Методы исследования: описательно-аналитический, сравнительный, 

метод анализа словарных дефиниций, контекстуальный анализ, лингвокуль-

турный анализ лексических единиц, метод количественной обработки дан-

ных. 

Научная новизна дипломного исследования в том, что в нем впервые 

1) выявлена системная организация корпуса экзотизмов, имеющих источни-

ком 10 языков и диалектов разных народов СССР (4 семантических объеди-

нения, состоящих из 17 частных лексико-семантических групп); 2) раскрыта 

национально-культурная и семантическая специфика экзотизмов советского 

периода, выявлены их функции в переводах сказок на русский язык; 3) опре-

делены способы введения экзотизмов в переводной текст. 

Практическое применение. Теоретические результаты работы, а также 

собранный в ней материал могут быть использованы в общих и специальных 

курсах по лингвокультурологии, лексикологии и семасиологии, лингводи-

дактике для филологических специальностей вузов, а также написании кур-

совых работ родственной тематики. Представленная в дипломной работе 

лингвострановедческая информация об экзотизмах может быть использована 

для комментирования переводов сказок народов СССР при их изучении, а 

также при составлении комментариев к последующим изданиям. 

  



РЭФЕРАТ 

Структура работы. Дыпломная работа «Экзатычная лексіка ў рускіх 

перакладах казак народаў СССР: лінгвакультуралагічны і функцыянальны 

аспекты» складаецца з уводзінаў, дзвюх глаў, заключэння, дадатка і спісу 

выкарыстанай літаратуры. Аб'ём работы складае 82 старонкі. Бібліяграфічны 

спіс уключае 71 пазіцыю. 

Ключавыя словы: ЭКЗАТЫЗМЫ, БЕЗЭКВІВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСІКА, 

МОВЫ НАРОДАЎ СССР, ПЕРАКЛАДНЫЯ ТЭКСТЫ, НАЦЫЯНАЛЬНА-

КУЛЬТУРНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ, СЕМАНТЫЗАЦЫЯ ЭКЗАТЫЗМА, 

ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНЫЯ ГРУПЫ. 

Аб'ект даследавання – экзатычная лексіка, запазычаная з моў народаў 

СССР, адабраная метадам суцэльнай выбаркі з тэкстаў, якія ўвайшлі ў 

зборнік «Казкі народаў СССР», а таксама прадстаўлены ў электронных 

рэсурсах («Казкі народаў Азіі і Блізкага Ўсходу» і інш.). 

Прадмет даследавання – сістэмная арганізацыя корпуса выяўленых 

экзатызмаў, іх лінгвакультурная семантыка, спосабы іх прадстаўлення ў мове 

перакладу. 

Мэта даследавання – выявіць сістэмную арганізацыю корпуса 

экзатызмаў ў перакладах казак народаў СССР, раскрыць іх лінгвакультурную 

семантыку, вызначыць спосабы іх прадстаўлення ў мове перакладу. 

Метады даследавання: апісальна-аналітычны, параўнальны, метад 

аналізу слоўнікавых дэфініцый, кантэкстуальны аналіз, лінгвакультурны 

аналіз лексічных адзінак, метад колькаснай апрацоўкі дадзеных. 

Навуковая навізна дыпломнага даследавання ў тым, што ў ім упершы-

ню 1) выяўлена сістэмная арганізацыя корпуса экзатызмаў, якія маюць 

крыніцай 10 моў і дыялектаў розных народаў СССР (4 семантычныя аб'ядна-

нні, якія складаюцца з 17 прыватных лексіка-семантычных груп); 2) раскрыта 

нацыянальна-культурная і семантычная спецыфіка экзатызмаў савецкага 

перыяду, выяўлены іх функцыі ў перакладах казак на рускую мову; 

3) вызначаны спосабы ўвядзення экзатызмаў у перакладны тэкст. 

Практычнае прымяненне. Тэарэтычныя вынікі работы, а таксама 

сабраны ў ёй матэрыял могуць быць выкарыстаны ў агульных і спецыяльных 

курсах па лінгвакультуралогіі, лексікалогіі і семасіялогіі, лінгвадыдактыцы 

для філалагічных спецыяльнасцяў ВНУ, а таксама напісанні курсавых работ 

роднаснай тэматыкі. Прадстаўленая ў дыпломнай рабоце лінгвакраіназнаўчая 

інфармацыя аб экзатызмах можа быць выкарыстана для каментавання перак-

ладаў казак народаў СССР пры іх вывучэнні, а таксама пры складанні камен-

тарыяў да наступных выданняў. 

 

  



ABSTRACT 

Work structure. The diploma work "Exotic vocabulary in Russian transla-

tions of fairy tales of the peoples of the USSR: linguoculturological and functional 

aspects" consists of an introduction, two chapters, a conclusion, an appendix and a 

list of used literature. The volume of work is 82 pages. The bibliography list in-

cludes 71 items. 

Key words: EXOTISM, NON-EQUIVALENT VOCABULARY, LAN-

GUAGES OF THE PEOPLES OF THE USSR, TRANSLATED TEXT, NA-

TIONAL AND CULTURAL FEATURES, SEMANTIZATION OF EXOTISM, 

LEXICO-SEMANTIC GROUPS. 

The object of the research is exotic vocabulary borrowed from the languages 

of the peoples of the USSR, extracted by continuous sampling from the texts in-

cluded in the collection "Tales of the peoples of the USSR", as well as those pre-

sented in electronic resources ("Tales of the peoples of Asia and the Middle East", 

etc.). 

The subject of the research is the systemic organization of the corpus of the 

revealed exoticisms, their linguo-cultural semantics, ways of their representation in 

the target language. 

The purpose of the research is to reveal the systemic organization of the 

corpus of exoticisms in translations of fairy tales of the peoples of the USSR, to 

reveal their linguocultural semantics, to determine the ways of their representation 

in the target language. 

Research methods: descriptive-analytical, comparative, method of analysis of 

dictionary definitions, contextual analysis, linguocultural analysis of lexical units, 

method of quantitative data processing. 

The scientific novelty of the thesis research is that it was the first to 1) reveal 

the systemic organization of the corpus of exoticisms having a source of 10 lan-

guages and dialects of different peoples of the USSR (4 semantic associations, 

consisting of 17 private lexico-semantic groups); 2) the national-cultural and se-

mantic specificity of the exotisms of the Soviet period, their functions in transla-

tions of fairy tales into Russian; 3) determined methods of introducing exoticisms 

into the translated text. 

Practical use. The theoretical results of the work, as well as the material col-

lected in it, can be used in general and special courses on cultural linguistics, lexi-

cology and semasiology, linguo-didactics for the philological specialties of univer-

sities, as well as in writing term papers on related topics. The linguistic and cultur-

al information about exoticism presented in the thesis can be used to comment on 

translations of fairy tales of the peoples of the USSR when studying them, as well 

as when compiling comments on subsequent editions. 


