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Объект исследования – фольклорные реалии. 

Цель исследования – выявить специфику перевода фольклорных 

реалий. 

Методы исследования: метод теоретического анализа научной 

литературы, метод сплошной выборки, метод сравнительно-

сопоставительного анализа текста оригинала с текстом перевода, метод 

качественного анализа данных. 

Полученные результаты и их новизна. В ходе исследования среди 

реалий была выделена группа фольклорных реалий и создана их 

классификация. Так к реалиям, находящимся в текстах русских народных 

сказок, можно отнести следующие лексико-тематические группы: бытовые 

реалии; жилые постройки, волшебные предметы; единицы меры; реалии, 

относящиеся к общественно-политическому устройству; зооморфные, 

антропоморфные реалии и реалии, обозначающие фантастических существ; 

реалии места. Помимо этого, были проанализированы композиционные 

составляющие сказки как элементы, содержащие реалии, которые во многом 

являются клишированными, т.е. встречаются во многих сказках: зачины и 

концовки. 

Анализ переводческих трансформаций показал, что одним из 

распространенных методов перевода реалий является подбор аналога, то есть 

аналогичной реалии в культуре языка перевода. Также часто используется 

описательный перевод и транслитерация, реже встречается генерализация. 

Новизна исследования заключатся в том, что данное исследование 

является первым системным исследованием способов перевода фольклорных 

реалий в соответствии с их типами. 

Практическая значимость исследования и область практического 

применения.  

Практическая значимость заключается в возможности применения 

результатов исследования в рамках курсов «Теория и практика перевода», 

«Межкультурная коммуникация». 
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Аб'ект даследавання – фальклорныя рэаліі. 

Мэта даследавання – выявіць спецыфіку перакладу фальклорных 

рэалій. 

Метады даследавання: метад тэарэтычнага аналізу навуковай 

літаратуры, метад суцэльнай выбаркі, метад параўнальна-супастаўляльнага 

аналізу тэксту арыгінала з тэкстам перакладу, метад якаснага аналізу 

дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У ходзе даследавання была 

выдзелена класіфікацыя фальклорных рэалій. Так да рэалій, якія знаходзяцца 

ў тэкстах рускіх народных казак, можна аднесці наступныя лексіка-

тэматычныя групы: бытавыя рэаліі; жылыя пабудовы, прадметы, якія маюць 

чароўныя ўласцівасці; адзінкі меры; рэаліі, якія адносяцца да грамадска-

палітычным ладзе; заоморфны, антрапаморфныя рэаліі і рэаліі, якія 

абазначаюць фантастычных істот; рэаліі месцы. 

Акрамя гэтага былі прааналізаваны кампазіцыйныя складнікі казкі як 

элементы, якія змяшчаюць рэаліі, якія шмат у чым з'яўляюцца клішаваныя, 

г.зн. сустракаюцца ў многіх казках. 

Аналіз перакладчыцкіх трансфармацый паказаў, што адным з 

распаўсюджаных метадаў перакладу рэалій з'яўляецца падбор аналага, то 

ѐсць аналагічнай рэаліі ў культуры мовы перакладу. Таксама часта 

выкарыстоўваецца апісальны пераклад і транслітарацыя, радзей сустракаецца 

генералізацыя. 

Навізна даследавання заключаецца ў тым, што выраблены аналіз 

перакладу казачных рэалій у адпаведнасці з тыпамі фальклорных рэалій. 

Практычная значнасць даследавання і вобласць практычнага 

прымянення. 

Практычная значнасць заключаецца ў магчымасці прымянення вынікаў 

даследаванні ў рамках курсаў «Тэорыя і практыка перакладу», 

«Міжкультурная камунікацыя». 
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The object of research is folklore realities. 

The purpose of the work: to identify the specifics of the translation of 

folklore realities. 

Research methods: the method of theoretical analysis of scientific 

literature, the method of continuous sampling, the method of comparative analysis 

of the original text with the translation text, the method of qualitative data analysis. 

The results obtained and their novelty. In the course of the study, a 

classification of folklore realities was identified. So, the following lexico-thematic 

groups can be attributed to the realities found in the texts of Russian folk tales: 

everyday realities; residential buildings, items with magical properties; units of 

measure; realities related to the socio-political structure; zoomorphic, 

anthropomorphic realities and realities denoting fantastic creatures; realities of the 

place. 

In addition, the compositional components of the tale were analyzed as 

elements containing realities that are largely clichéd, i.e. are found in many fairy 

tales. 

The analysis of translation transformation showed that one of the common 

methods of translating realities is the selection of an analogue, that is, a similar 

reality in the culture of the target language. Also, descriptive translation and 

transliteration are often used, generalization is less common. 

The novelty of the research lies in the fact that the analysis of the translation 

of fabulous realities in accordance with the types of folklore realities 

The practical significance of the research and the area of practical 

application. 

The practical significance lies in the possibility of applying the research 

results within the framework of the courses «Theory and Practice of Translation», 

«Intercultural Communication». 

 
 

  



 


