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ВСТУП 

 Будь-яка мова має багату історію. За цей час з'являється велика кількість 

виразів, які люди знайшли вдалими, влучними.  Так і виникає особливий шар мови 

– фразеологія, сукупність стійких виразів, що мають самостійне значення. 

Добре знання мови неможливо без знання її фразеології. Розумне 

використання фразеологізмів робить мову більш яскравою, цікавою та 

ідеоматичною. 

За допомогою фразеологічних виразів, які не перекладаються дослівно, а 

сприймаються переосмислено, посилюється естетичний аспект мови. «За 

допомогою ідіом, як за допомогою різних відтінків кольорів, інформаційний 

аспект мови доповнюється чуттєво-інтуїтивним описом нашого світу, нашого 

життя» [1; 15]. 

Переклад фразеологічних одиниць є однією з найскладніших і найцікавіших 

проблем, що розробляються в рамках сучасної теорії перекладу. Труднощі 

перекладу фразеологічних одиниць обумовлюються складністю їх семантичної 

структури. 

Проблеми перекладу фразеології розглядали багато дослідників:                    

В. Виноградов, Н. Шадрін, С. Флорін, А.Федоров, В. Комісаров. Найбільш 

детально розглянуті труднощі, пов'язані з перекладом фразеологічних одиниць в 

роботах Ю. Солодуб, С. Кунцевич, Е. Мартінкевич, Н. Смирнової. 

 Актуальність даної роботи обумовлена пильною увагою сучасного 

українського перекладознавства до питань відтворення фразеологічних одиниць 

засобами мови перекладу. Науковий інтерес викликають специфіка і структурно-

семантична складність фразеологічних засобів, відтворення яких пов'язане з 

певними труднощами лінгвістичного, загальнофілологічного, культурологічного 

характеру.  

 Об'єктом проведеного дослідження є фразеологічні одиниці, відібрані з 

роману Л. Костенко «Маруся Чурай» та перекладу А. Лернера. 
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Предметом нашого дослідження є способи перекладу фразеологічних 

одиниць. 

Мета даної  роботи полягає в розгляді фразеологізмів як одиниць перекладу.  

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

 дати визначення поняттю «фразеологізм»; 

 розглянути класифікацію фразеологізмів за ступенем спаяності; 

 розглянути класифікацію фразеологізмів за лексико-граматичною 

природою; 

 розглянути класифікацію фразеологізмів за експресивно-стилістичними 

властивостями; 

 розглянути прийоми перекладу фразеологізмів близькоспорідненої мови; 

 провести аналіз фразеологічних одиниць, вибраних з художнього тексту;  

 визначити лексико-граматичну природу фразеологізмів, ступінь 

семантичної неподільності компонентів фразеологізмів, способи їх 

перекладу.  

 Для проведення дослідження фразеологічних одиниць використовувалися 

такі  методи : 

 описовий метод; 

 порівняльний метод. 

 Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що воно може 

бути використано фахівцями, які працюють в загальноосвітніх закладах або 

вищих навчальних закладах. Матеріали, результати дослідження доступні 

широкій аудиторії фахівців лінгвістичної спрямованості. 

 Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що воно чітко 

віддзеркалює специфіку відтворення фразеологізмів при перекладі з української 

мови на російську мову, сприяючи тим самим проясненню загальних проблем 

теорії перекладу фразеологічних одиниць близькоспорідненої мови. 
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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФРАЗЕОЛОГІЗМИ  

ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ 

1.1. Поняття фразеологізму та його основні ознаки 

 Фразеологізм – це стійке за складом та структурою, лексично неподільне і 

цілісне за значенням словосполучення (речення), яке виконує функцію окремої  

словникової одиниці.  

 Фразеологізми за структурою нагадують вільні словосполучення (стріляний 

горобець), пропозиції (кіт наплакав), поєднання самостійних і службових частин 

мови (без розуму, ні риба ні м'ясо). Однак фразеологізм відрізняється від вільного 

поєднання слів сталістю складу і єдиним значенням, є одним членом пропозиції, 

відтворюється «в готовому вигляді», а не створюється в мові. Значення 

фразеологізму невиведені з значень кожного компонента, воно цілісно, цим 

фразеологізм нагадує слово.  

 В системі фразеологічних одиниць спостерігаються явища, які властиві і 

лексичному складу  мови:  

 багатозначність;  

 омонімія; 

 синонімія; 

 антонімія. 

 Фразеологізми так само, як і слова, можуть мати одне значення, а можуть 

кілька. Такі фразеологізми є багатозначними. Наприклад, фразеологізм «ловити 

ґав» має наступні значення: 1) бути неуважним; 2) безцільно проводити час, 

байдикувати. 

 Однакові за будовою фразеологізми можуть мати різні значення, тобто бути 

омонімічними. Так, є омонімами фразеологізми «протягнути руку» – 'прохати 

милостиню' і «протягнути руку» – 'допомогти'; «курям на сміх» – 'вкрай 

безглуздо' і «курям на сміх» – зовсім мало. 

 Різні за структурою фразеологізми можуть мати подібне значення, тобто 
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бути синонімічними. Наприклад: «бити байдики» – 'валяти дурня', 'посиденьки 

справляти'; «вивести на чисту воду» – 'зірвати маску', 'розкрити чиїсь карти', 

'приперти до стінки';  «сурмити в усі труби» – 'бити в набат'; «потрапити в халепу» 

– 'потрапити в пастку'; «замилювати очі» – 'кривити душею', 'водити за ніс', 

'заговорювати зуби'; «здерти шкуру» – 'обдерти як липку', 'пустити по світу'. 

 Фразеологізми так само, як і слова, можуть висловлювати протилежні 

значення, тобто бути антонімічними. Наприклад:  'рукою подати' – 'у чорта на 

задвірках'; 'щодуху' – 'черепашачим кроком'; 'плисти за течією' – 'плисти проти 

течії'; 'перебиватися з хліба на квас' – 'жити на широку ногу'; 'крапля в морі' – 'хоч 

відбавляй', 'ловити гав' – 'гнути спину'.  

 Отже, фразеологізми володіють наступними ознаками: 

 1) структурна розчленованість. 

Усі фразеологізми сверхсловни, тобто мають розчленовану структуру і членятся 

на компоненти, які тільки формально ставляться до слова, але в складі 

фразеологічного звороту не реалізують жодного зі своїх лексичних значень. 

Наприклад, 'без року тиждень'; 

 2) сталість компонентного складу. 

Кожен компонент фразеологізму зберігає орфографічну окремість – 

розчленованість . Для фразеологізму характерно сталість компонентів і стійкість 

лексичного складу. Наприклад, 'медовий місяць'; 

 3) стійкість граматичної структури. Особливий характер граматичної 

структури. 

 Кожен фразеологізм граматично оформлений, тобто він входить в той чи 

інший граматичний розряд, співвідноситься з якоюсь частиною мови і тому має 

набір форм, виконує ту ж синтаксичну функцію, яку виконує ця частина мови. 

Наприклад, 'виходити сухим, вийду, вийшов з води'; 

 4) семантична еквівалентність слову. 
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 Фразеологізм – більш складна одиниця мови ніж слово і з точки зору 

структури і з точки зору семантики. Але для більшості фразеологізмів характерна 

функціональна близькість і еквівалентність слову; 

 5) відтворюваність. 

 Семантична цілісність, сталість компонентів визначають важливу 

особливість структури. В системі мови фразеологізми існують як готові одиниці, 

вони не створюються в процесі мовлення, а беруться з пам'яті в готовому вигляді. 
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1.2. Класифікація фразеологізмів 

 Залежно від ступеня мотивованості значення фразеологізму значеннями 

слів, що входять до його складу, і від ступеня їх спаяності виділяють наступні 

типи фразеологізмів (класифікація була розроблена академіком 

В. В. Виноградовим). 

 1. Фразеологічні зрощення. Стійкі, лексично неподільні звороти, значення 

яких ніяк не виводяться з значень складових їх слів, не мотивовані ними: 'валяти 

дурня', 'собаку з'їсти', 'тертий калач'. До цієї групи належать також фразеологізми, 

що містять застарілі слова ('не видно ні зги', 'байдикувати', 'поставити драла') і 

застарілі форми слів ('згнітивши серце', 'притча во язиціх'). Їх іноді називають 

ідіомами. Вони, згідно Виноградову, однорідні зі словом, позбавлені внутрішньої 

форми. Зовнішня форма зрощень іноді нестійка, схильна до граматичних або 

фонетичних змін ('на забаву' – 'на забавку'; 'братися на хитрощі' – 'узятися на 

хитрощі'). Сьогодні у подібних випадках фразеології говорять про варіюванні 

компонентів. 

 2. Фразеологічні єдності. Стійкі, лексично неподільні звороти, значення 

яких мотивовані значеннями складових слів, але значення не виводиться 

безпосередньо з них, а виникають на основі образного переосмислення. У 

більшості випадків фразеологічним єдностям відповідає вільне словосполучення, 

яке, будучи асоціативно переосмисленим, і являє собою основу метафоричної 

фразеологізації ('плисти за течією', 'ні риба ні м'ясо', 'виносити сміття з хати'). 

  Виділяють чотири ознаки єдності:  

 переносне, образне значення, що створює нерозчленованість фразового 

поєднання;  

 експресивна насиченість;  

 неможливість заміни синонімом жодного з елементів єдності;  

  семантична  заміна всієї єдності словом або синонімічним виразом.  

 3. Фразеологічні сполучення – поєднання, які утворюються внаслідок 

реалізацій зв'язаних значень слів. Вони аналітичні. Лексичні компоненти 
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фразеологічного поєднання «щільно підігнані один до іншого» [4], але все ж 

відчуваються як окремі, бо мають свої особливі значення. Сполучення семантично 

подільні і схильні до розкладання. При цьому необхідно розрізняти головне слово  

у поєднанні і його змінні частини. Крім того, можна відзначити, що якщо  

компоненти єдності в певному сенсі рівноправні, то у сполучень значення тільки 

одного з слів сприймається як з'вязане (п'яний як чіп, раптова смерть). 

  М. М. Шанський доповнив цю класифікацію фразеологічними виразами, що 

складаються зі слів і є семантично розчленовані, але відрізняються від вільних 

словосполучень стійкістю і відтворюваністю в мові; включають в себе афоризми, 

прислів'я та інші стійкі вирази ('любові всі віки покірні', 'оптом і в роздріб', 

'всерйоз і надовго') [26]. Фразеологічні одиниці класифікують за 

загальнокатегоріальним значенням, враховуючи семантику і граматичну природу 

фразеологізму.    

 А. М. Чепасова відокремлює наступні типи фразеологізмів за лексико-

граматичною природою [25]: 

  1. Предметні фразеологічні одиниці – це одиниці із загальним значенням 

особи або предмета, що володіє граматичними категоріями роду, числа, відмінка,  

виконує в реченні функцію суб'єкта, об'єкта, дії або предиката і стоїть відповідно 

до синтаксичної позиції підмета, доповнення або іменної частини присудка.  

  Зазвичай ці фразеологізми називають:  

 особу (Євина дочка, біла ворона);  

 сукупність осіб (старі й малі, іудової плем'я);  

 предмет (Адамові сльози – горілка);  

 сукупність предметів (білі мухи);  

 простір (біла пляма);  

 дати і часові відрізки (вчорашній день, вік Христа); 

 абстрактні поняття, властивості, ознаки, стан предмета (ганебний стовп, 

ахіллесова п'ята, шлях на Голгофу).  
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  2. Ад’єктивні фразеологізми, до яких відносяться одиниці із загальним 

значенням якісної характеристики предмета, особи, стану особи, які є в реченні 

атрибутом або предикатом.  

  Серед них за семантикою можна виділити одиниці, що позначають тільки: 

 ознаку предмета (по кишені, як на долоні);  

 ознаку або стан тільки особи (не боязкого десятка, без вини винний);  

 ознаку і властивості як особи, так і предмета (до серця, ні той ні інший).  

  3. Якісно-обставинні фразеологізми – вираження із загальним значенням 

якісної характеристики дії, що використовуються в реченні та виконує  

синтаксичну функцію обставини.  

  Це один з численних класів фразеологізмів, які можуть позначати: 

 характер дії (за всією суворістю);  

 ступінь дії (по можливості, за всіма статтями);  

 час (вдосвіта);  

 місце (по всіх усюдах, за тридев'ять земель);  

 мета (для більшої ваги).  

  4. Процесуальні фразеологізми – фразеологічні одиниці із загальним 

значенням дії, що мають граматичні категорії особи, числа, часу, виду, стану, іноді 

роду, та виступають в реченні в ролі предиката.  

  До них відносяться фразеологізми наступних семантичних типів: 

 діяльність людини (збитися з ніг, днювати і ночувати);  

 моральний або фізичний стан людини (висіти на волосині);  

 почуття, переживання, бажання (розвести руками, запасти в душу).  

  5. Вигукові фразеологізми. Одиниці цієї групи застосовуються для 

вираження різних почуттів, емоцій, вольових спонукань особи. Виділяють 

наступні види цих фразеологізмів:  

 вираз емоцій мовця (Господи!); 

 формули вітання і прощання (Врятуй вас Господь!); 

 формули запрошення, клятви (Ось тобі хрест!); 
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 посилення прохання, благання  (Христа ради). 

  6. Модальні фразеологізми, які виражають особисте, суб'єктивне ставлення 

мовця до свого вислову або його оцінку змісту повідомлення (цілком ймовірно, 

мати чесна). Модальні фразеологічні одиниці незмінні, зазвичай позбавлені 

морфологічних ознак і не можуть поєднуватися з іншими словами в контексті, 

виконують в реченні функцію вставних слів (конструкцій). 

  7. Кількісні фразеологізми зі значенням невизначено малої або невизначено 

великої кількості, співвідносні зі словами «багато» і «мало» (іноді їх називають 

кількісними прислівниками, іноді особливими числівниками). Прикладами таких 

фразеологізмів можуть служити: 'кури не клюють', 'кіт наплакав', 'ні гроша', 'хоч 

відбавляй', 'в обріз'.  

  8. Службові фразеологізми – одиниці, що є засобом вираження 

різноманітних відносин. Виділяють три підгрупи: 

1) фразеологічні прийменники, які, як і лексичні, є засобом вираження 

відношень між об'єктами або об'єктів до дій (в адресу кого,у напрямку до); 

2) фразеологічні сполучники (разом з тим як, незважаючи на те що); 

3) фразеологічні частки (принаймні, ні багато ні мало). 

 

Також М. Шанським була запропонована класифікація фразеологізмів з 

точки зору їх експресивно-стилістичних властивостей. [26, c.130] Ця класифікація 

виділяє наступні групи: 

 міжстильова (стилістичні нейтрологізми); 

 розмовно-побутові (розмовні фразеологізми, просторічні фразеологізми, 

жаргонізми); 

 книжкові (архаїзми та історизми).     

Міжстильові фразеологізми – «це стійкі поєднання слів, які відомі і 

вживаються в усіх стилях мови».Міжстильові фразеологізми не містять будь-якої 

оцінки: 'від щирого серця', 'стримати слово', 'таємне голосування', 'під відкритим 

небом', 'час від часу'. 
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Розмовно-побутові фразеологічні звороти – «це стійкі поєднання слів,  які 

переважно або виключно вживаються в усному мовленні». Вони мають подібний 

характер і відрізняються експресивно-стилістичним забарвленням: 'набити кише-

ню', 'гнути спину', 'з двома головами', 'заморити черв'ячка', 'свиню підкласти', 'як 

оселедці в бочці', 'стріляти з гармат по горобцях'. 

Книжні фразеологічні звороти – «це стійкі поєднання слів, які переважно 

або виключно вживаються в письмовій мові». Вони відрізняються сферою 

вживання (письмова мова) і «підвищеним» експресивно-стилістичним забарвлен-

ням: 'гра долі', 'стерти з лиця землі', 'як оком змигнути', 'житейське море'. 

 За походженням фразеологізми, як і слова, бувають первинними, тобто 

виникли в  мові або перейшли в нєї з мови-попередника, і вторинними, тобто 

запозиченими.  

 Джерелом первинних фразеологізмів були, зокрема, твори художньої 

літератури (марна праця, на село дідусеві), фольклор: прислів'я (кусати лікті 

<близький лікоть, та не вкусиш), казки (битий небитого везе).  

 Багато фразеологізми пов'язані з професійною діяльністю (зняти стружку, 

без сучка, без задирки, два чоботи пара). 

Серед запозичень виділяються старослов'янські за походженням фразеологізми 

(голос волаючого в пустелі, нічтоже сумняшеся). Широко представлені кальки, 

тобто послівно перекладені іншомовні стійкі поєднання слів (чорна діра, не в 

своїй тарілці). Існують фразеологізми-варваризми (finita la comedia), фразеоло-

гізми-інтернационалізми, які  зазвичай виникали на основі текстів і образів Біблії і 

Євангелія (вавилонське стовпотворіння, блудний син, Фома невіруючий), античної

 літератури (гордіїв вузол, дамоклів меч), західноєвропейського фольклору та літе-

ратури (принцеса на горошині, після нас хоч потоп). Фразеологізми можуть бути 

притаманими певними мовними жанрами, фразеологічні єдності і зрощення 

зазвичай є стилістично забарвленими, мають експресивне значення. 
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1.3. Особливості перекладу фразеологічних одиниць  

близькоспорідненої мови 

Переклад фразеологізмів завжди був і буде для перекладача однією з 

найбільш вагомих проблем, що виникають при здійсненні професійної діяльності. 

Адже ще великий Гете говорив про те, що в перекладі слід досліджувати і 

пояснювати навіть неперекладне, адже тільки так можливо зануритися в іншу 

мову і пізнати інший народ. Своє ставлення до перекладу фразеологізмів 

висловимо словами С.І. Головащука: «...точний переклад ідіом полягає не в 

дослівній передачі змісту ідіоми засобами іншої мови, а в її заміні  аналогічною 

фразеологічної одиницею». Переклад фразеологізмів є заміною образу 

фразеологічної одиниці оригіналу шляхом іншої мови. 

Проблема перекладу фразеологізмів близькоспорідненої мови розглядається в 

працях багатьох вчених, наприклад, В. Виноградова, В. Крупнова, Ю. Солодуб, 

О. Шепелєвої. Багаторічна практика перекладу фразеологічних одиниць 

сформувала потужний спектр прийомів перекладу фразеологізмів. 

 

1.3.1. Класифікація прийомів перекладу  

фразеологізмів близькоспорідненої мови 
 

  Можливості досягнення повноцінного словникового перекладу 

фразеологічних одиниць близькоспорідненої мови залежать  від співвідношень 

між одиницями  мови  оригіналу (МО) і мови перекладу (МП): 

1) фразеологічна одиниця має в МП точне значення, яке залежить від контексту 

повноцінної відповідністі  (смислове значення + конотації); 

2) фразеологічну одиницю можна передати на МП тим чи іншим відповідником, 

звичайно з деякими відступами від повноцінного перекладу, перекладається 

варіантом (аналогом); 

3) фразеологічна одиниця не має в МП ні еквівалентів, ні аналогів, неперекладна в 

словниковому порядку. 
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Таким чином, фразеологічні одиниці перекладають або фразеологізмом  –  

фразеологічний переклад, або іншими засобами – нефразеологічний  переклад. 
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1.3.2. Фразеологічний переклад 

  Фразеологічний переклад – це використання в тексті перекладу стійких 

одиниць різного ступеня близькості між одиницею МО і відповідної одиницею 

МП – від повного і абсолютного еквівалента до приблизної фразеологічної 

відповідності. 

 

 Фразеологічний еквівалент  

Фразеологічний еквівалент – це фразеологізм на МП, за всіма показниками 

рівноцінний одиниці МО. Вони повинні мати приблизно однаковий компонентний 

склад, мати однакові лексико-граматичні показників: сполучуваність, належність 

до однієї граматичної категорії, уживаність, зв'язок з контекстними словами-

супутниками. 

Фразеологічні еквіваленти в свою чергу мають свій структурний розподіл. 

Серед них виділяють: 

 неповний фразеологічний еквівалент – це така одиниця МП, яка є 

еквівалентом, повним і абсолютним, співвідносним із багатозначною одиницею в 

МО, але не у всіх її значеннях. Таких еквівалентів порівняно небагато, так як 

взагалі явище багатозначності практично нехарактерно для фразеології; 

відносний фразеологічний еквівалент поступається абсолютному лише в 

тому, що відрізняється від вихідної фразеологічної одиниці якимось з показників. 

В цілому, такий еквівалент є повноцінною відповідністю перекладу 

фразеологічної одиниці, «відносність» якого скрадається контекстом; 

індивідуальні еквіваленти. В даному випадку, не знаходячи в МП повної 

відповідності, перекладач змушений вдаватися до словотворчості, утворюючи 

новий фразеологізм, що максимально нагадує той, який є в МО. Якщо таку 

«підробку» читач прийме, значить, вдалося передати зміст і стиль одиниці, що 

перекладається в досить «фразеологічній» формі. 
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1.3.3. Нефразеологічний переклад 

 Нефразеологічний переклад – це спосіб перекладу, при якому фразелогічна 

одиниця передається за допомогою лексичних, а не фразеологічних засобів МП. 

Це метод застосовують у разі відсутності фразеологічних еквівалентів або 

аналогів. Такий переклад не є повноцінним, тому що завжди є втрати в сфері 

образності, експресивності, конотації, афористичности, відтінків значень. Саме з 

цієї причини перекладачі дуже рідко застосовують цей спосіб. 

 До нефразеологічного перекладу відносяться нижче зазначені способи. 

 

Лексичний переклад 

 Лексичний переклад застосовується, коли певне поняття позначено в одній 

мові фразеологізмом, а в іншому – словом.   

При застосуванні цього способу перекладу смисловий зміст фразеологічної 

одиниці може бути передано змінним словосполученням. Слід зауважити, що в 

контексті будь-яка відповідність має набути «фразеологічний вид» [17] або 

стилістичне забарвлення і експресивність, близькіх до оригінальних. 

При лексичному перекладі фразеологізмів необхідно намагатися 

наблизитися до фразеологичного, передати хоча б окремі його елементи або 

сторони. 

 

Калькування 

Калькування застосовують в тих випадках, коли іншими прийомами, 

зокрема фразеологічними, не можна передати фразеологічну одиницю в цілості її 

семантико-стилістичного і експресивно-емоційного значення. 

Можливість калькування обумовлена достатньою вмотивованістю значення 

фразеологічної одиниці значеннями її компонентів. Отже, калькування можливо в 

тому випадку, коли дослівний переклад може довести до читача справжній зміст 

всього фразеологізму. 



17 

 

Результатом калькування може бути як еквівалентний переклад, так і 

часткова еквівалентність, коли, наприклад, семантичний еквівалент відрізняється 

від вихідної фразеологічної одиниці за колоритом.   

 

Описовий переклад 

 Описовий переклад фразеологічної одиниці – це переклад не самого 

фразеологізму, а його тлумачення, що властиво при перекладі одиниць, які не 

мають еквівалентів в МП. Цьому сприяють порівняння, опис, тлумачення, тобто 

всі ті засоби, що передають  зміст фразеологічної одиниці. 

 

Контекстуальний і вибірковий переклад 

Для позначення контекстуального перекладу О. Кунін [14, c.19] 

використовує термін «обертональний переклад», а Я. Рецкер [24, c.147]  – 

«контекстуальна заміна». 

Контекстуальний переклад використовується при відсутності еквівалентів і 

аналогів, тобто коли фразеологізм доводиться передавати нефразеологічними 

засобами. 

Вибірковий переклад О. Кунін протиставляє моноеквівалентному перекладу 

і вільному перекладу. Але ми розглядаємо його в іншому плані. А саме як 

неминучий початковий етап будь-якого перекладу стійкого сполучення. Вибір 

спирається на словникові відповідності, в першу чергу на синоніми або відповідні 

значення багатозначних фразеологічних одиниць. Буває, що в контексті не зовсім 

доречні наявні відповідники, в тому числі і фразеологічні еквіваленти, в такому 

випадку доводиться шукати інші, нефразеологічні засоби. При виборі 

враховуються всі показники вихідної фразеологічної одиниці, її стиль і колорит; 

іноді саме стилістична невідповідність або наявність колориту створює 

контекстуальну несумісність. 
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ВИСНОВОК 

Фразеологізми – це стійке за складом та структурою, лексично неподільне і 

цілісне за значенням словосполучення (речення), яке виконує функцію окремої  

словникової одиниці.  

 Фразеологізми можуть мати такими ознаками, як багатозначність, омонімія, 

синонімія та антонімія. 

 Переклад фразеологізмів близькоспорідненої мови здійснюється за 

допомогою фразеологічного або нефразеологічного перекладу.  

  Фразеологічний переклад являє собою використання в тексті перекладу 

стійких одиниць різного ступеня близькості між одиницею МО і відповідної 

одиницею МП.  

 До засобів нефразеологічного перекладу відноситься лексичний переклад, 

калькування, описовий переклад, контекстуальний та вибірковий переклад. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  

У РОМАНІ  «МАРУСЯ ЧУРАЙ» Л. КОСТЕНКО 

 Як матеріал дослідження було обрано історичний роман «Маруся Чурай»   

Л. Костенко і переклад даного твору,  виконаний  А. Лернером. 

При проведенні даного дослідження ми використовували класифікацію 

фразеологічних одиниць М. Шанського, згідно з якою всі фразеологізми 

поділяються на міжстильові, розмовно-побутові та книжні. Нами також була 

розглянута класифікація способів перекладу фразеологічних одиниць, яка включає 

в себе фразеологічний та нефразеологічний переклад. 

Ми аналізували фразеологізми з точки зору їх  лексико-граматичної природи 

за класифікацією А. Чепасової та за ступенем семантичної неподільності 

компонентів, відповідно до класифікації, запропонованої В. Виноградовим. Даний 

матеріал дослідження ми оформили у вигляді таблиці, щоб краще продемонстру-

вати результати аналізу фразеологічних одиниць. 

В процесі аналізу було виявлено ряд фразеологічних одиниць, які по-

різному впливали на зміст тексту, наприклад, брали участь у створенні художнього 

образу. Розглянуті одиниці перекладалися такими прийомами як фразеологічний 

переклад із застосуванням часткового і повного еквівалента, а також 

нефразеологічний переклад, способами якого є лексичний і вибірковий переклад. 
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ФО з української 

мови 

ФО з російської 

мови 

Класифікація    

М. Шансько-

го 

Класифікація 

способів перекладу 

ФО 

Бо на лица з 

янголами схожа, но 

в душі – то чистий 

сатана 

Лицом, гляди, на 

ангела похожа, 

В душе, однако, 

чисто дьяволица 

Книжний 

фразеологізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Що вона, забувші 

страх божий 

В том, что она, 

божий страх забыла 

Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Вона ж співала, наче 

голосила, 

на собі карі Божої 

просила 

Она же пела, точно 

голосила, 

И Божьей кары 

для себя просила 

Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

перекладу,  

повний еквівалент 

Нехай на Бога в 

горі упова та  

настанови свідків  

 

На Бога в своем 

горе уповает; 

Свидетелей укажет 

уважаемых 

Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

На то ставши,  

Параска Демиха, 

в літах  подейшлих  

На то, Параска 

Демиха, в летах 

замшелых 

Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

частковий 

еквівалент 

Недавнечко, о 

півнях, вийшла я 

Недавно, белой 

зорькой вышла я 

Розмовно -

побутовий 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Та, чарку випив, 

Чогось так біля 

серця заварило 

И что-то возле 

сердца закрутило 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Вона в Полтаві 

світу зав’язала 

хіба Грицькові 

тільки одному 

Да разве только 

Гриця одного 

Она в Полтаве со 

свету сжила 

 

Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

В цих справах 

поруч правда і 

брехня 

Здесь лжи и 

правды поворот 

Книжний 

фразеологізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Та вуха ж в’януть 

 на таку олжу! 

Да уши вянут от 

подобной лжи! 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 
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Коли ж вона його 

причарувала, він 

як сказився, геть 

одбивсь од рук 

 

Когда она его 

зачаровала, 

взбесился и отбился 

вон от рук 

Книжний  

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Марусю знаю ще 

із немовляти 

Я знаю Марусю 

с пеленок 

Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Він народився 

під такою  зіркою 

Родился под 

такою он звездой 

Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Тепер сидить, 

лиця на нім нема 

Гляди, сидит, и 

нет на нем лица 

Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Сиділа Галя наче 

панська рожа 

Сидела Галя, будто 

роза в поле 

Книжний 

фразеологізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Земля йому 

пером 

Земля ему пером Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

А я кажу Бобренчисі:

ой, кумо, ой, кумо,  

це запитяна хворо-

ба! 

 

А я кажу Бобренчихе: 

«Ой, кума, 

Ой, кума, кума, то 

травяная хворь!» 

Книжний 

фразеологізм 

Нефразеологічний 

переклад, 

вибірковий 

переклад. 

Що не схилить не 

можна голови 

Что невозможно 

не склонить главы 

Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

То в них і повелося: 

сьогодні ситий, 

бо учора їв 

 

 

Вот так и повелось: 

сегодня сыт, тем, 

что вчера спалось 

Книжний 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад, 

індивідуальний 

еквівалент 

Вже навіть хтось 

пішов на 

вечорниці, 

Стихийные возникли 

вечерницы, 

Как будто 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 
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об землю вдарив 

лиха того шмат 

шлeпнулся о 

землю горя шмат 

Багатому і дітей чор

т колише, 

а бідному і янгол 

не рідня 

Богатому и 

люльку чeрт 

колышет, 

А бедному и ангел 

не родня 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

На древі зла 

прищеплене 

добро 

На древе зла 

привитое добро 

Книжний 

фразелогізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Це як, скажімо, 

вірувати в бога і 

продавати душу 

сатані 

В ладу был с верой, 

почитал лишь Бога, А 

душу свою продал 

сатане 

Книжний 

фразелогізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Тому й зайшов од 

Галі до Марусі, 

улігши тій 

диявольській 

спокусі 

 

 

Затем и шел от 

Гали он к Марусе 

По лытки в 

искушении чарусе 

Книжний 

фразелогізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Ми вже й без неї 

з’їхали нінащо, 

а з нею геть вже 

зійдемо на пси 

 

 

И без неe не знаю, 

как нам выбраться, 

А с ней и вовсе мы 

сойдeм на нет 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

І те кварцяне 

військо зашкарубле, і 

ті гусари, зведені 

на пси 

 

 

И войско заскорузлое 

и вшивое, 

Гусары, шелудивые,

как псы 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Отаман Гук, що 

так гукає ловко, 

уже їм з валу гне 

сухого вовка 

 

Гук-атаман, – 

отменная сноровка   

Уже им с вала гнeт 

легко и ловко 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Піднаторіли наші 

віршописці, бодай 

Поднаторели наши 

словоблуды, 

Розмовно-

побутовий 

Нефразеологічний 

переклад,  
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їх муха  вбрикнула 

в колисці 

Язви их корень, 

разве ж это люди 

фразеологізм лексичний переклад 

Удрав шпака, як 

кажуть, знакомито 
 

 

Дал храпака, – как 

молвят, – знаменито 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Була така Ликера... 

він п’ятами від неї 

накивав 

 

 

Была Ликера... 

Он ноги в руки – 

поминай, как звали 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Мої собраття вже 

пішли у стовбур 

 

 

В речах собратьев 

бронза и сумбур 

Книжний 

фразелогізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Під Зборовом також і 

над Пилявою своє 

ім’я ти не покрив 

неславою 

Под Зборовом был 

смелым, над Пилявой 

Не обесчестил 

имени бесславьем 

Книжний 

фразелогізм 

Фразеологічний 

переклад,  

частковий 

еквівалент 

Та й батько теж 

удатний був на 

вроду 

Да и отца Бог не 

обидел на лицо 

Книжний 

фразелогізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

За батька,              

що розп’ятий у  

Варшаві,а не схилив 

пред ворогом чола 

 

 

И за отца, распятого в 

Варшаве, 

Но не склонившего 

пред ворогом чела 

Книжний 

фразелогізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

Дурний ти чоловік, 

що от прожив на 

світі цілий вік і, 

наловивши повну 

душу гав 

 

 

И думаю: эх, глупый 

человек, 

Зря ты на свете 

время коротал. 

Ловил ворон, в 

заоблачье витал 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Не хто ж, а він звів 

дівчину з пуття 

 

 

Но только Гриць 

сбил девушку с 

пути 

Книжний 

фразелогізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Дрібні людці, Какие все-таки Книжний Нефразеологічний 
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гієни стервоїдні, 

які ж ви ласі на 

чужу біду! 

 

ничтожные людишки, 

Такими был распят 

однажды Бог! 

фразелогізм переклад,  

лексичний переклад 

То на другий рік 

так хлопці і ходили 

табунами, щоб хоч 

побачить матір 

звіддалік 

За ней ходили 

хлопцы табунами, 

Чтоб мать увидеть 

хоть издалека 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

Не хочу людям 

завдавать мороки, 

сидіти сидьма на 

чужій печі. 

 

Да много людям от 

меня мороки, 

Что сиднем 

высидишь на чьей- 

то там печи? 

Книжний 

фразелогізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

То чи ж воно нам 

буде до пуття – 

пустити прахом 

ще одне життя? 
 

 

Не уж у смерти той 

на поводу, 

Мы отдадим ей 

жизнь еще одну? 

Книжний 

фразелогізм 

Нефразеологічний 

переклад,  

лексичний переклад 

З’ясую стисло 

свідкам 

звинувачення, 

щоб не збивали 

суд на манівці 

Свидетелям 

втолкую обвиненье, 

Чтоб не кружили 

на обиняке 

Розмовно-

побутовий 

фразеологізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

– Руки не 

здіймаються. 

Іди туди, ізвідки 

ти прийшов! 

– Нет, не 

поднимается 

Благословить рука. 

Иди, откуда шeл! 

Книжний 

фразелогізм 

Фразеологічний 

переклад,  

повний еквівалент 

 

 Необхідно зауважити, що більшість фразеологічних одиниць перекладач 

вважав за краще замінити фразеологічними оборотами МП. Наприклад: 

 

— Панове судді, я прошу пробачення, – 

сказав Горбань з паперами в руці. – 

З’ясую стисло свідкам звинувачення, 

щоб не збивали суд на манівці. 

 

 У тесті перекладу такі трансформації: 

 

— Панове судьи, я прошу прощенья, – 



25 

 

Сказал Горбань с бумагами в руке, – 

Свидетелям втолкую обвиненье, 

Чтоб не кружили на обиняке. 

 

 Щоб пояснити вибір перекладача, необхідно звернутися до фразеологичного 

тлумачного словника.  

 Збіваті на манівці – 'совращать (совратить) с истинного пути'. 

 Перекладач обрав варіант, який має таке значення: 

 Кружить на обиняке – 'говорить двусмысленно, пытаясь скрывать что-

либо'. 

 Таким чином, даний вибір пояснюється прагненням перекладача зберегти 

образність фразеологічної одиниці, її експресивно-стилістичні якості. Також 

необхідно відзначити, що при перекладі фразеологічних одиниць не може бути 

одного вірного варіанту. Переклад фразеологізмів – процес, який вимагає від 

перекладача вміння орієнтуватися в тексті і творчо підходити до виконання 

встановлених завдань, оскільки формування прагматичного ставлення до тексту 

пов'язане з особистістю самого реципієнта і такими факторами, як психологічний, 

соціальний і культурний. 
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У процесі аналізу був виявлений ряд фразеологічних одиниць, які по різному 

впливають на зміст тексту, наприклад, у створенні художнього образа, а саме – 

виконують функцію мовної характеристики героя. Ці функції збережені і при 

перекладі, чим поясняється вибір саме таких технік перекладу. Розглянуті одиниці 

перекладені такими прийомами як фразеологічний переклад із застосуванням 

часткового і повного еквіваленту, а також – нефразеологічний переклад, способами 

якого є лексичний і вибірковий переклад. 
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ФО 

з  

української мови 

ФО 

 з  

російської мови 

Класифікація   

за лексико-

граматичною 

природою 

Класифікація за 

ступенем 

семантичної 

неподільності 

компонентів  

Бо на обличчя з 

янголами схожа, 

але в душі – то 

чистий сатана 

Лицом, гляди, на 

ангела похожа, 

В душе, однако, 

чисто дьяволица 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз  

Що вона, забувши 

страх божий 

 

В том, что она, божий 

страх забыла 

Предметна 

фразеологічна 

одиниця  

Фразеологічне 

зрощення 

Вона ж співала, наче 

голосила, 

на себе кари божої 

просила 

Она же пела, точно 

голосила, 

И Божьей кары для 

себя просила 

Предметна 

фразеологічна 

одиниця  

Фразеологічне 

зрощення 

Нехай на бога в 

горі упова та 

настановить свідків 

 

На Бога в своем горе 

уповает; 

Свидетелей укажет 

уважаемых 

 Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічне 

зрощення 

На то ставши, 

Параска Демиха, в 

літах подейшлих 

На то, Параска 

Демиха, в летах 

замшелых 

Предметна 

фразеологічна 

одиниця  

Фразеологічне 

зрощення 

Недавнечко,   

о півнях, вийшла я 

Недавно, белой 

зорькой вышла я 

Якісно-

обставинна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічне 

сполучення  

Та, чарку випив,  

Чогось так біля 

серця заварило 

И что-то возле 

сердца закрутило 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз 

Вона в Полтаві світу 

зав’язала 

хіба Грицькові тільки 

одному?! 

Да разве только Гриця 

одного 

Она в Полтаве со 

свету сжила?! 

 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічна 

єдність  

В цих справах 

поруч правда і 

брехня 

Здесь лжи и правды 

поворот 

Предметна 

фразеологічна 

одиниця  

Фразеологічний 

вираз 

Та вуха ж в’януть на Да уши вянут от Процесуальна Фразеологічне 
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таку олжу! подобной лжи! фразеологічна 

одиниця 

зрощення  

Коли ж вона його 

причарувала, 

він як сказився, геть 

одбивсь од рук 

Когда она его 

зачаровала – 

Взбесился и отбился 

вон от рук 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічна 

єдність 

Марусю знаю ще із 

немовляти 

Я знаю Марусю с 

пеленок 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічна 

єдність 

Він народився під 

такою зіркою 

Родился под такою 
он звездой 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічна 

єдність 

Тепер сидить, лиця 

на нім нема 

 

 

Гляди, сидит, и нет на 

нем лица 

 

Ад'єктивна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічне 

зрощення 

Сиділа Галя наче 

панська рожа 

 

Сидела Галя, будто 

роза в поле 

 

Предметна 

фразеологічна 

одиниця  

Фразеологічне 

зрощення 

Земля йому пером Земля ему пером Предметна 

фразеологічна 

одиниця  

Фразеологічна 

єдність 

А я кажу Бобренчисі: 

ой кумо, ой кумо, це 

запитяна хвороба! 

А я кажу Бобренчихе: 

«Ой, кума, Ой, кума, 

кума, то травяная 

хворь!» 

Предметна 

фразеологічна 

одиниця  

Фразеологічне 

зрощення 

Що не схилить не 

можна голови 

Что невозможно не 

склонить главы 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз  

То в них і повелося: 

сьогодні ситий, бо 

учора їв 

Вот так и повелось: 

сегодня сыт, тем, что 

вчера спалось 

Признаковая 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз  

Вже навіть хтось 

пішов на вечорниці, 

об землю вдарив 

лиха того шмат 

Стихийные возникли 

вечерницы,  

Как будто шлeпнулся 

о землю горя шмат 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз 

Багатому і діти чорт 

колише, 

Богатому и люльку 

чeрт колышет,  

Процесуальна 

фразеологічна 

Фразеологічний 

вираз 
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а бідному і янгол не 

рідня. 

А бедному и ангел не 

родня. 

одиниця 

На древі зла 

прищеплене добро 

На древе зла 

привитое добро 

Ад'єктивна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічна 

єдність 

Це як, скажімо, 

вірувати в бога і 

продавати душу 

сатані 

В ладу был с верой, 

почитал лишь Бога,  

А душу свою продал 

сатане 

   

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічна 

єдність 

Тому й зайшов од 

Галі до Марусі, 

улігши тій 

диявольській 

спокусі 

Затем и шел от Гали 

он к Марусе  

По лытки в 

искушении чарусе 

Предметна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічне 

зрощення 

Ми вже й без неї 

з’їхали нінащо, 

а з нею геть вже 

зійдемо на пси 

И без неe не знаю, как 

нам выбраться,  

А с ней и вовсе мы 

сойдeм на нет 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічне 

зрощення 

І те кварцяне військо 

зашкарубле, 

і ті гусари, зведені 

на пси 

И войско заскорузлое 

и вшивое,  

Гусары, шелудивые, 

как псы 

Ад'єктивна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічне 

зрощення 

Отаман Гук, що так 

гукає ловко, 

уже їм з валу гне 

сухого вовка 

Гук-атаман, – 

отменная сноровка –  

Уже им с вала гнeт 

легко и ловко 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічне 

зрощення 

Піднаторіли наші 

віршописці, бодай їх 

муха вбрикнула в 

колисці 

Поднаторели наши 

словоблуды,  

Язви их корень, 

разве ж это люди 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічне 

зрощення 

Удрав шпака, як 

кажуть, знакомито 

Дал храпака, – как 

молвят, – знаменито 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічне 

зрощення 

Була така Ликера... 

він п’ятами від неї 

накивав 

Была Ликера...  

Он ноги в руки –  

поминай, как звали 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічне 

зрощення 

Мої собраття вже 

пішли у стовбур 

В речах собратьев 

бронза и сумбур 

Процесуальна 

фразеологічна 

Фразеологічне 

зрощення 
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одиниця 

Під Зборовом також і 

над Пилявою 

своє ім’я ти не 

покрив неславою 

Под Зборовом был 

смелым, над Пилявой  

Не обесчестил 

имени бесславьем 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічна 

єдність 

Та й батько теж 

удатний був на 

вроду 

Да и отца Бог не 

обидел на лицо 

Ад'єктивна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічна 

єдність 

За батька, що 

розп’ятий у Варшаві, 

а не схилив пред 

ворогом чола 

И за отца, распятого в 

Варшаве,  

Но не склонившего 

пред ворогом чела 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічна 

єдність 

Дурний ти чоловік, 

що от прожив на 

світі цілий вік 

і, наловивши повну 

душу гав 

И думаю: эх, глупый 

человек,  

Зря ты на свете время 

коротал.  

Ловил ворон, в 

заоблачье витал 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічна 

єдність 

Не хто ж, а він звів 

дівчину з пуття 

Но только Гриць сбил 

девушку с пути 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз 

Дрібні людці, гієни 

стервоїдні, які ж ви  

ласі на чужу біду! 

Какие все-таки 

ничтожные людишки,  

Такими был распят 

однажды Бог! 

Ад'єктивна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз 

То на другий рік 

так хлопці і ходили 

табунами, щоб хоч 

побачить матір 

звіддалік 

За ней ходили 

хлопцы табунами,  

Чтоб мать увидеть 

хоть издалека 

   

Ад'єктивна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз 

Не хочу людям 

завдавать мороки, 

сидіти сидьма на 

чужій печі 

Да много людям от 

меня мороки,  

Что сиднем 

высидишь на чьей-то 

там печи 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз 

То чи ж воно нам 

буде до пуття –  

пустити прахом ще 

одне життя? 

Не уж у смерти той на 

поводу,  

Мы отдадим ей 

жизнь еще одну?  

   

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз 
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З’ясую стисло 

свідкам звинувачен-

ня, щоб не збивали 

суд на манівці 

Свидетелям втолкую 

обвиненье,  

Чтоб не кружили на 

обиняке 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз 

– Руки не 

здіймаються. 

Іди туди, ізвідки ти 

прийшов! 

– Нет, не 

поднимается  
Благословить рука. 

Иди, откуда шeл! 

Процесуальна 

фразеологічна 

одиниця 

Фразеологічний 

вираз 

 На даному етапі аналізу були визначені лексико-граматичні розряди 

фразеологічних одиниць. Більшість  розглянутих фразеологізмів відносяться до 

ад'єктивного  і процесуального розряду. 

 Ми класифікували фразеологізми за ступенем семантичної неподільності 

компонентів. В ході дослідження ми з'ясували, що автором тексту найчастіше 

використовувалися фразеологічні зрощення. 
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ВИСНОВОК 

 Нами були відібрані фразеологічні одиниці з тексту оригіналу і знайдені їх 

еквіваленти в тексті перекладу.  

 Розглянувши дані фразеологічні одиниці відповідно до класифікації 

М. Шанського, можна говорити про те, що практично всі фразеологізми є 

книжними. Це пояснюється тим, що обраний текст є художнім. Слід зазначити, що 

зустрічаються і розмовно-побутові фразеологізми. 

 Ми також розглянули способи перекладу фразеологічних одиниць. 

Найчастіше перекладач використовував фразеологічний переклад з повним 

еквівалентом. Є деякі фразеологічні одиниці, переклад яких здійснювався за 

допомогою нефразеологічного перекладу. 

 Були розглянуті лексико-граматичні розряди фразеологічних одиниць. Ми 

визначили, що більша кількість фразеологізмів належать предметного і 

процесуального розряду. 

 Відповідно до класифікації В. Виноградова, більшість з розглянутих 

фразеологічних одиниць є фразеологічними зрощеннями.  

 Очевидно, що переклад фразеологічних одиниць з української на російську 

мову здійснений вірно і грамотно. Перекладачем практично у всіх розглянутих 

випадках були підібрані аналоги з російської мови. Це обумовлено саме тим, що 

російська та українська мови є спорідненими. Необхідно зауважити, що 

перекладач при виконанні перекладу враховував стилістичну функцію 

фразеологічних одиниць в тексті. 
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ЗАКЛЮЧЕННЯ  

 Переклад фразеологічних одиниць вимагає від перекладача достатнього 

рівня професіоналізму, знань, навичок. В ході даного дослідження ми розглянули 

специфіку відтворення фразеологізмів в українсько-російському перекладі, а в 

якості матеріалу був обраний художній текст. 

 Перед  нами  стояла  низка  завдань,  які  були  виконані.  Було  дано 

визначення поняттю «фразеологізм»; було розглянуто класифікацію фразеологіз-

мів за ступенем спаяності, за лексико-граматичної природою, за експресивно-

стилістичними властивостями. В якості  практичної  частини  провели  аналіз  

фразеологічних  одиниць близькоспорідненої мови, відібраних з художнього 

тексту, а потім визначили їх лексико-граматичну природу і способи перекладу.  

 При проведенні дослідження ми спиралися на роботу таких лінгвістів, як 

В. Виноградов, М. Шанський, Я. Рецкер, В. Комісарів, О. Кунін. 

  Ключовою метою нашої роботи був розгляд фразеологізмів як одиниць 

перекладу; розгляд способів перекладу фразеологічних одиниць близькоспорідне-

ної мови. Нами було проаналізовано 41 фразеологічну одиницю з художнього 

твору «Маруся Чурай», 28 з яких, згідно класифікації М. Шанського, є книжними 

фразеологізмами, 13 – розмовно-побутовими.  

 Що стосується способів перекладу фразеологізмів, то слід зазначити, що 

найчастіше був застосований фразеологічний переклад з повним еквівалентом, 

переклад інших одиниць здійснювався за допомогою нефразеологічного 

перекладу. Якщо розглядати результати аналізу більш детально, то: 

 фразеологічний переклад, повний еквівалент – 23 одиниці; 

 фразеологічний переклад, частковий еквівалент – 1 одиниця; 

 фразеологічний переклад, індивідуальний еквівалент – 1 одиниця; 

 нефразеологічний переклад, лексичний переклад – 16 одиниць. 

 Можливість застосування способу фразеологічних перекладу пояснюється 

саме тим, що російська та українська мови є спорідненими.  

 Були розглянуті лексико-граматичні розряди фразеологізмів. В ході 
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дослідження ми з'ясували, що предметного розряду належить 7 одиниць, 

процесуального – 27 одиниць, ад'єктивного – 7 одиниць, якісно-обставинні – 1 

одиниця.  

 Одним із завдань нашого дослідження було визначення ступеня семантичної 

неподільності компонентів фразеологізмів. Використовуючи класифікацію 

В. Виноградова, нами були отримані наступні результати: фразеологічними 

зрощеннями є 16 одиниць, фразеологічними виразами  – 13 одиниць, фразеологіч-

ними єдностями – 11 одиниць, фразеологічними сполученнями – 1 одиниця з 41 

аналізованих.  

 Російська та українська мови, незважаючи на велику кількість повних 

еквівалентів через мовне споріднення, мають в своєму складі фразеологізми з 

компонентами, у яких немає еквівалентів в інших мовах, вони є носіями 

культурно-національних особливостей і часто не вживаються поза фразеологізму. 

Г. Богданович стверджує, що «розбіжність уявлень про світ, ціннісних орієнтаціях 

фокусуються в семантичної інтерпретації фразеологізмів, що належать до різних 

культур». Образи, закладені у фразеології, пов'язані з побутом, традиціями, 

релігією. Наявність національно-культурної специфіки обумовлено тим, що певні 

реалії менш поширені (або взагалі не існують) в інших культурах. 

 При розгляді фразелогічних одиниць ми звернули увагу на їх прагматичну 

функцію, яка допомагає зробити бажаний комунікативний ефект. Перекладачем 

збережена здатність ФО відображати смислові відтінки і надавати тексту великого 

емоційно-експресивного забарвлення, завдяки чому вплив на реципієнта 

посилюється. Також необхідно зауважити, що результати проведеного 

дослідження свідчать про те, що кожна із двох східнослов'янських мов є 

національно-унікальною, що етнолінгвістичній свідомості народів-носіїв мов 

властива своя специфіка, і даний факт слід обов'язково враховувати при перекладі.  
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