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РЕФЕРАТ



          Дана робота присвячена дослідженню відтворення соціокультурного 

компонента  образних  порівнянь  в  текстах  художньої  літератури  мовою 

перекладу. Як відомо, у художньому мовленні для образної характеристики дії 

чи  ознаки  предмета  думки  широко  використовують  порівняльні  конструкції. 

Порівняння стало тим художнім прийомом, без якого практично не обходиться 

жоден письменник.  Сучасні  лінгвістичні  пошуки спрямовуються на вивчення 

мисленнєвих процесів і їхнього зв’язку з культурою, ментальністю, духовністю 

певного  етнічного  осередку.  Порівняння  є  одним  із  засобів  пізнання  світу, 

зокрема,  його  етнокультурної  специфіки.  За  допомогою  цього 

мовностилістичного  засобу  виражається  соціокультурна  специфіка 

ментальності  й  характеру  будь-якого  етносу. Оскільки  кожна  нація  має  своє 

уявлення про дійсність та навколишній світ, сприймаючи оточуюче середовище 

відмінно від інших націй, порівняння віддзеркалюють світ кожного етносу по-

різному,  відображаючи культурний компонент,  притаманний певному народу. 

Саме така специфіка порівняння зумовлює актуальність цього дослідження.

          Метою даної  роботи  є  теоретичне  і  практичне  дослідження 

соціокультурного  компонента  образних  порівнянь  в  текстах  художньої 

літератури:  поняття,  види  та  функції,  розкриття  загальної  характеристики 

вживання образних порівнянь в художніх текстах,  дослідження особливостей 

стилістичного функціонування термінів в  текстах художнього стилю на рівні 

семантичної та перекладацької еквівалентності при перекладі порівнянь.

          Відповідно до мети поставлено такі завдання:

• розглянути порівняння як стилістичний прийом;

• oхарактеризувати порівняння в системі образних засобів мови;

• описати види та функції образних порівнянь в англійській мові;

• дослідити  соціокультурну  специфіку  порівняльних  вербалізацій  в 

українських і англійських мовах;

• oхарактеризувати  використання  образних  порівнянь  в  художній 

літературі;



• визначити рівні семантичної та перекладацької еквівалентності при 

перекладі порівнянь.

         Об’єктом даного дослідження  є  образні  порівняння в  текстах 

художньої літератури.

         Предметом дослідження  є  відтворення  соціокультурного 

компоненту  образних  порівнянь  в  текстах  художньої  літератури  мовою 

перекладу.

           Інформаційною базою написання курсової роботи стали праці 

вчених, підручники, навчальні посібники.

         Матеріалом дослідження   послугували   приклади  образних 

порівнянь в українських та англомовних художніх  текстах. Зокрема, у  творах 

Оксани Забужко,  Редьярда Кіплінга, Дена Брауна та  Джорджа Байрона, з яких 

методом тематичної  класифікації  було  виділено  більше  800  одиниць 

дослідження.

         Основними  методами  дослідження  в  роботі  є:  спостереження, 

комплексний функціональний аналіз одиниць у тексті, метод контекстуального 

аналізу, метод тематичної класифікації та кількісної обробки даних.

Наукова новизна дослідження полягає у системному аналізі теоретичних 

засад вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо даної проблеми.

Теоретична  значущість дослідження  пов'язана  з  узагальненням 

дотеперішніх трактувань порівняльних конструкцій, відтворенням лінгвістичної 

природи цієї категорії, невід'ємною ознакою якої є наявність у ній образності, 

поглибленим  аналізом  обґрунтування  наукової  доцільності  уживання 

порівняння як різновиду метафоричних концептів на позначення першооснов 

буття  у  процесі  їхньої  концептуалізації, дослідженням  соціокультурної 

специфіки  порівняльних  вербалізацій  в  українських  і  англійських  мовах, 

особливостей  функціонування  їх  в  текстах  художнього  стилю, висвітленням 



основних проблем  перекладу порівняння як засобу передачі  етнокультурних 

особливостей і національної ментальності.

Практична  значущість дослідження  полягає  в  тому,  що  результати 

дослідження  можуть  бути  використані  в  курсах  порівняльної  лексикології, 

порівняльної  стилістики,  практики  перекладу,  при  підготовці  до  перекладу 

текстів художнього стилю.

Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів (які в свою чергу 

поділяються  на  підрозділи,  в  кожному  з  яких  розглядається  конкретна 

проблема),  висновків  до  розділів,  загальних  висновків,  списку  використаної 

літератури та чотирьох додатків. 

Загальний  обсяг  роботи  становить  105  сторінок,  за  виключенням  4 

додатків.

Список  використаної  літератури складається  із  68  найменувань 

вітчизняних, зарубіжних видань та інтернет-джерел.

          Апробація основних  положень  і  результатів  магістерського 

дослідження здійснювалася під час участі у конференціях з публікацією тез і 

статей,  а  саме:     за  рахунок  участі   у  міжнародній  науково-практичній 

конференції «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та 

їхній вплив на розвиток мови та літератури» (8-9 квітня,  2016,  м.  Львів )  зі 

статтею «Види та функції образних порівнянь у структурі художнього тексту»; 

участі у конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних 

наук на розвиток мови та літератури» (13-14 травня, 2016, м. Львів) зі статтею 

«Взаємодія порівнянь з образними засобами мови художнього стилю»; участі у 

VII студентській  міжнародній  науково-практичній конференції  «Людина  як 

суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та 

навчанні  іноземних мов»  (16  травня,  2016,  м.  Київ)  з  тезами  «Національно-

культурна  специфіка  порівняльних  вербалізацій  в українській  та  англійській 

мовах»  та  участі  у  конференції  «Взаємодія  одиниць  мови  й  мовлення: 

комунікативно-когнітивний,  соціокультурний,  перекладознавчий і  методичний 



аспекти» з тезами «Образне порівняння в системі образних засобів художньої 

літератури» (21 квітня, 2016, м. Київ)

          Ключові слова: образність, порівняння, об’єкт порівняння, суб’єкт 

порівняння, концепт, асоціація, культура,  культурні  особливості, адекватні 

перекладацькі аналоги, еквівалентні перекладацькі відповідники.

 

Abstract



This work is devoted to research of a reproduction of  sociocultural component 

of figurative comparisons in fiction texts by target language. It is known that in the 

fiction  speech  comparative  constructions  are  used  widely  for  the  figurative 

characteristic of action or subject sign. Comparison has become the art device that 

any writer can’t go a day without it.  Modern linguistic searches are directed to the 

study  of  thinking  processes  and  their  relationship  with  the  culture,  mentality, 

spirituality of  a  certain  ethnic  center.  Comparison  is  one  of  world  understanding 

means, including  its  ethnocultural  specifics.  By  this  linguostylistic  means  the 

sociocultural peculiarity of mentality and character of any ethnos is expressed. As 

each nation has its own vision of reality and world around, perceiving environment 

unlike other nations, comparisons reflect the world of each ethnic group differently, 

reflecting  the  cultural  component  inherent  in  certain  people.  Such  specifics  of 

comparison determines the topicality of this research.

The aim of this paper is the theoretical and practical research of a sociocultural 

component  of  figurative  comparisons  in  fiction  texts:  the  concept,  types  and 

functions,  disclosure  of  a  general  characteristics  of  figurative  comparisons  use  in 

fiction texts, the researches of stylistic functioning features of terms in texts of art 

style  at  the  level  of  semantic  and  translation  equivalence  at  the  comparisons 

translation.

The above mentioned aim envisages solving the following tasks:

• to consider comparisons as stylistic device;

• to characterize comparisons in the system of figurative means of language;

• to describe types and functions of figurative comparisons in English;

• to investigate sociocultural specifics of comparative verbalizations in

 Ukrainian and English languages;

• to characterize use of figurative comparisons in fiction;

• to determine levels of semantic and translation equivalence at comparisons

translation.

The object of this research is the figurative comparisons in fiction texts.



The subject of the research is the reproduction of a sociocultural component of 

figurative comparisons fiction texts by the target language.

The informational basis of the paper  includes scientists works, textbooks and 

manuals.

The examples of figurative comparisons in Ukrainian and English fiction texts 

served as the  research material.  In particular,  we investigated Oksana Zabuzhko, 

Rudyard Kipling, Dan Brown and George Byron's works from which the method of 

thematic classification has allocated more than 800 research units.

          The methodological basis of research includes the complex functional 

analysis of  text units, supervision,  the contextual analysis method and  the method 

of thematic classification and quantitative data processing.

Scientific novelty of the research consists in the system analysis of theoretical 

bases of native and foreign researchers on this problem.

          Theoretical value of the research is connected with the generalization of 

former  comparative constructions interpretations, the reproduction of the linguistic 

nature of this category, an integral feature of which is the figurativeness existence, the 

profound analysis of the scientific expediency  justification of the comparison use as 

a kind of metaphorical concepts  to describe fundamental principles of their existence 

in  the  process  of  conceptualization,  the  research  of  sociocultural  specifics  of 

comparative verbalizations in Ukrainian and English languages, the features of their 

functioning in fiction texts, highlighting the main problems of comparison translation 

as means of transfer the ethnocultural features and national mentality.

Practical value of  the research consists in the fact that its materials and results 

can be applied into the courses of a comparative lexicology,  stylistics, a translation 

practice, at preparation for the translation of fiction texts.

          The paper consists of the introduction, three chapters, conclusions to 

each  chapter,  general  conclusions,  summary  in  English,  a  list  of  references  (68 

positions) and 4 appendices.  The total amount of paper is  105 pages, except for 4 



appendices. The list of the literature used consists of 68 names of native and foreign 

editions and Internet sources.

          Testing results of the dissertation. Participation in the International 

scientific-practical  conference  “Modern  scientific  research   representatives  of 

philological sciences and their impact on the development of language and literature” 

(April  8-9,  2016,  Lviv),  the  article  “The  types  and  functions  of  figurative 

comparisons in the structure of  fiction text”;  participation in the conference “The 

level  of  efficiency  and  the  necessity  of  philological  sciences  impact  on  the 

development  of  language  and  literature”  (  May  13-14,  2016,   Lviv),  the  article 

“Comparisons  interaction  with  the  figurative  language  means  of  art  style”;  The 

results  of  master’s  dissertation  were  also  presented  at  the  VII  students  scientific 

conference" Person as the subject of Intercultural communication: Current trends in 

philology,  translation  and  foreign  language  teaching"  (May  16,  2016,  m.  Kyiv), 

theses "National and cultural specifics of comparative verbalizations in the Ukrainian 

and English languages" and at the International  scientific-practical conference "The 

interaction of language and speech units: communicative and cognitive, sociocultural, 

linguistic and methodical aspects"  (April 16, 2016, Kiev) with theses "The figurative 

comparison in the system of figurative means in fiction" .          

Keywords:  figurativeness,  comparison,  comparison  object,  comparison 

subject, concept, association, culture, cultural features, adequate translation analogs 

and translation equivalents.

 



РЕФЕРАТ

Данная работа посвячена исследованию воспроизведения социокультур-

ного компонента образных сравнений в текстах художественной литературы на 

языке  перевода. Как  известно,  в  художественной  речи  для  образной 

характеристики  действия  или  признаки  предмета  мысли широко  используют 

сравнительные  конструкции. Сравнение  стало  тем  художественным приемом, 

без  которого  практически  не  обходится  ни  один писатель. Современные 

лингвистические поиски направляются на изучение мыслительных процессов и 

их связи с культурой, ментальностью, духовностью определенного этнического 

центра. Сравнение является одним из средств познания мира, в частности, его 

этнокультурной специфики. С помощью этого лингвостилистических средства 

выражается  социокультурная  специфика  ментальности  и  характера  любого 

этноса. Поскольку каждая нация имеет свое представление о действительности 

и  окружающем  мире,  воспринимая  окружающую  среду  отлично  от  других 

наций,  сравнения  отражают  мир  каждого  этноса  по-разному,  отражая 

культурный  компонент,  присущий  определенному  народу. Именно  такая 

специфика  сравнения  обуславливает  актуальность данного исследования.

          Целью данной  работы  является  теоретическое  и  практическое 

исследование  социокультурного  компонента  образных  сравнений  в  текстах 

художественной  литературы:  понятие,  виды  и  функции,  раскрытие  общей 

характеристики употребления образных сравнений в художественных текстах, 

исследования особенностей стилистического  функционирования  терминов  в  

текстах художественного  стиля  на  уровне  семантической  и  переводческой 

эквивалентности при переводе сравнений.

          Согласно цели поставлены следующие задачи:

•  рассмотреть  сравнения  как  стилистический  прием;

•  охарактеризовать  сравнения  в  системе  образных  средств  языка;



•  описать  виды  и  функции  образных  сравнений  в  английском  языке;

•  исследовать социокультурную специфику сравнительных вербализаций в

    украинском и английском языках;

•  охарактеризовать  использование  образных  сравнений  в  художественной 

литературе;

•  определить  уровни  семантической  и  переводческой  эквивалентности  при 

переводе сравнений.

          Объектом данного исследования являются образные сравнения в текстах 

художественной литературы.

         Предметом исследования  является  воссоздание  социокультурного 

компонента  образных  сравнений  в  текстах  художественной  литературы  на 

языке перевода.

          Информационной базой написания курсовой работы стали труды ученых, 

учебники, учебные пособия.

         Материалом исследования  послужили  примеры  образных  сравнений  в 

украинском  и  англоязычных  художественных  текстах. В  частности,  в 

произведениях Оксаны Забужко, Редьярда Киплинга, Дэна Брауна и Джорджа 

Байрона,  из  которых  методом  тематической  классификации  было  выделено 

более 800 единиц исследования.

         Основными  методами исследования  в  работе  являются:  наблюдение, 

комплексный функциональный анализ единиц в тексте, метод контекстуального 

анализа,  метод  тематической  классификации  и 

количественной обработки данных.

          Научная новизна исследования  заключается в  системном анализе 

теоретических основ отечественных и зарубежных исследователей по данной 

проблеме.

          Теоретическая  значимость исследования  связана  с  обобщением 

прежних  трактовок сравнительных  конструкций,  воспроизведением 

лингвистической  природы этой  категории,  неотъемлемым атрибутом которой 



является  наличие  в  ней  образности,  углубленным  анализом  обоснования 

научной  целесообразности  употребления  сравнения  как  разновидности 

метафорических концептов для обозначения первоосновы бытия в процессе их 

концептуализации, исследованием социокультурной специфики сравнительных 

вербализаций  в  украинском  и  английском  языках,  особенностей 

функционирования их в текстах художественного стиля, освещением основных 

проблем  перевода  сравнения  как  средства  передачи  этнокультурных 

особенностей и национальной ментальности.

         Практическая  значимость исследования  заключается  в  том,  что 

результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  курсах  сравнительной 

лексикологии, сравнительной стилистики, практики перевода, при подготовке к 

переводу текстов художественного стиля.

         Структура работы состоит из введения,  трех глав (которые в свою 

очередь  делятся  на  подразделы,  в  каждом  из  которых  рассматривается 

конкретная  проблема),  выводов  к  разделам,  общих  выводов,  списка 

использованной  литературы  и  четырех  приложений. Общий  объем  работы 

составляет 105 страниц, за исключением 4 приложений.Список использованной 

литературы состоит из 68 наименований отечественных, зарубежных изданий и 

интернет-источников.

          Апробация основных  положений  и  результатов  магистерской 

исследования  осуществлялась  при  участии  в  конференциях  с  публикацией 

тезисов  и  статей,  а  именно:  за  счет  участия  в  международной  научно-

практической  конференции  «Современные  научные  исследования 

представителей  филологических  наук  и  их  влияние  на  развитие  языка  и 

литературы»  (8-  9  апреля,   2016,  г..  Львов)   со  статьей «Виды  и  функции 

образных  сравнений  в  структуре  художественного  текста»;  участия  в 

конференции  «Уровень  эффективности  и  необходимости  воздействия 

филологических  наук  на  развитие  языка  и  литературы»  (13-14  мая,  2016  г.. 

Львов) со статьей «Взаимодействие сравнений с образными средствами языка 



художественного стиля»; участия в VII  студенческой международной научно-

практической  конференции  «Человек  как  субъект  межкультурной 

коммуникации:  современные  тенденции  в  филологии,  переводе  и  обучении 

иностранным  языкам»  (16  мая, 2016,  г..  Киев)  с  тезисами  «Национально-

культурная специфика сравнительных вербализаций в украинском и английском 

языках  »,  а  также участия  в  конференции« Взаимодействие  единиц языка  и 

речи:  коммуникативно-когнитивный,  социокультурный,  переводоведческий  и 

методический аспекты » с тезисами« Образное сравнение в системе образных 

средств  художественной  литературы  »(21  апреля  ,  2016,  г..  Киев).

          Ключевые слова: образность, сравнение, объект сравнения, субъект

сравнения,  концепт,  ассоциация,  культура,  культурные  особенности, 

адекватные  переводческие  аналоги,  эквивалентные  переводческие 

соответствия.
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