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Таким образом, между терминологической и общеупотребительной 

лексикой происходит постоянное взаимодействие, что выражается в 

процессах детерминологизации профессиональных единиц, при помощи 

которых термин, переходя в общеупотребительный узус, обогащает 

общелитературный язык. 
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  З 

КОМПОНЕНТОМ ЗНАЧЕННЯ «БАГАТИЙ» – «БІДНИЙ» (НА 

ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА 

НІМЕЦЬКОЇ МОВ) 

 

Фразеологія складає найбільш яскраву, живу та своєрідну частину 

словникового складу будь-якої мови. Переважна частина фразеології 

англійської, німецької та української мов належить до різних 

функціональних стилів і має експресивне забарвлення. Навіть стилістично-

нейтральні фразеологізми часто відрізняються національною своєрідністю 

і можуть набувати експресивного зна- чення в контексті. Ось чому є всі 

підстави вважати фразеологію одним із виразних засобів мови та 

розглядати її зі стилістичної точки зору [1, с. 142–172]. 

Розглядаючи ж ФО в середовищі економічного тексту, небхідно 

зазначити, що основна складність при перекладі ФО з компонентом  

значення «багатий» - «бідний»  полягає в тому, що жоден словник не може 

передбачити всіх можливостей використання фразеологізму в контексті. 

Пов'язані з цим проблеми розглядаються по-різному, рекомендуються різні 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 102 - 

методи перекладу, зустрічаються неоднозначні думки науковців. Інколи 

при наявності рівноцінної фразеологічної відповідності доводиться шукати 

інші шляхи перекладу, оскільки наявний еквівалент може не відповідати 

даному контексту. Навіть в межах однієї групи фразеологічних одиниць 

може знадобитися індивідуальне рішення. 

У тому випадку, якщо дана фразеологічна одиниця не має свого 

еквівалента в іншій мові, перекладач не повинен прибирати цю ідіому зі 

свого тексту, його завдання постає в тому, щоб читачі повністю зрозуміли  

значення. Фернандо Коело Лайтон (Fernando Coello Layton) і Річард 

Флавелл (Richard A. Flavell) кажуть, що вся справа в  "надто сильному 

прагненні більшості перекладачів знайти точну ідіому в мові перекладу", 

однак, це неприпустимо"[2, с.28]. Стратегії, які будуть використовуватись 

в даній роботі запропоновані Моною Бейкером (Mona Baker) [3, с. 133]: 

1) Використання ідіоми подібного значення та форми. Використовуючи 

цей метод, перекладач намагається знайти еквівалент у мові перекладу. 

Наприклад:  

 Born with a silver spoon in one`s mouth – народитись зі срібною ложкою 

в роті; 

 Hit the jackpot – виграти джек – пот;  

 Viel Geld, viel Freunde. – Багато грошей, багато друзів. 

Ми зберігаємо як значення, так і форму оригіналу вихідної мови.. 

Ось тут лексичні елементи залишаються незмінними і сенс не втрачається 

зовсім. 

2) Використання ФО подібного значення, але різної форми. У цьому 

випадку значення цільової ідіоми таке ж, як і вихідної, але лексичні 

елементи різні, наприклад: 

 as poor as a church mouse   - увесь Хвесь, голова та ноги. 

 born with a silver spoon in one`s mouth – народитись під щасливою 

зіркою; 

 Leben, wie der Herrgott in Frankreich - Жити як у Бога за дверима 

 Vom Pferde auf den Esel herunterkommen   - Не було в Насті й запаски, 

аж глянь — уже у плахті походжає. 

У наведених вище прикладах для того, щоб надати таке саме значення, 

ми використовуємо різні лексичні елементи. 

3) Метод перефразування. Ця стратегія найчастіше використовується в 

процесі перекладу ідіом у випадках, коли перекладач не може знайти 

будь-яких відповідників у мові перекладу. Через лексичні або 

стилістичні відмінності між двома мовами ми не завжди отримуємо 

аналогію. Зазначається, що даний переклад не буде точним  

еквівалентом або ж семантичним еквівалентом. До прикладу: 

 A light purse is a heavy curse. - Гірше всіх бід, коли грошей немає, 

хліба ні шматка, так і в горлі туга. 

https://www.usingenglish.com/reference/idioms/a+light+purse+is+a+heavy+curse.html
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 Er lebt wie die Made im Speck - Пташиного молока не вистачає. 

Звичайно, використовуючи даний метод, ми можемо зіткнутися з 

небезпекою втрати бажаного ефекту. Це також може зменшити культурне 

забарвлення даної фразеологічної одиниці. Однак слід пам’ятати, що 

читаті прагнуть якнайкраще зрозуміти суть ідіоми і тому, краще її 

перефразувати на користь звичаїв та традицій саме вашого народу. Мона 

Бейкер визначає перефразову форму як "переклад ідіоми мови джерела з 

притаманними їй значеннями цільової мови [ 3, с. 102]. 

4) Прийом лексичного додавання. Цей спосіб знаходить досить широке 

використання в процесі перекладу. Багато елементів змісту 

залишаються в оригіналі невираженими, тому вважається, що їх 

необхідно виразити в перекладі за допомогою граматичних та 

лексичних засобів: 

 Made of money - грошей — аж кишеня не сходиться; 

 chicken feed - Коли не є коня, та добре й осля; 

5) Прийом опущення. Той випадок, коли немає ніякого тісного звязку між 

елементами мов. Якщо перекладач взагалі не може знайти часткового 

аналогу, ця стратегія використовується для того, щоб виключити ФО з 

тексту. Перекладач намагається усунути цілу ідіому або ж її частину. 

Наприклад:  

 Für einen Apfel und ein Ei   - дешево; 

 Not have two nickels to rub together – ні гроша; 

Таким чином, враховуючи специфіку фразеологізму перекладачеві 

необхідно зробити вибір прийомів і способів перекладу, використання 

яких допомогло б досягти бажаного результату при перекладі.  Отже, 

базуючись на аналізі перерахованих вище способів передачі ФО з мови 

оригіналу, найкращим перекладацьким рішенням є пошук аналогічної 

фразеологічної одиниці. Проте слід визнати, що кількість еквівалентів в 

англійській, німецькій та українській мовах дуже обмежена. За відсутності 

відповідностей ФО в мові перекладу, можна перекладати за допомогою 

аналогічної фразеологічної одиниці, хоча вона і буде побудована на іншій 

словесно-образній основі. Варто зазначити, що стилістичне або емоційне 

забарвлення не завжди збігаються. Необхідно пам’ятати, що при перекладі 

ідіом з однієї мови на іншу слід користуватися найбільш повними 

тлумачними фразеологічними двомовними словниками. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИМЕТРИЧНИХ МНОГОЧЛЕНIВ ПРИ 

РОЗВ’ЯЗУВАННI РIВНЯНЬ ВИЩИХ СТУПЕНIВ  

 

Одним з самих складних, для школярiв, роздiлiв алгебри є 

розв’язування систем рiвнянь вищих ступенiв. 

Для квадратного рiвняння з одним невiдомим 02  qpxx  

виводиться формула q
pp

x 
42

2

2,1 , що вказує стандартний шлях 

розв’язування. Для систем рiвнянь першого ступеня також iснують 

стандартнi способи розв’язування (виключення невiдомих, прирiвнювання 

коефiцiєнтiв i так далi). Однак з системами рiвнянь вищих ступенiв справа 

дещо складнiша. 

Найбiльш загальним методом розв’язування таких систем є метод 

виключення невiдомих. Метод виключення невiдомих є досить загальним. 

Теоретично з будь-якої системи двох алгебраїчних рiвнянь з двома 

невiдомими можливо, виключаючи одне невiдоме, отримати рiвняння 

вiдносно iншого невiдомого. Але не завжди процес виключення є простим. 

Найбiльшою незручнiстю методу виключення є те, що найчастiше вiн 

призводить до рiвняння з дуже високим ступенем. У вищiй алгебрi 

доводиться, що якщо одне рiвняння системи (що мiстить два неввiдомих) 

має ступiнь n , а iнше – ступiнь m , то пiсля виключення, зазвичай, 

отримуємо рiвняння ступеня mn . 

Iз-за недолiкiв метод виключення (при розв’язуваннi систем рiвнянь 

вищих ступенiв) використовують у школi доволi рiдко. Зазвичай 

намагаються розв’язати систему за допомогою якого-небудь штучного 

прийому. Але загальних правил вiдшукання таких прийомiв немає. Кожна 

система розв’язується своїм методом, i досвiд, що отримується при 

розв’язуваннi однiєї системи, мало допомагає при розв’язуванi iншої. У 

результатi цей роздiл шкiльної математики перетворюється в набiр 

головоломок. 


