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мяса с зелёным перцем.Из 100 исследуемых нами блюд на этот структурный тип
приходится 22 блюда.
2. «вспомогательный ингредиент» + «способ приготовления» + «основной ингредиент»:
番茄烧牛肉– тушеная говядина с кетчупом, 松茸炖土鸡 – тушенная домашняя
курица с грибами мацутакэИз 100 исследуемых нами блюд на этот тип приходится
22 блюда.
3. «вспомогательный ингредиент» + «основной ингредиент»: 芹 菜 鸭 子 – утка с
сельдереем, 芝麻鸡肾 – куриные почки с семенами кунжута.
На этот тип структуры приходится 9 названий блюд.
4. «способ приготовления» + «основной ингредиент» + «способ нарезки»: 炒鱿鱼丝 –
жареные шинкованные кальмары, 白灼腰花 – бланшированные фигурно нарезанные
бараньи (свиные) почки.
На этот тип структуры приходится 4 кулинаронима.
5. «вкусовые качества» + «способ приготовления» + «основной ингредиент»: 盐煎
肉 – жареная соленая свинина, 麻 辣 水 煮 鱼 –отварная рыба в остром
сычуаньском соусе.
Из 100 блюд на этот тип структуры приходится 3названия блюда.
История китайской кухни начала зарождаться более 5000 лет назад. Необъятные
территории КНР, многообразие ландшафтов и климатических особенностей оказала
влияние на китайскую кухню. Следуя принципу "не трать впустую, да не будешь
нуждаться", китайцы пришли к сегодняшнему разнообразию продуктов, специй, способов
приготовления. Кулинаронимы дают бесценную информацию о культуре Китая,
поскольку они отражают реалии быта народа.
Анализ структуры 100 названий лексического и структурного состава
повседневных блюд северного региона позволил выделить типовые структуры
кулинаронимов и дополить классификацию Ковалѐва и Кожевникова.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ КОЛІРНИХ ВИРАЗІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ
ТА ПЕРСЬКІЙ МОВАХ: КУЛЬТУРНЕ ПОРІВНЯННЯ
Сусленко Анастасія Миколаївна, студентка 5 курсу
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Науковий керівник: викладач О.С. Завгородня
В останнє десятиліття помітно зріс інтерес до вивчення фразеологізмів з
компонентом кольоропозначення як в окремо взятих мовах, так і в групах зіставних мов,
про що свідчить досить велика кількість публікацій. Це мотивовано тим, що, по-перше,
лексико-семантична група слів кольоропозначення в системі мови замкнута в
синхронічній перспективі і легко доступна для огляду і, по-друге, ця підсистема явно
культурно специфічна. Тому її вивчення становить значний інтерес як у власне
лінгвістичній, так і у когнітивній, психологічній, етнокультурній перспективах. Система
кольоропозначення і символіка кольору в різних мовах і культурах давно стали об'єктом
пильної уваги.
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Перші роботи, присвячені вивченню фразеологізмів з колоративним компонентом,
були виконані переважно на матеріалі германських мов. Це, мабуть, не випадково, так як
західна лінгвістика, особливо англо-американська, значно просунулася в плані
фразеографії і видання словників. На сьогоднішній день фразеологічні одиниці з
колоративними компонентами в багатьох мовах вивчені вже досить добре, на відміну від
сучасної іраністики, де такі дослідження ще тільки починаються. Як правило, вони
мотивуються необхідністю вдосконалення викладання перської мови і підготовки
перекладачів з перської мови на європейські мови і, навпаки, в зв'язку з особливим
становищем сучасної Ісламської Республіки Іран на геополітичній карті світу.
До числа окремих робіт, присвячених вивченню перських фразеологічних одиниць
з колоративним компонентом і виконаних в контрастивному ключі, ми можемо повною
мірою віднести статті С. Ахмаді та С. Кетабі “Процедури перекладу і проблеми колірних
ідіоматичних виразів в англійській та перській мовах: культурне порівняння” [2] і Б.
Гхафела та А.Е. Расекха “Кольоропозначення в перських і англійських метафоричних
висловах: когнітивні схеми Аль- Хаснаві” [3].
Після збору даних – ідіоматичних виразів, що містять колірні терміни, а також їх
значень з різних одномовних словників (як англійських, так і перських), та знаходження їх
еквівалентів в різних двомовних словників, С.Ахмаді класифікував колірні ідіоматичні
вирази на різні категорії, відповідно до стратегії, що використовуються для їх перекладу.
В еквівалентах англійських даних було визначено шість різних стратегій перекладу, а саме:
1. Переклад англомовного ідіоматичного виразу з використанням неідіоматичного
виразу перської мови.
Приклад: Blue around the gills
Еквівалент: ،شدن زرد کسی روی و رنگ بیمار
Сенс цієї ідіоми полягає в тому, що людина має нездоровий, зблідлий вигляд. Існує також
ідіома (turn) green about the gills (in the face), з тією ж формою та значенням першої ідіоми,
і вона перекладається ідіоматичним еквівалентом " پریده رنگ، "شدن زرد کسی روی و رنگ شدنУ
цьому випадку колір "синій" та "зелений" в англійській мові може бути таким же, як
жовтий у перській (/ zard /), ""زرد, оскільки обидва вони асоціюються з однаковим
вираженням хвороби у розумінні носія мови.
2.
Переклад ідіоматичного англомовного виразу з використанням ідіоми подібного
значення та форми до ідіоми перської мови.
Приклад: Roll out the red carpet (for someone)
Еквівалент: کشتن بره کسی جلو
Сенс цієї ідіоми полягає в тому, “щоб надати важливій особі особливий прийом”.
Наведений еквівалент є ідіомою з однаковим вираженням ідіоми мовою оригіналу.
Перська ідіома (/ Jeloye kasi barre koshtan /) "( "کشتن بره کسی جلوанглійською мовою: to kill a
lamb in front of someone, specially the guest) походить від старого звичаю іранського народу,
згідно якого треба вбити вівцю, ягня чи курку, напередодні приходу важливого гостя для
того, щоб продемонструвати йому теплий прийом та гостинність.
3.
Переклад англомовного ідіоматичного виразу з використанням ідіоми подібного
значення, але відмінної форми від ідіоми перської мови.
Приклад: Kill the goose that lays the golden eggs
Еквівалент: کردن آجر را خود نان
Згідно з Кембриджським словником, ця ідіома стосується знищення того, що приносить
вам багато грошей. Спочатку це походить з байки Езопа, де власник міфічної птиці вбиває
її, намагаючись дістати усі золоті яйця, які, на його думку, знаходяться всередині неї.
Наведений перськомовний еквівалент також стосується знищення джерела доходу або
прибутку, тоді значення обох ідентичне, але їх форми відмінні.
4.
Дослівний переклад
Приклад: His eyeball turned red
Еквівалент: شد قرمز چشمش تخم
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Перською мовою ця ідіома вживається, коли людина червоніє або дуже гнівається.
Наведений еквівалент має дослівний переклад, оскільки відповідне значення в
перськомовній культурі відсутнє.
5.
Переклад шляхом перефразування
Приклад: Golden rule
Еквівалент:
قانونی که عیسی مسیح به مردم آموخت و آن این فرمان است "با دیگران همانطور رفتار
"کنند رفتار شما با دیگران دارید انتظار که کنید
Згідно з Кембриджським словником, золоте правило – “важливе правило або принцип,
особливо в конкретній ситуації”. Ця ідіома була перекладена шляхом пояснення та
перефразування її оригіналу. Початковим золотим правилом було “робити з іншими так,
як ви хотіли б, щоб вони робили з вами”.
6.
Переклад шляхом запозичення (використання запозичених слів при отриманні
перськомовних еквівалентів)
Приклад: To put someone’s name on a blacklist
Еквівалент: سیاه لیست
Чорний список – це “перелік людей, країн тощо, яких певний орган чи група вважає
неприйнятними, яких слід уникати та не довіряти їм”. Походження цієї ідіоми йде від
різних історичних вельмож, включаючи королеву Єлизавету I та короля Карла II, адже
вони вели чорні списки своїх ворогів, які мали бути належним чином покарані. В наш час
англомовний світ називає цей список hit list, а не “чорний список”. Застосованою
стратегією перекладу при формулюванні цієї ідіоми є калькування, яка передає
англомовне слово з буквальним перекладом. Ця стратегія (переклад шляхом запозичення)
взагалі не застосовувалась у перських джерелах.
Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок, що проблема перекладу
ідіоматичних виразів полягає не в їх вірогідній неперекладності, а швидше за все в тому,
що в тексті мовою перекладу не завжди може бути передана їх специфічна ідіоматичність.
Також явна відмінність в ступені використання фразеологічних одиниць з колоративами: в
англійській мові вони більш поширені і застосовуються як в розмовній мові, так і в
офіційній, тоді як в перській мові вони більш характерні для сфери неформального
спілкування.
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ФЕНОМЕН ПЕРЕМИКАННЯ КОДІВ У КОНТЕКСТІ МОВНОЇ
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Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
У зв’язку з посиленням процесів глобалізації в світі та активної міграції народів,
зростає інтерес до проблем мовного контакту. Робота присвячена дослідженню феномена
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