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Анотація. У статті проаналізовано проблему перекла-

ду турецьких фразеологічних одиниць українською мовою. 
Авторами проводиться порівняльний аналіз деяких фразе-
ологічних одиниць турецької та української мов, труднощі 
їх перекладу для іноземних студентів із Туреччини. 

Міжмовні відношення, із урахуванням структурного 
та семантичного аспектів, представлені у вигляді класифі-
кації за трьома типами: повні еквіваленти, часткові еквіва-
ленти та безеквівалентні одиниці. 

Описано способи перекладу українських та турецьких 
фразеологічних одиниць: передача одного фразеологіз-
му іншим сталим мовним висловом, переклад фразеоло-
гічним аналогом, переклад калькою, описовий переклад 
та контекстуальні зміни при перекладі. Виокремлено 
найефективніші способи відтворення стійких сполук слів. 
Описано екстралінгвістичні та етнолінгвістичні фактори, 
що обумовлюють національний характер фразеологічних 
одиниць. Здійснено аналіз особливостей їх перекладу. 
Виявлено труднощі, що виникають у процесі здійснення 
перекладу українських та турецьких сталих мовних висло-
вів. Узагальнено проблеми відтворювання фразеологічних 
одиниць.

Основним завданням авторів – показати деякі особли-
вості перекладання як субстратів міжкультурної комуні-
кації. Вибір адекватних шляхів перекладу зумовлюється 
походженням, функціонуванням та структурною будовою 
фразеологічних одиниць, що розглядаються у нерозривній 
єдності з їх стилістичними особливостями. 

Визначено граматичні трансформації та фактори, що 
впливають на вибір варіанта перекладу. Доведено, що 
однією з грубих помилок перекладу фразеологічних оди-
ниць є сприйняття фразеологізму в мові першотвору як 
вільного словосполучення з самостійним, прямим значен-
ням слів-компонентів, що входять до його складу. 

Сучасна людина повинна знати декілька мов, вивча-
ючи не тільки граматику, але і збагачувати словниковий 
запас мудрими висловами та приказками різних народів. 
Існує декілька способів перекладу фразеологізмів, але для 
передачі саме символічного значення, необхідно глибоке 
розуміння самобутності мови. Ось чому треба приділяти 
особливу увагу перекладу фразеологічних одиниць при 
вивченні української мови студентами з Туреччини.

Ключові слова: фразеологія, ідіоми, фразеологічні 
одиниці, структурно-семантичні особливості, класифіка-
ція, трансформації, основні способи перекладу, проблема 
перекладу.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вищої 
освіти в Україні головним завданням виступає оволодіння 
знаннями та здатність до їх застосування у реальному, профе-
сійному житті. Рівень володіння українською мовою іноземни-
ми студентами впливає на швидкість і якість реалізації знань. 
Вживання та порівняння фразеологізмів різних мов впливає на 
продуктивність вивчення української мови іноземними студен-
тами, що і зумовлює актуальність дослідження. 

Вивчення іноземної мови студентами інших країн передба-
чає врахування соціально-культурних традицій країни студен-
та. Важливим інструментом у цьому виступає мова, за допо-
могою якої досягається  найефективніше взаєморозуміння між 
представниками різних лінгвоетноспільнот, здатності повно-
цінно брати участь у міжкультурній комунікації. Тому метою 
нашого дослідження є особливості перекладу та вживання 
фразеологічних зворотів і стійких словосполучень на прикладі 
турецької та  української мов.

Під час вивчення іншої мови відбувається порівняння 
й аналіз культурних традицій і мовних засобів із рідною мовою 
на всіх рівнях. Одним із таких виступає етнолінгвістичний, 
фольклорний, зокрема фразеологічний рівень, який відображає 
історію народу, своєрідність його культури й побуту, носить 
національний характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 
в області фразеології досліджували такі лінгвісти: Л.Г. Авксен-
тьєв, М.Ф. Алефіренко, В.Л. Архангельський, А.І. Альохіна, 
Н.М. Амосова, Л.А. Булаховський, В.В. Виноградов, В.Г. Гак, 
М.Т. Демський, В.П. Жуков, В.А. Забіяк, І.М. Забіяк, В.І. Кара-
сик, О.В. Кунін, О.М. Мелерович, В.А. Мовчун, В.М. Мокієнко, 
Л.Г. Скрипник, О.І. Смирницький, В.Н. Телія, В.П. Феліцина, 
Н.М. Шанський. 

На сучасному етапі погляди лінгвістів на низку проблем 
фразеології не мають єдиних поглядів. Це стосується класи-
фікації фразеологічних одиниць. Ряд дослідників: Л.П. Сміт, 
В.П. Жуков, В.Н. Телія, Н.М. Шанський  включають до скла-
ду фразеології всі стійкі сполучення, інші – Н.Н. Амосова, 
А.М. Бабкін, А.І. Смирницький – тільки певні групи. Так, деякі 
лінгвісти, в тому числі і кадемік В.В. Виноградов, не включа-
ють до розряду фразеологізмів прислів’я, приказки та крилаті 
слова, вважаючи, що вони за своєю семантикою та синтаксич-
ною структурою відрізняються від фразеологічних одиниць. 
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Недостатньо вивченими на сучасному етапі залишаються 
проблеми перекладу і компаративістики фразеологічних оди-
ниць (О. Левченко, А. Кунін, О. Суховій, Н. Щербань, З. Унук).

За визначенням Лінгвістичного енциклопедичного словни-
ка, фразеологізм (фразеологічна одиниця) – це загальна назва 
семантично з’єднаних сполучень слів та речень, які відтворю-
ються в мовленні в фіксованому співвідношенні семантичної 
структури і визначеного лексико-граматичного складу [1, с. 61]. 

А.В. Кунін дає таке визначення :«фразеологізм – це стійке 
поєднання слів із ускладненою семантикою, не утворюються 
по породжує структурно-семантичним моделям змінних поєд-
нань», тобто це сталий вираз чи поєднання слів, яке вноситься 
до мови в готовому вигляді і не може вживатися в самостійному 
значенні.

У залежності від того, наскільки зникають номінативні зна-
чення компонентів фразеологізму, наскільки є сильним у них 
переносне значення, В.В. Виноградов поділяє їх на три типи: 
фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологіч-
ні сполучення. А.В. Кунін виокремлює ідіоматізми, фразеома-
тізми і ідіофразеоматізми. За Н.М. Амосовою всі фразеологічні 
одиниці поділяються на фраземи та ідіоми. Відсутність хоча б 
однієї з вище зазначених ознак виключає її з фразеологічного 
складу мови.

Виклад основного матеріалу. Фразеологічною одиницею 
вважається немодельоване словосполучення, пов'язане семан-
тичною єдністю. У промові така єдність не створюється, а 
відтворюється в готовому вигляді (не модельованому) і функ-
ціонує як один член речення. Незначні зміни структури фразео-
логічної одиниці не впливають на її головні ознаки.

У турецькій традиційній лінгвістиці слова, що називаються 
в українському мовознавстві фразеологізмами, позначаються 
терміном “deyimler” («вирази», «ідіоми»). Однак цей термін 
використовується не тільки для ідіом, а також для приказок 
і окремих образних слів: іменників, прикметників, дієслів. 

Першим турецьким мовознавцем, що спробував визначити 
поняття фразеологізму, став Омер Асим Аксой. У передмові 
до словника турецьких прислів’їв і фразеологізмів він дає таке 
визначення поняттю фразеологічного обороту: «фразеологізм – 
стійкий оборот, що в більшості випадків має значення, відмінне 
від буквального, і що має цікаву формою пояснення» [5, с. 130]. 
Видатний лінгвіст Юсуф Зия Бахадинли характеризує стійкий 
оборот таким чином: «фразеологізм – група слів, що складаєть-
ся з двох або більше елементів, що мають значення, яке вихо-
дить за межі буквального, і слугує для прикрашання письмової 
або усної мови» [9, с. 35].

На відміну від фразеологізмів української мови, які склада-
ються з двох і більше лексем, серед ідіом турецької мови виді-
ляються не тільки поєднання, що складаються з двох, трьох 
і більше лексем, а також однослівні назви, що неодноразово 
відображаються у словниках. Фразеологізми мають ряд таких 
характерних особливостей:

1. Фразеологізми завжди є складними, вони утворюються 
поєднанням декількох компонентів, що мають окремий наго-
лос, але не зберігають лексичного значення самостійних слів: 
наприклад, “kafa patlatmak”– «ламати голову», “adın kurusun” – 
«помри» (досл. «нехай твоє ім’я висохне»).

 2. Фразеологізми є семантично неподільними, вони мають 
значення, яке можна назвати одним словом: “devede kulak” –  «кіт 
наплакав, крапля в морі», “ruhunu teslim etmek” – «померти». 

Слід пам’ятати, що ця особливість стосується не всіх фразе-
ологізмів. Існують такі, що дорівнюються цілому описовому 
висловлюванню: “karaya oturmak” – «сідати на мілину» (потра-
пляти у вкрай скрутне становище), “rest çekmek” – «ставити все 
на карту». Такі фразеологізми виникають у результаті образно-
го переосмислення вільних словосполучень.

3. Якщо порівнювати фразеологізми з вільними словоспо-
лученнями, то слід зазначити, що вони відзначаються постій-
ним складом. Будь-яку частину фразеологізму не можна замі-
нити близьким за значенням словом, на відміну від вільних 
словосполучень, де легко можна замінити одну частину іншою. 
Наприклад, замість кіт наплакав не можна сказати «кішка 
наплакала», «кошеня наплакало», «щеня наплакало», замість 
розкинути розумом – «розкинути головою». Це стосується 
і фразеологізмів турецької мови: “Allah rahmet eylesin” –  «нехай 
Аллах дасть спокій його душі» (при згадуванні про померлих). 
У цій ідіомі не можна слово “rahmet” (спокій, милосердя) замі-
нити на “rahat” (спокій) або “merhamet” (милосердя, співчуття).

4. Фразеологізми відрізняються відтворюваністю. На від-
міну відвільних словосполучень, які будуються нами безпосе-
редньо в мові, Фразеологізми завжди вживаються в готовому 
вигляді, сталими словосполученнями. Вони є такими, якими 
були закріплені в мові. Це свідчить про передбачуваність ком-
понентів фразеологізмів.

5. Більшості фразеологізмів притаманна усталеність струк-
тури: не можна довільно додавати, змінювати, забирати будь-
які компоненти. Використовуючи фразеологізм «“başını aşağı 
eğmek” –  «потупити погляд», ми не можемо сказати “başını 
daha aşağı eğmek” –  «ще нижче потупити погляд».

6. Граматична форма фразеологізмів є сталою і незмінною, 
як загалом, так і кожного окремого компоненту. Кожен член 
фразеологічного об’єднання відтворюється в певній граматич-
ній формі, яку не можна довільно змінити. Не можна сказати 
«бити байдик», «виточувати лясу», замінивши множину на 
однину. У турецькій мові ідіома “güle güle” може перекладати-
ся українською як «Щасливо!» (побажання добра), «Щасливої 
дороги!», «У добрий час!», «Усього найкращого!», «До поба-
чення!». Якщо змінити “güle güle” на синонімічну їй у морфо-
логічному плані “gülerek gülerek”, то словосполучення не буде 
стійким виразом.

7. Більшість фразеологізмів характеризуються чітко закрі-
пленим порядком слів. Наприклад, не можна перемістити ком-
поненти у фразеологізмах «усе тече», «усе змінюється», «ні 
світ ні зоря» або стійких турецьких словосполученнях “aşağı 
yukarı” – «приблизно, близько», “şöyle böyle” – «так собі», 
“dünden bugüne” – «із минулого і до сьогодні».  

В українській мові фразеологізми дієслівного типу, що 
складаються з дієслова і залежних від нього слів, допускають 
переміщення компонентів: «набрати в рот води» – «у рот води 
набрати», «не залишити каменя на камені» – «каменя на каме-
ні не залишити». Однак, це не притаманно фразеологізмам 
турецької мови. Місце дієслова в турецькій мові строго закрі-
плено і завжди знаходиться в кінці словосполучення. Неодно-
рідність структури ряду фразеологізмів пояснюється тим, що 
фразеологія поєднує одиниці, які не мають чіткого визначення 
і недостатньо схарактеризовані [3, с. 189]. 

Проблему перекладу фразеологічих одиниць досліджували 
Р. Зорівчак, В. Калашник, А.В. Кунін, Я.І. Рецкер, Л.В. Федоров,  
Н. Щербань. Але ще багато питань залишилося не з’ясова-
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ними до кінця. Тому проблема перекладу залишається і досі  
актуальною.

Якісний словниковий переклад фразеологічних одиниць 
залежить від співвідношень між одиницями іноземної мови 
та мови, що перекладається [7]:

1. фразеологічна одиниця має в мові, що перекладається, 
незалежну від контексту повноцінну відповідність (смислове 
значення + конотації);

2. фразеологічну одиницю можна передати будь-якою від-
повідністю, але з деякими відхиленнями від повноцінного 
перекладу, перекладається варіантом (аналогом);

3. фразеологічна одиниця немає в мові, що перекладається, 
ні еквівалентів, ні аналогів, вона не перекладається у словни-
ковому порядку.

Інакше кажучи, фразеологічні одиниці перекладають фра-
зеологізмом (перші два пункти) фразеологічний переклад або 
іншими засобами (за відсутністю фразеологічних еквівалентів 
і аналогів) – нефразеологічний переклад.

Задля досягнення максимальної реалістичності при пере-
кладі фразеологізмів перекладач повинен вміти користуватися 
різними «видами перекладу». До них належать:

1. Повний еквівалент, тобто фразеологічний зворот, що має 
однакове значення, те саме стилістичне забарвлення, образну 
основу і внутрішню форму, наприклад, kedіcіğere bakar gіbі 
bakmak «дивитися, як кіт на печінку».

2. Аналог, або неповні чи часткові еквіваленти, які подібні за 
значенням, але відрізняються характером образності основи, вну-
трішньої форми. Вони відрізняються від фразеологічного звороту, 
що   перекладається, такими показниками, як: інші, часто сино-
німічні компоненти, невеликі зміни форми, зміна синтаксичної 
побудови, інше морфологічне віднесення, сполучуваність. 

3. Описовий переклад – це переклад шляхом передачі не 
самого фразеологізму, а його тлумачення. Він застосовується 
саме тоді, коли в мові відсутні еквіваленти та аналоги.

4. Антонімічний переклад, тобто передача негативного зна-
чення за допомогою стверджувальної конструкції або навпа-
ки – безеквівалентні фразеологізми. Для їхнього перекладу 
іншою мовою використовують нефразеологічні способи пере-
кладу: eteklerі zіl çalmak «захлинатися з радості», ağır başlı` 
«серйозний» [6, с. 205].

5. Калькування чи дослівний переклад застосовується 
в тих випадках, коли перекладач хоче виділити образну основу 
фразеологізму, коли іншими прийомами неможливо передати 
в цілісності його семантико-стилістичного й експресивно-емо-
ційного значення.

Вибір того чи іншого виду перекладу залежить від особли-
востей фразеологічних одиниць, які перекладач повинен роз-
пізнати й зуміти передати їх значення, яскравість і виразність. 
Так як фразеологічні одиниці широко використовуються в літе-
ратурі всіх стилів, грамотний перекладач не повинен допуска-
ти неточності у перекладі того чи іншого фразеологізму. Без 
знання фразеології неможливо оцінити яскравість і виразність 
мови, зрозуміти жарт, гру слів, а іноді просто і сенс усього 
висловлювання.

Фразеологічний переклад передбачає використання в тек-
сті перекладу стійких одиниць різного ступеня близькості між 
одиницею української мови і відповідної одиницею турецької 
мови – від повного і абсолютного еквівалента до близької фра-
зеологічної відповідності. 

Фразеологічний еквівалент – це фразеологізм української 
мови, рівноцінний за всіма показниками фразеологізму турець-
кої мови. Незалежно від контексту він повинен уособлювати ті 
ж самі денотативні і конотативні значення, тобто між фразеоло-
гічними одиницями, які співвідносяться, не повинно бути розхо-
джень у тлумаченні змісту, стилістичної віднесеності, метафо-
ричності та емоційно-експресивного забарвлення. Вони повинні 
мати майже однаковий компонентний склад і ряд однакових лек-
сико-граматичних показників: сполучуваність (наприклад, щодо 
вимоги духовності / бездуховності), приналежність до однієї 
граматичної категорії, відсутність національного колориту.

Нефразеологічний переклад передає фразеологічну оди-
ницю за допомогою лексичних, а не фразеологічних засобів. 
До нього звертаються при відсутності фразеологічних еквіва-
лентів або варіантів. Такий переклад вважається не абсолютно 
повноцінним: відбуваються певні втрати (образність, експре-
сивність, конотації, відтінки значень).

Отже, існують такі способи перекладу фразеологічних оди-
ниць – переклад фразеологічним еквівалентом, фразеологіч-
ним аналогом, описовим перекладом, контекстуальними замі-
нами та калькуванням. Таким чином, вибір того чи іншого виду 
перекладу залежить від особливостей фразеологічних одиниць, 
які перекладач повинен розпізнати й зуміти передати їхнє зна-
чення, яскравість і виразність.

При перекладі фразеологічних одиниць, ми можемо мати 
певні труднощі.

1. У кожній мові виокремлюють декілька  пластів фразе-
ологізмів. Вони можуть бути як загальновідомими, широков-
живаними та зафіксованими словниками, так і навпаки. Деякі 
з них можуть вживатися  окремими мовними групами і не бути 
зафіксованими у словниках. Тому при перекладі слід уміти 
вирізняти фразеологічні єдності та класифікувати їх, звертати 
увагу на процеси багатозначності та омонімії, які впливають на 
визначення, до якої групи вони належать. 

2. Вплив національно-культурних цінностей різних тради-
цій і вірувань. Фразеологічні одиниці можуть бути однакові за 
тлумаченням, але мати різну емотивну функцію або стилістич-
ну забарвленість. 

3. Найбільші труднощі викликає переклад фразеологічних 
одиниць, заснованих на сучасних реаліях. Лише деякі з них швид-
ко стають відомими і фіксуються в міжнародних словниках. 

4. Слід також враховувати, що більшість історичних фра-
зеологізмів  мають декілька відповідників і в мові оригіналу, 
і в мові перекладу. Це також ускладнює процес перекладу.

Висновки. Фразеологічною одиницею вважаються націо-
нально-специфічні одиниці мови, які акумулюють культурний 
потенціал народу, тому при перекладі фразеологізму необхід-
но зробити вибір прийомів і способів перекладу, за допомогою 
яких можна досягти максимального результату. Знання таких 
труднощів, що виникають при перекладі фразеологічних оди-
ниць, як багатозначність і омонімія, національно-культурні 
відмінності між близькими за змістом фразеологічними одини-
цями в різних мовах, емотивна функція або стилістична забарв-
леність фразеологізмів, різного роду історичні вирази, які часто 
мають декілька відповідників, як у мові оригіналу, так і в мові 
перекладу, може допомогти попередити виникнення невідпо-
відностей при перекладі.

Вибір того чи іншого виду перекладу залежить від особли-
востей фразеологічних одиниць. Для досягнення максимальної 
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адекватності при перекладі треба вміти скористатися різними 
видами перекладу. Фразеологічний переклад передбачає вико-
ристання в тексті перекладу стійких одиниць різного ступеня 
близькості між одиницею іноземної мови й відповідною оди-
ницею мови, що перекладається – від повного й абсолютного 
еквівалента до близького фразеологічного відповідника.

Нефразеологічний переклад передає фразеологічну оди-
ницю за допомогою лексичних, а не фразеологічних засобів. 
До нього звертаються при відсутності фразеологічних еквіва-
лентів або варіантів. Такий переклад вважається не абсолют-
но повноцінним: відбуваються певні втрати (образність, екс-
пресивність, конотації, відтінки значень). Подальші розвідки 
автори вбачають в аналізі перекладу фразеологічних одиниць 
за різними структурно-семантичними групами.
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Orekhova L., Chaenkova O. Comparative analysis 
of the phraseologism translation (based on Turkish and 
Ukrainian languages for foreign students)

Summary. The article deals with the problem of translation 
of Turkish phraseological units into Ukrainian. The authors 
have offered a comparative analysis of some Turkish 
and Ukrainian phraseological units and difficulties of translat-
ing them for foreign students from Turkey.

Interlinguistic relations, based on the structural 
and semantic aspects, are presented as a classification includ-
ing three types, which are full equivalent, partial equivalent, 
and non-equivalent phraseological units. 

The methods of translation of Ukrainian and Turkish phra-
seological units, phraseological transfer of one phrasal verb 
by another sustainable verbal expression, phraseological ana-
logue translation, tracing and descriptive methods of transla-
tion; contextual changes in translation are described. The most 
effective ways of reproducing stable compounds of words have 
been distinguished. Ethno-linguistic and extra-linguistic fac-
tors that contribute to the national character of phraseological 
units have been described. The difficulties arising in the pro-
cess of translation of stable Ukrainian and Turkish linguistic 
expressions have been revealed. The problem of reproduction 
of phraseological units has been considered.

The main task is to show some features of translatability 
and transferability as the substrates of intercultural communi-
cation.

Choosing appropriate ways of translation predetermined 
origin, functioning and structure of structural idioms con-
sidered in indissoluble unity with their stylistic features. 
Grammatical transformations and factors influencing choice 
of translation variant are determined. One of the соаrsie errors 
of translation idioms is found – the perception phraseologism 
in the original language as a free expression of independent, 
direct meaning component. Modern person needs to know 
several languages, study not only grammar but also enrich 
the vocabulary of wise-proverbs of different peoples. There 
are a few ways of phraseological units translation, but to con-
vey the symbolic sense of the denominations you should have 
the sense of the “language’s spirit”. That is why we should pay 
special attention to the translation of phraseological units in 
the study of Ukrainian language by students from Turkey.

Key words: phraseology, idioms, phraseological units, 
structurally-semantic peculiarities, classification, transforma-
tion, basic ways of translation, problem of translation.


