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Захлрченко (Янущевская) О.М. Особенности nо:Jтического 

перевода . . Сравнительная характеристика оригинала и перевода. 
Статья · посвящена особенностям позтического перевода и 

сравнительной характеристике оригинала и перевода. Описань~ 

различнь~е подходь~ к художествеююму, а именно к позтическому 

переводу, которь~й стал обьектом научного исследования. 

Ключевь1е слова: зквивалентность и ценность перевода, 
полноценнь~й, адекватнь~й перевод, информативное содер;жание 

оригинала, стuлистическая характеристика оригинала, 

синонимический ряд, лингвистический порядок памяти, гармония 

словосочетаний, скрь~ть~е кадрь~, фауна слов. 

Zahartchenko О. (Yanoиchevska О.). Les particиlarites de la 
traduction poetiqиe. La caracteristiqиe coтparative d'ип original et de 
la tradиction. L'article est coпsacre аих particиlarites d'ипе tradиctioп 
poetiqиe est а /а caracteristiqиe coтparative d'ип origiпal et de /а 
tradиctioп; у soпt decrites de dif.fereпtes approches de /а tradиctioп 
poetiqиe. 

Mots-clis: l 'eqиivaleпce et /а valeиr de la tradиctioп, la tradиctioп 
adeqиate, /а caracteristiqиe de style d'ип origiпal, le raпg sупопутіqие, 
l 'ordre liпgиistiqиe de !а тетоіrе, l 'еирhопіе des groиpes de тots, des 
cadres caches, lаfаипе des тots. 
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У статті розглянуто активні процеси розвитку словотвору 
сучасної італійської мови. Висвітлено шляхи та чинники збагачення 
сучасної італійської мови, досліджено головні механізми утворення 
словотвірних моделей лексичних інновацій. 
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складаються з iменника i прикметника «N+A», наприклад: autoibrida, 
automedica, farmaco Ьiologico. Зокрема, якщо у синтаксичнiй 
структурi простежуеться зворотнiй порядок слiв, то це запозичення з 

iнших мов (monocolore), а якщо слово являе собою структуру «А + 
N», то складовi йога елементи - iталiйського походження (Ыапсоsрiпо, 
bassorilievo). Другий тип представлений конструкцiею «N + N», один 
з iменникiв який виконуе функцiю прикметника: (ablto-gioiello, иото
siтЬоlо). До третього типу вiдносяться слова, утворенi за моделлю 
дiеслово та iменник «V+N». Цей тип складених слiв характеризуеться 
експресiею у вираженнi, виступае у функцii' iменника або 
прикметника (Ьrиciagrassi, salvacиore, coprispalla). До четвертого 
типу вiдносяться слова утворенi за моделлю «N + N», складання 
двох дiеслiв, конгломерати. У мовi ЗМI часто зустрiчаеться п'ятий 
тип словоскладання, це поеднання двох прикметникiв «А + А», 
наприклад: graпderиsso, eиropeo-coпtineпtale, тediatico-giиdiziario. На 
думку М. Дардано, такi лексичнi iнновацii' можуть вiдрiзнятися 
сталiстю, i найбiльш поширенi фiксуються в сучасних словниках, але 
в той же час вони е випадковими утвореннями, що вiдносяться до 
сфери розмовноi' мови. В iталiйську мову, як вважае дослiдник, вони 

потрапили пiд впливом американського варiанту англiйськоi' мови [4]. 
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Cll06apH020 cocmaBa co6peMeHH020 umCIJlb.RHCK020 J/3bl1<a, 
npoaHa!lu3upo6aHbl MexaHUJMbl CJl06oo6paJo6ame!lbHblX MOOe!leu. 

Kmo11e6ble Cll06a: JleKcui1ecKue UHHOBayuu, CJl06006paJ06ame!lbHb1e 
Mooe!lu, H06oo6paJo6aH1m. 

Makarova 0. Word-formation models of lexical innovations of the 
contemporary Italian language. The article is dedicated to the processes 
of the development of vocabulary and word formation in contemporary 
Italian. Ways to replenish the vocabulary of the contemporary Italian 
language, were wealed the mechanisms of word-formation models were 
analyzed. 

Keywords: lexical innovations, word-formation models, new 
formation. 

Time•ndua K. B. 
MUKOllai6CbKUU oepJICllBHUU azpapHUU yHiBepcumem 

,ll;EJIKI OCOJ>JIHBOCTI TA ITPOJ>JIEMH XY,ll;O'.>KHLOro 
ITEPEKJIA,[(Y 

Cmamm.R npUC6.RtteHa oe.RKUM npo6JleMaM xyoo;JICHbOMY nepeKJlaoy. 
P032MHymo BOCbMUU coHem B. IIIeKcnipa ma BapiaHmu zlo20 nepeK!laoy 
yKpai"HCbKOTO i pociUCbKOTO M06aMU. 

KJ1101106i CJ106a: xyoo;J1CHiii nepeKJtao, eionoBioHicmb, coHem. 

Xy,f.\O:>KHili nepeKJJa.f.\ - Qe Bi.f.ITBopeHHH niTepaTypHoro TeKC'fY 
3aco6aMH iHlllOl MOBH 3 HKOMOra IIOBHilllHM 36epe:>KeHHHM iloro 
MHCTeQ&KHX HKOCTeil, Qe «Bi.f.(o6pa:>KeHHH .f.\YMOK i noqyTTiB aBTopa 
IIp030BOro a6o IIOeTHqHoro neplllOTBopy 3a ,f.\OIIOMOrOJO iHlllOl MOBH, 
nepesTineHHH iloro o6pa3iB y MaTepian imnoi' MOBH» [3, c. 3]. 

y Hallliil CTaTTi MH xoqeMO 3BepHyTH yBary Ha .f.(eHKi npo6JJeMH 
XY.f.\O)l(HbOro nepeKJJa,f.\y, a TaKO)I( rrpoaHani3yBaTH BOCbMHH COHeT 
B. illeKcnipa Ta BapiaHTH nepeKJJa,f.\y iloro yKpai"HChKOIO i1 pociilc&KOIO 
MOBaMH. 

0.f.(Ha i3 npo6neM xy,f.\O:>KH&oro nepeKJJa.f.\y - cniBBi.f.IHOUieHHH 
I<OHTeKC'fY aBTOpa i1 KOHTeKC'fY nepeKJJa.f.(aqa. y xy.f.(O)l(Hf>OMY nepeKJJa.f.(i 
I<OHTeKCT OCTaHH&Oro .f.\Y)l(e Ha6mt:>Ka€TbCH .f.\O KOHTeI<CTY nepUioro. 
flepeI<JJa,[.\aq IIOBHHeH MaTH HI<I.J..(O He (pYHTOBHi, TO npHHaHMHi ,f.\OCTaTHi 

.36ipHHI< Hayt<oeHx npagb. BnnycK 4 




