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Анотація. У статті розглянуто проблеми правильного використання 
у мовленні й адекватного або ж еквівалентного перекладу фразеологізмів, що 
є найбільш часто вживаними кальками з російської мови, а також зроблено 
спробу простеження світоглядних відмінностей українського та російського 
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ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАК СРЕДСТВО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правильного 
использования в речи и адекватного или эквивалентного перевода 
фразеологизмов, являющихся наиболее часто применяемыми кальками с 
русского языка, а также сделана попытка проследить мировоззренческие 
различия украинского и российского народов на примере данного вида 
лексики. 

Ключевые слова: язык, речь, перевод, фразеологизмы, языковая 
компетенция. 

 

Найголовнішим завданням освіти сьогодні є реалізація компетентнісного 
підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на 
формування і розвиток ключових компетентностей особистості, зокрема, мовної 
компетентності.  
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На думку В. Андрієвської, мовна компетентність – це засвоєння 
й усвідомлення мовних норм, що історично склалися у фонетиці, лексиці, 
граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці та адекватне їх застосування 
у процесі використання певної мови. Це інтегративне явище, що охоплює цілу 
низку спеціальних здібностей, знань, умінь, навичок, стратегій і тактик мовної 
поведінки, установок щодо успішного здійснення мовленнєвої діяльності 
в конкретних умовах спілкування [1]. Інакше кажучи, мовна компетенція – це 
теоретичне знання в галузі мови, яке передбачає засвоєння студентом основ 
науки про мову, знання її системи, володіння способами й навичками якісної 
діяльності з вивченим мовним матеріалом. 

Важливим засобом інтенсивного оволодіння українською лексикою й 
усвідомлення особливостей української ментальності може бути вивчення 
фразеологізмів, тобто сталих виразів, які вносяться до мови в готовому вигляді 
і не можуть вживатися в самостійному значенні. 

Як відомо, фразеологічна одиниця – це стійке поєднання слів, яке 
характеризується постійним лексичним складом, граматичною будовою та 
відомим носіям даної мови значенням. Фразеологічний склад мови вивчається 
спеціальним розділом мовознавства, який має назву «фразеологія». 
Фразеологія виокремилась як лінгвістична дисципліна на початку ХХ ст. У книзі 
відомого швейцарського вченого Шарля Баллі «Французька стилістика» (1909) 
вперше представлено спробу обґрунтувати фразеологію як самостійну 
лінгвістичну дисципліну, здійснити класифікацію фразеологізмів і розробити 
методику ідентифікації фразеологізмів з їхніми аналогами – вільними 
синтаксичними словосполученнями. У вітчизняній мовознавчій науці 
фразеологічна проблематика почала розроблятися такими вченими, як 
О. Потебня, О. Шахматов, Л. Булаховський та інші. Багато питань у галузі 
фразеології залишаються дискусійними і сьогодні. 

Значний внесок у вирішення проблеми адекватного перекладу 
фразеологізмів був зроблений В. Н. Комісаровим, предметом вивчення якого 
був переклад з англійської мови на російську. А от проблема еквівалентного 
відтворення фразеологізму у споріднених мовах знайшла своє відображення у 
працях О. Курпіль. В. Хлівний досліджував національно-етнічний компонент 
фразеологічної одиниці з точки зору взаємозв’язку мови і культури. 

Стійкі сполучення слів іноді перекладаються дослівно, незалежно від 
того, чи існує повний або ж частковий еквівалент чи ні. Цей спосіб перекладу 
називається калькуванням. Без калькування не можна обійтись, коли образ 
фразеологізму надзвичайно важливий для правильного розуміння тексту і, в той 
самий час, прозорий, а заміна його іншим образом не дає достатнього ефекту. 

Таким чином, вибір того чи іншого виду перекладу залежить від 
особливостей фразеологічних одиниць, які студент під час перекладу повинен 
розпізнати й зуміти передати їх значення, яскравість і виразність. Оскільки 
фразеологічні одиниці широко використовуються в літературі всіх стилів, 
грамотний перекладач не повинен припускатися неточностей у перекладі того 
чи іншого фразеологізму. Без знання фразеології неможливо оцінити яскравість 
і виразність мови, зрозуміти жарт, гру слів, а іноді й сенс усього висловлювання. 

Окрім проблеми розрізнення фразеологізмів, студент у процесі 
перекладу зустрічається з національно-культурними відмінностями між 
подібними за смислом фразеологічними одиницями у двох різних мовах. Будучи 
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тотожними у смисловому відношенні, фразеологічні одиниці можуть мати різне 
стилістичне забарвлення, різну образну основу, різну емотивну функцію. В 
деяких випадках використання фразеологізму у вихідному тексті будується на 
використанні можливостей національно-культурного колориту. 

Маючи справу з фразеологічними одиницями, під час перекладу студент 
повинен не тільки знати обидві мови, але й уміти аналізувати стилістичні та 
культурно-історичні аспекти вихідного тексту відповідно до можливостей мови, 
яка перекладається. 

Отже, існують такі способи перекладу фразеологічних одиниць – 
переклад фразеологічним еквівалентом, фразеологічним аналогом, описовим 
перекладом, контекстуальними замінами та калькуванням, але найкращим 
способом перекладу образної фразеології, без сумніву, є використання 
відповідного фразеологізму в рідній мові. Застосування цього способу 
перекладу забезпечує не тільки передавання змісту, але й відтворення 
образності та експресивності іншомовного виразу. 

Для адекватного перекладу фразеологічної одиниці студенту необхідно 
врахувати й за можливості повністю передати всі її компоненти, а саме: 
образний, наочний, емоційний, стилістичний і національно-етнічний. 

Найбільшу складність для перекладу являють іншомовні фразеологічні 
одиниці, що не мають еквівалентів у рідній мові. Для їх передавання 
використовуються прийоми лексичного, дослівного й описового перекладу. При 
цьому перекладач повинен намагатися зберегти образний характер вихідної 
одиниці. 

Фразеологія кожного народу фіксує його ментальність, або мовну картину 
світу. Наприклад, українською кажуть «на всі заставки», а російською — «во всю 
ивановскую». Або українською «наздогад буряків, щоб дали капусти» — 
російською «тонкий намек на толстые обстоятельства». Українською — «на 
Миколи та й ніколи», російською — «после дождика в четверг». 

Те, що однією мовою можна сказати одним словом, іншою постає 
у вигляді сполучення слів. Наприклад, українською «біжучи», а російською «на 
бегу». Українською «тікати», російською «спасаться бегством». Українське 
«овва!» перекладається як «эка важность!». І навпаки, «хмелем в’ється» — 
російською «увивается», «химерні вигадки» — «причуды», «як з клоччя батіг» — 
російською «никудышный». 

Нерідко у вигляді фразеологізмів виступають відмінкові за походженням 
форми, що також різняться від мови до мови. Як-от: українське «жартома» 
і російське «в шутку». Є ще застиглі дієслівні форми, співвідносні з вигуками: 
українською «дзусь!» — російською «шалишь!», «пошел прочь!»; українською 
«зась!» — російською «не сметь!». 

Але є сталі вирази, які у споріднених мовах звучать майже однаково. 

Наприклад, «добре затямити» — «хорошо запомнить». Чи «плекати думку» — 
«лелеять мысль».  

Для розвитку мови не лише бажані, а й дуже потрібні запозичення 
з різних мов, адже вони збагачують світогляд нашого народу. Чим більш 
віддалені мови, тим більше підстав для калькування. Усім відомі: летючий 
голландець (з німецької), нота бене (з латини), з пташиного польоту 
(з французької), гордіїв вузол (з грецької). 
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Проте використовуючи слова рідної мови для словотворення за законами 
чужої мови, можна створити багато неоковирних, іноді смішних висловлювань, 
які засмічують мову. Часто ми, щоб не завдавати собі зайвого клопоту, вдаємося 
до першого-ліпшого звороту, який спаде на думку, забуваючи, що ми маємо свої 
оригінальні сталі вислови, передані з діда-прадіда. 

Часто виникають питання типу: як перекласти відомі російські 
фразеологізми, наприклад: «Дела — как сажа бела». Зрозуміло, що всі складові 
цього виразу наявні в українській мові, але дослівний переклад цього вислову є 
калькою з російської мови. Далеко не всі «власне народні» фразеологізми 
можна перекласти дослівно іншою мовою. Вихід із ситуації – пошук відповідників 
за змістом. 

І таких відповідників удосталь: «Живемо, як горох при дорозі: хто йде, той 
скубне», «Життя, як собаці на перелазі», «Добре, як голому в кропиві». І навіть 
«Родичів багато, та ніде пообідати». Як бачимо, в українських відповідниках 
акцент перенесено на сферу відчуттів людини, якій погано живеться, в той час 
як російський фразеологізм є більше іронічним, ніж чуттєвим. 

Подібне відбувається і з іншим фразеологізмом: «Косая сажень в 
плечах». Незважаючи на те, що слово «сажень» наявне в українській мові (хоча 
і в чоловічому роді) варіант перекладу «косий сажень у плечах» є неприйнятним 
– краще використовувати прикметники «широкоплечий», «кремезний». 

Якщо ж недосвідчений перекладач вирішує йти шляхом найменшого 
спротиву, калькуючи фразеологічні одиниці, до складу яких увійшли слова, 
спільні для всіх слов’янських мов, зокрема, для російської й української, на світ 
з’являються мовні покручі, що засмічують мову, призводять до засилля суржику.  

Розглянемо деякі приклади подібної поведінки студентів під час 
перекладу, узявши за основу створені ними кальки. 

1. Зривати злість – неоковирний переклад, правильно – зганяти 
злість. 

Злість не можна зірвати, зібрати, її потрібно зігнати з себе або ж зігнати 
на комусь.  

2) Неправильно: на всякого мудреця досить простоти 
– правильно: кожний мудрий свого дурня знайде. 

3) Неправильно: довести до білого каління – правильно: допекти до 
живого. 

4) Неправильно: збити з толку – правильно: забити баки.  
Етимологічно затемнене слово баки означає очі, на думку дослідника 

української фразеології Мокієнка В.М. [2] 
5) Неправильно: забруднити ім’я – правильно: заплямувати ім’я. 
6) Неправильно: бреше, як по писаному – правильно: бреше, як шовком 

шиє. 
7) Неправильно: на смак і колір товаришів немає – правильно: на любов 

і смак товариш не всяк. 
8) Неправильно: з’їденого яйця не вартий – правильно: дірки з бублика 

не вартий, або ще варіанти: це й шага не варте; це й шеляга не варте; це не 
варте доброго слова. 

Тут в обох мовах простежується значення відсутності цінності чогось. 
9) Неправильно: хвались не званням, а знанням – правильно: хвалися не 

родичами-орлами, а своїми ділами. 
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На нашу думку, у даному фразеологізмі підкреслюється родина як 
цінність у житті українця й наголошується на тому, що кожен має стати 
особистістю, досягши чогось власними добрими справами, аби не осоромити 
родини, у якій усі родичі – орли.  

Натомість у російському варіанті значення фразеологізму пояснюється в 
межах однієї особистості з акцентом на тому, що звання нічого не варте без 
знання. 

10) Фразеологізм друзі пізнаються в біді більш правильно перекласти 
так: у лиху годину пізнаєш вірну людину.  

Таким чином, український варіант фразеологізму допомагає зрозуміти, 
що в українській національній ментальності у скрутні часи можна було очікувати 
допомоги навіть від незнайомої людини, тоді як у російському варіанті сталого 
виразу йдеться лише про дружбу. 

Отже, під час роботи з мовними одиницями, зокрема, з такою цікавою 
частиною лексики, як фразеологізми, слід навчати студентів їх правильного 
перекладу, уникаючи калькованих фразеологізмів, допомагати віднайти 
найбільш яскраві відповідники для перекладу стійких словосполучень 
українською мовою.  

Готові мовні формули у часто повторюваних побутових ситуаціях — 
звичайна річ для кожної мови. Їх використання полегшує спілкування, особливо 
коли йдеться про спонтанне мовлення. Мовні формули, фразеологізми 
супроводжують наш побут упродовж життя. Тому, коли вони барвисті, влучні, 
дотепні, стають окрасою мовлення кожної людини, роблячи спілкування 
жвавим. Такі формули є не тільки своєрідним тренінгом для пам’яті, але 
й засобом удосконалення та розвитку інтелекту.  

Фразеологізми, їх приклади – це багатющий матеріал, який надає 
нашому мовленню образності, колоритності, розмаїття, дозволяє 
вдосконалювати своє знання мови, тобто мовну (а саме фразеологічну) 
компетенцію. Адже без знання фразеологізмів, які є основою розмовної мови, 
неможливе досконале знання рідної мови. 
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