
Міністерство освіти і науки України  
Київський національний торговельно-економічний університет  

Вінницький торговельно-економічний інститут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Актуальні проблеми сучасної 
транслятології, лінгвокраїнознавства 
та теорії міжкультурної комунікації» 

 
 
 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 
VІ Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет–конференції з міжнародною участю 
4 жовтня 2021 р. 

 
(частина ІІ) 

 
 
 
 
 

Вінниця 2021 



2 

          УДК 81’1 
ББК 81 
А 43 
 
Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та 

теорії міжкультурної комунікації : збірник матеріалів VІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю.  Вінниця: 

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2021.  170 с. 

 

У збірнику матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної 

транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації» 

розглянуто низку питань, що стосуються загальної теорії перекладознавства, 

практики технічного та художнього перекладу, складників перекладацької 

компетентності, інновацій в підготовці перекладачів, а також перспектив 

розвитку дискурсознавства, комунікативної лінгвістики та міжкультурної 

комунікації на теренах лінгвогерманістики та лінгвославістики.  

 

Редакційна колегія: 

Голова редакційної колегії – Замкова Наталія, д-р філос. наук, професор 

Відповідальний секретар – Мартинова Лілія, д-р екон. наук, доцент 

 

Члени редакційної колегії: 

Іваницька Наталя, д-р філол. наук, професор, Нечипоренко Віолета, канд. 

філол. наук, доцент, Гладьо Світлана, канд. філол. наук, доцент, Терещенко 

Лілія, канд. філол. наук, доцент.  

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ. 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 



3 

ЗМІСТ 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСЛЯТОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

Анна Дубінська, здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТЕРЕОТИПИ ГЕНДЕРНОГО ДИСКУРСУ: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ……..8 

 

Ярослав Цвілик, здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ У ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ……………...…14   

 

 

 

 

 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОГО ТА ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 

Ірина Арапова, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ 

АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ………………………………..21 

 

Карина Горпенюк, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОПУСТИМІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 

БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ…………….26   

 

Юлія Данілевич, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ДІЄСЛІВ НА 

ПОЗНАЧЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ СТАНІВ ( НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ 

«ЯНГОЛИ І ДЕМОНИ» ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ)………………………………...33  



4 

Діана Дітлашок, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ФАКТОРИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ЇХ  

ВПЛИВ НА СТВОРЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ДЕФОРМАЦІЙ……………...38  

 

Ірина Кучер, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ  

У АНГЛОМОВНИХ ЗМІ……………………………………………………………..44 

 

Дімітрійка Міхайлова, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ АНГЛОМОВНІ АБРЕВІАТУРИ З ПОЗИЦІЙ ПЕРЕКЛАД………....48   

 

Вікторія Сімчук-Цай, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ……..55   

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

Наталія Горбенко, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ ВЕРСІЙ ВЕБ-САЙТІВ 

УКРАЇНСЬКИХ ЗВО…………………………………………………………………..61 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ 

ПЕРЕКЛАДАЧІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Діана Матвієнко, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЦИКЛ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

ФОРМУВАННЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ  

ПЕРЕКЛАДАЧА……………………………………………………………………….67 



5 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ГЕРМАНСЬКИХ, РОМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ  МОВ І 

ЛІТЕРАТУР 

Юлія Дробаха, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІДІОСТИЛЬ ТВОРІВ О. ВАЙЛЬДА: АЛОГІЧНА МАРКОВАНІСТЬ 

ПАРАДОКСІВ………………………………………………………………………….74  

 

 

 

 

Катерина Насонова, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЛІНГВІСТИЧНА ВІДПОВІДЬ НА ПАНДЕМІЮ  COVID-19 У 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ ……………………………………………..79

 

Анастасія Поліщук, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИКА ЛІНГВОКУЛЬТУРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ НАЗВ  

РОК-ГУРТІВ…………………………………………………………………………….85

 

 

 

 

 

  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИСКУРСОЗНАВСТВА, КОМУНІКАТИВНОЇ 

ЛІНГВІСТИКИ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Валерія Бондаренко, здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ ПРИ ДІЛОВІЙ 

МІЖОСОБИСТІСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ…………………………………………….91

 

Анастасія Гаврилюк, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО  

ПРОЦЕСУ НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО ВЕБ-ФОРУМУ REDDIT…….95

Вікторія Гуцалюк, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут  

ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ У  

СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ 

 ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ МЕЙВ БІНЧІ) ……………………….103



6 

Юлія Даліщук, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ВИСУНЕННЯ В  

ОПОВІДАННЯХ ЖАНРУ FLASH FICTION……………………………………..109

 

Анжеліка Заблоцька, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ КОМУНІКАНТІВ У РІЗНИХ  

ВИДАХ ІНТЕРНЕТ-ІНТЕРВ’Ю………………………...…………………………113   

 

Поліна Зайцева, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ АРГУМЕНТУВАННЯ В АНГЛОМОВНІЙ ТА 

УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (НА  

МАТЕРІАЛІ МОТИВАЦІЙНИХ ПРОМОВ СТІВА ДЖОБСА)………………120   

 

Олександра Ковалик, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИЯВЛЕННЯ НЕПРАВДИВОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ  В 

АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ……………………………………………………127 

 

Анастасія Плахотнюк, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНГЛІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ В АСПЕКТІ  

ЛІНГВОЕКОЛОГІЇ ………………………………………………………………..134 

 

Олена Прутська, здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ТЕКСТІВ ………………………………………………………………………………140      



7 

Людмила Терещенко, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА АНГЛОМОВНОГО 

МЕДІАПРОСТОРУ (НА ОСНОВІ ВИСТУПІВ TEDTALKS)………………….149 

 

Олена Ющенко, здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЛІНГВАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ  

 РЕКЛАМИ…………………………………………………………………………….155 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ  ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЧА 

 

Олена Прутська, здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ…………………161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСЛЯТОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

УДК 81’42: 305 (045) 

Анна Дубінська, 

здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТЕРЕОТИПИ ГЕНДЕРНОГО ДИСКУРСУ: ПРОБЛЕМИ 

ПЕРЕКЛАДУ  

Актуальність роботи полягає у тому, що визначає якісні показники 

поширення гендерних стереотипів у масмедійному просторі та їх вплив на 

соціальне бачення картини світу, в якому зберігається розподіл статі. 

Проаналізовано журнальну періодику та виділено найтиповіші перекладацькі 

проблеми з огляду на марковану лексику. Результати вивчення теоретичної бази 

та безпосередній аналіз показують, що ЗМІ притаманні мовні кліше, які 

створюють певні образи, що досі функціонують у комунікаційному просторі.  

Метою дослідження є виявлення поширених та усталених мовних 

гендерних одиниць, а також їх видозміни при перекладі. У цьому допомогли 

роботи науковців-лінгвістів Дорошенка С., Зінов'євєвої О., Ізмайлової З., 

Шимановича А., Павленко Н., Сукаленко Т., Deliovsky K., Reynolds C. 

Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є формування погляду на 

стереотипи гендерного дискурсу, а саме розпад гендерних ролей, що було 

виявлено при опрацюванні наукових робіт та фактичного матеріалу. Це 

спричиняє кризи змісту та інтерпретацій, а також применшує значення самої ідеї 

соціальної рівності. З цього і виникають розбіжності у перекладі та переважає 

застосування трансформації – перестановки. 

Об’єктом дослідження є англомовні та українськомовні гендерно-

марковані мовні одиниці.  

Лінгвісти враховують серйозні виклики трансформацій суспільно-

політичних процесів, охоплюють картину змін особистості, ментальної 



9 

свідомості. З огляду на феміністичні концепції виокремлюють дві важливі 

соціологічні реальності: біологічний есенціалізм і соціальний конструктивізм. 

Перший вказує на біологічні \ природні дані від народження, біологічну сутність 

і природу людини. Другий – пропонує опції вибору та можливості моделювати 

свою стать. В патріархальному ж суспільстві люди поділені на два умовних 

табори: жіночий та чоловічий. Всі, хто виказують супротив цьому світобаченню, 

опиняються поза суспільним життям. Іншим прописують низку правил, щоб бути 

«справжньою жінкою» та «справжнім чоловіком». Так відбувається гендерна 

маркованість номінацій особи. 

Якщо розглядати граматичну категорію роду, що призводить до змін у 

складі речення, уточнення та деталізації, пов'язаних з родом іменника, в 

англійській мові такого немає. Тобто, мова може йти як про вчителя, так і про 

вчительку, в обох випадках вони будуть very kind (дуже добрий \ добра). В 

українській мові, для порівняння, категорія роду закріплена граматично: вчитель 

добрий, а вчителька добра. В англійській мові виокремлюють нейтральну, 

немарковану лексику. Від цього і утворилася гендерно-нейтральна 

публіцистика[1]. Це слова, які не мають категорії роду, тому без належного 

пояснення неможливо зрозуміти про яку стать йдеться. Наприклад, слова на 

позначення родинних зв’язків, іменники спорідненості (parent, baby, child, kid, 

sibling, infant, cousin), іменники на позначення професій (teacher, doctor, pilot, 

journalist, driver, shop-assistant), назви тварин і птахів (dove, eagle, crow, lion, cow, 

hamster). Однак світ прагне до гендерної рівності, що несе за собою зміни не 

лише в культурі чи соціумі, а й розширює мову. Дослідники англійської мови 

вказують на важливість використання як фемінних, так і маскулінних 

словоформ. У деяких сучасних наукових статтях зазначено, що доцільним буде 

використання нейтральних мовних одиниць[5]. Останнім часом в англійській 

мові з'явилася значна кількість нейтральних слів, що позначають професії. Вони 

прийшли на зміну нетолерантним для певних соціальних груп іменникам 

чоловічого або жіночого роду. Замість fireman стали вживати firefighter, замість 

secretary – personal assistant, а замість stewardess – flight attendant [2]. 
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Граматичне позначення категорії роду в англійській мові виражається через 

іменники та займенники. Виділяють особові займенники he (він, чоловічий рід), 

she (вона, жіночий рід), it (воно, середній рід); зворотні займенники: his (його, ч. 

рід), her (її, ж. рід), himself (йому самому, їм самим), herself (їй самій, її саму), 

itself (самотужки); іменники та називні форми, що чітко вказують на родове 

позначення: boy (хлопчик, ч. рід), girl (дівчинка, ж. рід), hat (капелюх, с. рід); 

додаткові формотворчі іменники, що вказують на рід: woman-astronaut (жінка-

астронавт, ж. рід); назви професій: policeman (поліцейський, ч. рід), 

policewoman (поліцейська, ж. рід) [3]. 

До середнього роду відносять неживі предмети і представників флори і 

фауни, проте винятком можуть бути домашні улюбленці. Спосіб вживання того 

чи іншого гендерного маркування залежить від того, чи надають тварині певного 

статусу. Наприклад, домашнього папугу можуть називати із використанням 

займенника «he», а курку, яку готують до столу – «it». Тобто, істоту можуть 

ототожнювати з людиною, надаючи споріднених рис, «давати» займенник 

чоловічого або жіночого роду залежно від її біологічної статі. Носії англійської 

мови (native speaker) можуть номінувати гендером і улюблені транспортні 

засоби: ship (корабель), boat (човен), car (машина), – зазвичай замінюються 

займенником she, тобто вона. Географічні назви теж підпадають під ряд певних 

винятків. Мовні одиниці, що позначають назви країн, як неживі об’єкти можуть 

змінюватися на займенник «it» [6]. Проте, у контексті державного устрою, 

атрибутів та особливостей культури країни, доречно вживати «she». До винятків 

також належать культові явища, що ототожнювалися із певними почуттями та 

мають контекстуальне забарвлення. Наприклад, Земля (Earth), родючість 

(fertility), природа (nature), війна (war). Також значну роль у творенні гендерних 

номінативів становлять суфікси-маркери на позначення іменників жіночого роду 

(lady, trix, -esse, -ine, -euse, -ette) [5]. Аналіз наукових праць наочно демонструє 

ці суфікси за наступними тематичними групами: професії (poet-ess (поетеса)), 

титули і звання (empr-ess імператриця)), риси характеру (temtr-ess (спокусниця)) 

та національність (Jew-ess (єврейка, часто набуває зневажливої конотації)) [2]. 
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Хоча гендерні стереотипи притаманні обом статям, більшим чином 

впливають на жінку. Маскулінне презентують як достойне, а фемінне – щось 

посереднє. Поширені та часто вживані у ЗМІ різного штибу (як розважальних, 

так і аналітичних) наступні вирази: «жіноча логіка» – схильність до емоційності, 

а не аргументованих суджень; «жіноча проза», «жіноча журналістика» – про 

неякісну літературу; «жіночий стиль керування» – ставить під сумнів водійські 

навички апелюючи гендером, тощо. Завуальовану зневагу відносять до 

побутового сексизму, який має іншу назву – доброзичливий сексизм. Наступний 

рівень – мізогінія, термін давньогрецького походження, що буквально означає 

«неприязнь до жінки»: «Ти дурна, не тому що дура, а тому що баба» [7]. Також 

наслідком може бути інтерналізований сексизм (внутрішня мізогінія), коли 

відбувається утиск стосовно своєї ж статі, який підтримується групою. 

Внутрішня мізогінія розділяє жінок, змушує дивитися один на одного через 

призму нездорової конкуренції. Як приклад – критика жінками інших жінок за 

порушення кодексів зовнішнього вигляду, сексуальної поведінки, статусу 

стосовно середовища: «Вирядилася у міні-спідницю і підбори напнула! Сором і 

ганьба!», «Ти подивися на себе! Ненафарбована, волосся у хвіст зібрала і 

задоволена!» Прихований мотив закріпився і у фразеологізмах, прислів’ях: 

«Курка не птах, баба не людина», «Жіночий колектив – зміїне кубло», і навіть у 

філософських працях. Так, Шопенгауер пропонував вважати жінку «родом 

посередньої сходинки між дитиною і людиною», а Отто Вейнингер 

радикалізував тезу і заявив, що «жінка – ніщо» [4]. 

Для детальнішого вивчення стереотипів гендерного дискурсу, здійснено 

переклад публікацій з різних сучасних англомовних та українськомовних 

журналів. Акцент на періодиці загального спрямування. Так, у журналі «Huff 

Post» за 20.09.21 чітко відображено одне із поширених явищ вживання гендерно-

маркованої лексики. More than 500 current and former female athletes filed a 

petition with the U.S. Supreme Court on Monday, warning the justices that dismantling 

abortion access would have a «devastating» effect on women’s sports. – Понад 500 

діючих і колишніх спортсменок подали звернення до Верховного суду США і 
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зауважили про «руйнівний» вплив скасування абортів на жіночий спорт. В 

оригіналі використано прикметник, що вказує на жіночу стать «female athletes», 

хоча можна було вжити гендерно-нейтральний іменник у множині «athletes». 

Щоб утворити фемінітив жіночого роду українською, додаємо суфікс «-к» – 

спортсменки. При перекладі проілюстровано перекладацьку трансформацію – 

перестановку (would have a «devastating» effect – dismantling abortion). 

Women who signed on to the letter include soccer star Megan Rapinoe, water 

polo star Ashleigh Johnson and Layshia Clarendon, who serves as WNBPA vice 

president. – Серед жінок, які підписали лист, – зірка футболу Меган Рапіноу, 

зірка водного поло Ешлі Джонсон і Лейша Кларендон, яка є віце-президентом 

WNBPA. Сформовано множину, зміною кореневого голосного, без утворення 

закінчення: «womаn» – «women» (жінки). У словосполученнях «soccer star» і 

«water polo star» іменник «star» отримує контекстуальну номінацію жіночої статі 

(she), оскільки у реченні вжитий стосовно власних назв жіночої статі. Осібно 

«star» в англійській мові відносять до неживих об’єктів середнього роду «it», в 

українській мові це завжди іменник жіночого роду. Слово «president» – 

загальний іменник, у нього немає еквівалента жіночої статі в англійській мові. 

Українською можна утворити фемінітив із суфіксом «-к-», що додають до 

чоловічої основи на приголосний (президент-президентка). Виконано 

комплексну трансформацію при перекладі, а саме додавання прийменника 

«серед» та вилучення «include». 

Яскравим представником маркованої лексики в українськомовному 

дискурсі – журнал «The Village». Я намагалася побудувати життя за 

«щасливим» сценарієм: вийшла заміж, реалізовувала себе в соціально 

схвалюваних сферах, прагнула бути такою, як цього очікувало суспільство. І 

чекала, доки стану щаслива («Алфавіт рівності…» за 20.05.18) – I tried to build 

a life according to a «happy» plot: I got married, realized myself in socially acceptable 

spheres, aspired to be what society expected. And waited until I was happy. 

Порівняння оригіналу та перекладу доводить, що в українській дієслова 

минулого часу змінються за родами, приймаючи форму особи, за допомогою 
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закінчення «а \ я», утворюючи дієслівні фемінітиви. Це відноситься і до 

прикметника «щаслива – happy», який в англомовному дискурсі функціонує як 

немаркована загальна лексика, а дієслова набувають закінчення «ed», відповідно 

до граматичної форми минулого часу без позначки статі. Відтворення 

стереотипів гендерного дискурсу передається і через соціологічне усталене 

бачення «щасливого життя», як покрокова інструкція та відповідність 

очікуванням суспільства. При трансформації додавання внесено займенник «я»: 

«I got married», «until I was happy». 

Для ґрунтовнішого порівняння та розуміння стану загальної картини 

стереотипів у змі обрано випуск із різницею у три роки. Я справді не бачу нічого 

жахливого в тому, що чоловік плаче. Яка різниця плаче чоловік чи жінка? («Це 

чоловіки, які плачуть» за 27.04.21) – I really don't see anything terrible about a man 

crying. What is the difference between a man or a woman crying? Переклад здійснено 

за допомогою антонімічної трансформації «нічого жахливого – anything terrible» 

та перестановки «Яка різниця плаче чоловік чи жінка? – What is the difference 

between a man or a woman crying?». Із використанням оцінно-впливової стратегії 

та гендерної дихотомії (порівняння чоловічого і жіночого, їх поведінки), 

порушується питання стереотипу відповідності почуттів та емоцій гендеру.  

Висновки: Гендерна маркованість у журналах виявляється через 

використання гендерно маркованих номінацій як в англомовних, так і в 

українськомовних виданнях. Гендер може змінюватися залежно від лінгвальних 

та соціологічних чинників. Це соціокультурний феномен, що постійно 

знаходиться у динаміці. Під час дослідження вдалося простежити особливості 

відтворення стереотипів гендерного дискурсу у періодичних виданнях. Для 

адекватного відтворення гендерного маркування в мові перекладу 

використовують низку трансформацій, покликаних як актуалізувати, так і 

нейтралізувати гендерні ознаки. Проблематика наявності стереотипів – тема, яка 

заслуговує більшої уваги науковців та поширення отриманих результатів.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ У ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

Традиційно рекламу розглядають як складову частину маркетингу. Але 

складна природа реклами визначає міждисциплінарний характер дослідження 

даного феномену. Як зазначає В. Нечипоренко, на сьогоднішній день рекламу 

досліджують не тільки економісти і політологи (як складову ринкових відносин), 

різні її аспекти привертають увагу спеціалістів інших галузей наукового знання: 

лінгвістів, які вивчають вербальні способи організації інформації у рекламному 

тексті, психологів, які досліджують психологічну основу взаємодії змісту 

рекламного повідомлення зі свідомістю споживача, психолінгвістів, яких 

цікавлять питання мовленнєвого впливу рекламного тексту на свідомість 
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споживача-реципієнта і, відповідно, питання створення рекламних текстів, їх 

сприймання і кодування в них ефекту впливу [3, с. 338]. Особливої актуальності 

набуває питання перекладності / неперекладності рекламних текстів. Основною 

метою перекладу текстів соціальної реклами є досягнення функціональної 

адекватності: емоційний вплив на споживача рекламного повідомлення.  

Перекладацькі трансформації – це перетворення, що допомагають здійснити 

перехід мовних одиниць оригіналу в одиниці перекладу при збереженні смислу. 

Оскільки трансформації здійснюються з одиницями мов, що мають певну 

структуру та форму вираження, вони носять формально-семантичний характер, 

що змінює і те, й інше [1, с. 122]. У практиці перекладу найчастіше зустрічаються 

лексико-семантичні та граматичні трансформації. До перших відноситься 

прийом конкретизації, якому властива заміна слова або словосполучення мови 

оригіналу з більш широким значенням відповідним словом або 

словосполученням мови перекладу з більш вузьким значенням. Лексиці 

української мови властива більша конкретизація, ніж англійській. Більш того 

потреба у прийомі конкретизації іноді виникає із-за розходження структурі двох 

мов. Найчастіше він використовується при перекладі дієслів з великою 

семантикою [2], а саме: to be, to have, to get, to take, to give, to make, to say, to 

come, to go та ін. Було знайдено наступні приклади використання цієї та інших 

трансформацій: 

If you can't stop smoking, cancer will. 

Якщо ти не можеш кинути палити, рак зробить це за тебе. 

В цьому прикладі конкретизація використана, щоб наголосити на небезпеці 

паління та його наслідках. Додано ціле уточнююче словосполучення це за тебе, 

яке справляє приголомшуючий ефект. 

Rain changes everything. Please drive to the conditions. 

Дощ все змінює. Будь ласка, веди машину відповідно до погодних умов. 

У другій частині цього тексту дієслово drive в українському варіанті 

конкретизує дане повідомлення, як вести саме машину. Без цього уточнення 

смисл може бути розмитим. До того ж, множинний іменник the conditions на 

українську перекладено еквівалентним словосполученням погодні умови [5]. 

Unplug, while you're on the road. 
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Вийми навушники з вух, ідучи по дорозі. 

В наведеному прикладі слово Unplug, що означає виймати або від’єднувати 

щось з контактного гнізда/розетки, було конкретизовано у перекладі як виймати 

саме навушники тому, що в даній рекламі повідомлення яскраво виражено і в 

екстралінгвістичному аспекті також (візуально): на малюнку навушники 

закривають очі хлопця. 

He was acting all sweet, offering her a ride... but it just didn't feel right. So my 

friends and I stepped in and got her out of the bar. 

Він поводився так мило, пропонував їй покататися…але це виглядало якось 

неправильно. Тож ми з друзями втрутилися і вивели її з бару. 

У даному прикладі ми спостерігаємо неформальний стиль написання 

рекламного повідомлення, де конкретизація зустрічається двічі. Полісемантичне 

stepped in було перекладено конкретнішим втрутилися, а такий же 

багатозначний вираз got her out в українському варіанті став вивели її. Зв’язка 

слів all sweet трансформувалася в так мило, де частка так дає змогу передати 

семантику англійського all, яке посилює прислівник. Також словосполучення 

didn't feel right замінено на виглядало якось неправильно, де слово feel стає 

виглядало, що контекстуально не змінює речення, а з неозначеним прислівником 

якось лише адаптує його до звичної української мови.  

Please. Make a difference, adopt a pet today.  

Будь ласка. Зміни ситуацію, сьогодні ж візьми з притулку домашнього 

улюбленця. 

Конкретизація виражена у словосполученні взяти домашнього улюбленця. 

Англійське слово adopt має дефініцію усиновляти, але в даному випадку це не 

коректний відповідник. Також, в оригіналі прислівник часу today було додано 

для наголошення уваги, тому і в перекладі зберігся цей ефект додаванням частки 

ж після слова сьогодні. Щоб перекласти make a difference знадобилося 

використати заміну слова еквівалентним відповідником зміни ситуацію так, як 

при дослівному перекладі втратилася б суть повідомлення. 
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Прийом генералізації є протилежним конкретизації і використовується для 

узагальнення поняття, розширює значення слова. Він використовується набагато 

рідше ніж попередній тому, що англійська лексика носить більш абстрактний 

характер, ніж українська. 

The best way to stop forest fires is to prevent them before they start. 

Найкращий спосіб зупинити пожежі - це відвернути їхній початок. 

Прийом генералізації, використаний при перекладі forest fires українським 

пожежі, опускає прикметник лісові, який легко відновлюється у свідомості 

споживача завдяки візуальному супроводу. До того ж, акцент реклами 

направлений на боротьбу з  людською недбалістю, що є причиною пожеж. 

Також, масивна частина to prevent them before they start трансформувалась в 

коротший варіант відвернути їхній початок, стислість якого спрощує 

сприйняття тексту. 

When I met my person, he didn't care that it was a bad hair day. Eli. Adopted in 

2012. 

Коли я зустріла хазяїна, йому було байдуже на мій неохайний вигляд. Елі. 

Взята з притулку у 2012. 

У цьому прикладі my person узагальнено у хазяїна завдяки візуальному 

наповненню у вигляді маленької собаки. Ідіома a bad hair day може бути 

трактована по різному, один з варіантів перекладу невдалий день [4], але він не 

використовується по відношенню до тварин, тому вибрано більш 

контекстуально-відповідний варіант, а саме щодо неохайного вигляду [5]. Ім’я 

тварини перекладено за допомогою транслітерації. 

Суть прийому смислового розвитку полягає в заміні словникової 

відповідності при перекладі контекстуальних лексичних одиниць, логічно 

пов’язаних з ними. Сюди відноситься метафора, яка досить часто зустрічається 

у англомовних текстах соціальної реклами, та метонімія. 

No one should have no one. 

Ніхто не повинен бути на самоті. 
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При перекладі цього речення було використано заміну словосполучення no 

one на бути на самоті, що зберігає контекстуальну цілісність. Хоча це і змінює 

стилістичну будову, але слово самота має негативну семантику. Саме цим та 

заперечною конструкцією речення чинить емоційний вплив на читача. 

"No more. But he’s such a nice guy”. There is never an excuse for domestic 

violence or sexual assault. 

Більше ніколи. Але він таки милий хлопець. Для домашнього 

рукоприкладства та насильства не існує виправдань. 

Словосполучення domestic violence перефразовано у домашнє 

рукоприкладство, та sexual assault у насильство [5], де друге означає 

насильницькі дії сексуального характеру, що звучить занадто розтягнуто тому, 

даний варіант вважається більш прийнятним, в якому зберігається сугестивний 

ефект.  

Lights off. Green on. 

Вимкни світло. Збережи екологію. 

В цьому прикладі конкретизація використана разом з прийомом смислового 

розвитку. Сказати увімкни екологію було б контекстуально не доречно, тому 

збережи. Слово green семантично близьке до слова екологія, і логічним чином 

підкреслює екстралінгвістичний ефект реклами. 

Слід розглянути прийом граматичної заміни, який вже зустрічався у наших 

прикладах але не був охарактеризований. Даний метод полягає в заміні 

граматичної форми однієї частини, або й всього тексту оригіналу на форму мови 

перекладу з іншим граматичним значенням, але однаковим смислом. 

Smoke from a fire will leave you for dead 

Дим від пожежі вб’є тебе. 

В перекладі змінено граматичну форму will leave you for dead на коректне з 

точки зору української вб’є тебе. Таке вимушене скорочення тексту 

прагматично виправдане та покращує його сприйняття читачем. 

Don’t get scared, get checked.  

Не бійся, перевірся. 
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У даному прикладі дослівний переклад також звучав би дивно, тому 

доводиться застосовувати граматичну заміну. Слово перевірся тут виступає як 

імператив, що додає рекламі психологічного впливу на адресата. 

Children of parents who smoke get to heaven earlier 

Діти, чиї батьки - завзяті курці, раніше за інших потрапляють на небеса. 

Тут знову ж таки, конструкцію parents who smoke замінено на 

словосполученням батьки - завзяті курці, що знову ж таки  сприяє кращому 

сугестивному впливу на аудиторію. 

Не часто, але можна зустріти приклади такої граматичної трансформації, як 

об’єднання. У наведеному нижче прикладі її використання дає змогу виділити 

важливість освіти та розуму у сучасному світі, де тоді як також підкреслює їх 

роль у житті людини. 

What changes our planet is consciousness. What creates consciousness is 

education. 

Розум – це те, що змінює нашу планету, тоді як те, що розвиває його, 

називається освіта. 

Прийом членування речень також не часто зустрічається у соціальній 

рекламі. Його суть полягає в розділені оригінального речення на два або більше.  

У нашому прикладі його застосування викликано необхідністю привернення 

уваги до проблеми пияцтва. 

The more you binge drink, the more likely you are to be arrested. Don’t be a 

drinkhead, think more, and drink less. 

Чим більше ви п’єте, тим більша ймовірність бути арештованим. Не 

ставай п’яницею. Більше думай. Менше пий. 

Отже, найчастіше при перекладі соціальної реклами використовуються 

прийоми конкретизації, генералізації та смислового розвитку. Їх використання 

дає змогу уточнити значення лексики оригіналу, конкретизувати значення слів у 

рекламі, зберегти контекстуальну цілісність тексту та здійснити психологічний 

(сугестивний) вплив на аудиторію. Прийом смислового розвитку найбільш 

логічно виправданий у підході до перекладу соціальної реклами, та часто 

використовується разом з прийомом конкретизації.  
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОГО ТА ХУДОЖНЬОГО 

ПЕРЕКЛАДУ 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ 

АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 

Реклама проникає в усі сфери життя сучасного суспільства. Неможливо 

уявити життя соціуму без друкованої, он-лайн, аудіо-, відео- реклами. Реклама 

застосовується в усіх видах діяльності – продажу товарів, послуг тощо. Разом з 

товарами і послугами рекламні слогани перетинають кордони. Не дивно, що 

актуальним напрямком перекладацької діяльності стає переклад англомовного 

рекламного дискурсу. 

Мета статті – розглянути перекладацькі тактики і стратегії відтворення 

англомовного рекламного дискурсу. Зазначена мета передбачає вирішення 

наступного завдання: здійснити аналіз особливостей імплементації 

перекладацьких тактик та стратегій відтворення англомовного рекламного 

дискурсу засобами української мови.Матеріалом для аналізу слугували 

англомовні видання жіночих журналівWomen’sHealth, HealthandFitness, 

Prevention, MarieClaire, Women’sRunning.  

Рекламний текст – комплексне явище, яке включає в себе не тільки 

текстовий, але і прагматичний компонент, що обумовлено основною метою 

реклами – здійснити вплив на потенційного покупця, мотивувати на подальшу 

покупку. 

З точки зору лінгвістики, реклама – це «вид мовної діяльності, метою якої є 

регуляція попиту та пропозиції на товари і послуги...Сучасна реклама –  цегалузь 

індустрії, що займається виробництвом особливої текстової продукції (часто 

полікодової, тобто яка використовує не тільки мову (вербальний код), але і 

музику, образотворчі засоби, пластику), її розміщенням у ЗМІ, мережі Інтернет, 

дослідженням її ефективності» [3, с. 274–275]. 
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Єдиного визначення реклами не існує. Н. Н. Кохтев у своїй книзі «Реклама: 

мистецтво слова» зазначає, що реклама – це оповіщення людей всілякими 

способами для створення широкої популярності чого-небудь або кому-небудь, 

інформація про споживчі властивості товарів і переваги різних видів послуг з 

метою їх реалізації та створення на них активного попиту, про примітні події 

економічного, культурного, політичного життя з метою викликати активну 

участь в них людей» [цит. за 3, с. 3]. 

Серед традиційних класифікацій типів рекламних текстів можна 

виокремити наступні групи:  

1) рекламований об’єкт; 

2) цільова аудиторія; 

3) ЗМІ- рекламоносій [2, с. 67]. 

Класифікація рекламних текстів за об'єктом реклами заснована на 

систематизації різних груп рекламованих предметів: косметика, одяг, автомобілі 

та інше. Тематичний аналіз реклами демонструє, що одними з  найчастіше 

рекламованих товарів є предмети косметики і парфумерії, продукти харчування 

і лікарські препарати, побутова техніка, одяг, автомобілі. 

Для рекламних текстів характерними є такі особливості: 

–специфічний добір лексики; 

–слова, які досить часто є стилістично забарвленими; 

–частотне використання емотивної лексики; 

–численні вживання ідіом та цитат для створення образності; 

–заклик до дії за допомогою використання дієслівної форми імперативу; 

–широке використання особистих і присвійних займенників; 

–використання прийому паралелізму та повтору; 

–застосування широкого спектру прикметників та прислівників; 

–використання гри слів, ономатопеї. 

Саме ці особливості потрібно враховувати при перекладі рекламних 

слоганів з англійської мови на українську. При перекладі рекламних текстів 

необхідно також враховувати їх прагматичний потенціал, зважаючи на те, що 
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дослівний переклад може призвести до повної втрати прагматичної 

спрямованості рекламного слогану. Саме тому перекладачеві необхідно 

вдаватись до адаптації – змін, що вносяться до тексту перекладу з метою 

адекватного відтворення  основної комунікативної функції оригіналу. 

При перекладі рекламних слоганів з англійської мови на українську мову 

використовуються наступні види перекладацьких трансформацій [1,   c.  204]: 

1. Перестановка. Переміщення лексичних одиниць в повідомленні, в силу 

неможливості їх вживання в позиціях, де вони зустрічаються в тексті оригіналу. 

2. Заміна. Найбільш поширений спосіб перекладацьких трансформацій. 

Виділяється два види замін – лексичні та граматичні. 

3. Антонімічний переклад. Різновид заміни – комплексна лексико-

граматична заміна позитивної конструкції за допомогою негативної або навпаки. 

4. Компенсація. Трансформація, що застосовується у випадках, коли 

елементи вихідного повідомлення не мають еквівалентів в мові, або не можуть 

бути передані її засобами. 

5. Додавання. Такий тип трансформації, при якому, перекладач вводить 

будь–які додаткові елементи з метою правильніше і зрозуміліше передати зміст 

вихідного повідомлення. 

6. Опущення. Прийом, протилежний прийому додавання. Перекладач 

опускає семантично надлишкові елементи повідомлення. 

7. Прийом цілісного перетворення. Прийом полягає в перетворенні, як 

окремих слів, так і пропозицій в цілому. Зрозуміти, що в тому чи іншому випадку 

відбувається прийом цілісного перетворення, дозволяє відсутність будь-яких 

загальних компонентів в текстах мови оригіналу і перекладу   [1,   c.  205]. 

Саме через граматичні і лексичні відмінності мов, а також культурно-

історичні відмінності носіїв цих мов, можна говорити про те, що точний 

переклад рекламних слоганів неможливий. Тим не менше, більшість рекламних 

слоганів можуть бути перекладені за умови правильного вибору способу 

перекладу. 
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Як вже було зазначено, тексти рекламних слоганів містять велику кількість 

ідіом, фразеологізмів, які слугують засобами привернення уваги потенційних 

покупців та, безперечно,є традиційними труднощами перекладу:  

Walkofffat ! Loseweighttwiceasfast. 

Позбудься зайвої ваги! Втрачай вагу вдвічі швидше [8] 

Feelgood !20 stepsforthehappiestwinter.  

Почувай себе добре ! 20 кроків для щасливої зими [8] 

Як демонструє приклад, досить часто, окрім ідіом (Walkofffat ! Feelgood!) 

використовуються також числівники для привернення уваги жіночої аудиторії. 

Такий спосіб є однією із найбільш дієвих рекламних маніпуляцій. 

Стилістичні засоби є також одним з найефективніших засобів привернення 

уваги потенційних покупців. Приклад демонструє застосування стилістичного 

прийому паралелізму:  

Get-Richmoneyhabits. Makemore. Savemore. 

Звички для отримання грошей. Заробляй більше. Зберігай більше. [8] 

Повторення слів, що однозначно привертає увагу читача, підкреслює не 

тільки його значущість, але й посилює емоційний вплив рекламного тексту. 

Отже, порівняно невеликий обсяг рекламного тексту здатний раціонально 

використовувати мовнізасоби. 

Eatgood, Feelgood, Lookgood[5] 

Їж найкраще, почувайся найкраще, виглядай найкраще 

В тексті оригіналу, спостерігається повторення епітету good, який має 

варіант перекладу «гарний, добрий». Проте, в тексті перекладу спостерігаємо 

лексичну заміну значення повторюваного слова його найвищим ступенем 

порівняння: найкраще. Таким чином, повторення було відтворене за допомогою 

лексичної заміни. 

Тексти рекламних слоганів характеризуються наявістю риторичних питань, 

які застосовуються з метою встановлення контакту з потенційним покупцем: 

Whatwomenwant?Fromsextostress, kidstocareer, botoxtobodyimage – 

youtelluswhatreallymatters (EsteeLouder). 
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Чого хочуть жінки? Від сексу до стресу, від дітей до кар’єри, від батоксу 

до красивого тіла – скажіть, що насправді є важливим (EsteeLouder) [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

При перекладі риторичного питання, було застосовано трансформацію 

перестановки. 

Говорячи про складові рекламних текстів, варто відзначити застосування 

великої кількості прикладів імперативу: 

Nevergetcancer. 10 waystosafeguardyourfamily. 

Ніколи не хворій на рак. 10 способів вберегти сім’ю. [7]. 

В наведеному прикладі, імператив експліковано конструкцією Neverget, яку 

представлено запереченням. При перекладі, в українському варіанті було 

застосовано множинне заперечення:ніколи не. 

Таким чином, можна зробити висновок, що переклад рекламних текстів 

характеризується високим рівнем складності з огляду на те, що тексти цього виду 

дискурсу насичені різноманітними шарами лексики: емотивною лексикою, 

стилістичними засобами, ідіомами, фразеологізмами, грою слів, імперативами 

тощо. До складнощів перекладу можна віднести також прагматичний потенціал 

рекламних текстів. Серед стратегій і тактик перекладу рекламних текстів 

охарактеризовано трансформації перестановки, заміни, антонімічного 

перекладу, компенсації, додавання, опущення, цілісного перетворення. 
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Постановка проблеми.  Сучасні тенденції становлення інформаційного 

суспільства, соціально-економічні та соціокультурні чинники посилюють 

інтерес до досліджень в області міжкультурної комунікації. Будучи 

співвіднесеною зі збільшенням потоків інформації і змінами в її варіативності, 

ця ситуація загострює проблему принципової багатозначності текстового і в 

цілому культурного простору. Високі вимоги до результату міжкультурного 

перенесення смислів пояснюють пильну увагу до специфіки процесів 

генерування, інтеграції та передачі смислів, але досі ця проблема є відкритою 

для досліджень, особливо в плані перекладацького рішення.   

Актуальність дослідження полягає у встановленні вибору еквівалента при 

перекладі тексту з англійської мови, що безпосередньо впливає на передачу 

змісту. Некоректний переклад може призвести до серйозних наслідків, 

порушення технологічного процесу або викликати затримки в реалізації 

важливих проєктів. Тому проблема перекладу багатозначних слів має особливо 
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важливе значення при перекладі науково-технічних текстів. Застосування однієї 

лексичної форми для найменування кількох понять, особливо що належать до 

однієї предметної області, поширене в усіх областях знання, призводить до 

багатозначності і неточності значення термінів, ускладнюючи спілкування 

фахівців і вчених. Значення багатозначного слова об’єднуються в семантичну 

єдність завдяки відносинам, які існують між ними на основі загальних 

семантичних асоціацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням багатозначності 

присвячували свої дослідження вітчизняні та зарубіжні мовознавці, зокрема 

В. П. Даниленко, Б. М. Головін, М. П. Кочерган, В. В. Левицький, О. Д. Огуй. 

Багатозначність термінів у своїх працях розглядали Д. С. Лотте, Т. І. Панько, 

А. Л. Міщенко, А. С. Д’яков та інші. 

Мета даної наукової статті полягає у визначенні специфіки перекладу 

багатозначних слів у науково-технічних текстах з англійської мови українською. 

Виклад основного матеріалу. Як справедливо зазначає Г. Костенко, 

«багатозначність слова визначається природою мислення, здатністю людини 

узагальнювати явища навколишнього світу. Словник будь-якої мови, навіть 

найбагатшої, все ж не безмежний, тоді як конкретність досвіду межі не знає. 

Тому, щоб передати засобами мови цю безмежну конкретність досвіду, лексика 

повинна розширюватися не тільки кількісно (число слів), але й і якісно 

(угруповання значень всередині слів, виникнення нових значень у старих слів 

тощо)» [1, с. 63].   

Науковець О. І. Смирницький вважає, що «багатозначність слів виникає 

внаслідок того, що мова є системою, обмеженою в порівнянні з нескінченним 

різноманіттям реальної дійсності» [2, с. 56]. На думку ряду вчених, полісемія є 

наслідком принципу економії в мові (А. Мартіне, С. Ульманн). Деякі дослідники 

вважають її одним з проявів самої сутності мови (C. Ульманн, 

Г.В. Колшанський) і характеризують як одну з основних особливостей людської 

мови (C. Ульманн). 
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Виникнення терміну «полісемія» в лінгвістичній літературі пов’язують з 

ім’ям французького лінгвіста та історика Мішеля Бреаля. Він наголосив на 

відсутності спеціального терміну для позначення здатності слова мати кілька 

значень і запропонував назвати це явище «полісемією» [2, с. 46-47]. Однак цей 

термін використовувався набагато раніше. Зокрема, назву «полісемія» 

використовував ще Демокріт (близько 470 р. до н.е.) в суперечці з Піфагором про 

сутність імен, позначаючи їм багатозначне слово і використовуючи факт 

існування таких слів, як аргумент на користь своєї теорії про те, що імена 

виникають щтучно, а не природньо. 

Значною проблемою для перекладача науково-технічної літератури є 

загальнонаукові слова, які набувають в науково-технічних текстах певну 

специфіку, а їхні перекладні еквіваленти іноді важко знайти у словниках. З цієї 

причини існує необхідність у вивченні особливості таких слів у науково-

технічних текстах і особливостей їх перекладу українською мовою. За словами 

В. Шляхової, слова з широкою семантикою були виділені в окрему групу 

загальнонаукових слів, які викликають труднощі при перекладі науково-

технічної літератури [6; 7]. В. Шляхова вказує на те, що слова з широкою 

семантикою «мають як досить стійкі перекладні еквіваленти, характерні для 

технічних текстів, так і дуже широкий спектр найрізноманітніших нерегулярних 

еквівалентів, вибір яких обумовлює контекст» [6, с. 66-67].  

Термінологічний прошарок лексики включає в себе слова, що позначають 

конкретні наукові та технічні поняття. До загальнонаукової лексики відносять 

слова, які утворюють лексичне оточення термінів. Загально слова описують 

процеси і явища в будь-якій підмові науки і техніки (наприклад: advanced, 

application, critical, feasibility, feature, generate, history, handle, practical, tradeoff, 

тощо). Подібні слова часто зустрічаються у всіх підмовах у характерних для 

науково-технічних текстів значеннях [3, с. 6]. 

Поява у слів нових значень обумовлена тим, що мова – явище спеціальне, 

що знаходиться в процесі безперервного розвитку. У зв’язку з науково-

технічним прогресом в даний час відбувається бурхливий розвиток лексичної 
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системи мови, яка зазнає як кількісні, так і якісні зміни. У науково-технічних 

текстах лексико-семантична структура слів отримує подальший розвиток, вона 

поповнюється новими варіантами значень. Поповнення словникового складу 

науково-технічних текстів здійснюється в основному не за рахунок створення 

якихось принципово нових слів, а за рахунок розвитку полісемії. 

Багато слів починають набувати у науково-технічних текстах певну 

специфіку. Як приклад можна навести дієслово make, яке може виступати в 

спеціальних текстах в значеннях: дійснювати, купувати, вносити, виділяти, 

пропонувати, дозволяти, забезпечувати, вносити, використовувати, 

створювати і т.д. [1, с. 65]. 

Shows whether you’re in range of the cellular network and can make and receive 

calls. – Показує, чи знаходиться пристрій в зоні дії мережі і чи можливо 

здійснювати і приймати виклики. 

Make text bold, italic, or underlined: Select text, tap, then tap B / I / U (not always 

available). – Виділення тексту жирним, курсивом або підкресленням. Виберіть 

текст, натисніть, потім натисніть «B» / «I» / «U» (доступно не завжди) і т.д.  

Процес спеціалізації лексичних значень слів є одним з факторів, що 

обумовлюють труднощі перекладу лексики в науково-технічних текстах. 

У кожній підмові можна виявити специфічні вживання лексичних одиниць, 

які характерні для відповідної підмови, наприклад: 

The term S represents the rate of supply of neutrons. – S є швидкістю генерації 

нейтронів. 

In this operating range, the number of primary electrons arriving at the target 

exceeds the number of secondary electrons leaving it, causing the storage surface to 

be charged in a negative direction. – В цьому випадку число первинних електронів, 

які бомбардують мішень, перевищує число вторинних електронів, що 

залищають її поверхню. В результаті накопичувальна поверхня заряджається 

негативно.  

Процес термінологізації значень охоплює не тільки іменники і дієслова, а й 

інші частини мови: detecting equipment almost free of background (детекторна 

апаратура, майже нечутлива до фону), або massive capture of fast neutrons 

(багаторазове захоплення швидких нейтронів). 
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У відповідній підмові у певних контекстах і словосполученнях специфічних 

вживань лексики спостерігається все більше й більше. 

Слід також зауважити, що оскільки значення терміну впливає на мовні 

визначення, які поєднуються з ним, різниця значень багатозначних термінів 

викликає різницю в складі визначень. Так, конкретні значення багатозначного 

слова часто можуть бути ідентифіковані за типовими для них визначеннями [8]. 

Ще одним фактором, що обумовлює труднощі перекладу загальновживаних 

і загальнонаукових слів у науково-технічних текстах, є фактор лексичної 

сполучуваності [5]. У науково-технічних текстах, що характеризуються 

селективністю вибору науково-граматичних засобів і специфікою лексики в 

нових сполученнях, вимагається вибір нових еквівалентів при перекладі. Для 

слів широкої семантики у реченні знаходяться особливі ознаки, які детермінують 

певні значення цих слів, а так само виявляються певні слова, у поєднанні з якими 

реалізуються певні їх значення. 

Варто відзначити, що ступінь стійкості перекладних еквівалентів, що 

використовуються для передачі специфічних значень загальновживаних і 

загальнонаукових слів, є різним. З лексичного складу науково-технічних текстів 

можна виділити загальновживані та загальнонаукові слова, які набувають при 

перекладі стійкі еквіваленти. Якщо, наприклад, коротко охарактеризувати якісну 

специфіку загальновживаного слова attraction у науково-технічних текстах, то 

можна відзначити, що в різних підмовах при перекладі воно передається в 

основному як «гідність», «перевага». Не всі словники відображають цей 

еквівалент:  

The major attraction of the active RC filter is the simple synthesis of a complex 

pulse shape resulting in a significant reduction in size, complexity, and cost. – Основна 

перевага активного RC-фільтра полягає у можливості здійснення простого 

синтезу імпульсів складної форми, що призводить до значного зниження 

розмірів, складності і вартості приладу. 

Аналізуючи якісну специфіку загальновживаного слова beauty у науково-

технічних текстах, можна зробити висновок, що воно так само перекладається в 

основному як «гідність», «перевага», хоча в загальних словниках цей варіант 

відсутній [7, с. 25]. 
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The beauty of Tektronix units is that, taken together, they permit selections with 

a front-panel switch of timing diagrams, or map-like displays of digital data. - 

Перевагою нових приладів фірми Tektronix є те, що при їх спільній роботі 

оператор може, користуючись перемикачем на задній панелі, вибрати режим 

відображення цифрової інформації у вигляді тимчасових діаграм, діаграм 

логічних станів або спеціальних картографічних діаграм. 

Перекладні еквіваленти слова sacrifice (іменника і дієслова), яке отримало 

поширення у науково-технічній літературі, різко відрізняються у словниках. До 

них відносяться: погіршення (погіршуватися), зменшення (зменшуватися), 

зниження (знижуватися), наприклад: sacrificing in resolution (погіршення 

роздільної здатності), by sacrificing output current (ціною зменшення вихідного 

струму) [1, с. 63]. 

Висновки. Таким чином, основною складністю при перекладі науково-

технічного тексту, що містить велику кількість багатозначних слів, також є вибір 

відповідного слова-еквівалента. Перекладач безперервно зважує різні лексичні 

можливості, синоніми і, спираючись на свої лінгвістичні знання і досвід, 

осмислення контексту і знання предмета (тематики перекладного текса), 

відбирає слово (або кілька слів), яке може в повній мірі відтворити значення 

оригіналу. 

Вибір правильного еквіваленту є однією з основних задач перекладача. Для 

цього він знаходить для одиниць оригіналу відповідності в арсеналі мовних 

засобів мови перекладу. При цьому перекладач може діяти в трьох напрямках: 

скористатися готовим значенням, яке наведене в словнику, здійснити вибір 

еквівалента, спираючись на контекст, або використовувати трансформації. 

Однак переклад на рівні еквівалентної відповідності можливий тільки в разі 

моносемічних слів, а багатозначні слова мають розгалужену семантичну 

структуру. Тому перекладач може використовувати тільки два способи передачі 

їх семантики – здійснити вибір з наявних варіантів, виходячи з умов контексту, 

або використовувати перекладацькі трансформації.   
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ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ 

ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ СТАНІВ ( НА МАТЕРІАЛІ 

РОМАНУ «ЯНГОЛИ І ДЕМОНИ» ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ) 

У сучасній лінгвістиці важливе значення мають проблеми, пов’язані з 

комплексним вивченням дієслова як універсального мовного феномену, 

своєрідного щодо лексичної і граматичної семантики, синтаксичної 

конструктивності, функціоналу, а також системних та міжрівневих зв’язків і 

відношень з іншими мовними одиницями.  

Всесвітньовідомий роман великого американського письменника Дена 

Брауна «Янголи і Демони» характеризується великою емоційністю та яскравим 

описом ментальних і психічних станів героїв, що викликає захоплення у читачів 

по всьому світі, тому практичним завданням даної статті є проаналізувати 

особливості функціонування англійських та українських дієслів на позначення 

ментальних станів на матеріалі  цього роману та його перекладу. 

Виходячи з постановки проблеми в даній науковій статті основною  метою 

даної статті є виявлення системи функціонування англійських та українських 

дієслів на позначення ментальних станів на матеріалі роману «Янголи і Демони» 

та його перекладу. 

Дієслово є складною системою граматичних форм. До цієї системи 

належать дієвідмінювані, відмінювана та незмінювані форми. Дієвідмінюваними 

(способовими) є форми дієслова, що виражають категорії способу, часу, особи й 

числа. Це, зокрема, особові форми (дієслова дійсного способу теперішнього й 

майбутнього часу) та родові (дієслова дійсного способу минулого часу та 

дієслова умовного способу). Дієприкметник є відмінюваною формою дієслова. 

Інфінітив, дієприслівник, форми на (-но), (-то) – незмінюваними [2, с. 94]. 
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Форми одного й того ж дієслова в сучасній українській мові утворюють від 

двох різних основ: основи інфінітива й основи теперішнього часу. Основу 

інфінітива виділяють шляхом відокремлення від неозначеної форми дієслова 

суфікса -ти: писати, жити, ходити. Основу теперішнього часу виділяють у формі 

дієслова теперішнього часу 3-ої особи множини шляхом відокремлення 

закінчень -уть (-ють), – ать, (-ять): пишуть, живуть, ходять. 

Дієслівна система має цілісну, динамічну, відкриту, гетерогенну та 

самоорганізувальну природу. Утворенню дієслівної системи як в українській, так 

і в англійській мовах передують: 1) наявність конструктивних елементів 

(дієслівних одиниць) у кожній із мов із властивою їм відносною самостійністю 

(субстанційною чи функціональною), 2) структурні зв’язки та відношення між 

цими елементами та 3) властивості дієслова як мовної одиниці, тобто вияв її 

природи, внутрішнього змісту через відношення до інших одиниць [3]. 

Системи дієслів української та англійської мов містять деякі суттєві 

структурні відмінності. Так, у системі українського дієслова існує 

протиставлення за видом, чого не спостерігаємо в англійській мові, що значно 

ускладнює вивчення і викладання мов студентам, рідною для яких є українська 

або англійська мова. Саме тому необхідно чітко визначити, які типові аспектні 

смисли виражаються українським префіксом (пере-) і якими лексичними 

засобами передаються такі смисли в англійській мові.  

Для цього досить встановити відповідність між певними ділянками лексико-

семантичної системи вихідної і кінцевої мов, що, на наш погляд, полегшить 

процес перекодування думки, а також прискорить практичне оволодіння 

іноземною мовою [2, с. 95-96]. 

Узагальнено інформацію про граматичні категорії дієслова в українській та 

англійській мовах подано у Таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1. 

Граматичні категорії дієслова в українській та англійській мовах 

Українське дієслово Англійське дієслово 

категорія часу: п’яти часів – три 

форми часу недоконаного і дві форми 

доконаного виду 

категорія часу, що виражена трьома 

формами часу – теперішнім, минулим 

та майбутнім 

категорія виду (доконаний та 

недоконаний) 

категорія виду (загальний і тривалий) 

 

категорія стану (активний, 

зворотно-середній і пасивний стан) 

категорія стану (активний та 

пасивний стан) 

категорія способу (дійсний, 

наказовий та умовний) 

категорія способу (дійсний, 

наказовий, умовний I, умовний II, 

передбачуваний) 

категорія особи, вираженої 

особовими закінченнями 

категорія особи, виражена в 

теперішньому часі морфемою – (е) s 

та нульовими морфемами в інших 

особах 

категорія числа, вираженої 

особовими закінченнями 

категорія числа 

категорія роду, виражена у 

формах однини минулого часу 

відсутня 

відсутня категорія часової віднесеності, 

поданої формами перфекту 

 

Звернімося тепер до дієслівної системи у романі “Янголи та демони”.  Якщо 

говорити про сучасні літературні твори загалом, то на даний час досить складно 

визначати жанрову форму творі, метою яких є масові читачі. Зокрема, багато 

обговорень з приводу жанру  точиться навколо саме твору Д.Брауна «Янголи і 

демони». Цей твір демонструє, що поняття роман може бути застосоване до 

творів Д. Брауна з певними засторогами. Д. Браун завжди був зацікавлений 
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філософією, історією релігією, криптографією і таємними організаціями. В 1988 

році він випустив свій перший роман-трилер – «Цифрова фортеця». Наступні 

його роботи також виконувалися на «стику жанрів», це стосується і «Янгелів і 

демонів», який сам автор назвав «інтелектуальними конспірологічними 

детективами» наповненими великою кількістю описів ментальних станів героїв 

із застосуванням цілого арсеналу дієслів, що у свою чергу і відображається в 

українському перекладі книги [1, с. 324]. 

У наведеному нижче прикладі, взятому з роману «Янголи і Демони» 

наводиться опис ситуації, коли професор Ленгдон намагається видертися зі 

сховища секретних матеріалів по скляних стелажах у суцільній темряві. 

Вочевидь, людині важко зберігати рівновагу, піднімаючись вгору по стелажах, 

вона відчуває страх та часткову невпевненість в собі. Однак автор тут зауважує, 

що герой ще при цьому закриває очі, нехтуючи будь-якою візуальною 

інформацією. У зв'язку з цим, має виникнути когнітивне протиріччя – в сховищі 

темно, але герой ще закриває очі: «Не sensed his equilibrium was hampered by the 

total darkness and closed his eyes, coaxing his brain to ignore visual input» [3, с.59]. 

«Темрява погано позначалася на його почутті рівноваги, тому він закрив очі, щоб 

мозок взагалі перестав отримувати візуальні сигнали». 

Перекладач, щоб передати читачеві, що автор мав на увазі для окреслення 

ментального стану героя та його психофізичної  активності, використовує не 

просто еквівалент «рівновагу», а конкретизує, що тут йдеться про «почуття 

рівноваги». Цим перекладач знаходить вихід із ситуації і уникає когнітивного 

протиріччя. 

Неповна пропозиція є одним з синтаксичних стилістичних прийомів, які 

зустрічаються в досліджуваному романі. Подібний тип пропозиції, в якості 

особливого структурного типу, часто характерний для усного мовлення. У 

зв'язку з цим, очікувано зустріти неповні речення з використанням дієслів для 

позначення ментальних станів в досліджуваному романі, в тих фрагментах, де 

максимальна наближеність мови героїв до усного мовлення [1, с. 325-326]. 
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Так, в романі «Янголи і демони», щоб доповнити образ пілота та 

охарактеризувати більш детально його ментальний стан, автор використовує 

неповні речення. За допомогою них ми можемо зрозуміти, що ця людина простий 

і доброзичливий чоловік, а також говорить з неясним акцентом: «Langdon stopped 

dead in his tracks and gaped at the aircraft parked on the tarmac. «We're riding in 

that?" The man grinned. «Like it?» [3, с. 62-63]. «Ленгдон застиг як укопаний, 

втупившись на що припав до бетону літак. Ми що, полетимо ось на цій штуці? 

Подобається? - розплився в широкій посмішці пілот». 

Кілька трансформацій було використано перекладачем для передачі на 

українську мову. Перше, що зробив перекладач, це замінив неповне пропозицію 

повною. Також була додана вступна фраза «а знаєте». Наступне, що зробив 

перекладач, замінив непряму мову на пряму в описі та представленні деяких 

ментальних станів героїв в романі, а умовний спосіб дійсним. Необхідно 

відзначити, що подібні трансформації, змінюють стилістику всього фрагмента, 

але перекладач зберіг весь загальний зміст мовного тексту. 

У наступному прикладі, автор опускає підмет it в вступній пропозиції:  

«Minutes later, he looked down and realized he had abandoned his spatula and 

was turning pages by hand. Oops, he thought, feeling vaguely criminal. The lack of 

oxygen was affecting his inhibitions. Looks like I'll burn in archivist's hell». «Ще через 

хвилину він раптом побачив, що перегортає сторінки руками. Нестача кисню 

починала впливати на його поведінку. "Ось це так, - подумав він, відчуваючи 

себе злочинцем. – Горіти мені в пеклі для архівістів!».  

З метою збереження модальності висловлювання в оригіналі перекладач 

використовував подібну трансформацію. Перекладач вжив форму імперативу за 

допомогою дієслова «горіти» в дійсного способу і цю ж пропозицію в перекладі 

трансформував в одне з вступного і основного. 

Отже, на основі проведеного нами дослідження в даній науковій статті, 

попередньо проаналізувавши весь вище викладений матеріал, ми можемо 

зробити наступні висновки: 
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Роман Дена Брауна «Ангели і демони» представлений як сучасна 

модифікація жанрової форми роману, що відрізняється доступністю і 

інтелектуальністю, багатогранністю і сполучуваністю з іншими жанрами, 

побудовою композицій відповідно до принципів cliffhanger. Функцією подібних 

творів, які розраховані на масового читача, є сильний вплив на читача. Їх 

відмінністю є власна система тематичних і стилістичних характеристик в 

контексті представлення ментальних станів героїв, що і відображається як в 

оригінальні англійською мовою, так і в перекладі на українську мову. 

В основі стилістичних прийомів з використання дієслів для позначення 

ментальних станів в романі «Янголи і демони» лежать різні синтаксичні 

виражальні прийоми. 
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Стаття присвячена актуальним процесам формування й функціонування 

об’єктивного та суб’єктивного при перекладі художньої літератури. Визначено 

сутність поняття «перекладацьких деформацій». Охарактеризовано 

об’єктивні та суб’єктивні фактори перекладу, досліджено їх вплив на кінцевий 

продукт роботи перекладача.  
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Постановка проблеми. Художній переклад займає невід’ємну позицію у 

структурі міжкультурної комунікації відтворення його специфічних 

особливостей є особливою проблемою лінгвістичних досліджень.  

У сучасних наукових працях поширена думка, що художній переклад став 

предметом «спотворень і деформацій як на свідомому, так і несвідомому рівнях» 

[10, c. 819]. Як зазначає М. Гарбовський, деформації є свідомим 

перекручуванням певного параметра тексту оригіналу перекладачем, який 

керується вибраною стратегією перекладу, своїми уявленнями, розумінням 

потреб читачів і їх здатністю зрозуміти переклад, нормами літературної 

творчості і літературними смаками [1, с. 513].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз праць вітчизняних та 

зарубіжних перекладознавців, присвячених дослідженню системи 

перекладацьких перетворень, дає підстави стверджувати, що увага дослідників 

здебільшого акцентується на таких аспектах прагматики перекладу, як причини 

та результати розширення меж перекладацької свободи, багатозначність 

оригіналу як запорука інтерпретативного його прочитання, неминучість процесу 

обробки в художньому перекладі та особливості функціонування закону 

індивідуальної свободи перекладача, а також протистояння суб’єктивного 

прагнення перекладача адекватному перекладанню та об’єктивно неминучій 

обробці оригіналу [5, с. 112]. 

Проте у наукових дослідженнях відсутній комплексний підхід до 

трактування впливу об’єктивного та суб’єктивного і створення перекладацької 

деформації у тексті перекладу.  

Мета статті – охарактеризувати сутність поняття “перекладацьких 

деформацій” та їх визначити вплив об’єктивних та суб’єктивних факторів на їх 

появу. 

Виклад основного матеріалу. Художній переклад є складним процесом, 

що супроводжується взаємодією індивідуальностей автора оригіналу і 
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перекладача. Ребрій О. В. характеризує переклад як творчий процес, «у якому 

пізнавальний момент ґрунтується на процесах отримання й опрацювання 

інформації, а перекладач виступає каналом інформаційного зв’язку з обмеженою 

пропускною спроможністю. Обмеження у перекладі поділяються на 

універсальні, що діють стосовно усіх перекладачів у цілому, та особистісні, що 

діють відносно кожного з них окремо, а також на об’єктивні (мовні) та 

суб’єктивні (культурні, особистісні, ситуативні тощо)» [7, с. 105]. 

Погоджуємося з думкою Іваницької Н. та Вуколової В., що для «досягнення 

прагматичних цілей перекладу потрібно враховувати суб’єктивні чинники 

процесу перекладу: особистісні компетенції комунікантів і міжмовного 

посередника (професійні, когнітивні, комунікативні), їхні психофізіологічні 

характеристики (гендерну приналежність, вік, тип вищої нервової діяльності, 

психічний стан), умови комунікації (усна/письмова форма, синхронність / 

асинхронність, індивідуальність/масовість)» [2, с. 147-148]. 

Кузенко Г.М. слушно зазначає, що якщо перекладач недостатньо володіє 

рідною мовою, не спроможний виявити власну індивідуальність і тяжіє до 

буквалістського копіювання тексту, то з-під його пера виходить антихудожній 

твір. У свою чергу, перекладач суб’єктивіст, який намагається відтворити 

оригінал відповідно до власної психологічної настанови, а не до настанови його 

автора, дає читачеві новий твір, який має з оригіналом  лише спільну назву й 

кілька деталей, проте не є відображенням оригіналу. Автор виокремлює ще й 

третій варіант стосунків між перекладачем і автором – талановитий перекладач, 

який має власну індивідуальність, скеровує її на те, щоб якнайглибше зрозуміти 

і якнайповніше втілити засобами рідної мови оригінал [4].  

Даючи оцінку ролі суб'єктивного в перекладі, американський дослідник 

Mariama Mahamane Maiga зазначає,  що «... суб'єктивність не зводиться лише до 

просторово-тимчасового плану висловлювання, але також до емоційної реакції 

суб'єкта, який імпліцитно або експліцитно стає джерелом інтерпретації та оцінки 

ситуації» [9, c. 188]. 
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В. Коміссаров указує на суб’єктивно-об’єктивний характер діяльності 

перекладача як «немеханічне перенесення» словникових відповідників мови 

оригіналу в текст мовою перекладу [3, с. 47-48]. Такий двоїстий характер 

перекладацької діяльності, на думку вченого, – свідчення здатності перекладача 

віднайти нетривіальне унікальне рішення для розв’язання тієї чи іншої проблеми 

в перекладі. Натомість така двохаспектність, як справедливо зауважує дослідник, 

притаманна не тільки власне діям перекладача, а й загальному процесу 

перекладу, коли чинники об’єктивного й суб’єктивного характеру стоять на 

заваді функціональній тотожності оригіналу і перекладу. 

Це спричиняє появу перекладацьких деформацій. М. Ребенко пояснює 

деформацію в перекладі як комплексне явище в системі переказів перетворень, 

яке охоплює об'єктивні мовні зміни на різних текстових рівнях і суб'єктивні 

перекладацькі перетворення, викликані семантичною і прагматичною 

багатозначністю одиниць оригіналу, мовними особливостями перекладача і його 

творчим вибором [6, с. 45]. Таким чином, дослідник характеризує двоїсту 

природу перекладацьких деформацій і розділяє їх на об'єктивні і суб'єктивні 

чинники.  

Стахмич Ю. С. і Цвеловська В. С. визначають перекладацькі деформації як 

структурні, мовні та культурні викривлення оригіналу при перекладі, які 

виникають через відмінності у структурі мов, неідентичність засобів 

концептуалізації світу, зокрема національних культур тощо. Відповідно, у 

творчому процесі художнього перекладу перекладачі певною мірою змінюють 

зміст тексту оригіналу та відтворюють власне бачення ситуації, зображеної у 

художньому творі [8, c. 122].  

Як зазначає Ребенко М.Ю., в тексті художнього перекладу певні лексико-

семантичні зміни елементів можуть модифікувати авторську прагматику в 

напрямку тонких асоціацій і складних імплікатур. Ця модифікація актуалізує 

необхідність прийняття виваженого рішення перекладачем про відхилення від 

оригіналу в бік розширення чи звуження системи його прагматичних смислів. 

Таким чином, ані фактор «впізнаваності» символіки автора для сприйняття 
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цільовим читачем, ані чинник індивідуально-особистісного прочитання 

перекладачем художнього образу автора не мають бути пріоритетними у процесі 

художнього перекладу [5, c. 117].  

Цілком поділяємо думку Ребенко М. Ю., яка слушно зазначає, що усі 

«категорії разом формують ідіостиль автора як складний багаторівневий 

феномен, двохаспектна сутність якого передбачає створення системи кількісних 

текстових характеристик (об’єктивно-мовних одиниць на лексичному, 

семантичному, словотвірному та граматичному рівнях) та їхніх якісних 

параметрів (прагматичних контекстових відповідників, категорій 

комунікативного наміру автора, текстової модальності, характеристики 

художнього образу тощо). Ось чому системне порушення перекладачем 

взаємозв’язку та взаємозумовленості цих двох аспектів у перекладі призводить 

до появи деформації формально-змістових характеристик ідіостилю автора»   [5, 

c. 117]. 

Результат праці перекладача визначається не лише рівнем володіння 

мовами, життєвим кругозором, теоретичними знаннями та практичних 

навичками в сфері перекладу, а й особистими якостями перекладача: особливості 

його мислення, темпераменту, світосприйняття, життєвим досвідом тощо. 

Висновки. Таким чином, завдання перекладача полягає у тому, щоб 

осмислено й професійно відтворювати елементи авторської стилістики з метою 

уникнення деформації змісту тексту при збереженні його зовнішньої структури 

та застосуванні схожих за формою лексичних одиниць. Вважаємо, що за умови 

досягнення синергії суб’єктивного и об’єктивного можливо досягти грамотності 

та адекватності перекладу. 
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Дослідження присвячено способам перекладу політичних неологізмів у 

англомовних ЗМІ.У статті розглядаються основні способи перекладу (такі як 

транскрибування, калькування, описовий переклад, пряме включення та 
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Постановка проблеми. Інформаційні технології, економічні та політичні 

процеси, науково-технічний прогрес розвиваються з блискавичною швидкістю, 

сприяючи появі великої кількості новоутворень у мові. Поява нових лексичних 

одиниць відображає зміни сьогодення. У ЗМІ ми кожен день читаємо та чуємо 

нові слова, абревіатури та терміни, ми їх повинні не лише правильно трактувати, 

а й правильно перекласти. Теперішні події у нашій країні та у світі надають нам 

безліч політичних неологізмів, які ми починаємо використовувати все частіше і 

таким чином поповнюємо свою лексику іншомовними запозиченнями та новими 

словами. Поява неологізмів, як в українській, так і в англійській мовах, є 

свідченням того, що відбувається активне поповнення словникового складу. 

Принагідно зазаначимо, що переклад неологізмів є не завжди правильний, 

оскільки викликає досить великі труднощі та є одним з найважчих процесів, що 

зумовлює актуальність нашої розвідки та потребує детальнішого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження неологізмів є 

одним з найактуальніших напрямів сучасного мовознавства. Лінгвістичні 

аспекти появи неологізмів у системі мови, принципи їх творення, класифікації, 

функціонування неодноразово ставали об’єктом наукових пошуків вітчизняних 
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і зарубіжних вчених, зокрема їх аналізували J. Algeo, R. Baayen, P. Gilbert, 

A. Darmsteter, C. Cutler, B. Gardin, W. Lee, J. Simpson, М. Cohen, В.І. Заботкіна, 

Н.Б. Іваницька, В.О. Нечипоренко, Л.Я. Терещенко, Н.М. Тимощук, С.Д. Чугу, 

Н.З. Котелова, Є.О. Левашов, В.М. Сергєєв та ін. Зміни у лексичному складі мови 

англійської мови як результат взаємодії культур і відображення ментального 

стану людини досліджували С.В. Мангушев і В.О. Чередниченко. Наукові 

розвідки Т.М. Алимової, О.О. Жихарєвої, Л.Ф. Омельченко, Н.М. Максимчук, 

Л.М. Биркун аналізують способи утворення неологізмів. 

Політична мова є складною, тому що постійно удосконалюється та 

розвивається, адже політики хочуть справити на нас гарне враження, тому 

продукують різні приголомшливі ідеї. Звісно, поява політичних неологізмів 

залежить від подій та ситуацій, які відбуваються. Неологізми публіцистичних 

текстах неодноразово ставали об’єктом наукових розвідок таких вітчизняних 

учених як А. О. Мотожанець, С. С. Суслова, Ю. В. Зайцева, Л.Я. Терещенко, 

Н.Б. Іваницька. Мовознавці Ж. О. Сагиндикова, К. І. Мялик, В. В. Громовенко, 

О. В. Корецька досліджували неологізмами в політичних текстах. 

Цією публікацією ми маємо на меті проаналізувати особливості та способи 

перекладу політичних неологізмів у англомовних ЗМІ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Неологізми – нові слова, які 

слугують  для нових та ще не названих понять, або щоб замінити старі назви на 

нові. Щоправда, з перекладом ситуація складніша, цей процес проходить в кілька 

етапів та виникає безліч нюансів. Спочатку перекладачеві потрібно з’ясувати 

значення неологізму, адже їх може бути і декілька, згодом необхідно дослідити 

останні видання тлумачних словників, особливо приділити увагу контексту та 

відзначити способи творення неологізмів (афіксація, конверсія, словоскладання, 

скорочення, запозичення та аналогія). Наступним етапом є вибір способу 

перекладу. Отже, розглянемо детальніше кожен спосіб перекладу неологізмів. 

1. Транскрипція. Цей спосіб вважається найлегшим, тому що неологізм, 

який прийшов до нас з іншої мови так і буде використовуватися далі майже без 

змін в інших мовах світу, тобто передається звукова форма слова. 
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Транскрипційний спосіб зустрічається найчастіше та використовується для 

запозичення слів, часто зустрічається у власних назвах, найменуваннях фірм, 

культурних об’єктів. Але й потрібно бути обережним при транскрипційному 

перекладі, оскільки можна і втратити цінність слова. Ціль такого способу полягає 

у тому, аби точно передати фонетичну частину слова, наприклад: briefing – 

брифінг. 

2. Транслітерація. Спосіб перекладу транслітерацією полягає у тому, що ми 

можемо передавати українськими буквами нову лексичну одиницю з вихідної 

мови, єдине, що вимова може відрізнятися від оригіналу. Тобто, алфавітом 

передається вся частина неологізму. Як правило, найчастіше спосіб 

транслітерації застосовується при перекладі латинського або давньогрецького 

походження, які використовують по всьому світі. Перекладачі часто 

користуються цим способом і до сьогодні, тому що він є теж одним із найлегших 

і має схожість із транскрипцією. Наприклад: Brexit – Брексит; cyberterrorism – 

кібертероризм; 

3.  Калькування або дослівний переклад. Використання цього способу 

полягає в заміні складників частин, слів чи морфем. Калькування дуже схоже з 

буквальним перекладом. Цей спосіб найчастіше застосовується під час 

перекладу аналогічних понять у двох мовах або для називання поняття, яке 

нещодавно з’явилось у мові, тобто немає відповідного еквівалента, який би мав 

тільки одне значення [1, с. 122]. Візьмемо до прикладу такі неологізми: just-in-

time politics – своєчасна політика, nontroversy – псевдо дискусія; Trumpist – 

прихильник Трампа; 

4.Описовий переклад. Цей спосіб перетворює однокомпонентний термін на 

багатокомпонентний і це його основний недолік – багатослівність, тому 

описовий переклад краще підходить для тлумачення неологізмів у словниках             

[5, с. 166]. Перекладач має з обережністю перекладати неологізми за допомогою 

описового перекладу, оскільки в українській мові може бути аналогічний 

відповідник. Також можна додати, що описовий переклад неологізмів 

використовується у випадку, коли перекладач не може трактувати чи перекласти 

неологізм за допомогою транскрибування або калькування.  Наприклад: 
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youthquake – визначні політичні, соціальні або культурні зміни, які відбулися під 

впливом дії та переконань молоді; hidebounds – люди з вузьким політичним 

кругозором; Trumflation – інфляція, спричинена економічною політикою Трампа. 

5. Пряме включення. Метод прямого включення є напевно один з 

найлегших способів перекладу. Він зберігає початкову форму слова і так і далі 

пишеться англійською мовою, зрозуміло, що цей спосіб використовується в тих 

випадках, коли до неологізму не можна підібрати жоден спосіб перекладу                 

[5, с. 167]. Також можна часто зустріти на сторінках новин подвійні неологізми, 

коли перша частина слова пишеться англійською, а друга частина – українською, 

ось наприклад: on-line конференція; on-line доступ; on-line виступ. 

6. Приблизний переклад. Комісаров В. стверджує, що приблизний переклад 

– використання граматичної одиниці мови перекладу, яка у даному контексті 

частково відповідає без еквівалентній граматичній одиниці мови оригіналу                 

[6, с. 249]. У разі застосування цього способу перекладу, взагалі значення слова 

зберігається, але частіше всього може втрачатись його лексичний фон. 

Наприклад: woke – ознака усвідомлення соціальних проблем, або ще цим 

терміном позначають багато найжорстокіших політичних дискусій; dark horse 

– давній кандидат на виборах; whip – член партії, який стежить за іншими, щоб 

вони голосували відповідно до лінії партії; lame duck – службовець, термін дії 

якого минув або не може бути продовжений.  

 Висновок. Неологізми як об’єкт політичної лінгвістики відносяться до 

суспільно-політичної лексики мови. Узагальнюючи різноманітні підходи до 

трактування поняття «неологізм», його визначено як будь-яке нове слово або 

вислів, що з’являється в мові, а також запозичення та нові значення відомих слів; 

як двобічну одиницю, що характеризується новизною форми (словотвірні 

неологізми) та / або змісту (семантичні неологізми). У статті ми розглянули 

основні способи перекладу політичних неологізмів такі як: транскрипція, 

транслітерація, калькування, описовий спосіб, пряме включення та приблизний 

переклад. Кожен спосіб по своєму цікавий та має свої певні властивості. При 

перекладі нових лексичних одиниць чи сполучень потрібно завжди залучувати 

різні способи перекладу, аби домогтися найбільш точного та логічного 

результату.  
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Постановка проблеми. Абревіація сьогодні є невід’ємною частиною 

лексичного складу мови. Економія мовних ресурсів, уникнення надлишкової 

інформації, повторів – це основні чинники, що впливають на утворення 

абревіатур. Функціонування абревіатур є дискурсивно зорієнтованим і 

вживаються в публіцистичних та офіційно-ділових текстах. Слід зауважити, що 

під поняттям «абревіатура»(італ. abbreviatura, лат. abbrevio – скорочую, стислий) 

розуміють складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин 

слів, що входять до складу назви чи поняття. Теоретичне підґрунтя дослідження 

складають праці як зарубіжних, так і вітчизняних лінгвістів, зокрема: І. Арнольд, 

С. Влахової та С. Флоріна, Б. Гончарової, Е. Дубенец, Ю. Зацного, О. Костеріної, 

Р. Микульчик, А. Паршина, Й. Перкатюк, О. Стишова, В. Тиригіної, 

А. Шаповалова, Б. Шуневича, Donka Minkova. Окремі аспекти функціювання 

абревіатур у сучасних англійськомовних ЗМІ, зокрема й перекладознавчий 

аспект, окреслено у публікаціях М. Скоринович. Методи перекладу абревіатур з 

англійської на українську мову свого часу були запропоновані українськими 

мовознавцями Л. Вербою та В. Карабаном . Окрім того, варто зауважити, що у 

сучасному мовознавстві немає сталої класифікації абревіатур. Абревіатури за 

класифікацією Д. Квеселевича бувають п᾿яти видів: 1) акроніми: абревіатура, що 

складається з початкових літер або звуків слів твірного словосполучення; 2) 

алфавітні абревіатури; 3) змішані абреіватури, найчастіше до них належать 

абревіатури, де перша частина – це буква або цифра, а інша – слово; 4) графічні 

абревіатури – тип скорочень, які вживаються лише під час написання; 5) 

латинські абревіатури [2]. Окремим підпунктом винесено телескопічні слова, 

адже у теперішній час вони стрімко входять до вжитку в усіх сферах життя 

людини.  

Попри поширеність англомовних абревіатур у сучасних дискурсах, 

проблема їхнього перекладу українською мовою і нині залишається 

дискусійною, що зумовлює актуальність нашої роботи. 

Мета статті – прослідкувати основні способи перекладу абревіатур в мові 

ЗМІ. 
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Виклад основного матеріалу. Зрoзумілo, щo aбрeвіaтури, які нe мaють 

відпoвідників в іншій мoві, пoтрeбують пoвнoгo пoяснeння їхньoгo знaчeння. 

Зістaвлeння стaтті в aнглoмoвнoму пeріoдичнoму видaнні з укрaїнoмoвним 

пeрeклaдoм гoвoрить прo синтeз прийoмів пeрeдaчі oригінaлу як знaхoджeння 

відпoвідникa aбo eквівaлeнтa. У стилі aнглoмoвнoї прeси прoявляється oсoбливa 

лaкoнічність, тoму oснoвним зaвдaнням при пeрeклaді стaє чіткe дoнeсeння дo 

читaчa змісту в нaйбільш зрoзумілій, чіткій тa звичній фoрмі. 

Зауважимо, що єдність фoрми тa змісту, тoбтo звязoк між звучaнням і 

знaчeнням, бaгaтo вaжить у вирішeнні прoблeми aбрeвіaції. Цeй звязoк пoлягaє в 

тoму, щo знaчeння вихіднoгo слoвoспoлучeння зaкріплюється як зa aбрeвіaтурoю 

зaгaлoм. тaк і зa кoжним її кoмпoнeнтoм – звукoм чи звукoспoлучeнням, 

виділeним у склaді aбрeвіaтури. Спeцифікa aбрeвіaтур виявляє тeндeнцію дo 

усунeння «внутрішньoї фoрми». Відoмo, щo в aбрeвіaтури нeмaє кoрeня, aфіксів, 

тoбтo тaких грaмaтичних eлeмeнтів, які хaрaктeризують слoвo як oсoбливу мoвну 

oдиницю. Oтжe, aбрeвіaтурa з фoрмaльнoгo бoку пeрeстaє бути звичaйним 

слoвoм. В aбрeвіaтурaх зa кoжним звукoм криється знaчeння цілoгo слoвa, тoді 

як у звичaйнoму слoві кoжeн звук нe мaє тaкoї сeмaнтичнoї сaмoстійнoсті, a 

знaчeння зaкріплюється лишe зa слoвoм. 

Публіцистичнa літeрaтурa є сфeрoю ширoкoгo вживaння різних скoрoчeнь  

як тих, щo увійшли дo мoви і зaфіксoвaні у слoвникaх, тaк і aвтoрських, 

oкaзіoнaльних, щo ствoрeні тільки для кoнкрeтнoгo випaдку і зaфіксoвaні лишe в 

oднoму тeксті. У дeяких тeкстaх скoрoчeння інoді стaнoвлять 50 % усіх 

слoвoвживaнь. З тoчки зoру їхньoгo пeрeклaду, знaчний рoзпoділ скoрoчeнь 

дoцільний тoму, щo скoрoчeння мaють свoї відпoвідні пoвні фoрми у 

кoнкрeтнoму тeксті і тoму для нoсія мoви їх рoзуміння нe викликaє труднoщів. 

Знaчнa кількість скoрoчeнь є oмoнімічними, тoбтo мaють різнe знaчeння при 

тoтoжнoсті грaфічнoї фoрми. Цe мoжe стaнoвити пeвну склaдність для 

пeрeклaдaчa, тoму щo у тaких випaдкaх інoді бувaє вaжкo визнaчити зa фoрмoю 

скoрoчeння йoгo знaчeння.  
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Слід зауважити, що систeмa скoрoчeнь у будь якій мoві є нeвідємнoю 

чaстинoю її зaгaльнoї лeксикo - сeмaнтичнoї систeми і тoму систeми скoрoчeнь 

знaчнo відрізняються oднa від oднoї. Дoсить різниться чaстoтa вживaння тих чи 

інших скoрoчeнь. Тaк як нoмінaтивнa функція хaрaктeрнa для aбрeвіaтур, вoни 

чaстo пeрeклaдaються eквівaлeнтoм – нaзвoю тaкoгo ж рeфeрeнтa мoвoю 

пeрeклaду, a за відсутнoсті відпoвіднoгo рeфeрeнтa – чaстo нaзвoю з близьким 

знaчeнням. Пeрeклaдoм цe нaзвaти мoжнa лишe умoвнo, oскільки aбрeвіaтурa, як 

прaвилo, влaснoгo знaчeння нe мaє, a є лишe змeншeним відoбрaжeнням вихіднoї 

oдиниці – співвіднoшeння, якe пoвиннo збeрeгтися і в пeрeклaді нa укрaїнську 

мoву. 

Для aнглійських aбрeвіaтур хaрaктeрнa oмoнімічність. Oмoнімічними 

мoжуть бути й двo- , три- чи чoтири літeрні скoрoчeння AD – attention device – 

пристрій сигнaлізaції, avalanche diode   — лaвинний діoд, AC   — absolute ceiling   

— aбсoлютнa стeля, aerodrome control   — кeрувaння в зoні кoнтрoлю, air carrier   

— aвіaпeрeвізник, ACP   — acceptable message   — пoвідoмлeння прo приймaння, 

aerodrome control point   — aeрoдрoмний диспeтчeрський пункт, BA   — beam 

approach   — зaхoджeння нa пoсaдку зa мaякoм, blind approach   — зaхoджeння 

нa пoсaдку зa прилaддям, breaking action   — гaльмувaння, спрaцювaння гaльмa, 

CP   — co  —pilot   — другий пілoт, centre of pressure   — цeнтр тиску, control 

panel   — пaнeль кeрувaння тoщo. 

Водночас у тeкстaх нeрідкo бувaє eлeмeнт нoвизни, який є oсoбливo цікaвим 

для читaчa, aлe пoвязaний із вживaнням нoвих тeрмінoлoгічних скoрoчeнь, щe нe 

зaфіксoвaних у слoвникaх. Зрoзумілo, щo тaкі випaдки мoжуть ствoрювaти 

сeрйoзні прoблeми для пeрeклaдaчa. Oснoвнa умoвa пoдoлaння цих труднoщів 

пoлягaє у дeтaльнoму aнaлізі oписувaнoгo явищa і пeрeдaчі йoгo тeрмінaми, щo 

вжe є устaлeними в нaуці. Aктуaльні нaукoві прoблeми, нaйнoвіші тeхнічні 

винaхoди і відкриття висвітлюються у друкoвaних видaннях і, пeрш зa всe, у 

пeріoдичних видaннях, дo яких і пoвинeн звeртaтися пeрeклaдaч.  

Важливим є етап «розшифрування абревіатур». Для цього використовують 

аналіз контексту. Пeрeвaжнa більшість скoрoчeнь тa aбрeвіaтур зaзвичaй 
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супрoвoджується рoзшифрoвувaнням, і сaмe тoму цeй мeтoд вимaгaє 

oзнaйoмлeння нe тільки з пeршим, a й з нaступними рoзділaми тeксту. Oсoбливo 

вaжливo oзнaйoмитися з усім тeкстoм, якщo рoзшифрoвкa aбрeвіaтури нe нaдaнa. 

Помічним є використання слoвників скoрoчeнь тa інших дoвідкoвих 

мaтeріaлів. У кoжнoму вeликoму слoвнику є дoдaтки, щo утвoрюють спeцифічні 

міні-слoвники: слoвник нeoлoгізмів, слoвник влaсних нaзв, слoвник імeн тa 

прізвищ тa слoвник скoрoчeнь. Oснoвні нaйбільш вживaні сучaсні aбрeвіaтурні 

тa інші скoрoчeння зaвжди фіксуються у тaкoму дoдaтку, тoму пeрeклaдaч мaє 

змoгу прoкoнсультувaтися і рoзшифрувaти лeксичнe утвoрeння. Визнaчeння 

знaчeння скoрoчeнь зa дoпoмoгoю слoвників здaвaлoся б є нaйнaдійнішим і 

нaйeфeктивнішим спoсoбoм, нaспрaвді він мaє свoї сeрйoзні oбмeжeння, aджe 

слoвники скoрoчeнь зaстaрівaють нaбaгaтo швидшe, ніж інші лінгвістичні 

слoвники. У звязку з цим у літeрaтурі мoжнa зустріти чимaлo скoрoчeнь, нe 

знaйшoвши їх пoяснeння в існуючих слoвникaх. У рaзі, якщo скoрoчeння нe 

зaфіксoвaнe у слoвнику, нeoбхіднo пeрш зa всe звeрнутися дo кoнтeксту і 

спрoбувaти сaмoму йoгo рoзшифрувaти.  

Важливим є анaліз структури скoрoчeнь. Так, скoрoчeння можуть містити, 

крім літeр, дoдaткoві знaки. Щoб прaвильнo пeрeклaсти aбрeвіaтури, пoтрібнo 

рoзібрaтися з діaкритичними знaкaми тa їх функціями. Нaявність aбo відсутність 

крaпки в скoрoчeнні зaзвичaй впливaє нa знaчeння aбрeвіaтури. Похила риска 

мoжe викoнувaти кількa функцій: пoзнaчeння мeжі слів і чaстин слів (a/с  - 

aircraft – літaк ,F/C  —  flight control   — упрaвління пoльoтaми); нaдaння 

дoдaткoвoї інфoрмaції (DCS/O — DeputyChief of Staff Operations — зaступник 

нaчaльникa штaбу з oпeрaтивним питaнням). В круглих дужкaх зaвжди 

нaвoдиться дoдaткoвa інфoрмaція , дeфіс пoзнaчaє мeжі слів чи слoвoспoлучeнь. 

Викoристaння aнaлoгій нeрoзривнo пoвязaнe з aнaлізoм структури 

скoрoчeнь тa викoристoвується як дoпoміжний мeтoд, oскільки мoжe 

зaбeзпeчити лишe чaсткoвe рoзуміння скoрoчeння. Якщo скoрoчeння 

мaлoвідoмe, крім тoгo, щo нeoбхіднo пoдaти йoгo скoрoчeний пeрeклaд, пoтрібнo 

тaкoж рoзшифрувaти йoгo ріднoю мoвoю. Тaкe рoзшифрувaння мoжe бути 

зaстoсoвaнe при пeршoму вживaнні скoрoчeння, a сaмe скoрoчeння нeoбхіднo 

взяти в дужки, щoб нaдaлі у тeксті вживaти сaмe йoгo, a нe рoзшифрoвaний 

вaріaнт. 



53 

Загалом у прoцeсі дoсліджeння ми зафіксували нaступні oснoвні спoсoби 

пeрeклaду aбрeвіaтур тa скoрoчeнь. 

1. Переклад англомовної абревіатури повною формою слова або 

словосполучення. Такий спосіб перекладу передбачає повне розшифрування 

абревіатури та представлення через відповідні слова в українській мові та 

використовується за умови відсутності у мові перекладу відповідного 

скорочення: GE – general education – загальна освіта, ECDVE – European Centre 

for the Development of Vocational Education – Європейський центр розвитку 

професійної підготовки.  

2. Метод прямого запозичення передбачає, що під час перекладу 

використовується перенесення скорочення у його оригінальній формі у текст 

перекладу, нерідко у сполученні із пояснювальним загальним словом: ISCE – 

International Standard Classification of Education – за даними ISCE; ECTS – 

European Credit Transfer and Accumulation System – згідно з ECTS. 

3. Описовий переклад використовується в тих випадках, коли в 

українському перекладі не існує еквівалента і передбачає представлення 

абревіатури в описовій характеристиці: ECE (early childhood education) – освіта 

дітей (раннього дошкільного віку) від народження до 3-х років.  

4. Транскодування скорочення передбачає звукову інтерпретацію поняття 

без змін. Наприклад, UNESCO – ЮНЕСКО, CEDEFOP– СЕДЕФОП, ES – ЄС, 

CoRe – КоРе тощо. 

5. Переклад відповідним скороченням. Такий спосіб передбачає наявність 

еквіваленту в українській мові. В мові перекладу скорочення побудоване за тією 

ж моделлю, що й у мові оригіналу, наприклад: IBE – Bureau International 

d’Education – Міжнародним бюро освіти (МБО), UNDP – United Nations 

Development Programme – Програма розвитку ООН (ПРООН), OECD – 

Organisation for Economic Co-operation and Development – Організація 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) тощо.  

Відміннa рисa aбрeвіaції в публіцистичних тeкстaх   — цe скoрoчeння нe 

лише тeрмінів, aлe й чaстo вживaних у рoзмoвнoму мoвлeнні слoвoспoлучeнь і 



54 

цілих рeчeнь. Тoму, мoжнa привeсти нaступні приклaди цьoгo спoсoбу 

пeрeклaду: AAMOF – As A Matter Of Fact (нaспрaвді); GON – God Only Knows 

(Бoг йoгo знaє); TTYL – Talk To You Later (пізнішe пoспілкуємoся); TYVM – Thank 

You Very Much (щирo дякую); IMHO – In My Humble Opinion (нa мoю думку); PMJI   

— Pardon My Jumping In (вибaчaюсь зa втручaння). 

Висновки. Отже, здійснений аналіз засвідчив, що при перекладі абревіатур 

у публіцистичному дискурсі найпоширенішими є трансформації за допомогою 

додавання чи опускання слів. Оптимальними та ефективними способами 

перекладу абревіатур на українську мову є переклад відповідною повною 

формою слова або словосполучення, метод прямого запозичення, описовий 

спосіб, транскодування скорочення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Стаття  надає  відповіді  на  практичні  питання  щодо  особливостей  

перекладу англомовних     назв   громадських     організацій    українською     мовою.    

В роботі визначено     семантичну     характеристику        назв громадських     

організацій    як  особливого     виду    ергонімів,   здійснено    їхню    класифікацію      

відповідно    до  встановлених  критеріїв.  Досліджено  основні  способи  

відтворення  англомовних назв    в   українськомовному       дискурсі.    Особливу     

увагу    зосереджено      на   трансформаціях, що використовуються під час 

перекладу.    

Ключові      слова:    громадські      організації,    транскрибування,   дослівний  

переклад, абревіація, описовий переклад.   

Постановка        проблеми.    В    умовах     сьогоденної      глобалізації     та 

створення      міжнародних        організацій     виникає      потреба     в   підтримці  

міжнародних   зв’язків.       Ефективна   комунікація         важлива   для   будь-

якої  некомерційної        організації.    Кількість      громадських       організацій,      

які  працюють   над   організаційними,   правовими,   освітніми,   релігійними   та  

соціальними інтересами невпинно зростає, що є позитивним чинником для  

спільної  співпраці  та  розвитку.  Громадські  організації  є  посередниками  між 

соціумом зі своїми потребами та тими, хто ці потреби може вирішити.  Проте  їх  

різнобарвність  у  поглядах,  цілях,  методах  та  способах  співпраці  вимагають 

поділяти їх на групи за інтересами та характеристиками.    

Актуальність  дослідження  ґрунтується  на  необхідності  визначення  

способів      перекладу       назв    недержавних        організацій.      Перспективи 

досліджень  є  важливими  для  лінгвістичного  осмислення  назв  неурядових  

організацій  як  особливого  виду  ергономічної  лексики,  створення  єдиного  
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реєстру  їхніх  українських  відповідників.  Лінгвістична  концепція  власних  

назв,    зокрема     ергонімів     розроблена      в   працях     М.М. Торчинського,  

С.В. Земськової,  Н.В. Носенко,  Г.А. Донськової,  А.В. Суперанської  та  ін.                

[5, c. 11-12].    

Мета      цієї   наукової   статті   полягає   у   виявленні        особливостей 

перекладу  назв  громадських  організацій  як  особливої  за  семантикою  та 

структурою групи ергонімів.   

Об’єктом       дослідження       виступають       власні    назви громадських 

організацій.   

Матеріалом дослідження послужили лексичні одиниці на позначення 

громадських  організацій,  вилучені   з   таких  друкованих   засобів:     «The  

Guardian», «Environment and Urbanisation».   

Виклад    основного      матеріалу.     В    умовах     сьогоденного     розвитку  

економічних,  соціальних  та  політичних  відносин  постає необхідність  в  

міжкультурній  комунікації.  Організації  різних  правових норм працюють  для  

того,  щоб  комунікація  була  чіткою  та  продуктивною,  а  для цього  необхідно 

з перших слів донести необхідне повідомлення. Велика кількість  громадських  

організацій  з  розмаїттям  найменувань  становить  важливе  питання  перед  

перекладачами  –  як  перекласти  назви  цих організацій  так,  щоб вони були 

зрозумілими для адресантів?    

Для  того,  щоб  краще  зрозуміти  та  дослідити  поняття  «громадські 

організації»  (надалі  ГО),  розглянемо  його  зміст.  Згідно  з  визначенням 

словника  Longman  Dictionary  це  поняття  пояснюється  як   ‘an  organization  

which  helps  people,  protects  the  environment  etc.  and  which  is  not  run  by  a  

government ’[1]  «організація,  яка  допомагає  людям,  охороняє  навколишнє  

середовище   тощо   і   не   управляється   урядом».   У   словнику   Macmillan  

Dictionary   пояснення   подається   як      ‘an   organization   which   is   neither   a  

government  department,  nor  a  business  operating  for  profit.  NG Os  are  often  

paid  for  by  the  government  and  may  work  with  government  departments,  but  

they   are   independent   of   the   government’[2]   «організація,   яка   не   є   ні 
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державним   відомством,   ні   бізнесом,   що   працює   з   метою   отримання 

прибутку     вона    часто   оплачуються      урядом    і  може    співпрацювати     з  

державними   департаментами,   але   є   незалежною   від   них».   Спільними 

семами  для  обох  визначень  є   ‘organization’,  ‘not  run  by  a  government’, 

‘independent   of   the   government’,   а   отже   це   організації,   незалежні   від 

держави і можуть називатися як організації «некомерційні», «недержавні», 

«неурядові», «волонтерські».     

Відповідно до наведених визначень ГО створюються задля соціальних  і 

політичних  цілей  з  метою  покращення  навколишнього  середовища  та 

покращення соціального забезпечення,  вони не контролюються державою, 

проте можуть бути фінансовані нею, наприклад,  ‘Charity Aid Foundation’ – 

Британська  благодійна  організація  «Фонд  благодійної  допомоги», Scottish 

National Party – Шотландська національна партія.   

Професор      Лондонського       міського     університету      Пітер    Віллетс 

зазначає,  що  термін  «громадська  організація,  або  неурядова  організація» 

набув  чинності  в   1945  р.  через  необхідність  того,  щоб  ООН  у  своєму 

статуті розмежовувала права участі міждержавних спеціалізованих установ  та 

міжнародних приватних організацій  [4]. Зазвичай вони фінансуються за рахунок      

пожертвувань,       але    деякі    взагалі    уникають       офіційного фінансування 

і керуються переважно волонтерами.    

Наведені  попереду  міркування  уможливлюють  розподіл  вилучених 

номінацій     за  певними     критеріальними       вимірами.    Зокрема,     до уваги  

береться     1) сфера    (напрямок)     діяльності     та   2) масштаб     діяльності.  

Розглянемо ці групи.   

1)  Ознака «сфера діяльності» реалізується в таких видах:   

 - права   людини :    ‘Freedom   from   Torture’   –   Британська   благодійна 

організація «Свобода від знущань»,   

- екологія:  ‘Greening Australia’ – Австралійська екологічна організація 

«Озеленення Австралії»,    
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 - охорона   здоров’я:     ‘the   Children’s   HealthInsurance   Programme’   

Програма медичного страхування дітей,    

- розвиток :   ‘University   of   Foreign   Military   and   Cultural   Studies’   – 

Університет іноземних військових та культурологічних досліджень, США ;   

2) За  ознакою  «Масштаб  діяльності»  громадські  організації  можуть бути:   

- місцевими:     ‘The    University    of   Manchester’     –   Манчестерський 

університет,    

- регіональними:     ‘Let’s  for  ‘Life’  –   Благодійна  організація  північно-

західної Англії «За життя»,    

- національними:       ‘European      Youth    Foundation’     –   Європейський 

молодіжний  фонд  та  міжнародний   ‘Pacific  Islands  Forum’  –  Міжурядова 

організація «Форум тихоокеанських островів»  [3].   

За  сферою  діяльності  можемо  також  типологізувати  ГО  за  такими 

ознаками:   

1) «благодійність» (спрямовані на задоволення потреб людей та груп, які 

потребують  допомоги):   ‘Bowl  Cancer  UK’  –  Британська  благодійна  

організація  «Боротьба проти раку кишківника»,  ‘Dogs Trust’  –  Благодійна  

організація «Ліга захисту собак»;   

2) «послуги»  (надають  медичну  допомогу  (включаючи  планування  сім'ї)  

та  освіту):   ‘Henry  J.  Kaiser  Family  Foundation’  –  Медичний фонд родини  

Генрі  Дж.  Кайзера,   ‘Room  to  Read’  –  Міжнародна  організація  з підвищення 

грамотності та гендерної рівності «Кімната для читання»;   

3) «розширення  прав  та  можливостей»  (допомога   за  соціальними, 

політичними та економічними факторами, що впливають на їхнє життя, та 

безпеку): ‘the European Court of Human  Rights’  –  Європейський суд з прав 

людини,  ‘Ministry of Civil Aviation’ – Міністерство цивільної авіації.   

Переклад  ГО  і  досі   викликає  дискусії  з-поміж  науковців.  Пошук  

адекватних відповідників нерідко стикається із низкою проблем. Водночас  вже 

напрацьовані  правила  щодо  передавання  власних  назв  дають  змогу виявити 

певні особливості перекладу ергономічної лексики. Зупинимося на деяких із них.   
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Транскрибування        –   відтворення     звукового     складу     слова    чи 

словосполучення,   що   перекладається.   Застосовується   здебільшого   для 

перекладу  назв,  що  складаються  з  антропонімів  та  топонімів,  наприклад, 

Carnegie  Foundation  –  Фонд  Карнегі.  Назви  навчальних  закладів  мають дещо  

важчу  систему  перекладу  відповідно  до  стилю  написання  назви.  Якщо до 

назви закладу входить слово штат, земля, провінція чи графство трансфрмація  

здійснюється  таким  чином  –  The  University  of  Sheffield  – Університет  міста  

Шеффілд  або  ж  Шеффілдський  університет  [7,  c.  263-265].   

Дослівний переклад – передання структури слів та словосполучень без будь-

яких змін.  Використовується при трансформації  урядових та  судових органів,  

the  Department  of  Housing  and  Urban  Development  –  Департамент житлового  

господарства   та  містобудування,  Ministry  of  Commerce  and Industry – 

Міністерство комерції  та промисловості, the British High Court – Британський 

Вищий суд .  

Описовий  переклад  –  передавання  змісту  назви  за  допомогою  опису 

організації,  назва  якої  перекладається.  Здебільшого  він  використовується для   

перекладу     регіональних     та   деяких    міжнародних       недержавних 

організацій,  наприклад,  British  Heart  foundation  –  Британська  благодійна 

організація    «Фонд     Британського     серця»,    Premier    League    Club    – 

Англійський футбольний клуб «Прем ’єр ліга»  [6. c, 131-132];   

Абревіація  –  утворення  нових  слів  шляхом  скорочень  початкових складів  

чи  букв  слова  чи  словосполучення.  При  перекладі  організацій,  назви  яких  

складаються  з  абревіацій  потрібно  дотримуватися  точності  та достовірності,  

адже  передання  скорочення  на  іншу  мову  може  містити  похибку.  

Найбільшою  проблемою  перекладача  є  передання  точної  назви,  але   для   

полегшення      цього    процесу    було    засновано    Міжнародну  організацію  з  

питань  стандартизації.  Вона  розробляє  шляхи  перекладу міжнародних   

організацій      [7,   c.   265]   Прикладом   є:   IMA   (International  Monetary  Fund)  

–  Міжнародний  валютний  фонд  (МВФ);   WHO  (World  Health Organization) – 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).   
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Отже,  переклад  назв  громадських  організацій  як  особливого  виду  

ергонімів  ще  не  є  повністю  вивченим.  ГО  є  важливими  для  розвитку  

міжнародних  зв’язків.   Для   кращого  розуміння  структури  ГО  важливо  

розглянути  їх  класифікацію,   в  основу  якої  покладено  такі  ознаки,  як  

«благодійність»,  «послуги»,  «розширення  прав  та  можливостей».  Крім  того, 

за масштабом діяльності ГО можуть мати місцевими, регіональними та  

національними.   Відтворення  англомовних  ергонімів  в  українському  дискурсі  

відбуваєтсья  через  використання  описового  перекладу,  а  також  через 

звернення до різного роду трансформацій.   
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ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ ВЕРСІЙ ВЕБ-

САЙТІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗВО 

У статті здійснено аналіз адаптації англомовних версій вебсайтів українських 

ЗВО. На прикладі обраних вебсторінок було продемонстровано різні підходи до 

відтворення автентичної інформації: орієнтацію на англомовного читача та 

дослівний переклад. 

Ключові слова: прагматична адаптація, вебсторінка, вебсайт, ЗВО, переклад. 

Актуальність проблеми. Інформатизація суспільства стає 

всеохоплюючою. Все частіше за будь-якою інформацією ми звертаємося до 

глобальної мережі. Сфера освіти посідає у цьому не останнє місце. Коли перед 

абітурієнтом постає проблема вибору ВНЗ, до якого подати документи, і з 

рештою, навчатися, інформація отримана  ним з глобальної мережі є 

переважаючою , а іноді і єдиною доступною. Саме така відповідальність лягає на 

веб-сайти ЗВО. Розуміння цього відображено у Законі України «Про Освіту». У 

статті 30 прописано вимоги до оформлення сайтів закладів освіти. Відповідно до 

цих вимог вибудовується образ ЗВО, як відкритої структури. Веб-сайти закладів 

вищої освіти досліджувалися з точки зору комунікативної діяльності [6, 15], 

організації контенту. 

Але веб-сайти ЗВО, цілком очевидно, мають і ще одне навантаження – це 

реклама власного закладу. Особливо важливою ця функція є для іншомовних 

версій веб-сайтів. Цілком очевидно, що під час створення іншомовної версії веб-

сайту слід враховувати набагато більше аспектів. Тобто, постає проблема 

локалізації. У широкому розумінні цей термін відноситься до змін, які 
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стосуються «тексту, дизайну, технологій тощо. При локалізації веб-сайту 

перекладають або повністю переписують текст, модифікують зображення, 

створюють нові зображення, змінюють кольори, макет, модифікують таблиці, 

форми, поля даних, бази даних»[ 4, 364]. Більшість досліджень українських 

науковців [8, 153], [5,34]  стосується загальних питань локалізації та перекладу. 

С.В. Радецька [9, 210] у своєму дослідженні звертається до аналізу цього аспекту 

на веб-сайтах, що надають медичні послуги. Декілька досліджень присвячено 

туристичним веб-сайтам.  

На жаль, нам не вдалося знайти жодного вітчизняного дослідження, 

пов’язаного з іншомовними версіями сайтів ЗВО.  

Мета дослідження. У запропонованому дослідженні, ми б хотіли 

зосередитись на аспекті перекладу веб-сайтів ЗВО. Однією із задач перекладу є 

досягнення якнайкращого розуміння цільовою аудиторією інформації, 

викладеної на сайті. Вирішальним фактором, безперечно є мовні засоби. У 

такому випадку мова йде про прагматичну адаптацію. Цей термін стосується 

«модифікації змісту або форми вихідного тексту, який відповідає потребам нової 

комунікативної ситуації».  

Виклад основного матеріалу. До проблем прагматичної адаптації 

зверталося багато вітчизняних та закордонних мовознавців – Комісаров [7, 135-

145], Норд [1]. Існує декілька створених ними класифікацій типів змін. Але 

здебільшого вони стосуються літературних перекладів художніх текстів. У 

випадку прагматичної адаптації веб-сайту доцільно використати класифікацію 

сучасної дослідниці з Фінляндії Вехмас-Лето. Згідно з її класифікацією, існує 

чотири типи прагматичної адаптації: доповнення, пропуски, заміни та зміни у 

порядку. 

Як об’єкт дослідження ми обрали 10 веб-сайтів українських ЗВО, які 

посідають верхні щаблі у національному рейтингу університетів: Національний 

технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського"; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка;  Сумський державний університет;  Національний технічний 
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університет "Харківський політехнічний інститут";  Національний університет 

"Львівська політехніка"; Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна;  Національний університет "Києво-Могилянська 

академія";  Львівський національний університет імені Івана 

Франка;  Харківський національний університет радіоелектроніки;  Вінницький 

національний технічний університет.  

Аналізувалася стартова сторінка україномовної та англомовної версії сайту, 

зокрема, «верхнє» меню: переклад та зміни, які було зроблено. Також ми 

порівняли підбір головних рубрик і назви їх відповідників на головних сторінках 

сайтів університетів, які посідають 3 перші місця у провідному всесвітньому, так 

званому, Шанхайському, рейтингу університетів, а саме Масачусетський 

Технологічний університет, Стенфордський і Гарвардський   університети. 

Наведемо декілька прикладів: 

1. Національний технічний університет України "Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського"; 

Укр. версія Англ. версія  

Університет University Дослівний переклад 

Вступ Admission Дослівний переклад 

Освіта Education Дослівний переклад 

Наука та 

інновації 

Science and 

Innovation 

Дослівний переклад 

Студентське 

життя 

Student Life Дослівний переклад 

2. Сумський державний університет;  

Укр. версія Англ. версія  

про СумДУ Welcome 

Admission  

Заміна і доповнення  

Навчання  Study Дослівний переклад 

Наука Research  Заміна  
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Міжнародна 

діяльність 

International  Неповний переклад 

Кампус-life Life@SumDU 

Facilities 

Доповнення 

В ході аналізу зафіксовано 65 (100%) випадків перекладу, серед яких 

дослівний переклад застосовувався у 37 (57%) випадках. У решті 28 (43%) 

прикладів були зроблені наступні зміни: 

- доповнення – 2 (7%); 

- пропуск – 3 (10%); 

- заміна – 18 (64%); 

- неповний переклад – 5 (18%).  

На стартовій сторінці обох версій сайтів були присутні рубрики, які є 

важливими і для вітчизняного і для іноземного користувача: загальна інформація 

про університет, структура ЗВО, правила та умови вступу, інформація для 

студентів, наукова робота університету, ресурси. 

Серед варіантів перекладу рубрик можна зазначити: 

Загальна інформація – About, Information, University. У такому ж ключі ця 

рубрика називалася і у провідних світових університетах – About, з єдиною 

різницею: на вітчизняних сайтах ця рубрика стоїть першою, а, наприклад у 

Стенфорді вона остання.  

Правила та умови вступу – перекладено як Admissions, Admission - 

традиційно, Applicants, Entrants – дещо невдало.  Тим більше, у більшості 

випадків в українському варіанті рубрика називається Абітурієнтам бо 

Вступникам, тобто іменник у давальному відмінку. На жодній англомовній 

сторінці українських сайтів цього не було передано. Цікаво, що на сайті Гарварду 

така рубрика взагалі відсутня, у Стендфорді Admission – передостання, у 

Масачусетському технологічному – має назву – Admission+Aid, а також 

дублюється – Prospective students.  

Рубрика інформація для студента – в україномовному варіанті має форму 

давального відмінку, назви рубрик англійською – у називному відмінку: Students, 
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Student, Study. Цікаво, що у Масачусетському університеті ця рубрика має назву 

Current students, демонструючи звуження поняття. 

На веб-сторінках провідних світових університетів була відсутня рубрика, 

присвячена міжнародному співробітництву, в той час як на вітчизняних  сайтах 

представлення цієї інформації є однією з найголовніших. Це може свідчити про 

необхідність стверджуватись нашим ЗВО на світовій арені. Більшість із них 

тільки на початку шляху. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши лише назви рубрик та переклади, 

а скоріше назви їх англомовних відповідників можна зробити висновок, що сайти 

українських ЗВО приділяють значну увагу їх представленню для світу, сайти 

адаптовані для англомовних читачів. Але на жаль, у деяких випадках 

відбувається дослівний переклад, що негативно впливає на представлення ЗВО 

для іноземного користувача. 
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ЦИКЛ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

ФОРМУВАННЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ПЕРЕКЛАДАЧА 

Анотація: В статті розглянуто особливості мовної особистості перекладача, 

вторинної мовної особистості перекладача, цикл філологічних дисциплін,  які 

впливають на розвиток вторинної мовної особистості, завдання, які постають 

перед перекладачами, які вони виконують у своїй професійній діяльності. У 

статті викладено такі компоненти структури вторинної мовної особистості: 

когнітивний, емоційний, мовний, культорологічний та мотиваційний. 

Ключові слова: мовна особистість, вторинна мовна особистість, 

міжкультурна комунікація, мовна освіта, культурне різноманіття; оволодіння 

іноземною мовою, усвідомлення мовних реалій 

Постановка проблеми  

Нині у сучасному суспільстві перекладач, який вільно володіє декільками 

мовами, повинен бути обізнаним у комунікативних ознаках багатьох культур. 

Робота перекладача ускладнюється додатковими затратами часу та напруженням 

через сприйняття мовленнєвих актів комунікантів, які використовують іншу 

основну мову та застосування додаткових елементів для адекватної передачі 

інформації. Працюючи у сфері перекладу, перекладач повинен  чітко розуміти 

особливості культур народів, з тих мов на які/ з яких здійснюється переклад для 

забезпечення його основної мети – порозуміння. 

Сучасний перекладач повинен володіти бездоганними знаннями не лише з 

української й іноземної мов, а й бути добре обізнаним у правилах етикету, 
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культурі спілкування, використанні невербальних засобів спілкування, культурі 

і традиціях двох народів, мовами здійснюється переклад. Перекладач виступає 

посередником між двома культурами. 

Мета статті  розкрити роль міжкультурної комунікації у формуванні 

вторинної мовної особистості сучасного філолога-перекладача під час 

здійснення навчальної діяльності та впродовж всієї практичної діяльності. 

Виклад основного матеріалу  

У міжкультурному спілкуванні питання приналежності людини до певної 

культури є дуже важливим. Розвиток міжкультурних відносин актуалізує 

проблему не тільки культурної, але й етнічної ідентичності. Насамперед, життя 

вимагає, щоб людина належала не тільки до соціально-культурної групи, а й 

етнічної спільноти.  

Професія перекладача вимагає широких знань (лінгвістичних, 

екстралінгвістичних, загальнокультурних з галузі країнознавства, історії і 

літератури, а також знань, необхідних для перекладу в спеціальних галузях – 

економіці, юриспруденції, політиці, освіті, медицині і т. ін.). Професійний 

світогляд перекладача – це система узагальнених поглядів на світ професії, яка 

динамічно розвивається, її роль і місце в соціумі, що визначають ставлення до 

галузі міжкультурної, іншомовної і міжособистісної комунікації та до самого 

себе як суб'єкта професійної перекладацької діяльності [1]. 

Для нашого дослідження важливим питання постає поняття «мовна 

особистість». Компонентами дослідження проблеми є питання мовного 

спілкування, зв’язку свідомості й комунікації, мови й комунікативної поведінки 

людини, здійснення комунікативного процесу, визначення комунікативних 

стратегій, правила культури спілкування тощо. Тож для формування 

міжкультурної комунікації у сфері підготовки майбутнього філолога-

перекладача необхідно вирішувати й такі загальнокультурні завдання: 

гармонійний розвиток особистості; збагачення загальнолюдськими й 

національними цінностями своєї та іншої культур; розширення меж світогляду 

та світосприйняття, а також мовних навичок із представниками різних культур. 
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За Ф. Бацевичем, «мовна особистість – індивід, який володіє сукупністю 

здатностей і характеристик, що зумовлюють створення й сприймання ним 

текстів, що вирізняються рівнем структурно-мовної складності та глибиною й 

точністю відображення дійсності» [2, с. 188]. 

В. Маслова визначає такі складники мовної особистості: 1) ціннісний 

компонент – зміст виховання (система цінностей, життєвих смислів);                

2) культурологічний компонент – рівень засвоєння культури як ефективного 

засобу підвищення інтересу до мови; 3) особистісний компонент – ті 

індивідуальні, глибинні риси, що характеризують кожну людину зокрема [3, с. 

119]. 

Нині мовна особистість – це комунікативна особистість, яка є 

«узагальненим образом носія культурно-мовних і комунікативно-діяльнісних 

цінностей, знань, настанов і поведінкових реакцій» [4]. 

Отже, поняття мовної особистості в лінгвістиці розвивається в 

комунікативному, психологічному, когнітивному, соціокультурному, 

національному напрямах.  

Однак визначальними якостями мовної особистості є вільне володіння 

мовними засобами в різноманітних ситуаціях, сформоване почуття 

відповідальності за власну мовленнєву поведінку, наявність соціокультурних 

знань, сформованість ціннісних орієнтацій [5]. Підсумувавши вищенаведений  

матеріал, можна сказати, що формування мовної особистості філолога маємо 

розглядати з позиції рівнів мовної структури – фонетики, граматики, лексики; 

рівнів володіння мовою у чотирьох види мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

читання, говоріння, письмо). 

Однак наше дослідження стосується не лише мовної особистості, а мовної 

особистості філолога-перекладача. У зв’язку з інтеграцією України до 

європейської спільноти зростає потреба у формуванні полімовної особистості. 

Знання іноземної мови стає важливим підґрунтям для особистих, культурних, 

професійних, економічних контактів у сучасному світі. Як зазначає О. Бушев, 

«показовим є інтерес, що демонструє філологічна наука не стільки до системи 

мов, як до носія мови в сучасних умовах» [6, с. 4]. Вважаємо, що мова для 

перекладача є головним засобом його самореалізації та самовираження. 
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На думку Ф. Бацевича, вторинна мовна особистість – одне із найважливіших 

понять міжкультурної комунікації: особа, залучена до культури народу, мова 

котрої вивчається, тобто до нерідної мови і культури; людина, яка може себе 

реалізувати в діалозі культур [2]. 

Процес формування професійної компетентності майбутнього перекладача 

починається в стінах вищого навчального закладу, де навчальним планом 

передбачено оволодіння знаннями  з предметів різних циклів (мовного, 

філологічного, психолого-педагогічного тощо) і уміннями застосовувати ці 

знання в різних ситуаціях майбутньої професійної діяльності. Цей процес є 

нескінченним і відбувається протягом усієї професійної діяльності перекладача.  

Науковці стверджують, що в ході професійної підготовки філолога-перекладача 

має здійснюватися інтеграція філологічних, методичних, педагогічних і 

психологічних знань, оскільки компетентність перекладача вимагає професійну 

обізнаність в усіх зазначених галузях знань [7].  

Отож, повернемось до філологічних дисциплін, які впливають на розвиток 

вторинної мовної особистості перекладача. Тож було вирішено розглянути 

філологічні дисципліни, які зазначаються в робочій програмі студентів 

магістрантів спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша − англійська» у Вінницькому торговельно-економічному 

інституті КНТЕУ. 

У дисципліні «Перша іноземна мова (англійська)» акцентується увага на 

тому, що студент який успішно закінчив вивчення даної дисципліни повинен 

впевнено володіти  іноземною мовою для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень  іноземною мовою.  

Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечить 

формування мовного компонента вторинної мовної особистості якості 

дослідження в конкретній філологічній галузі.  
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Збирати й систематизувати мовні, літературні факти, інтерпретувати й 

перекладати тексти різних стилів та жанрів. Створювати, аналізувати й 

редагувати тексти різних стилів та жанрів, гнучко користуватись мовою у 

професійній діяльності та повсякденному житті, вміти чітко висловлюватись на 

складні теми, демонструвати вільне володіння граматичними структурами.  

Після вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових 

досліджень»  студент повинен вміти оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, створювати та використовувати ефективну стратегію 

саморозвитку та професійного самовдосконалення.  

Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в 

лінгвістиці, оцінювати історичні надбання та новітні досягнення 

літературознавства, характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, 

принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної 

спеціалізації, збирати й систематизувати мовні, літературні факти, 

інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів це забезпечує 

формування когнітивного компоненту. 

 «Інтерпретація художнього тексту» − студент має чітко розуміти 

прихований  смисл художнього тексту; вміти оцінювати твір на рівні читача-

експерта; набути навичок аналізувати, коментувати та пояснювати структурно-

семантичні, лінгвопрагматичні, когнітивно-стилістичні властивості художнього 

твору: досліджувати особливості текстової організації та актуалізації в тексті 

мовних одиниць, а також прогнозувати авторські інтенції, закладені в тексті та 

його ймовірний вплив на читача. 

Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного 

матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних 

методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно 

опрацьованих даних, що забезпечить формування культурологічного та 

емоційного компоненту. 

Друга іноземна мова (німецька) і переклад – увага зосереджується на тому, 

що студент який успішно закінчив вивчення даної дисципліни повинен впевнено 
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володіти  іноземною мовою для реалізації письмової та усної комунікації, 

зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати 

результати досліджень  іноземною мовою, здатність адекватно використовувати 

мову в різних ситуаціях спілкування, що зумовлює розширення у матеріалі 

навчального курсу обсягу інформації екстралінгвістичного характеру, який має 

культурологічну чи країнознавчу цінність; уміння кодувати і декодувати 

повідомлення за вербальними і невербальними каналами, здатність і вміння 

вступати в мовленнєвий контакт у конкретних ситуаціях; застосовувати знання 

структури діалогу, дискусії для успішного й ефективного здійснення 

професійної діяльності та забезпечити формування мовного компонента 

вторинної мовної особистості якості дослідження в конкретній філологічній 

галузі.  

Висновки та перспективи  

Отже, таким чином, доходимо висновку, що перекладач і сам процес 

перекладу в цілому задовольняють потреби суспільства у міжкультурній 

комунікації. У своїй професійній діяльності філолог-перекладач – це 

невід’ємний аспект міжкультурної комунікації, що відіграє важливу роль у 

підтримці безпосередніх зв’язків між комунікантами, які належать до різних 

лінгвокультур. До перекладача висуваються високі вимоги, як до мовної 

особистості з високою культурою й мораллю. Основним завданням для 

перекладача у міжкультурній комунікації це встановити культурний зв’язок між 

мовцями й подолати мовний бар’єр, передаючи усю суть перекладу якомога 

точніше. Тому, міжкультурна комунікація є невід’ємним складником у 

формування мовної особистості перекладача, оскільки дозволяє розвиватись, 

працювати, спілкуватися та жити в мультикультурному середовищі. Підготовка 

майбутнього перекладача має бути комплексною, тобто включати не тільки 

навчання професійно спрямованих курсів, а й психологічну підготовку та 

формування особистость перекладача на різних етапах її розвитку. 
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ІДІОСТИЛЬ ТВОРІВ О. ВАЙЛЬДА: АЛОГІЧНА МАРКОВАНІСТЬ 

ПАРАДОКСІВ  

У статті розглянуто особливості авторського стилю О. Вайльда та основні 

ознаки алогічно маркованого тексту. Проаналізовано техніки й прийоми, 

застосовані О. Уайльдом, а також описано алогічний характер парадоксальних 

висловлювань. Окрім цього, у статті виокремлено загальні системні риси 

стилістичних засобів алогічно маркованого тексту та здійснено стилістичний 

аналіз парадоксальних висловів алогічно маркованого тексту. 

Ключові слова: ідіостиль, художня деталь, оксиморон, алогічність, 

парадоксальність, антитеза, контраст, техніка перекладу, філософське 

протиріччя. 

У сучасному мовознавстві визначення особливостей стилю О. Уайльда та 

аналіз ідіостилю письменника є порівняно новим напрямком. Вітчизняні й 

зарубіжні науковці проводили аналіз змісту творів О. Уайльда, не акцентуючи 

увагу на таких основних стилістичних аспектах та авторських прийомах 

письменника як: застосування методу контрастів, алогічна маркованість тексту, 

використання художніх деталей, філософське насичення тексту парадоксами. 

Тож, актуальність дослідження визначається необхідністю аналізу не лише 

текстових ідей та образів, але й стилістичних якостей та авторських прийомів               

О. Уайльда. 

Метою статті є висвітлення лексико-стилістичних технік та рис алогічно-

маркованого тексту, застосованих О. Уайльдом, які є складовими ідіостилю 
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автора. Завданням дослідження є авторсько-стилістичний аналіз роману 

«Портрет Доріана Грея» для визначення ключових рис ідіостилю О. Уайльда та  

порівняльна характеристика парадоксів  алогічно-маркованого тексту. 

Аналіз роману О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» дозволив виділити 

ключові ознаки індивідуального стилю автора, де головною рисою виступає 

парадоксальна форма вираження думки. В основі авторських парадоксів О. 

Уайльда лежить скептичне ставлення письменника до певних загально-

прийнятих норм тогочасного суспільства. З точки зору стилістики, автор 

користується методом контрастів, щоб протирічити сталій ідеології. Письменник 

контрастно представляє різні світи, наприклад світ бідних та багатих, тему щастя 

та печалі, одруження та розлучення, для надання більшої експресивності образу 

та створення відповідної атмосфери. [6; с. 75]. 

Парадокси та епіграми складають основу стилю, оскільки естетизм                

О. Уайльда зіткнувся з міметичним і моралістичним поглядом на літературу 

більшості критиків ХІХ ст. Епіграми і парадокси, які представлені у романі                

О. Уайльда, досить легко і природньо сприймаються сучасним читачем та 

літературознавцями, однак для культури та літератури ХІХ ст. вони визначались 

різкістю і прямотою[3; с.78].  

Розглянемо приклади авторських висловлювань О. Уайльда морально-

етичного змісту: «I adore simple pleasures. They are the last refuge of the complex», 

«A little sincerity is a dangerous thing, and a great deal of it is absolutely fatal», 

«Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination» [8; с. 185]. 

Як бачимо з наведеного прикладу, парадокси у прозі Вайльда – це не лише 

літературний прийом, а й спосіб мислення, проте особливістю його стилю є 

також те, що всі стилістичні елементи, які використовуються, в тому числі й 

парадокси, художні деталі та ін., спрямовані на відкриття духовного світу 

персонажів та істини у важливих проблемах суспільства [2; с. 133]. 

Оскільки О. Вайльд є відомим представником літературного естетизму, 

значна увага приділяється детальному опису одягу, інтер’єру, прикрас тощо. До 

того ж, особливого значення О. Вайльд надає описові пейзажів, часто 
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застосовуючи так звану «кольорову лексику», що несе ідейно-художнє 

навантаження. Проте у сучасному мовознавстві дослідження стилістичної 

вагомості так званих «стилістично-нейтральних» лексичних одиниць є 

маловідомим,  хоча у тексті вони набувають додаткових відтінків  значення в 

результаті взаємодії в синтагматичному ланцюзі з іншими лексичними 

одиницями [3; c.77]. 

Н.Л. Газієва вважає, що ключовою характеристикою ідіостилю О. Вайльда 

є використання художніх деталей, де вся система художніх деталей 

підпорядковується єдиній ідейно-естетичній задачі, яку поставив перед собою 

письменник. Залежно від функції в тексті роману «Портрет Доріана Грея» 

пропонується наступна класифікація типів художньої деталі: образотворча, 

уточнююча, імплікуюча та характерологічна. У літературі зустрічаються й інші 

класифікації, як наприклад, портретна, інтер'єрна, пейзажна, кольористична. 

Деталь значуще функціонує в усьому тексті та вимагає залучення всієї художньої 

системи. Як правило, деталь виступає матеріальним репрезентантом явищ і 

процесів, які неможливо охарактеризувати тільки поверхневою ознакою                

[2; c.132]. 

У романі «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда можна виокремити такий 

стилістичний засіб, як гіпербола (перебільшення), який використовується для 

посилення якоїсь певної властивості персонажа, для підкреслення драматичності 

його образу. Напр.: «I have never loved anyone in the world but you» – Я ніколи не 

любив нікого в світі, окрім вас [3, c. 36.].  

Оскiльки однією з найважливіших функцій гіперболи є емоційна виразність, 

О.Уайлд вдається до iї використання з метою зображення ступіню любові свого 

героя. В інших гіперболах Оскар Уайльд використовує перебільшення 

кількісного аспекту. e.g. «I have met hundreds of good women» (Я зустрів сотні 

хороших жінок). Вони передаються не прямим значенням та вiдзначенi великим 

емоційним впливом [3; c. 80]. 

Ще одним стилістичним засобом, який притаманний стилю О. Вайльда, 

виступає порівняння. Літературні порівняння роблять текст більш виразним та 

цікавим для сприйняття читачем. У романі автор порівнює персонажів із 

міфологічними персонажами («young Adonis, a Narcissus) [3; c.79]. 
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Проаналізувавши текст роману, помічаємо, що автор не використовує 

інверсію, хоча декілька випадків у тексті зустрічаються. Також, О. Уайльд 

звертається до повторного використання висловів, епітетів, метафор, власних 

назв, морфем. Письменник застосовує стилістичний повтор, для того, щоб 

акцентувати увагу на певній ситуації, підкреслити важливість або драматичність 

подій [3; с.81]. 

Наявність парадоксів у творчості Оскара Уайльда все ж є ключовою рисою 

ідіостилю письменника, саме парадоксам притаманна суперечливість понять та 

алогічність. Алогічний характер парадокса, обумовлює його приналежність до 

стилістичних прийомів, що передбачає «навмисне порушення законів і правил 

формальної логіки, а не відступ від відповідності реальним процесам дійсності – 

«логіки речей» [4; c.185]. 

Алогічна маркованість – це не логічність мовних одиниць, суперечливість 

законам логіки та тотожності у художньому тексті. Алогічно маркований 

художній текст містить парадокси, оксиморон та антитезу. Оксиморон, як 

виразний стилістичний прийом, який використовує мінімум мовленнєвих 

засобів, характеризує складність, внутрішню суперечність описуваного 

предмета або факту, дає змогу особливо наочно й виразно показати діалектичну 

сутність того чи того явища, створити нове, яскраве поняття, враження. У 

філологічній традиції саме узагальнене визначення оксиморона служить для 

зіставлення його з аналогічними поняттями, характерною рисою яких також є 

алогічність, непередбачуваність, суперечливість: парадокс, абсурд, нонсенс, 

катахреза, антитеза [5; с.72]. 

Оксиморон поєднує в собі протилежні за змістом слова, коли ж антитеза 

протиставляє контрастні словесні образи. В основі оксюморону лежить 

алогічність або порушення логічного закону, однак після осмислення виразу, що 

містить порушення логічного закону, вирази не здаються уже алогічними                

[7; с 282]. 

Розглянемо приклади парадоксальних виразів з роману « Портрет Доріана 

Грея»,  що містять оксюморон та антитезу: 
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«Поліпшувати людську природу — означає просто псувати її»[1; c.35 ]. 

«She was free in her prison of passion»[8; с.79], «Вона чула себе вільною у 

в'язниці свого кохання» [8; с.79 ]. 

«She tried to look picturesque, but only succeeded in being untidy» [ 8; c.113 ]. 

Отож, алогічна маркованість парадоксу у романі « Портрет Доріана Грея» 

визначається наступними стилістичними рисами: побудовою 

контрадикторності, яка реалізується за допомогою того чи іншого способу 

співвіднесення протилежностей парадоксального виразу, а також застосуванням 

оксиморону, антитези, контрастних епітетів, Це відноситься і до змісту, і до 

мови, і до внутрішніх відносин у мовному парадоксі. 

Висновки. Підводячи підсумки, можна стверджувати, що у статті доведено 

наступне: текст, який містить парадокси є алогічно маркованим, за наступними 

ознаками: побудовою контрадикторності, яка реалізується за допомогою того чи 

іншого способу співвіднесення протилежностей, вживанням у тексті 

контрастних пар, оксиморону та антитези.  

Зазначені у даній статті приклади авторських прийомів доводять, що 

застосування стилістичних засобів сприяють покращенню виразності і 

яскравості мови. Основними ознаками ідіостилю О. Уайльда є використання 

парадоксів, методу контрастів, художніх деталей та повторів. Для Уайльда 

парадокси виступають не лише літературним прийомом, а стають способом 

мислення. Особливістю стилю автора є також те, що всі стилістичні елементи, 

які він використовує, включаючи парадокси, художні деталі та інші спрямовані 

на відкриття духовного світу персонажів та істини у важливих проблемах 

суспільства. Основною ознакою його парадоксального тексту є алогічна 

маркованість.  
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ЛІНГВІСТИЧНА ВІДПОВІДЬ НА ПАНДЕМІЮ  COVID-19 У 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ 

Виникнення епідемії інфекційної хвороби COVID - 19 призвело до суттєвої 

зміни у стилі життя, поведінці та навіть способах комунікації між людьми у 

всьому світі.  Безперечно мовна система не могла не відреагувати на нові 

виклики, оскільки низка явищ і дій потребують чітких та конкретних назв, щоб 

повідомлення про важливі події, речі або дії не були двозначними. Пошук 

найкращих номінацій займає певний час як у середовищі фахівців, які повинні 

перекласти свої висловлювання на більше зрозумілу повсякденну мову, так і 
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серед пересічних громадян, яким бракує слів для опису нових реалій. Подвійним 

викликом виступає переклад утворених неологізмів, а також специфічної 

термінології, яка насичує відповідні інформаційні повідомлення щодо 

громадського здоров’я. Ці питання лише починають розроблятися дослідниками 

– якщо й з’являються перші публікації з цієї тематики, то лише у вигляді 

препринтів наукових досліджень, що робить наше власне дослідження ще більш 

актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичні та теоретичні 

проблеми неологізмів досліджували J. Algeo, G. Cannon, R. Baayen, A. Darmsteter, 

C. Cutler, W. Lee, J. Simpson, М. Cohen, B. Gardin, L. Guilbert, P. Gilbert, L. Deroy, 

В.І. Заботкіна, Н.Б. Іваницька, В.О. Нечипоренко, С.В. Гладьо, Т.І. Ткачук,                

Т.І. Ковалевська, Л.Я. Терещенко, С.Д. Чугу, Н.З. Котелова, Є. О. Левашов,                 

В. М. Сергєєв та ін. 

Мета статті – розкрити сутність неологізмів, пов’язаних з COVID-19; 

розглянути частотні моделі утворення нової лексики і прийоми її перекладу на 

українську мову; зробити висновок про ефективність таких прийомів 

словотворення, як злиття, словоскладання, скорочення та афіксація. 

Виклад основного матеріалу. Ставши наймасштабнішою подією 2020 

року, пандемія привела до різкої зміни міжнародної обстановки і звичного нам 

образу життя. Перебування в домашніх умовах і тривалий режим самоізоляції 

знайшли своє відображення в словниковому складі мов світу. Англійська мова 

як мова міжнародного спілкування стала джерелом вагомої кількості 

інтернаціональних лексичних одиниць, які поповнили лексичний склад інших 

мов (наприклад, укр. ковід, локдаун, зум-конференція). Процес заповнення 

нішевих лексичних осередків в зв'язку з впливом такого потужного 

екстралінгвістичного фактору як пандемія здійснюється двома способами: 

утворенням нових лексичних одиниць і розширенням семантичного потенціалу 

вже існуючих одиниць шляхом додавання нового лексико-семантичного 

варіанта в їх семантичну структуру. У статті будуть розглянуті лексичні одиниці 

першої групи. 
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У В.С. Виноградова неологізми визначаються як новостворені слова або 

поєднання слів, які називають нові предмети, думки і надають мови велику 

виразність [1, c. 121]. 

В ході аналізу 46 лексичних одиниць коронавірусної тематики нами було 

виявлено, що одним з найбільш частих способів словотворення є телескопний 

словотвір, або злиття слів (англ. Blending): об'єднання усічених основ декількох 

лексичних одиниць. На думку Л.А. Ліпіліна, злиття – одна з найбільш 

комплексних словотворчих моделей. Широке використання даного прийому в 

ЗМІ, рекламній індустрії та розмовній мові пояснюється високою ефективністю 

принципу економії мовних зусиль: стислість формулювань поєднується з 

високою інформативністю висловлювань [4]. Такі новоутворення виявляються 

затребувані сучасним мовним співтовариством, що доводиться статистично. 

Близько 50% із загального числа відібраних одиниць були утворені за допомогою 

прийому злиття: 

'Covexit' (Covid + exit: the strategy for exiting lockdown) – стратегія, 

розроблена для самовільного припинення режиму самоізоляції, 'quaranteams' 

(quarantine + teams: online teams created during lockdown) – онлайн-команди, 

створені під час карантину, 'doomscrolling '(doom + scrolling: the hypnotic state of 

endlessly reading grim Internet news) – невпинне читання негативних новин в 

соціальних мережах,' coronacation '(coronavirus + vacation: a prolonged period at 

home away from one's typical place of work, study, etc. viewed as an obligatory holiday 

imposed by stringent COVID-19 obligations) – тривале перебування далеко від 

звичайного місця роботи або навчання, що розглядається в якості відпустки 

через обмеження, введених c метою боротьби з епідемією коронавіруса, 

'coronageddon' (coronavirus + аrmageddon: the pandemic devastation of the world 

economy along with other aspects of society) – руйнівний ефект пандемії на світову 

економіку та інші сфери життя суспільства, 'teleworking' (Television + working: 

working from home using equipment to contact people) – дистанційна / дистанційна 

робота, 'zoombombing' (hijacking a Zoom videocall) – навмисне переривання 

конференції на платформі Zoom, 'Blursday' (blurry + day: an unspecified day 
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because of lockdown's disorientating effect on time) – черговий сірий день, який 

важко ідентифікувати за числом чи днем тижня; 'twindemic' (twin + epidemic: an 

epidemic of two separate diseases occurring at the same time) – епідемія, викликана 

декількома вірусами одночасно, 'covidivorce' (Covid + divorce: divorces during the 

coronatime) – розлучення в період коронавіруса, 'coronasomnia' (coronavirus + 

insomnia: the insomnia inflicting people during the epidemic) – безсоння під час 

епідемії коронавіруса, 'coronacoaster' (coronavirus + rollercoaster: the emotional 

experience of life during the epidemic) – емоційний настрій, безпосередньо 

залежний від ситуації з епідемією коронавіруса, 'moronavirus' (moron + 

coronavirus: another term for covidiot) – людина, що впадає в паніку через 

епідемію коронавіруса, 'quarantini' (quarantine + martini: a cocktail people drink at 

home while under quarantine) – різновид коктейлю, який виготовляється в умовах 

карантину, 'coronacoma' (coronavirus + coma: the period of shutdown or of that 

delicious quarantine sleep) – період самоізоляції чи пов'язаного з нею довгого сну), 

'zumping' (Zoom + dumping: breaking up with someone via Zoom video-conference) – 

розставання з вигляді-зв'язку через онлайн-платформу Zoom, 'coronials' 

(coronavirus + millenials) – покоління дітей, народжених під час епідемії, 

'coronopticon' (corona + opticon: the notion of a national or global system if 

surveillance and control) – державна система контролю за населенням, введена під 

впливом епідемії, 'loxit' (lockdown + exit: the process of exiting from lockdown 

impositions) – вихід з режиму самоізоляції, 'coronaviva' (corona + viva: an oral 

exam or thesis defence taken online during lockdown) – усний іспит або захист 

дисертації, що відбулися в режимі онлайн, 'maskne' (mask + acne: acne influenced 

by frequently wearing a mask) – акне, що виникає через постійне носіння маски 

[5]. 

Другим за частотою способом словотвору є словоскладання: вони склали 

близько 20% зібраних одиниць. Ця модель використовується для утворення 

складних одиниць, які пишуться окремо, через дефіс або разом, демонструючи 

різну ступінь семантичної цілісності: 'Zoom fatigue' (the exhaustion that sets in 

while living life over Zoom) – втома, що виникає від тривалого перебування в 
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онлайн-конференціях на платформі Zoom, 'Zoom mom' (a demographic of moms 

who are constantly using Zoom) – сукупність матерів, які постійно використовують 

Zoom, 'corona agenda' (a specific array of issues that are of vital importance in regard 

to the present pandemic) – проблеми, породжені епідемією коронавіруса і 

вимагають негайного вирішення, 'covideo party' (an online party via Zoom or Skype) 

– вечірка в режимі онлайн на платформі Zoom / Skype, 'covidian worry' (the type 

of depression that swiftly spreads during times of uncertainty, especially during the 

present pandemic) – різновид депресії, спровокована відсутністю стабільності в 

суспільстві, 'covidian selection' (the process in which we do more remote work and 

spend less time with colleagues) – період, протягом якого робота в основному 

здійснюється в дистанційному форматі без безпосереднього контакту з колегами, 

'Covid toes' (reddish sores on the toes and sometimes fingers) – червоний висип на 

пальцях рук і ніг, який часто вважають симптомом коронавіруса, 'COVID bubble' 

(friends and family that you see on a semi-regular basis during the pandemic) – 

основне коло спілкування під час епідемії, 'corona crunch' (the dramatic impact of 

the pandemic on the economy) – руйнівний вплив пандемії на економіку [6]. 

Третьою за частотністю моделлю словотвору є абревіація: близько 20% 

зібраних новоутворень, пов’язаних з пандемією, є скороченнями. Нами було 

виявлено, що ініціальних скорочень (BCV - Before Corona Virus - до коронавіруса, 

WFH - Working From Home - дистанційна робота) не так багато в порівнянні з 

усіченими словами. Так, 'the rona' є новоутворенням з усіченим початком від 

coronavirus: 'the post-rona', 'the pandy' або 'the pando' є новоутвореннями з 

усіченим кінцем від pandemic, quarantine - від 'quaz', sanitizer - від 'sanny ', corona-

fi - від coronafiction (художня література, яка була створена під час або під 

впливом епідемії). 

 Близько 10% новоутворень було створено за моделлю афіксації 

(префіксації і суфіксації). Розглянемо деякі з них: lockdowner – людина, 

справляється з життям в карантинних умовах, unlockdown – процес ослаблення і 

зняття обмежень соціальних і фізичних контактів, long-hauler – людина, яка 

перехворіла коронавірусною інфекцією і протягом тривалого часу страждає від 
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її наслідків), covidian – людина, ретельно дотримується правил щодо запобігання 

поширення коронавірусної інфекції, to coronate – бути активним переносником 

інфекції [7]. 

Переклад новоутворень, пов’язаних з пандемією COVID-19, з англійської 

мови на українську закономірно викликає ряд труднощів у перекладачів. Як 

правило, потрібне застосування таких перекладацьких прийомів, як описовий 

переклад, калькування, транскрипція і транслітерація [1, c. 6]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

проаналізувавши лексичні одиниці, утворені під впливом нових умов життя під 

час епідемії COVID-19, ми прийшли до висновку, що словотворча модель злиття 

є найбільш частим прийомом виникнення неологізмів, актуальних у цій ситуації. 

Серед найменш частотних прийомів створення лексики були відзначені 

словоскладання, скорочення і афіксація. У перекладацькій традиції описовий 

переклад, калькування, транскрипція і транслітерація представляються найбільш 

ефективними способами передачі англійських неологізмів на українську мову, 

вони також знаходять застосування в передачі лексичних одиниць, які 

поповнюють лексичний склад англійської мови в період пандемії COVID-19. 
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МЕТОДИКА ЛІНГВОКУЛЬТУРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ НАЗВ РОК-

ГУРТІВ 

У статті висвітлено дослідження англомовних та україномовних назв рок 

гуртів з позиції лінгвокультурології, проведено структурно-граматичну 

класифікацію англомовних назв рок гуртів та здійснено компаративний аналіз 

англійських назв в сучасних українських рок-гуртах. 

Ключові слова: рок музика, культура, рок-гурт, онім, структурно-граматична 

класифікація, лінгвокультурологія, компаративний аналіз. 

Мета статті полягає у досліджені англомовних та українськомовних назв 

рок-гуртів та виконанні їх структурної та лексико-семантичної класифікації у 

лінгвокультурологічному аспекті. 

Сформульована мета передбачає розв’язання низки конкретних завдань, а 

саме: 
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 визначити поняття лінгвокультурального компоненту у 

термінопозначенні назв рок-гуртів; 

 охарактеризувати структурну організацію назв британських рок-гуртів; 

 здійснити компаративний аналіз англійських назв в сучаних українських 

рок-гуртах; 

Виклад основного матеріалу 

Рок-культура, як субкультурне явище, різноманітна в лінгвістичному плані 

і в своїй тематиці, характеризується автономністю всередині панівної культури, 

що проявляється в відмінних від загальноприйнятих звичаїв, норм і комплексних 

цінностей, а також визначається специфічним стилем життя і мисленням 

слуїхачів альбомів рок-гуртів [1, с. 173]. 

Англомовні назви рок-гуртів як окремий клас онімів недостатньо 

досліджений на даний момент часу. На наш погляд, найбільш підходящою для 

вивчення англомовних назв рок-гуртів представляється структурно-граматична 

класифікація в силу можливості групування даних назв. 

Матеріалом нашого дослідження послужили 181 англомовних назв рок-

гуртів, відібраних методом суцільної вибірки з архіву хіт-парадів британських 

білбордів з 1995 року по 2019 рік. 

З урахуванням теорії синтаксису англійської мови англомовні назви рок-

гуртів можуть бути розділені на словоформи, словосполучення і речення. 

У процентному співвідношенні 51% англомовних назв рок-гуртів – 

словосполучення (Back Door, Blue Cats, Killing Floor, Paradise Lost). 

Відповідно до класифікації словосполучень в англійській мові Леоніда 

Степановича Бархударова, велику частку (84% від загальної кількості 

словосполучень) англомовних назв рок-гуртів склали субстантивні 

словосполучення, наприклад: Goon Moon, Revelation Theory, Velvet Revolver, 

Local Natives, Marianas Trench, Bad Company, тощо. У цій групі був виявлений 

один фітонім Eden’s Crush – Флокс. 

Нами з’ясовано, що семантика фітонімів має різні першоджерела в різних 

мовах. У семантичному полі аналіз назви рослин зосереджено на з’ясуванні 
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всебічної суті дійсності: її використанні, морфології, місці зростання, 

походженні. Фітонім Квітка Флокса завжди складається з п’яти пелюсток і має 

різноманітну форму і забарвлення – від білого до чорнильно-фіолетового і 

темно-вишневого забарвлення. [6]. 

У лінгвокультурологічному та сематничному співвідношенні можна 

сказати, що як і квітка Флокса дуже різномітна у кольоровому забарвленні і 

завжди складається з п’яти пелюсток різного кольору, так само група Eden’s 

Crush з Лос-Анджелеса, де помірно-теплий клімат, складалася із п’яти різних 

жінок [64]. 

Друга за чисельністю група – дієслівні словосполучення. 

Наприклад, Falling in Reverse, Avenged Sevenfold, Saving Abel, Sleeping With 

Sirens, Bring me the Horizon, Killing Floor тощо. 

Третя за чисельністю група – ад’єктивні словосполучення. 

Наприклад: Great Northern, Fistful of Mercy, The Pretty Reckless та інші. 

У четверту групу увійшли прості сполучникові словосполучення. 

Наприклад: Сoheed and Cambria (Coheed, Cambria – антропоніми), Florence 

and the Machine (Florence – антропонім) Belle and Sebastian, Eddie And The Hot 

Rods, Hatfield And The North і т.д. 

У лінгвокультуральному аспекті щодо антропонімічної назви 

американсього рок-гурту Сoheed and Cambria ми з’ясували, що вони пишуть 

музику за мотивами історій, написаних фронтменом групи Клаудіо Санчесом, які 

з 2006 року видаються у вигляді коміксів. Називаються ці комікси The Amory 

Wars, а кожен альбом є главою однієї великої історії, яка подана в музичному 

плані. Назва групи складається із імен головних героїв Кохіда Кілганнона і 

Кембрії Майєрс [8].  

Остання група включає аппозитивні словосполучення. 

Наприклад: Jeff the Brotherhood (Jeff – антропонім), Foster the People (Foster 

– антропонім). 
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В ході вивчення групи однослівних назв були виявлені антропоніми, які 

представляють собою прізвища або імена музикантів, а також їхніх родичів або 

людей, що залишили слід в їх житті. 

Наприклад, Lawson – прізвище Ліверпульського хірурга, який врятував 

життя одному з музикантів групи. 

Назва музичних гуртів може вказувати на можливу філософію і цінності 

музикантів, на основну ідею їх творчості. Наявність різних течій в рамках рок-

музики, дозволяє зробити висновок, що лексикалізація особливих областей 

семантики в назвах музичних гуртів знаходиться в прямій залежності від того, в 

якому стилі відіграє та чи інша група. 

М. Барановська зазачає, що рок-музика – явище, яке за короткий час 

перевернуло музичну культуру. Термін «рок-музика» невизначений, його межі 

важко окреслити, проте можна інтерпретувати як узагальнену назву ряду 

напрямків у популярній музиці другої половини ХХ століття, що походить від 

рок-н-ролу та ритм-енд-блюзу [2, с. 7].  

Сучасна рок-музика, на погляд М. Барановської, є жанром, в якому 

накопичено численні музичні напрямки. В Україні рок-музика представлена 

різноманітними групами. Як відомо, велика кількість слів в українську мову 

запозичено із англійської мови, тому матеріалом нашого дослідження послужили 

94 англомовних назв українських рок-гуртів, відібраних методом суцільної 

вибірки з архіву хіт-парадів українських білбордів. 

Репертуар молодого українського гурту The Hardkiss, створеного 2011 року, 

переважно англомовний. Назва групи буквально означає палкий поцілунок. У 

межах семантичних відношень слово hard має багато значень – важкий, 

складний, різкий, сильний, суворий, але коли ми говоримо про kiss, ми 

перекладемо його як пристрасний, палкий поцілунок. Намагаючись визначити 

назву групи, учасники надіслали найкращі варіанти своїм друзям у Facebook, які, 

прослухавши демо, сказали, що ця музика має щось «хардове» в аранжуванні 

(hard) та щось солодке від поцілунку (kiss) [11]. 
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DETACH – ураїнська рок-група із Києва, яка заснована в 2010 році. Назва 

гурту буквально означає від’єднати, а також має такі значення як вилучити, 

відключити, розділити або видалити. Інше визначення detach полягає в тому, щоб 

відокремити від більшого, для спеціального призначення. Щодо назви гурту ми 

встановили, що самі учасники групи щоразу придумували нову історію назви 

групи, поки в одному з інтерв’ю не розповіли, що насправді вокаліст Олексій 

Веренчік має відношення до комп’ютерної графіки, тому назва була запозичена 

з назв одного елемента графічної програми [9]. 

Український рок-гурт Epolets створено 2012 року в Одесі, яий виконує 

альтернативні рок-пісні українською, анлійською та російською мовою і є 

синтезом кількох покодінь рок-культур: диско 70-х, хард-рок 80-х, гранж 90-х 

[10]. Лінвокультурологічний аспект назви рок-гурту аналізуємо із вислову 

фронтмена гурту Павла Варениці, який зазначає, що назва Epolets пішла з 

дитинства, бо його тато робив солдатиків з пластику і макети гусарів та 

французів – еполети [7]. Буквально назва еполети означає парадні офіцерські 

погони з гаптуванням у дореволюційній російській і деяких іноземних арміях [3].  

Висновки: 

Підкреслюючи роль лінгвокультурального компоненту у термінопозначенні 

назв рок-гуртів було виявлено, що багато найменувань рок-груп викликають 

особливий інтерес в культурно-філософському і соціолінгвістичному 

відношенні. Лінгвокультурологічний аспект дослідження свідчить, що шлях 

аналізу від мови до культури найбільш актуальний і аналіз мовних засобів 

дозволяє найбільш простим і ефективним способом виявити уявлення людини 

про світ, яке називається картиною світу у філософсько-лінгвістичній літературі. 

На нашу думку, лінгвокультурологія є новим етапом в дослідженні такої 

найважливішої проблеми мовознавства, як взаємозв’язок мови, мислення і 

культури і визначає напрямки і методику сучасних лінгвістичних наукових 

досліджень. 

Результати дослідження також показали, що рок-музика зіграла в Україні 

представлена широким спектром споріднених стилів, напрямків та жанрів і деякі 
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з них є результатом синтезу двох або більше з них. Ми встановили, що поява 

англійських назв в сучасних українських рок-гуртах зумовлена 

антропонімічними, традиційними, природними, навіть закодованими факторами. 

Назви українських рок-гуртів є дуже актуальними для нашого часу як для їх 

ретельного вивчення так і дослідження на мовно-педагогічному та 

лінгвоультурологічному рівні.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИСКУРСОЗНАВСТВА, 
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Валерія Бондаренко,  

здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ ПРИ ДІЛОВІЙ 

МІЖОСОБИСТІСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

Комунікативний акт – це насамперед інтеракція, тобто взаємодія 

співрозмовників, під час якої вони роблять спроби досягти не лише мовленнєву, 

але й немовленнєву мету. Саме для цього мовцем використовується увесь 

арсенал вербальних та невербальних засобів, враховуються не тільки обставини 

спілкування, а його емоційно-чуттєва сфера. Люди переважно спілкуються з 

метою обміну новою інформацією та знаннями, висловлюючи прохання  чи 

спонукання один одного до дії. [4] 

Міжособистісне спілкування реалізується в різних сферах людської 

діяльності, займаючи одне з провідних місць в діловому спілкуванні: воно може 

бути дружнім, офіційним, тобто здійснюються від імені будь-якої урядової 

організації. Воно може бути рольовим, тобто інституціональним (ми приходимо 

в якусь організацію і вступаємо в мовний контакт з «секретарем», абсолютно 

ігноруючи всі інші ролі і характеристики дівчини, яка відповідає на наші 

запитання, ми чекаємо від неї адекватного виконання своєї соціальної ролі, будь-

яке відхилення від якої може здатися порушенням етичних норм поведінки).  

Використання соціальних ролей визначається професійними обов'язками 

співробітника, його становищем в організаційній структурі підприємства. 

Спілкування в робочий час протікає в рамках виконання цих ролей: "керівник" - 

"підлеглий", "клієнт" - "замовник". При цьому одна і та ж людина виступає по 

черзі протягом робочого дня в різних ролях - в залежності від різноманітності 
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мовних контактів. Велике значення в інституціональному спілкуванні має статус 

адресата. Міжособистісне ділове спілкування може бути орієнтоване як на 

соціальний статус співрозмовника, так і на його особистість (наприклад зустріч 

"без краваток" або ж офіційна бесіда). Найчастіше міжособистісне спілкування 

представлено наступними формами ділового спілкування - бесідою, 

інструктажем, співбесідою, обміном думками і т.д. 

Володіння прийомами побудови міжособистісного спілкування є 

найважливішою умовою успіху будь-якої сучасної людини. Тому корисно 

ознайомитися з критеріями вибору моделі поведінки в міжособистісному 

спілкуванні [1; с. 171-172]. 

Перший критерій складається відповідно до поведінки та встановленим в 

суспільстві правовопорядком. 

Другим критерієм вибору моделі поведінки є моральність. При всій 

схильності людей до суб'єктивного трактування моралі існують 

загальноприйняті підходи до пояснення її основних понять, таких як чесність, 

справедливість, совість. Їх неухильне дотримання - гарантія правильності 

обраної людиною моделі поведінки. 

Третім критерієм слід визнати оцінку конкретної ситуації, в якій особистість 

діє або виявилася за збігом обставин. 

Четвертим критерієм є мета, яку ставить перед собою людина. Що гучніше 

власна мета, тим важливіше продумати етапи її досягнення. Корисно дробити 

мету на послідовно збудовані завдання, щоб їх реалізація була ступенем 

наближення до неї. 

П'ятий критерій - самооцінка власних можливостей використання 

конкретної моделі поведінки. Будь-яке копіювання чиєїсь -то моделі поведінки 

небезпечно. Розумно ретельно зважувати всі свої характеристики, вибираючи 

особисту модель поведінки. 

Шостим критерієм вибору моделі поведінки є виявлення і конкретизація 

власних можливостей, уміння використовувати різні технології спілкування. До 
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таких технологій належать індивідуальна робота з колегами, "конструювання" 

колективу, стимулювання ділового честолюбства, техніки мовного впливу і т.д. 

Сьомий критерій вибору моделі поведінки - знання тих особистісних і 

ділових якостей, які партнери по спілкуванню очікують від людини, зацікавленої 

в їх розташуванні, щоб не зруйнувати якихось ілюзій або сформованих 

стереотипів і не розчарувати партнера. 

 Вибір непавильної моделі поведнки при міжособистістному спілкуванні, 

особливо якщо переслідується ціль саме представницька, часто призводить до 

коммунікативних невдач. Існують певні причини  виникнення комунікативних 

невдач внаслідок впливу складових комунікативного акту: 

1) погане слухання. Слухання має бути активним; 

2) неврахування орієнтації на слухача; 

3) неправильні вербальні сигнали – невербальна комунікація нараховує до 

65% того, що передає мовець; 

4) незнання аудиторії – повідомлення повинне спиратися на інтереси, 

характеристики та потреби конкретної аудиторії; 

5) неврахування того, що комунікація є двостороннім процесом. 

Обов’язково треба враховувати, що, крім процесу передачі інформації, значну 

роль відіграє зворотна реакція; 

6) недотримання елементарних правил ввічливості – агресивного і грубого 

комунікатора сприймають інакше, ніж ввічливого та зацікавленого інтересами 

аудиторії [2; c. 102]. 

Мовознавець і фахівець з теорії та практики ефективної комунікації 

Й. Стернін виокремив цілу низку основних законів спілкування, з-поміж яких 

варто відзначити: 

1) закон дзеркального розвитку спілкування (співбесідники у процесі 

спілкування імітують стиль один одного, автоматично та підсвідомо); 

2) закон прогресивного зростання нетерпіння слухачів: чим довше говорить 

мовець, тим неуважнішими і нетерплячішими є його слухачі; 
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3) закон довіри до зрозумілих висловлювань: чим простішим є 

висловлювання, тим краще його розуміють (у даному випадку мається на увазі 

апеляція до вічних і простих істин): 

4) закон прискореного поширення негативної інформації: інформація 

негативного змісту має тенденцію до більш швидкого поширення, ніж 

позитивна; 

5) закон мовленнєвого посилення емоцій: емоційні вигуки людини 

посилюють емоцію, яку переживає в даний момент ця людина. Встановлено, що 

словесна констатація емоції посилює її в 1 – 1,5 рази. 

У лінгвістичній літературі присвяченій дослідженню складнощів, які 

виникають на шляху досягнення взаєморозуміння, використовуються наступні 

терміни: 

 1) «комунікативна невдача» (Б.Ю. Городецький, І.М. Кобозєва, 

І.Г. Сабурова, Є.А. Земська, О.П. Єрмакова, М.А. Кронгауз); 

  2) «мовний конфлікт» (А.А. Лосєва); 

 3) «мовленнєва невдача» (О.В. Кукушкіна); 

 4) «комунікативна девіація» (Ф.С. Бацевич) тощо.  

З метою встановлення критеріїв ідентифікації мовленнєвих порушень 

О.В. Кукушкіна звертається до поняття «мовно-мовленнєва норма» та на основі 

аналізу робіт Л. Блумфілда, О. Єсперсена, А. Мейє, А. Нореена, Г. Пауля 

визначає такі основні спільні параметри оцінки якості продукту мовленнєвої 

діяльності:  

 1) ефективність, ясність, зрозумілість, простота;  

 2) адекватність і точність;  

 3) коректність та прийнятність.  

Отже, хоч і досягнення мети коммунікації залежить від правильно обраної 

стратегії, тобто правильним вибором моделі поведінки,  все ж правильне 

осмислення та розуміння причин коммунікативних невдач є вкрай необхідним 

для кожного спеціаліста при будь-якому діловому дискурсі. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день віртуальна комунікація стала 

домінуючою у структурі способів обміну інформацією. Комуніканти 

реалізовують свою комунікативну потребу в рамках мережі Інтернет на 

підготовлених та непідготовлених майданчиках. Під підготовленими ми 
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розуміємо сукупність жанрів, запозичених з різних сфер життя людини і надані 

відвідувачам мережі в готовому вигляді, що не вимагають будь-якої участі. До 

підготовлених жанрів відносяться жанри ЗМІ, рекламні жанри, жанри 

літератури, електронні каталоги, електронні магазини, анонси новин тощо. 

Непідготовлені жанри представляють собою різні інструменти для 

спілкування, створені самими учасниками комунікації, наприклад, месенджери, 

чати, веб-сайти, форуми, електронне листування тощо. Іншими словами на таких 

комунікативних майданчиках відбувається «живе спілкування», яке в свою чергу 

сприяє зміні існуючих та появі нових мовних норм у спілкуванні в реальному 

житті, що в свою чергу потребує детального аналізу з метою подальшого 

дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням специфіки 

віртуальної комунікації на непідготовлених майданчиках займалися вітчизняні 

та закордонні вчені. Зокрема вивченню сленгових аспектів свої фундаментальні 

праці присвятили О.Буторіна, О. Горошко, О. Павлова, Є. Карнуп, Е. Карпов,                

П. Кондрашов, К. Хан, Н. Ахренова, Т. Полякова, С. Воропай, І. Арнольд,                

A. Баррере, І.  Гальперін,, Т. Захарченко, Г. Meнхен, Е Патрідж, А. Соловйова,           

С. Б. Флекснер, В. Фріман, В.А. Хомяков та багато інших. 

Метою статті є визначення поняття форуму як жанру віртуальної 

комунікації, встановлення структурно-композиційних та тематичних зв’язків 

веб-форуму, проведення аналізу особливостей здійснення комунікативного 

процесу на прикладі англомовного форуму Reddit, а саме використання мовного 

та мовленнєвого етикету при здійсненні комунікативного акту на форумі. 

Виклад основного матеріалу. Особливе місце в жанровій ієрархії 

непідготовлених дигітальних жанрів посідає форум. 

Форум – це програмне забезпечення веб-сайту, за допомогою якого 

відбувається безперервна асинхронна дискусія на певну тему. Користувачами є 

група авторів або членів спільноти, які беруть участь у спілкуванні. Модератор 

стежить за тим, щоб користувачі дотримувалися правил комунікації, 

встановлених власниками програмного забезпечення. Користувач має змогу 
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створити тему для обговорення, що дозволяє іншим користувачам додавати 

коментарі і розвивати тему дискусії. Така двобічна комунікація називається 

тредом [6]. Спілкування за допомогою цього комунікативного сервісу є більш 

змістовним, оскільки на форумах чітко визначено тематику спілкування; 

висловлювання або повідомлення фіксуються і тривалий час зберігаються в 

архівах сайту, тому час на обдумування повідомлення зростає. Саме тому 

людина, зацікавлена і вимоглива в комунікації, надає перевагу спілкуванню саме 

на форумах, які задовольняють будь-які комунікативні потреби. 

Дискурс Інтернет-форуму відбиває загальні характеристики сучасної 

західної культури постмодерну: нівелювання авторства, зняття протиставлення 

суб‘єкта і об’єкта, чоловічого й жіночого, центру і периферії, сприйняття світу 

як тексту, цитатність, розщепленість користувача, нівелювання норм і цінностей, 

плюралізм, ігровість, несерйозність» [3, с. 7]. Перераховані риси є основними 

характеристиками форумного простору, які детермінують і моделюють 

комунікацію на форумі. Анонімність, тобто нівелювання авторства, стає 

визначальним фактором мережі та призводить до розширення свідомості 

користувачів і зникнення соціальних обмежень, що відкриває великі можливості 

у створенні власного «віртуального Я». 

Форум як самостійний Інтернет-жанр по структурно-композиційній 

організації представляє собою один із прикладів письмового асинхронного 

віртуального полілогу. Веб-форум як полілогова жанровая форма включає в себе 

лінгвістичні й екстралінгвістичні особливості. До лінгвістичних характеристик 

віднесемо широкий спектр комунікативних ролей, тобто віртуальних мовних 

особистостей, властивих одному авторові залежно від функцій, цілі та характеру 

спілкування; різноманіття смислових позицій; множинність адресації; різні типи 

мовної взаємодії та політематічність. 

Політематичний характер притаманний як всьому форуму, представлений 

сукупністю розмов і дискусій, так і кожній дискусії окремо. На Інтернет-форумі 

кожна взаємодія між учасниками спричинена певною темою. Варто відзначити, 

що в цілому кожен форум є монотематичним, тобто таким, де відбувається 
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процес комунікації на певну тему: діти, автомобілі, музика, комп'ютерні ігри, 

спорт, кулінарія тощо. Проте, кожному трендові на такому форумі характерна 

політематичність. Головною темою полілогу є смисловий зміст всього тексту, 

його називають макротемою. Вона реалізується через підтеми, тобто репліки 

учасників форуму. Репліки, в свою чергу, складаються з мікротем, співзвучних 

із загальною темою дискурсу, що таким чином розгортається. Як правило, 

полілог на форумі складається з однієї макротеми і безлічі мікротем.  

Схематично структуру віртуального дискурсу на Інтернет-форумі зображено на 

рис.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Тематична структура полілогу на форумі 

Як бачимо з рисунку полілогічна єдність на Інтернет форумі забезпечена 

сукупністю макротем одного тематичного спрямування, відповідно до якого 

функціонує окремий форум. В межах однієї макротеми можуть розвиватися 

мікротеми, на рисунку представлені субтемами, тобто дискусіями, які 

розвиваються між учасниками в рамках заданої макротеми. Штрих-пунктирними 

стрілками позначено тематичний зв’язок між мікро- та мікротемою. Це означає, 

що мікротема має нову тематичну лінію, яка сприяє розгортанню відносно нової 

дискусії між комунікантами. Кожна мікротема підтримується іншими 

учасниками розмови та переростає частіше в діалог або полілог або залишається 

на рівні монологу та може або розвиватися автором мікротеми, або залишитися 
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на рівні коментаря. На тематичну структуру Інтернет-форуму можуть впливати 

різні естралінгвістичні чинники: кількість учасників, комунікативна ситуація, 

специфікація коммуникантів, паралінгвістичні засоби [4, с. 54-55]. 

Як і в реальному спілкуванні, комунікація в Інтернеті відбувається з 

дотриманням правил мовного етикету. Мовний етикет являє собою модель 

стандартизованої мовної поведінки [5, с. 141-144]. Форма спілкування на веб-

форумі письмова. Відзначимо, що при письмовій формі спілкування 

виробляється більш строгий відбір мовних засобів, адже застосування засобів 

невербальної комунікації, тобто інтонації, логічного наголосу. Учасники 

обрамляють своє спілкування етикетною рамкою. Як зазначає дослідниця Н.Г. 

Тирнікова, етикетна рамка «організовує спілкування, задає і проявляє характер 

взаємин між комунікантами, сприяє успішному встановленню та розірванню 

контакту» [5, с. 121]. 

Основними елементами етикетної рамки є вітання, прощання, подяка, 

вибачення, звернення. Ми зупинимося на вітанні, прощанні та подяці, так як 

вживання даних елементів на досліджуваному веб-форумі Reddit зустрічається 

часто. 

Проаналізувавши кілька тредів даного форуму доходимо висновку, що на 

початку спілкування подається етикетна інформація. В момент організації групи 

комунікантів, при встановленні їх структури та визначенні типу відносин між 

учасниками - віртуальна мовна особистість «модератор» встановлює правила 

поведінки впродовж спілкування в рамках окремого треду. ВМО «модератор»  

особа, яка контролює перебіг комунікації на форумі. Розглянемо приклад такого 

«вступного повідомлення»: 

AutoModerator MOD: 

Welcome to r/TikTokCringe! 

This is a message directed to all newcomers to make you aware 

that r/TikTokCringe evolved long ago from only cringe-worthy content to TikToks of 

all kinds! If you’re looking to find only the cringe-worthy TikToks on this subreddit 

(which are still regularly posted) we recommend sorting by flair which you can 

do here (Currently supported by desktop and reddit mobile). 
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See someone asking how this post is cringe because they didn't read this 

comment? Show them this! 

Be sure to read the rules of this subreddit before posting or commenting. 

Thanks! 

Don't forget to join our Discord server! [7]. 

 Як бачимо із повідомлення, модератор знайомить нових учасників 

комунікації із встановленими правилами треду, таким чином, задаючи тон 

подальшому процесу комунікації. Далі розглянемо використання елементів 

етикетної рамки самими учасниками спілкування. 

Інтерес представляє вітання учасників на Інтернет-форумі. Привітання – це 

звернення до кого-небудь при зустрічі з виразом дружелюбності, 

доброзичливості [1, с. 217]. З вітання, як правило, починається будь-який вступ 

комунікантів в контакт. На досліджуваному веб-форумі відмітимо наступну 

тенденцію: як правило, вітає учасників тільки автор теми при написанні першого 

повідомлення, і дане вітання є факультативним. Відзначимо, що учасники такого 

обговорення можуть вітати один одного, проте дані вітання зустрічаються вкрай 

рідко. Розглянемо типовий ланцюг спілкування на досліджуваному форумі: 

Payinthefidlr: Yeah why did OP link raw story? The Guardian is way more 

reputable and they were the ones to break the story in the first place 

kryptopeg: Karma, because the Guardian one's already been posted. 

ramadansteve520: Here. Have some karma// 

PlantPowerPhysicist: wait... this isn't karma, that's chlamydia 

CharlieDancey: You too, and all the above!Karma party anyone? It’s free (and 

worthless) [7]. 

Як бачимо з типового початку треду, жоден з учасників не вітає один 

одного. Складається враження, що, вступаючи в комунікаційний процес, 

учасники ніби продовжують ланцюг повідомлень полілогу, який вже тривав до 

моменту їх вступу у дискусію. 

Наступним цікавим з точки зору дослідження елементом етикету є 

прощання. Саме він є фінальною точкою спілкування, перериванням контакту 
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перед відходом, а тому і обов'язковим елементом для багатьох культур. Як 

зазначає у своїх працях дослідник В.Є. Гольдін – «фрази прощання ніколи не 

вимовляються несподівано і зазвичай їм передують якісь вказівки на завершення 

спілкування» [2, с. 89-90]. Однак, як і вітання, прощання практично ніколи не 

використовується в рамках Інтернет-форума. На наш погляд, це пов'язано з 

особливостями віртуального спілкування. Комуніканти вважають, що на форумі 

немає поняття часу чи початку нового дня. Спілкування ніби не переривається, а 

продовжується з входом / виходом учасників з комунікативного треду. 

Розглянемо приклад «умовного» завершення комунікативного треду: 

Another_Road:The music sounds like the singer was being pressed at the same 

time. 

Cujucuyo: Do yourself a favour and mute it, my God that was annoying. 

Apprehensive_Zone281: That music is worse than nails on a chalkboard. 

OtterAutisticBadger: wow that music is FUCKING SHIТ [7]. 

Як бачимо з прикладу спілкування ніби «обірване» нові учасники можуть 

поповнювати його власними коментарями, в цьому й полягає «умовність» 

завершення комунікативного процесу. 

Подяка ще один елемент мовного етикету на форумі. Вираз подяки є 

структурним елементом побажання. Учасники комунікації дякують за послугу, 

подарунок, надану допомогу тощо. Подяка є необхідним елементом у багатьох 

ситуаціях спілкування. Проте саме в рамках формного спілкування подяка має 

прагматичну функцію, тобто за конкретну дію. Так при обговоренні кумедних 

відео, абсурдних ситуацій чи прийняття на законодавчому рівні рішень – 

спілкування виглядає як ланцюг коментарів та задану тему і слова подяки можна 

зустріти лише у разі розвитку діалогічного спілкування між учасниками в рамках 

одного треду, наприклад: 

ahmetbedirr: That's a sad face 

BabySniffingAyniss: Comparison is the thief of joy 

StoneHolder28: Thanks for your comment I liked it until I saw a better one. 

BabySniffingAyniss: Ohh now I want to read the better one, what is it? 



102 

StoneHolder28: I can't find it now but it said "he who walks through doors 

sideways is going to Bangkok." [7]. 

В рамках даного треду, учасники пропонували власні коментарі до кумедної 

картинки, між двома - зав'язався короткий діалог, в межах якого учасник 

StoneHolder28 подякував учаснику BabySniffingAyniss за влучний коментар. 

Висновки. Таким чином, комунікація в мережі Інтернет є унікальним 

засобом обміну інформацією, що створює основу для розвитку опосередкованих 

форм комунікації. Особливе місце в жанровій ієрархії непідготовлених 

дигітальних жанрів посідає веб-форум. Даний жанр характерний відмінними 

особливостями, серед яких: асинхронність, анонімність, тривалість спілкування, 

доступність дискусії, форма спілкування, кількість учасників, вид та форма 

мовлення тощо. Все це у своїй сукупності породжує структурно-композиційні 

особливості та нетипові тематичні зв’язки між учасниками комунікативного 

процесу. Для впорядкування комунікативного акту постає потреба створення  

певних рамок, представлених правилами етикету. З проаналізованого матеріалу 

на досліджуваному веб-форумі Reddit бачимо, що поширеним є використання 

таких елементів етикетної рамки як вітання, прощання та подяка. Проте, 

враховуючи специфіку спілкування, а саме тривалість комунікативного акту та 

заочне знайомство з учасниками вживання вищезазначених елементів етикетної 

рамки є відмінним від реального спілкування та проявлене в неповній мірі: 

відсутність традиційного прощання, вітання лише з боку адресанта та 

прагматичних характер подяки. Все це в сукупності дає уявлення про 

особливості проявлення комунікативних конвенцій в рамках Інтернет-

спілкування на форумі. 
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УДК 81 

Вікторія Гуцалюк, 

  здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут  

ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ У 

СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ 

ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ МЕЙВ БІНЧІ) 

Охоплюючи всю повноту людського життя в усьому його різноманітті, мова 

дає необмежені можливості художнього відображення життя і робить літературу 

найбільш всеохоплюючим видом мистецтва, дає можливість для зближення з 

іншими видами мистецтва. З часу появи самого мистецтва слова досить відомим 

прийомом в художній літературі є звернення до візуальної образності інших 

видів мистецтв. 

Одним із способів поєднати візуальне та вербальне мистецтво є екфразис 

(опис творів мистецтва включених в який-небудь жанр, за умови що описовий 

процес несе за собою візуальне навантаження, реципієнт повинен уявляти перед 

собою об'єкт, який описується). Ролан Барт у зв'язку зі своєрідністю художнього 

опису зазначав, що при будь-якому його вигляді автор спочатку подумки 

поміщає образ в раму, і потім вже починає описувати як об'єкт, відокремлений 
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від іншого світу кордоном рами [5]. Тим самим, автор наголошує, що описове 

слово в художньому творі вже з самого початку є екфрастичним. Про різницю 

між екфразисом та інтермедіальністю  Т.В. Бовсунівська пише: «Екфразис може 

розглядатися як у аспекті відтворення образів іншого виду мистецтва у 

літературному творі, так і у зворотному порядку, як відтворення образів 

літератури в інших видах мистецтва. Інтермедіальність цього зворотного 

спрямування не знає, передусім спрямовуючись до текстів» [3].  

Романи Мейв Бінчі в Ірландії були продані більш ніж 40 мільйонах 

примірників на 37 мовах. Серед найпопулярніших – «Light a Penny Candle» 

(1982), «Echoes» (1985), «Circle of Friends» (1990), «Tara Road» (1998). У 1995 

році по мотивах твору «Circle of Friends» було знято фільм. Роман «Tara Road» 

та інші оповідання також були екранізовані, а «The Lilac Bus» (1984) та «Echoes» 

були перетворені на телефільми [2]. 

На особливості екфразису у творчості Мейв Бінчі вплинули живописні 

краєвиди рідної Ірландії. Звідси багато екфрастичних описів природи Греції у 

творі «Ночі дощів та зірок». Вербалізований портрет якої нагадує відтворення 

засобами літератури твору живописного мистецтва. Вибір назви роману також 

експлікує «зображально-образотворчу» домінанту. 

Романи Мейв Бінчі підіймали такі питання, як зрада, стосунки між батьками 

та дітьми, напруженість між сільським та міським життям, а також 

трансформації в ірландському культурному та релігійному житті наприкінці 20-

го століття. Ця формула зробила її міжнародним бестселером і включила в топ 

10 найпопулярніших письменників Великобританії.  

Письменниця народилась в Далкі, графство Дублін, була старшою з 

чотирьох дітей. Вона згадувала, як в дитинстві вона була «товстою і безнадійною 

в іграх». Вона ходила в монастирську школу в сусідньому селі Кіллін, закінчила 

Університетський коледж в Дубліні і деякий час працювала вчителем, писала 

розповіді під час своїх канікул, перш ніж приєднатися до Irish Times в 1968 році. 

У 1977 році в Лондоні Мейв вийшла заміж за письменника і колишнього мовника 

BBC World Service Гордона Снелла. Вона писала, що, як і її батьки, Гордон вірив: 

«I could do anything, and I started to write fiction and that took off fine». 
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Природний талант Мейв Бінчі до розповіді був таким, що вона писала саме 

так, як говорила. ЇЇ колега з Лондона в середині 1970-х років, виявив що вона 

швидко друкує і передає першу чернетку оператору телекса, перш ніж 

відправитися на один з її довгих обідів. Саме такі втечі дозволили їй створити 16 

романів, кілька збірок оповідань і п'єс за останні 30 років життя. Вона отримала 

кілька нагород за свою письменницьку діяльність, серед них премію за життєві 

досягнення на British Book Awards у 1999 році та літературну премію Irish Pen/AT 

Cross у 2007 році за літературні досягнення.  

За поширеністю пейзаж займає у письменниці перше місце. Пейзажні 

екфразиси в цьому плані слід відрізняти від ліричних описів природи: авторка  

передає словом вже готову картинку, користується набором словесних формул, 

як це робить художник при копіюванні полотна, використовуючи ряд поєднання 

кольорів оригіналу. Важливим сигналом того, що перед нами саме екфрастичний 

опис картини з пейзажем, служить у Мейв Бінчі літературна або мальовнича 

алюзія. В романі «Nights of Rain and Stars» письменниця наводить наступний 

опис Греції: «…тихий острів з рожевими скелями, який потопає в колисці 

теплого блакитного моря», «…місце, куди приїжджають люди з усіх кінців світу, 

щоб відпочити і насолодитися тишею і чудовими зоряними ночами». Авторка 

намагається за допомогою пейзажного екфрастичного опису відобразити 

картину ідеалістичного простору. За сюжетом, одного ранку ідилія руйнується 

страшною трагедією – в бухті острова на очах у всіх згорає прогулянковий катер 

з туристами на борту: «…тільки не тут, не в Агія Анні, і не на маленькому 

розфарбованому червоною і білою фарбою судні «Ольга»». 

Особливу увагу в романі Мейв Бінчі «Ночі дощів та зірок» привертає 

портретний екфразис. Зазначимо, що на сьогодні у літературознавчій науці є 

багато наукових робіт присвячених портретному опису героїв. Це і не дивно, 

оскільки кожен літературний твір неможливий без героїв, а їх опис є невід'ємною 

складовою твору, оскільки несе смислове навантаження, яке допомагає читачу 

зрозуміти мотиви героя та визначити своє ставлення до нього. Саме велика 

кількість описів відрізняє художній текст від текстів інших функціональних 
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стилів. В творі прослідковується мотив автора створити справжніх, 

неідеалізованих персонажів. Потрібно зазначити, що поняття «портрет» містить 

не лише відбиття зовнішності персонажа, але й, у ширшому розумінні, він 

допомагає відтворити «характер», тобто описує, зовнішність і відповідно 

внутрішній світ героя. Так, наприклад, портрет професора Каліфорнійського 

університету – Томаса: «A quiet man, wearing those shorts that only Americans wore, 

shorts that did nothing for the bottom or the legs, but only pointed out the ridiculous 

nature of the human figure», авторка зображає як нерішучого, тихого, дещо 

понурого, який змушений уникати напружених стосунків зі своєю колишньою 

дружиною та їхнім сином: «He looked somehow a little far away as he spoke, 

Andreas thought, as if he were missing something back in California». 

Вербалізований портрет Ельзи свідчить про її небайдужість, занепокоєння 

долями постраждалих та їх сімей, проте опис зовнішності викликає в читача 

деякі протиріччя: «A beautiful German girl, tall, tanned, with hair streaked by the sun 

or a very expensive hairdresser. She stood in silence, staring in disbelief at the scarlet 

and orange flames licking over the boat in Aghia Anna bay». Цікавим є опис ірландки 

Фіони, авторка звертає увагу на її закомплексованість, пасивність та 

сентиментальність: «Fiona, the little Irish girl, was more uncertain. She looked at her 

moody boyfriend for confirmation as she spoke of how they wanted to see the world 

and find somewhere to settle where people wouldn’t judge them, want to improve 

them, or try to change them. Her boyfriend said nothing either to agree or disagree, just 

shrugged as if it were all very boring», в тексті помітно, що письменниця неабияк 

деталізує зовнішність та риси характеру дівчини, створюючи позитивний 

персонаж. Але, очевидним є намір автора, ще з перших рядків твору донести до 

читача різку відмінність між двома закоханими. Образ Шейна є найбільш 

контрастним поміж характеристик інших героїв. В творі він виступає негативним 

персонажем, оскільки є дещо агресивним, нервовим, дратівливим. Їх відносини 

з Фіоною авторка зображає як не гармонійні, між ними немає розуміння і ще з 

перших рядків роману натякає на неминучість розриву [1].  
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Головні герої твору нічим не пов'язані один з одним, у кожного є своя 

історія, яку він розповідає заради того, щоб розповісти. Авторка ніби навмисне 

збирає своїх персонажів на терасі місцевого жителя Адреаса, далеко від трагедії, 

і від своїх домашніх неприємностей. Де кожен з них виступає уособленням таких 

гріхів як: перелюб, гнів, користолюбство, обжерливість, егоїзм. Що значно 

ускладнює їхні стосунки з близькими людьми і робить їх життя нестерпним. В 

дному випадку опис головних героїв дозволяє читачу сформувати не лише 

візуальну картину кожного героя із своїми перевагами та недоліками, але й 

формує модель їх взаємовідносин із сім'єю, друзями, коханою людиною. 

Безперечно, роман Мейв Бінчі є реалістичним романом, характерними рисами 

якого є психологізм, єдність соціального, морального та психологічного. Він 

ставить питання про відповідальність за свої вчинки, необдуманість яких може 

призвести до непоправних наслідків. Головною темою роману є тема сім'ї і 

важливості сімейних стосунків, яка стала однією із визначальних тем у сучасній 

ірландській літературі, що пов'язано з ірландською культурою і традиціями.  

Варто й відзначити символічну назву твору, яка ніби характеризує 

неминучість плину часу та постійні зміни в долях головних героїв. Образ судна 

або ж корабля можна часто зустріти у міфології, де він виступає як символ 

пошуку чогось або прагнення до якоїсь мети. В той же час у християнстві образ 

корабля виступає як символ спасіння. За сюжетом твору корабель, що потопає 

може трактуватись як прийняття свого минулого та початок нового життя. У 

європейській традиції поширеним вважається уявлення про те, що вода очищає 

людину.  

Розглянемо, які функції екфразису використовуються в творі. Насамперед, 

варто виокремити хронотопічну функцію або її ще називають 

просторовоутворюючою. Оскільки, категорія часу є основним елементом будь-

якого літературного твору, що аргументовано необхідністю автора логічно та 

послідовно розмістити у часі події, для кращого розуміння та сприйняття 

читачем. Коли автор намагається за допомогою слів описати сюжетну картину, 

використовуючи екфразис, йому необхідно дотримуватись певної послідовності. 
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Часто можна помітити, що автори вдаються до застосування дієприкметників та 

дієприслівників, але вони мають категорію часу на відмінну від екфразису.  

Отже, у самому романі хронотопічна функція проявляється ще на початку 

твору, де автор описує історії з життя головних героїв, що стали причиною 

їхнього приїзду в курортне містечко Агія Анна. Cюжетна функція екфразису 

прослідковується у самій будові тексту, де авторка бере в основу пожежу, що 

сталася на судні Маноса, чим і об'єднує групу зовсім не пов'язаних між собою 

людей, які випадково стали свідками трагедії. Тим самим ініціює подальше 

розгорнення подій – розповідь про себе та своє минуле, складні стосунки з 

близькими та надії на те, що перебування в Агія Анні назавжди змінить їхнє 

життя. Алегорична функція виявляється в описі судна, яке займається, а згодом 

тоне. Ніби ототожнюючи судно з минулим життям головних героїв, яке не 

склалось і разом з тим символізує початок нового життя на острові. Усі вказані 

функції екфрастичного опису вміло застосовано автором у творі, що 

вирізняється складністю та насиченістю структури тексту.  

Підводячи підсумки, варто зазначити, що твір ірландської письменниці 

Мейв Бінчі «Nights of Rain and Stars» є чудовим прикладом сучасного 

художнього роману, в якому прослідковується змішання стилів, 

інтермедіальність, інтертекстуальність, алюзії, іронія. Окрім того, це гарний 

приклад роману екфразису, в якому автор будує свою пронизливу і зворушливу 

розповідь про пошуки вічних істин, швидкоплинність часу, любові і смерті. 
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Метою статті є аналітичний огляд особливостей відтворення ефекту 

висунення в оповіданнях жанру flash fiction, який набув неабиякої популярності в 

сучасному світі. Під час дослідження було уточнено та систематизовано 

функції висунення, визначено та аналізовано види художнiх ефектів у 

перекладах прозового твору. Теоретичні здобутки дослідження можуть бути 

використані як у прикладному аспекті, так й у практиці викладання основ 

перекладознавства. 

Ключові слова: flash fiction, ефект висунення, девіація, ефект ошуканого 

очікування,  стилістична конвергенція, зчеплення.  

У сучасній  літературі значно зростає тенденція до створення творів жанру 

flash fiction. Оповідання цього жанру характеризуються насиченістю та 

різнобарв’ям стилістичних прийомів. Стилістичний прийом, за допомогою якого 

автор хоче привернути увагу читача до певного фрагменту тексту, події, думки, 

відтворити і підсилити важливу естетичну і прагматичну інформацію, 

називається висуненням (англ. foregrounding), яке в сучасній стилістиці 

визначають як «відхилення від повсякденної мови» [1], що, в свою чергу, впливає 

на естетичне сприйняття, розуміння стилю та інтерпретацію тексту читачем. 

Такий погляд на мистецтво взагалi та на художній текст зокрема було 

запропоновано представником російського формалізму В. Б. Шкловським у 20-х 

роках ХХ століття. У своїй роботі «Мистецтво як прийом» вчений вводить 

термін «очуднення», який характеризує ефект порушення повсякденності 

сприйняття мистецького твору.  

Науковці по різному тлумачать термін «висунення». І.В. Арнольд дає, на 

нашу думку, одне з найкращих  визначень прийому висунення, а саме: 
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«Висунення – це такі способи організації тексту, які фокусують увагу читача на 

певних елементах повідомлення» [3]. Однак вчений, О.В. Ємець вважає, що в 

даному визначенні слово «певні» слід замінити на словосполучення «семантично 

і прагматично важливі» і визначити висунення як принцип організації 

художнього тексту, яке зосереджує увагу читача на прагматично важливих 

елементах висловлювання. 

М. А. К. Халлідей розглядає висунення як «обґрунтоване виділення» (англ. 

motivated prominence), тобто «феномен лінгвістичного підкреслення, відповідно 

до якого деякі риси тексту виступають на передній план» [2]. 

Джефрі Ліч виділяє два аспекти висунення: якісний і кількісний. Перший 

аспект висунення стосується відхилення (deviation) від самого мовного коду, 

порушення певних правил і норм в англійській мові, тоді як інший аспект 

включає відхилення від очікуваної частоти [2]. Серед вищенаведених типів 

висунення якісний аспект реалізується за допомогою ефекту ошуканого 

очікування (несподіваних кінцівок у гумористичних текстах, анекдотах), а також 

лексичних, морфологічних і семасіологічних засобів девіації. Слід зазначити, що 

у британській і взагалі у західній стилістиці поняття девіації трактується дуже 

широко. Сюди включають неологізми, інверсію, тропи (гіперболи, метафори, 

оксиморон) та інші виразові засоби.  

У вітчизняній стилістиці виділяють три основні типи висунення: ефект 

ошуканого очікування (effect of defeated expectancy, термін Р. Якобсона), 

зчеплення (coupling, термін С. Левіна), стилістична конвергенція (stylistic 

convergence, термін М. Ріффатера) [4]. 

Смислове навантаження текстового елемента залежить вiд його вживання у 

реченнi, параграфi та текстi. Отже, висуненими виявляються “скупчення” знакiв 

у начальнiй та кiнцевiй позицiях. 

Заголовки і кінцівки творів, мають особливе значення в  творах жанру flash 

fiction. Зазвичай в них використовуються короткі заголовки, які є переважно 

лаконічними, тому що складаються з декількох слів.  
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В оповіданні «My Date with Neanderthal Woman» Девіда Геліфа присутній як 

і якісний, так  і кількісний аспект висунення. Поняття «Neanderthal Woman» 

створює образ незвичайної жінки. Якісний виявляється у заголовку, який має 

досить незвичний, парадоксальний характер. Ми можемо спостерігати антитезу, 

яка показує нам конфлікт сучасного чоловіка з жінкою з первісної культури. З 

першої зустрічі головний герой розмірковує над подарунком для Глені. Квіти для 

неї не підходять – вона не розуміє цього, сире м'ясо також, неандертальці були 

вегетаріанцями. Тому головний герой  вирішує подарувати шоколад, який Глені 

з’їдає навіть з обгорткою. Проявом якісного та кількісного аспекту є антитеза, 

тому що в оповіданні часто протиставляються одяг, поведінка головних 

персонажів. Одяг Глені був досить незвичним: In fact, the little loincloth Glena 

wore made me feel overdressed. Жінка також не зрозуміла, навіщо їй потискати 

руку: When I reached for her hand, she jerked back – different cultures….[5]. 

Взаємодія якісного та кількісного аспектів висунення зустрічається у 

багатьох оповіданнях flash fiction. Наприклад в оповіданні «To Reduce Your 

Likelihood of Murder» Ендера Монсона домінує кількісний аспект. Якісний 

аспект реалізується за допомогою іронії та метафор, які є складовими оповіді: 

Always travel in a crowd, in a cloud of smoke. […] Keep an eye behind [5]. Кількісний 

аспект реалізується ж за допомогою  надмірних паралельних конструкцій та 

синтаксичних анафор: Do not go outside. Do not go outside, on dates, or to the store. 

Do not go on dates with men. – Do carry mace, or pepper spray, or a bowie knife. [5]. 

Було досліджено, що близько 25 речень починаються такими паралельними 

конструкціями як Do not go; Do not like; Do not date. Такі конструкції становлять 

більше половини (50%) речень у тексті. В оповіданні автор стверджує, що жінка 

не повинна нічого робити, будь яка дія для неї несе небезпеку, а жертвою 

злочинів може стати кожна людина: Everyone is a potential murderer. And 

murderee. В оповіданні Монсона градація є головним стилістичним прийомом: 

Steel you will be killed. You’re born for it [6]. Саме вона допомагає підсилити іронію 

в оповіданні. 
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Оповідання «To Reduce Your Likelihood of Murder» Монсона є одним твором 

у збірці «Flash Fiction Forward», де такі стилістичні засоби як конвергенція і 

градація є основною, домінуючою складовою твору. Щодо оповідання «Justice – 

A Beginning» Грейс Пейлі, то йому притаманна традиційна структура і не такий 

виражений спосіб висунення. Твір Пейлі , в порівняні з іншими текстами такого 

самого жанру,  містить конвергенцію у такій сильній позиції, як і початок. Фейт, 

член журі, яка є головним персонажем, дивиться на матір звинуваченого зі 

співчуттям. Вона порівнює цю жінку із зів’ялою квіткою: Her face like a dying 

flower in its late-season, lank leafage of yellow hair, turning one way then the other in 

the breeze and blast of justice. Like a sunflower maybe in mid-autumn; [5]. У цьому 

уривку присутні 2 біоморфних порівняння, які надають привабливості 

фрагменту та привертають увагу читача.  

В заголовку твору Франкі Макміллан “Truthful Lies” можемо спостерігати 

оксиморон. Саме він є проявом девіації та наповнює оповідання парадоксом, 

який є не лише в заголовку , а також на початку та наприкінці твору. Вже з самого 

початку автор наштовхує нас на пошук прихованого значення, надає тексту 

виразності та експресивності.  

Проаналізувавши вище описанні оповідання flash fiction бачимо, що 

девіація проявляється зазвичай у таких сильних позиціях як заголовки, 

наприклад  оповідання Франкі Макміллан, Девіда Геліфа. Головними способами 

за засобами створення девіації є гра слів, метафори та поєднання оксиморона з 

антитезою. Перспективами подальших досліджень є визначення інших типів 

девіації, зокрема граматичної та лексичної девіацій в оповіданнях сучасних 

американських письменників. 
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За останні десятиліття діалогічність стала провідною складовою інтерв’ю, 

завдяки чому воно набуло ще більшої популярності та стало домінантним 

жанром на радіо й телебаченні, на сторінках газет і журналів, а також в Інтернет 

мережі, що зумовлює актуальність дослідження.  

Мета статті – охарактеризувати вимоги до Інтернет-інтерв’ю, здійснити  

класифікацію інтерв’ю за різними параметрами, описати специфіку взаємодії 

комунікантів під час Інтернет-інтерв’ю.  

Головною метою створення Інтернет-інтерв’ю є привертпння уваги широкої 

аудиторії та зацікавлення більшої кількості людей, переведення їх з потенційної 

групи до групи постійної цільової аудиторії. Під час Інтернет-інтерв’ю 

респондент відповідає на питання інтерв’юера, який спрямовує розмову в 

потрібному йому напрямі. Головним носієм інформації виступає респондент, а 

стратегом – інтерв’юер, саме від нього залежить повнота, якість та повноцінність 

отриманої інформації [1, с. 380]. 

Для досягнення мети, поставленої перед створенням Інтернет-інтерв’ю, 

досить важливо дотримуватись переліку вимог, які до нього висуваються. 
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Першою умовою є злободенність, яка полягає в тому, що інтерв’ю має 

привертати увагу, бути цікавим для всіх у даний час. Наступною вимогою є 

суспільна значущість теми, яка стала предметом бесіди. Важливе значення має 

ідейна насиченість інтерв’ю, так як воно має бути пройняте передовими ідеями. 

Також до вимог належать публіцистична загостреність, змістовність, жвавість та 

динамічність. Але однією з основних засад проведення інтерв’ю є наявність 

запитань та відповідей, від яких залежить хід самої розмови. Тож дотримання 

усіх перерахованих норм забезпечує досягнення мети, поставленої перед 

інтерв’ю. 

Жанр Інтернет-інтерв’ю характеризується певними особливостями, 

зумовленими його комунікативною спрямованістю. У ході такого інтерв’ю 

одночасно вирішуються дві задачі. Перша задача передбачає отримання від 

респондента певної інформації та коментарів, а друга задача полягає у передачі 

отриманої інформації аудиторії з метою подальшого засвоєння представленої 

інформації [6]. 

Таким чином, Інтернет-інтерв’ю – це процес створення та передачі певної 

інформації, що була здобута як результат бесіди респондента та інтерв’юера на 

актуальну тему для аудиторії з допомогою Інтернет-мережі. 

Поділ Інтернет-інтерв’ю на групи залежить від змісту матеріалу, методу 

його освоєння та місця його публікування. Зміст і форма викладу матеріалу 

завжди підпорядковується меті інтерв’ю. Відповідно до цього існує велика 

кількість класифікацій інтерв’ю, але будь-яку типологізацію інтерв’ю можна 

вважати умовною, оскільки жанри є рухливими і можуть переходити з однієї 

групи в іншу залежно від мети, структури та власне процесу бесіди. 

В. В. Сиченков поділяє інтерв’ю на три групи: 

1) інформаційні види інтерв’ю: звіт про зустріч, інтерв’ю-думка, 

інтерв’ю-анкета, інтерв’ю-репортаж; 

2) аналітичні види інтерв’ю: аналітичне, бесіда на тему; 

3) художньо-публіцистичні види інтерв’ю: статистичне, інтерв’ю-

замальовка, інтерв’ю-портрет [6, с. 110-111]. 
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Запропонована класифікація перегукується з розумінням інтерв’ю як виду 

комунікації, який має на меті вплив на аудиторію та широке висвітлення 

реальності.  

Інші дослідники виділяють наступні типи інтерв’ю за трьома основними 

критеріями: ступінь стандартизації питань, число обговорюваних тем та 

кількість опитуваних.  

За першим параметром – ступенем стандартизації питань – виділяють 

наступні види інтерв’ю:  

1) формалізоване інтерв’ю – бесіда за детально розробленою 

програмою, що включає в себе послідовність і конструкцію питань та варіанти 

можливих відповідей; 

2) неформалізоване інтерв’ю – тривала бесіда за загальною програмою, 

але без уточнення конкретних питань, з мінімальною деталізацією поведінки 

інтерв'юера. 

За другим критерієм – числом обговорюваних тем – інтерв’ю поділяють на: 

1) спрямоване – докладне обговорення однієї теми, з якою респондент 

заздалегідь ознайомлений, може бути як формалізованим, так і 

неформалізованим; 

2) неспрямоване – інтерв'ю, де немає предметної єдності, загальної 

теми або дослідницького задуму. 

За кількістю опитуваних виділяють два види інтерв’ю: 

1) індивідуальне, або приватне, – бесіда інтерв’юера з одним 

опитуваним в довірливій обстановці за відсутності сторонніх спостерігачів; 

2) групове – бесіда одного інтерв'юера, який у цьому випадку 

називається модератором, з кількома людьми для з'ясування колективної думки, 

встановлення загальної точки зору щодо якоїсь теми [3, с. 75-79]. 

Крім вищезазначених трьох головних критеріїв класифікації видів інтерв’ю, 

існують додаткові. Так, наприклад, кожен з трьох охарактеризованих типів 

інтерв'ю може розрізнятися за тривалістю проведення дослідження. Іншими 

словами, інтерв'ю може бути одноразовим або багаторазовим, тобто 

повторюватися через певний проміжок часу. 

Залежно від мети та змісту Інтернет-інтерв’ю поділяють на: 
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1) Офіційне або протокольне; 

2) Суто інформаційне, до нього відносять повідомлення; 

3) Портретне – це інтерв’ю-замовлення; 

4) Проблемне – публіцистичний діалог. 

Зважаючи на метод освоєння та виклад матеріалу, інтерв’ю бувають: 

інтерв’ю – монолог, інтерв’ю – звіт, інтерв’ю – діалог, інтерв’ю – полілог – бесіда 

за круглим столом, інтерв’ю – анкета, прес-конференція.  

Але як би інтерв’ю не класифікувалися, їхня основна риса – це довірлива 

обстановка під час бесіди, оскільки інтерв’ю – це глибоко персональна розмова, 

під час якої інтерв’юер може змінювати порядок питань, ставити нові питання 

для з’ясування фактів та подробиць, яких він не знав раніше. 

З опором на твердження, що інтерв’ю – це розмова двох комунікантів, 

можна зробити висновок, що інтерв’ю слугує комунікативним засобом, з 

допомогою якого найкраще реалізуються комунікативні функції мови. Реалізація 

даних функцій здійснюється під час взаємодії учасників комунікативної ситуації, 

а саме інтерв’юера та респондента. Комуніканти та саме повідомлення 

виступають основними компонентами комунікативної ситуації. Сюди ж можна 

віднести ще комунікативні цілі спілкування, місце та час зустрічі, а також канал 

зв’язку.  

Інтернет-інтерв’ю будується не лише за попередньо складеним планом, а й 

з дотриманням певних мовленнєвих норм та правил. Сукупність цих норм та 

правил у глобальній мережі Інтернет називають нетикетом. Він 

підпорядковується ряду принципів: принципу співробітництва П. Г. Грайса – 

передбачає готовність співрозмовників діяти відповідно до визначеної мети і 

напряму розмови; принципу ввічливості Дж. Ліча – включає такт, 

великодушність, схвалення, скромність, згоду та симпатію [7, с. 123]; принципу 

безпеки, що передбачає оберігання співрозмовника від завдання психологічної 

чи іншої шкоди в інформаційному обміні та принципу децентричної 

спрямованості що означає оберігання справи, заради якої сторони налагоджують 

взаємодію.  Основною умовою ефективної реалізації вищезазначених принципів 

є докладання зусиль обома комунікантами Інтернет-інтерв’ю [2]. 
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Взаємодія комунікантів у інтерв’ю носить досить специфічний характер. 

Хоч інтерв’ю і є діалогічним видом спілкування, та все ж варто зазначити, що у 

ньому домінуючу роль грає інтерв’юер, який керує бесідою та надає їй 

правильного напрямку. Основним завданням інтерв’юера є сприяти повному 

розкриттю теми інтерв’ю. На меті інтерв’юера стоїть отримати якомога більше 

чіткої та правдивої інформації від респондента. Та на сучасному етапі розвитку 

інтерв’ю, інтерв’юер прагне стати повноправним учасником діалогом, бути 

поміченим аудиторією та щоб вона зацікавилась ним так само, як і респондентом. 

Образ інтерв’юера є досить важливим для розкриття образу респондента та 

складання його портрету.  

Інтерв’юер має володіти цілим переліком професійних якостей таких, як 

комунікативні вміння, вміння володіти своїми емоціями, вміннями слухати та 

чути, виділяти головне, креативно мислити та відчувати час. 

Інтернет-інтерв’ю передбачає встановлення контакту між інтерв’юером та 

респондентом, розкриття внутрішнього світу респондента та отримання від 

нього важливої інформації. Та інтерв’юеру не варто забувати, що отриману 

інформацію варто критично аналізувати та робити власні висновки.  

Для підвищення продуктивності бесіди інтерв’юер та респондент мають 

бути наближеними один до одного за віком, соціокультурним походженням та 

цінностями, так як це впливає на щирість та ступінь розкриття відповідей 

респондентом [5]. 

Респондент є не менш активним учасником інтерв’ю. Як співбесідник він 

виконує реактивну роль під час бесіди, та все ж може надати бесіді іншого 

напрямку. Під час Інтернет-інтерв’ю респондент максимально прагне розкрити 

себе, поширити свої думки та ідеї, привернути увагу до себе та до свого виду 

діяльності.  

Для Інтернет-інтерв’ю обирають цікавих учасників, які досягли успіху та 

можуть поділитись своїми секретами з аудиторією. Під час бесіди інтерв’юер 

намагається розкрити респондента, наголосити на його особливостях, виділити 

його неординарні риси. Таким чином, Інтернет-інтерв’ю є можливістю 

опублікувати свої думки відносно того чи іншого питання, популяризувати себе 

чи продукт власної професійної діяльності [5]. 



118 

Успіх проведеного інтерв’ю залежить від враження, яке респондент разом з 

інтерв’юером справлять на аудиторію. Для цього існує ряд рекомендацій щодо 

взаємодії комунікантів під час Інтернет-інтерв’ю. 

Дуже важливим є зоровий контакт співрозмовників та усмішка, яка одразу 

ж демонструє позитивне налаштування на бесіду. Варто доповнювати вербальну 

комунікацію невербальною, а саме використовувати жести та міміку, щоб 

підсилювати значущість сказаних реплік. 

Під час Інтернет-інтерв’ю потрібно розмовляти дещо повільніше, ніж 

зазвичай, ніби наголошуючи на важливості висловлювань. А також 

рекомендують говорити з ентузіазмом та змінюючи тембр й інтонацію, щоб 

робити свій виступ цікавішим.  

Важливою рекомендацією є лаконічність. Потрібно використовувати 

короткі та чіткі речення, прості слова та не використовувати абревіатур і 

жаргонізмів. До того ж слід уникати перебивань співрозмовника. Почувши 

запитання, потрібно на мить зупинитись, щоб дати собі час обдумати та 

структурувати відповідь, встановити зоровий контакт.  

Якщо хтось з комунікантів зробив помилку, потрібно негайно її виправити. 

Не варто її повторювати та сперечатись, краще ввічливо виправити [4]. 

Таким чином, дотримуючись таких простих рекомендацій, Інтернет-

інтерв’ю може стати щирою бесідою двох давніх друзів, чим самим привернути 

увагу людей та зацікавити їх не лише темою комунікації, але й самими її 

учасниками, їхніми особистостями.  

Встановлення необхідного зв’язку між комунікантами під час Інтернет-

інтерв’ю залежить також від технічних моментів організації інтерв’ю. Спочатку 

треба обрати місце проведення інтерв’ю. Для цього потрібно підібрати тихе, 

спокійне місце з гарним фоном, в якому не буде зайвих предметів, які 

відволікатимуть співрозмовників. Необхідно попередити оточуючих про своє 

інтерв’ю, аби вони не заважали. Важливо, щоб камера була встановлена на рівні 

очей, а джерело світла знаходилось безпосередньо за камерою. Для встановлення 

візуального контакту потрібно дивитись прямо в камеру. Перед самим Інтернет-
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інтерв’ю бажано перевірити підключення до Інтернет-мережі та чи швидкість 

Інтернету достатня для зв’язку. А також варто заздалегідь включити пристрій, з 

якого будете зв’язуватись для інтерв’ю та перевірити справність гарнітури. Тож 

враховуючи усі вищезазначені правила, респондент та інтерв’юер будуть 

впевненіше себе почувати під час інтерв’ю [4]. 

Отже, інтерв’юер та респондент є активними учасниками бесіди. Інтерв’юер 

виступає домінуючим учасником, завданням якого є розкрити внутрішній світ 

респондента та отримати інформацію, яка буде цікава та корисна аудиторії. А 

завданням респондента є донести свої думки, популяризувати себе та свою 

діяльність. Інтернет-інтерв’ю має величезний вплив на аудиторію, адже в ході 

нього відбувається переоцінка цінностей і може змінюватись ставлення як до 

інтерв’юера, так і до респондента.  
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У статті розглядаються стратегії і тактики аргументування мотиваційних 
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Постановка проблеми. Інтерес мовознавства з часом підвищується до 

комунікативної прагматики, що призводить до утримання уваги дослідників на 

динамічному вивченні використання мовних засобів, які реалізують 

індивідуально-особистісний, інтенціональний та ситуативний аспекти 

повідомлення. До філологічних досліджень долучають здобутки інших галузей, 

на перетині яких виникають нові течії, у тому числі і ті, що вивчають специфіку 

комунікативної поведінки в різних соціальних сферах. 

Мета даної роботи полягає у встановленні комунікативних тактик і 

стратегій на прикладі мотиваційних промов. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що термін «стратегія» було 

запозичено з військової науки, де він має значення «мистецтво ведення війни, 

або тактика ведення бойових операцій». Згодом він набув додаткового, нового 

визначення – «мистецтво планування та упорядкування будь-якої діяльності та 

орудувати нею підпорядковуючи точним прогнозам». 

Із середини 80-х років ХХ ст. почали використовувати вищезгаданий термін 

«стратегія», але й до сьогоднішнього часу, його дефініція чітко не окреслена. 
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Значна кількість лінгвістів ототожнюють стратегію з інтенційною 

програмою дискурсу, організацією мовленнєвої поведінки відповідно до 

головного задуму комунікантів. У комунікативній стратегії з умовою змінності 

мовленнєвої поведінки визначають добір мовних ресурсів та їхню адаптацію за 

умовами комунікації задля забезпечення ефективності впливу на адресата. 

Тактики – сполучення прийомів і засобів задля встановлення 

комунікативної стратегії та реалізації окресленої мети. Завдяки стратегічному 

задуму визначається відокремлений спосіб реалізації інтенційної програми 

дискурсу, відношення між комунікативною стратегією та комунікативною 

тактикою розглядають як зв'язки роду й видів. 

Дослідники пов’язують стратегію з «універсальністю», а тактику - з 

поняттям «обмеженість/точковість». Стратегія має загальну мету комунікації, 

глобальний рівень усвідомлення комунікативної ситуації загалом. Відповідно 

комунікативна стратегія – це головна лінія мовленнєвої поведінки в межах 

конкретної комунікативної події, що визначається загальною метою комунікації, 

ситуативним контекстом і уявленнями про адресата.  

Тактиками називають локальні риторичні прийоми та лінії мовленнєвої 

поведінки. їх співвідносять із окремими намірами, що відповідають етапам або 

фазам комунікативної події. Комунікативна тактика – зумовлені стратегією 

мовленнєві кроки, що в сукупності дають змогу досягти головної комунікативної 

мети. 

Комунікативна тактика має знакову репрезентацію, тому спосіб її 

встановлення, на відміну від стратегії, керується експліцитною інформацією. 

Вона також має певні маркери. На семантичному рівні – це кліше, номінації 

учасників комунікації, перформативи, конотативне значення слів, частки, 

повтори. Лексико-граматичними маркерами можуть бути синтаксичні 

конструкції відповідної модальності, фразеологізовані речення, синтаксичні 

синоніми, транспозиція синтаксичних структур, синтаксичні стилістичні фігури 

(паралелізм, градація, анафора, епіфора, антифразис тощо). Прагматичними 

показниками тактик є типи реакції адресата, імплікації, будова комунікативних 

ходів тощо. 
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Комунікативні тактики, які реалізують стратегії, різноманітні. Вони 

залежать від типу дискурсу, мовленнєвого жанру, конфігурації інтенцій у 

конкретного суб'єкта дискурсу в певній ситуації. їх вважають помилковими, 

якщо вони не дають необхідного результату комунікації. 

Поняття «комунікативна стратегія» і «комунікативна тактика» активно 

використовують для дослідження мовленнєвої поведінки комунікантів у різних 

типах дискурсу, виявлення її варіативності та ефективності. 

Є. Клюєв говорить про те, що введення поняття комунікативної стратегії 

призводить до необхідності звернення до інших понять комунікативної 

лінгвістики, серед яких і комунікативна тактика. Цей термін також 

запозичений з військової сфери. В перекладі з грецької слово тактика 

означає  мистецтво шикування військ. В комунікативній лінгвістиці – це 

конкретні мовленнєві дії, що мають на меті досягнення впливу на певному етапі 

стратегічної взаємодії. Отже, Є. Клюєв визначив комунікативну тактику як 

сукупність практичних ходів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії, тобто 

комунікативна тактика, на відміну від комунікативної стратегії, перш за все 

співвіднесена не з комунікативною метою, а з набором комунікативних намірів. 

Комунікативний намір – тактичний хід, що є практичним засобом досягнення 

відповідної комунікативної мети. Уся сукупність таких практичних засобів у 

реальному процесі мовленнєвої взаємодії створює комунікативну тактику                

[4, c. 51 – 76]. 

О. Сковородников ототожнює з комунікативною тактикою поняття 

«мовленнєвої тактики». Вчений вважає, що стратегія і тактика системно 

пов’язані як частина і ціле, отже, визначати їх треба у співвідношенні один з 

одним. Виходячи з цих положень та узагальнюючи судження про ці поняття 

інших авторів, О. Сковородников визначає поняття «мовленнєва стратегія» та 

«мовленнєва тактика» так: 

Мовленнєва стратегія – це загальний план, або «вектор», мовленнєвої 

поведінки, що виражається у виборі системи продуманих мовцем поетапних 

мовленнєвих дій; лінія мовленнєвої поведінки, усталена на основі 
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комунікативної ситуації загалом та спрямована на досягнення кінцевої 

комунікативної мети (цілей) у процесі мовленнєвого спілкування. Кожна 

мовленнєва стратегія характеризується певним набором мовленнєвих тактик. 

Мовленнєва тактика – це конкретний мовленнєвий хід (крок, поворот, етап) 

у процесі здійснення мовленнєвої стратегії; мовленнєва дія (мовленнєвий акт або 

сукупність декількох мовленнєвих актів), що відповідає тому чи іншому етапу в 

реалізації мовленнєвої стратегії та спрямований на вирішення комунікативного 

завдання цього етапу [6, c. 5 – 11]. 

Залежно від предмету дослідження вчені пропонують різні класифікації 

комунікативних стратегій, відштовхуючись від того, що залежно від способу 

поводження з комунікативним партнером прийнято виділяти: а) кооперативні 

стратегії – сукупність мовленнєвих дій, які застосовує адресант для досягнення 

комунікативної мети шляхом кооперації з адресатом; б) некооперативні стратегії 

— сукупність мовленнєвих дій, які використовує адресант для досягнення своєї 

стратегічної мети через конфлікт з адресатом. 

Задля розгляду вищеперерахованої інформації на практиці розглянемо 

комунікативні тактики аргументування в мотиваційних промовах Стіва Джобса. 

Стів Джобс - це  (англ. Steven Paul Jobs, Steve Jobs; 24 лютого 1955, Сан-

Франциско, Каліфорнія, США[16] — 5 жовтня 2011) — американський 

підприємець і винахідник. Був засновником, членом ради директорів і 

генеральним директором корпорації Apple Inc.  

Знаменита промова Стіва Джобса перед випускниками Стенфорда 

«Залишайтеся голодними. Залишайтеся безрозсудними.» підтверджує думку про 

майстерність Джобса у промовах. Далі у науковій роботі розглядаємо, який 

принцип використовував автор при побудові промови, а також риторичні та 

стилістичні прийоми. 

Далі пропонуємо розглянути усі використані прийоми в промові, аби 

розуміти, яку мовленнєву гру обрав автор та які способи впливу на аудиторію є 

дієвими.  
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Мотиваційна промова Стіва Джобса побудована з 3 частин: 

1. Вступ, що включає в себе привітання і невелику передмову: 

«Для мене велика честь бути з вами сьогодні на врученні дипломів одного із 

найкращих університетів світу. Я не закінчував інститутів. Сьогодні я хочу 

розповісти вам три історії з мого життя. І все. Нічого грандіозного. Просто 

три історії.» 

2. Основна частина. Три історії про які йшла мова у першій частині. 

«Перша історія - про з'єднання точок.» 

«Моя друга історія – про кохання та втрату.» 

«Моя третя історія - про смерть.» 

Важливо помітити, що наприкінці кожної з історій Стів Джобс робить 

висновок і наголошує на головній думці. Наприклад, як тут: 

«Ще раз: ви не можете з'єднати точки, дивлячись уперед; ви можете 

з'єднати їх, лише озираючись у минуле. Тому вам доведеться довіритися тим 

точкам, які ви якось зв'яжете в майбутньому. Вам доведеться покластися на 

щось: на свій характер, долю, життя, карму – що завгодно.» 

3. Заключення. 

«На останній сторінці обкладинки була фотографія дороги рано-вранці, 

типу тієї, на якій ви, можливо, ловили машини, якщо любили пригоди. Під нею 

були такі слова: «Залишайтеся голодними. Залишайтеся безрозсудними». Це 

було їхнє прощальне послання. Залишайтеся голодними. Залишайтеся 

безрозсудними. І я завжди бажав собі цього. І тепер, коли ви закінчуєте інститут 

і починаєте наново, я бажаю вам цього. Залишайтеся голодними. Залишайтеся 

безрозсудними. Усім дуже дякую.» 

Стиль тексту мови та самого виступу неформальний (розмовний) з 

елементами сленгу: «У мене не було кімнати в гуртожитку, тому я спав на підлозі 

в кімнатах друзів, я здавав пляшки Коли по 5 центів, щоб купити їжу та ходив за 

7 миль через весь місто щонеділі, щоб раз на тиждень нормально поїсти в храмі 

кришнаїтів.» 
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Стів Джобс дуже добре знає і розуміє свою аудиторію, говорить про прості, 

але важливі речі: про сім'ю та про навчання, про друзів і про кохання, про кар'єру, 

про злети та провали, про життя та смерть. 

Під час свого виступу Стів Джобс використав 3 важливі прийоми 

переконання перед випускниками - етос, логос та пафос. 

 Використовував етос, щоб викликати довіру та прихильність публіки: 

«Для мене велика честь бути з вами сьогодні на врученні дипломів одного з 

найкращих університетів світу.» 

Логос - це спосіб переконання аудиторії за допомогою раціональних, 

логічних доказів, міркувань та доказів: 

«Мені пощастило – я знайшов те, що я люблю робити досить рано. Woz і я 

заснували Apple у гаражі моїх батьків, коли мені було 20. Ми працювали дуже 

багато , і через десять років Apple виросла з двох людей у гаражі до $2–

мільярдної компанії з 4000 працівників. Ми випустили наше найкраще 

виробництво – Macintosh – роком раніше і мені тільки-но виповнилося 30.» 

Використовував пафос, щоб емоційно посилити свою мову і викликати 

необхідну реакцію у публіки: 

«Моя біологічна мати була молодою, незаміжньою аспіранткою та 

вирішила віддати мене на усиновлення. Вона наполягала на тому, щоб мене 

усиновили люди з вищою освітою, тому мені судилося бути усиновленим 

юристом та його дружиною.» 

Окрім основних методів переконання Стів Джобс використав в своїй 

мотиваційній промові декілька риторичних прийомів, такі як: 

1. Тріада - риторичний прийом вираження думок через три слова, 

словосполучення чи фрази: 

«Це означає спробувати сказати своїм дітям те, що ти сказав би за 

наступні 10 років. Це означає переконатися в тому, що все влаштовано так, 

щоб твоїй родині було наскільки можна легко. Це означає попрощатися.» 

2. Антитеза - протиставлення чи контраст: 

«Ви не можете з'єднати точки, дивлячись вперед; ви можете поєднати їх, 

тільки озираючись у минуле…» 

3. Риторичне питання 
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«Як вас можуть звільнити із компанії, яку ви заснували? Ну, у міру 

зростання Apple ми наймали талановитих людей, щоб допомагати мені керувати 

компанією, і в перші п'ять років все йшло добре. Але потім наше бачення 

майбутнього почало розходитися і ми зрештою посварилися. 

4. Анафора - повторення початкових частин двух чи більше самостійних 

відрізків мови: 

«Тому вам доведеться довіритися тим точкам, які ви якось зв'яжете в 

майбутньому. Вам доведеться покластися на щось: на свій характер, долю, 

життя, карму – що завгодно.» 

5. Алітерація — повторення кількома словами тих самих приголосних: 

«…не витрачайте його життя чийсь чужим життям.» 

«…з чим я стикався, слідуючи своїй цікавості…» 

«…я підвів минуле покоління підприємців…» 

6. Порівняння: 

«Я не знав, що робити кілька місяців. Я відчував, що підвів минуле покоління 

підприємців – що я упустив естафетну паличку, коли мені її передавали.» 

І ще багато інших мовних прийомів, які допомогти довершити промову та 

зробити її ефективною та структурно закінченою. 

Висновки. У нашій роботі ми визначили значення понять «комунікативна 

стратегія» і «комунікативна тактика». Визначили методи переконання, що 

застосував Стів Джобс у своїй мотиваційній промові. Визначили схему побудови 

промови.  
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АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ 

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей 

правдивого та неправдивого мовлення на матеріалі текстів, написаних 

англійською мовою. 

Метою статті є опис та аналіз взаємозв’язку низки критеріїв письмового 

тексту, що можуть свідчити про його правдивість чи неправдивість. 

Учасниками проведеного нами дослідження стали здобувачі вищої освіти 

різних факультетів ВТЕІ КНТEУ. В експерименті брало участь 200 студентів 2-

4 курсів, які погодилися на анонімну участь в експерименті. Вибірка відносно 

однорідна за віковим та соціокультурним складом, віковим та освітнім рівнем.  
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Аналіз неправдивих письмових текстів проводиться у межах кількох 

підходів, які розглядають різні риси письмового тексту, як такі, що можуть 

свідчити про його неправдивість. До таких підходів належать: контент-аналіз, 

заснований на системі критеріїв (Steller & Köhnken, 1989), «моніторинг 

реальності» (Johnson, 1988) та науковий контент-аналіз (Sapir, 1996). Не 

зважаючи на той факт, що ці методики існують вже багато років, вербальні 

індикатори правдивості чи неправдивості все одно залишаються різними для 

різних культур та мов. 

Аналізуючи взаємозв’язок довжини прологу в правдивих та неправдивих 

текстах одного автора, ми виявили слабкий прямий зв'язок r=0,29, при p<0,05. 

Отже, автори, які пишуть довгі чи навпаки короткі прологи у правдивих текстах, 

можуть мати схильність писати подібної довжини прологи й у неправдивих 

текстах. Однак, це не трапляється у надзвичайно великому відсотку випадків. 

Аналізуючи хронологію у правдивих та неправдивих текстах, бачимо 

сильну пряму залежність r=0,6, при p<0,05. Зазвичай автори правдивих та 

неправдивих творах не порушували хронологію подій у викладі своїх історій. 

Аналізуючи хронологію та довжину прологу в правдивих текстах, бачимо 

те, що зв’язок обернений, тому що r=-0,24, при p<0,05. Тобто, випадки, коли 

хронологія не була порушена, зазвичай супроводжувались довгим вступом. 

Аналізуючи обсяг усього правдивого тексту та довжину прологу, розуміємо, 

що між даними факторами існує сильна залежність, так як r=0,54, при p<0,05, 

тобто якщо людина пише довгий правдивий текст, то і пролог у цьому тексті 

зазвичай довгий.  

І навпаки, зв’язок між обсягом неправдивого тексту і його прологу є значно 

слабшим (r=0,29), що показує, що далеко не завжди довгий неправдивий текст 

має довгий вступ, що до речі, співпадає з наявними дослідженнями неправдивих 

текстів, які вказують на те, що людині легше придумати інформацію про саму 

подію, а от що передувало їй зазвичай залишається поза увагою неправдомовця. 

Аналізуючи «лексичне багатство» та довжину прологу в правдивих текстах 

ми виявили слабкий обернений зв’язок (r=-0,27, при p<0,05). Тобто, чим більше 
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різноманітною була лексика автора, тим коротшим виявлявся пролог або 

навпаки. Більш того, це означає те, що низка авторів немає схильності писати 

довгі одноманітні прологи. 

Співвідношення «лексичного багатства» та загального обсягу в правдивих 

письмових текстах перебуває в оберненому зв’язку, так як r=-0,54, при p<0,05. 

Тобто, чим більше різноманітних лексем використав в творі автор, тим меншим 

був обсяг твору чи навпаки чим більше був обсяг твору, тим менше була 

кількість лексем. 

Аналізуючи «лексичне багатство» та довжину прологу неправдивих 

письмових текстів, бачимо, що вони мають обернений зв’язок (r=-0,26, при 

p<0,05). Отож, чим різноманітнішими були використані брехуном слова, тим 

менший за розміром був пролог та навпаки. 

Аналізуючи багатство вокабуляру та обсяг неправдивих творів на письмі, 

бачимо, що зв’язок між ними є оберненим, так як r=-0,59, при p<0,05. Тобто, чим 

коротший неправдивий текст, тим різноманітнішим виявилось його лексичне 

наповнення, що може пояснюватись тим, що у довшому тексті безумовно більше 

кількість разів використовувались означені та неозначені артиклі, прийменники 

тощо. 

Порівнюючи «лексичне багатство» правдивого та неправдивого творів 

одного автора, можна побачити, що між цими показниками є прямий, хоч і не 

занадто виражений зв’язок r=0,33, при p<0,05.  Це показує те, що не завжди 

велика чи незначна кількість лексем притаманна конкретно правдивому чи 

неправдивому твору, а  у низці випадків може бути ознакою особистого стилю 

автора. 

Аналізуючи співвідношення кількості прислівників до загального обсягу 

лише в правдивих текстах, бачимо, що між двома факторами є сильна залежність, 

так як r=0,52, при p<0,05.  Тобто, якщо людина використовує багато 

прислівників, то і обсяг твору буде зазвичай великий. 

Аналізуючи використання прислівників та «лексичне багатство» лише в 

правдивих текстах, бачимо, що між двома факторами існує обернена залежність, 

так як r=-0,38, при p<0,05.  Тобто, чим більше автор використовував 

прислівників, тим біднішим є його загальний словниковий запас і навпаки. 
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Порівнюючи довжину прологу та використання прислівників у неправдивих 

письмових текстах, бачимо те, що зв’язок є, але недостатньо сильний, так як 

r=0,27, при p<0,05.  Отже, автори, які пишуть довгі чи навпаки короткі прологи 

у неправдивих текстах, можуть мати схильність використовувати відповідно 

більшу чи меншу кількість прислівників. Однак, це не є занадто типовим 

взаємозв’язком. 

Аналізуючи використання прислівників та обсяг неправдивих письмових 

творів, ми виявили слабкий зв’язок між цими факторами r=0,33, при p<0,05. 

Кількість прислівників закономірно зростає у неправдивих текстах більшого 

обсягу. 

Аналізуючи використання прислівників у неправдивих та правдивих 

письмових творах, бачимо, що між двома показниками є незначний зв’язок 

r=0,24, при p<0,05. Тобто, є незначна вірогідність того, що автор може 

використовувати однакову кількість прислівників в правдивих та неправдивих 

текстах. 

Аналізуючи зв'язок між кількістю лексем з неоднозначною семантикою у 

правдивих текстах та їх загальним обсягом  маємо результат r=0,25, при p<0,05.  

Тобто, між двома показниками є незначний зв’язок. 

Залежність між кількістю лексем з неоднозначною семантикою та 

лексичним багатством правдивих текстів є оберненою і слабкою (r=-0,27, при 

p<0,05). Отже, чим більше використано двохзначних лексем, тим менше 

використано лексичного багатства. Тобто, тим бідніший вокабуляр людини, яка 

писала текст. 

Аналізуючи кількість двохзначних слів та кількість прислівників у 

правдивих текстах, бачимо, що між двома показниками є незначна кореляція, так 

як r=0,22, при p<0,05. Отже, невелика частина авторів які послуговуються 

неоднозначними словами, мають схильність послуговуватися невеликою 

кількістю прислівників. Однак, це не трапляється у надзвичайно великому 

відсотку випадків. 
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Аналізуючи двохзначні слова в неправдивих письмових текстах та лексичне 

багатство в правдивих письмових творах, бачимо, що залежність між двома 

показниками обернена, так як r=-0,25, при p<0,05.  

Аналізуючи двохзначні слова правдивих текстів та двохзначні слова 

неправдивих текстів, бачимо, що між двома показниками є сильна залежність, 

так як r=0,56, при p<0,05. Отже, варто відмітити те, що люди які схильні вживати 

двохзначні слова в правдивих текстах, у великій мірі схильні вживати таку ж 

кількість двохзначних слів в неправдивих текстах. Більш того, можна сказати, 

що деяким людям неоднозначність притаманна як їх мовний стиль, тому не 

зовсім може слугувати їхній правдивості чи неправдивості при написанні текстів. 

Наприклад, хтось буде конкретно описувати ситуацію, а хтось як правдивий, так 

і неправдивий текст буде описувати неоднозначно. 

Беручи до уваги кількість просторових, емоційних та чуттєвих деталей, що 

з’являються у неправдивих письмових текстах та загальний обсяг цих текстів, 

бачимо, що залежність між двома показниками незначна, так як  r=0,23, при 

p<0,05. Отже, існує незначна вірогідність того, що чим довшим буде текст, тим 

більше буде неправдивих деталей. Відтак, варто замислитися над тим, наскільки 

важливо враховувати кількість просторових, емоційних та чуттєвих деталей при 

виявленні неправдивого тексту.  

Аналізуючи наступний показник, бачимо, що зв’язок між наявністю 

надлишкової інформації  і наявністю порушень у хронології викладу подій у 

правдивих письмових текстах є досить значним, так як  r=0,78, при p<0,05. Отже, 

існує велика вірогідність того, що автор при порушенні хронології подій буде 

часто повторювати якусь надлишкову інформацію. 

Беручи до уваги наступний показник, бачимо, що зв’язок між наявністю 

надлишкової інформації  і наявністю порушень у хронології викладу подій у 

неправдивих письмових текстах є досить значним (r=0,56, при p<0,05). Отже, є 

висока вірогідність того, що автор при порушенні хронології подій буде часто 

повторювати якусь надлишкову інформацію. Звертаючи увагу на такий же аналіз 

показників, згаданий абзацом вище, розуміємо, що неважливо, чи то в 

правдивому, чи в неправдивому тексті порушується хронологія викладу подій, 

при цьому кількість надлишкової інформації буде завжди збільшуватись. 



132 

Порівнюючи надлишок інформації у правдивих та неправдивих текстах 

бачимо, що він є досить значним, так як r=0,73, при p<0,05. Тобто, це ще раз нам 

підтверджує те, що велика кількість надлишкової інформації буде властива як 

правдивим, так і неправдивим текстам. Однак, зазвичай це не є показником 

неправди, це є стилем написання текстів, притаманним тій чи іншій людині.  

Між кількістю виправлень і кількістю вжитих прислівників у правдивих 

текстах існує дуже слабкий зв’язок тому, що r=0,22, при p<0,05.  

Аналізуючи кількість виправлень та обсяг неправдивих письмових текстів, 

бачимо, що r=0,22, при p<0,05. Тобто, незалежно від того великий текст чи 

малий, виправлення в тексті все одно будуть. Є дуже слабка вірогідність того, 

що пишучи більший обсяг тексту, кількість виправлень може бути більше. 

Беручи до уваги кількість виправлень в правдивих та неправдивих 

письмових творах, бачимо, що зв’язок між ними є досить значним, тому що 

r=0,59, при p<0,05. Тобто, подивившись на зв’язок правдивого і неправдивого 

текстів, розуміємо, що скоріш за все це не є показником неправди, а притаманно 

саме написанню стилю людини.  

Порівнюючи кількість випадків використання займенника Я у правдивих та 

неправдивих текстах, бачимо, що зв’язок між ними середній так, як r=0,36, при 

p<0,05. Тобто існує вірогідність того, що людина, яка вживає часто займенник Я 

в правдивих творах, може його вживати і в неправдивих творах. 

Аналізуючи кількість випадків використання займенника Я в правдивих 

текстах та обсяг правдивих письмових творів, бачимо, що r=0,67, при p<0,05. 

Таким чином, між двома показниками є сильна залежність: чим довший твір, тим 

більше зустрічається вживання займенника Я. Це природно, що кількість 

використання займенника Я в творах з великим обсягом буде більше.  

Порівнюючи кількість використання займенника Я та лексичного багатства 

у правдивих письмових текстах , бачимо, що залежність між двома показниками 

обернена так, як r=-0,35, при p<0,05. Тобто, чим багатший вокабуляр автора 

правдивих текстів, тим рідше він буде використовувати займенник Я. 
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Аналізуючи  кількість прислівники та кількість використання займенника Я 

в правдивих письмових текстах, бачимо, що зв’язок між ними є досить значним, 

тому що r=0,43, при p<0,05. Тому є вірогідність того, що чим більше людина 

використовує займенник Я, тим більше потребує використовувати прислівників. 

Адже, прислівники дають нам просторові та часові координати, а описуючи 

певну ситуацію стосовно себе, ми послуговуємося просторовим та часовим 

координаторам. 

Аналізуючи кількість використання займенника Я та кількість виправлень в 

правдивих письмових творах, бачимо, що зв’язок між ними є середнім, так як 

r=0,37, при p<0,05. Однак, вірогідність частого використання займенника Я та 

частих виправлень в правдивих текстах є незначною. 

Отже, підбиваючи підсумки бачимо, що більшість людей мають схильність 

писати подібно як в правдивих, так і неправдивих текстах. Проте, є й такі 

випадки, коли правдиві та неправдиві твори однієї й тієї ж людини суттєво 

відрізняються.  
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ЛІНГВОЕКОЛОГІЇ 

У статті наведено міркування щодо позитивних та негативних наслідків 

англізації наукового дискурсу. Проілюстрована можливість транскодування 

англомовних термінів, спричинена економією мовних ресурсів, лаконізмом та 

тяжінням до однослівного термінотворення. Водночас доведено необхідність 

розвитку в перекладачів навичок еколінгвістичної гармонізації тексту.  

Тотальна англізація наукового дискурсу виокреслює важливе для філологів, 

редакторів і перекладачів завдання: виважене контролювання англомовних 

запозичень з метою збереження самобутності і ексклюзивності своїх власних 

мов. Водночас варто дозволяти мові залишатися відкритою саморегулюючою 

системою для розвитку і збагачення новими структурно-мовними формами.  

Ключові слова: лінгвоекологія, термін, переклад, наукова мова, англізація. 

Постановка проблеми. У сучасному комунікативному просторі англійська 

мова має статус мови міжнаціонального спілкування. Економічний успіх 

англомовних країн посприяв узвичаєнню її в різних сферах людського життя, 

особливо в науці, політиці та економіці. Англійська мова впевнено утвердилася 

як мова науки й засобів масової інформації. Нею друкують понад 80% наукових 

досліджень і близько 50% щоденних газет [8, с. 129]. Зазначені тенденції 

зумовили стрімке зростання кількості англійських термінів-запозичень, поряд із 

вже наявними тотожними за семантикою термінами іншомовного і власне 

українського походження, які функціонують паралельно. Це створює 

синонімічну надлишковість чи викликає небажану омонімію або полісемію, пор.: 

кеш (англ.) – готівка (укр.), дисконт (дискаунт) – знижка, дилер – посередник. 

Відкритість інформатизованого суспільства створює сприятливі умови для 

швидкої англізації наукових терміносистем, навіть без належної фонетичної та 

граматичної адаптації [4, с. 57].  
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Науковий дискурс найбільш чуттєво реагує на англізацію. Адже в науковій 

лексиці співіснують чуже й питоме, інтернаціональне й національне. Перший 

складник єднає її з міжнародними стандартами, другий зберігає її самобутність і 

народний характер [6, с. 98]. У цьому аспекті актуальним постає проблема 

перекладу англомовних термінів, особливо нових.  

Мета пропонованої – виявити позитивні та негативні наслідки англізації 

наукового дискурсу з позицій лінгвоекології.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Переклад англомовних 

термінів можна розглядати з позицій лінгвоекологічних досліджень. Останні 

набувають усе більшої актуальності, постійно розширюється предметне коло 

інтересів, формується відповідна терміносистема, збагачуються знання про 

екологію мови, мовлення та комунікації. Питання екології мови висвітлюють у 

своїх роботах Б. Ажнюк, Л. Брусенська, М. Дьорінг, Г. Копніна, К. Кусько, 

В. Нечипоренко, Л. Нуждак, А. Раду, О. Семенець, Н. Солодовнікова, 

К. Тараненко, А. Філ, В. Шаховський та інші. Саме їхні праці слугували 

методологічних підгрунтям нашого дослідження. 

Так у науковому дискурсі помітною є кількість англізмів, не освоєних 

українською мовою. Вони зберігають своє іншомовне оформлення й нерідко 

витісняють з ужитку питомі українські лексеми. У цьому аспекті важливою є 

проблема дослідження впливу англійської мови на українську терміносистему. 

На думку М. Баган, для збереження ідентичності української мови важливо 

сформувати правильне ставлення суспільства до проблеми безпідставного, 

невмотивованого використання в українському комунікативному просторі 

лексичних, словотворчих та інших елементів англійської мови [2, с. 38]. 

Означена проблема торкається також і мови української науки, яка, попри 

позитивні глобалізаційні процеси, стикається із лінгвоекологічними 

проблемами. Мова йде як про можливість пошуку питомо українських 

відповідників англомовних термінів, так і про швидкість засвоєння запозиченого 

терміна (морфологічне, графічне, стилістичне) системою української мови. 
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Нині значна частина мовознавців переконана, що інтернаціоналізуючи нашу 

термінологію, ми збагачуємо її, полегшуючи собі шлях до економічного поступу. 

Водночас існують і протилежні думки. Історія нашої мови переконливо свідчить, 

що українська мова, яка завжди активно контактувала і зі спорідненим 

слов’янським, і з греко-латинським, і з германо-романським, і з тюркським 

мовним матеріалом, творчо використовуючи його для своїх актуальних потреб, 

цілком спроможна гнучко й точно перекласти, у разі потреби скалькувати, по-

своєму осмислити й власними фонетико-морфологічними засобами відтворити 

те чи те наукове поняття.  

У цьому аспекті представники лінгвоекологічних течій зауважують, що 

перекладач повинен конструктивно підходити до відтворення англомовних 

термінів, реально враховуючи і втілюючи багаті термінотворчі можливості, 

традиції й адаптувальні властивості нашої мови: кориґувати окремі терміни й 

терміносполуки, увідповіднювати зі словотворчими засобами української мови, 

уникати недоречних чужомовних впливів. Із плином часу термін менш уживаний 

поступово відійде, а приживеться влучніший, придатніший. Така “боротьба за 

виживання” сприяє природному досяганню оптимального співвідношення 

національних і чужомовних складників у термінології.  

Водночас таке термінотворення не повинно бути самоціллю. Нормальний 

процес розвитку мови через запозичення дозволяє українській термінології 

органічно вписуватись у світовий науково-технічний, економічний, соціально-

політичний контекст. 

 На думку дослідника П.Селігея, нинішні наукові тексти переобтяжені 

невиправданими запозиченнями. Чужі терміни не просто переважають, а 

витісняють власне українські. Один із виявів цього — традиція заміняти 

слов’янську лексику неслов’янськими відповідниками [6].  

У науковому дискурсі нерідко трапляються транскодовані англомовні 

терміни, тоді як українська мова має власні одиниці. Пор., наприклад: to appeal – 

апелювати і звертатися, limit – ліміт і обмеження, to explicate – експлікувати і 

пояснювати, to accent – акцентувати і наголошувати, marker – маркер і 
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показник, structure – структура і устрій,  complex – комплекс і сукупність, 

correlation – кореляція і взаємозалежність, relative – реляційний і відносний, 

discrete – дискретний  і перервний, homogeneous – гомогенний і однорідний, 

causal – каузальний і причиновий, binary – бінарний і двійковий, to eliminate – 

елімінувати і усувати, to differentiate – диференціювати і розмежовувати. 

 Останнім часом помітною є тенденція до активного запозичення 

англомовних термінів у процесі перекладу. Для порівняння в наведених нижче 

прикладах подаємо власне українські відповідники: 

(1) Ураховуючи зазначене вище, при організації навчання написання НПТП в 

аудиторний і позааудиторний час з використанням інформаційних технологій 

(інтелект-карти / ІК, блог, вікі) за інтерактивною методикою спектр 

зазначених форм інтеракцій (пор. взаємодії) набуває своєрідних модифікацій. 

(2) Процедура інтерпеляції (пор. запиту, звернення) є більш дієвою 

формою парламентського контролю діяльності уряду або окремого міністра, 

ніж інші форми, що мають інформативний характер. 

(3) Реконцептуалізація (пор.: переосмислення) поняття „безпека” в 

сучасному політико-політологічному дискурсі не є новою. 

(4) Континуїтет (пор. тяглість, спадкоємність, наступність) — теорія 

в міжнародному праві про безперервність держави як суб'єкта міжнародного 

права і безперервності міжнародних державних зобов'язань. 

(5) Дати визначення флексибільності (пор. гнучкості) можна лише через 

протиставлення її ригідності. 

(6) Мета статті – розкрити та проаналізувати сутність мутуальних 

(пор. взаємних, обопільних) актів та встановити їх місце в системі правових 

актів.  

(7) Розрізняют інгерентну (пор. невід’ємну) і адгерентну експресивність 

мовних одиниць. 

(8) У лінгвістичній науці розрізняють: потенційну, евідентну (пор. 

очевидну) і художню образність. 
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(9) У статті узагальнено особливості партисипаторного (пор. сумісного) 

бюджету, який представлено як новий майданчик для діалогу влади і громади 

щодо спільного вирішення проблем громади. 

(10) Описана патологія є курабельною (пор. виліковною).  

Постає питання: чи є для їх запроваджування вагомі підстави? Чи справді 

іншомовні слова зручніші за питомі?  

На думку П.Селегія, слід визнати, що англомовна термінологія узвичаєна 

серед зарубіжних фахівців. Цей довід особливо важить нині, коли 

постколоніальна Україна усвідомлює себе частиною вільного світу, прагне 

наздогнати країни Заходу, переймає їхні здобутки в економіці, культурі, науці, 

технологіях. І те, що наша наукова мова вирівнюється за міжнародним 

стандартом, а чимало семантичних прогалин у її терміносистемах заповнюється 

шляхом запозичень, на перший погляд здається цілком закономірним [6, с. 29].  

Ще однією вагомою підставою для перекладу англомовного терміну через 

транскодування є тенденція до економії мовних ресурсів, тобто до лаконізму й 

однослівності. Набагато легше назвати поняття одним запозиченим терміном, 

аніж описовою питомою конструкцією. До того ж від запозиченого однослівного 

терміна легко утворювати похідні терміни. У разі дотримання здорового глузду 

запозичені терміни, особливо новітні, справді «виглядають» кращими у мові 

перекладу. 

 Водночас панівна англізація наукового дискурсу висуває певні проблеми. 

Прихильники англізації переконують опонентів, що семантика чужого слова є 

вужчою, конкретнішою. Тобто семантично воно зорієнтоване власне на той 

смисловий відтінок, який важко стовідсотково відтворити питомим аналогом. 

Відповідно запозичення усувають синкретичність значень і дають змогу 

«точнішої диференціації наукової і технічної думки» [6, с. 94], інакше кажучи, 

відмежовують наукову думку від ненаукової. Більше того, власне українські 

лексеми нерідко мають прозору внутрішню форми (для носіїв мови) і можуть 

породжувати додаткові асоціації. Тоді як англомовне запозичення позбавлене 

таких «недоліків». Пор., наприклад, ворожнеча → антагонізм, обмацування → 

пальпація, позичка → кредит, спад → рецесія, зубожіння → пауперизація, 

невиплата → дефолт. 
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На думку лінгвоекологів, запозичення вкорінюються не стільки, щоб 

уточнити поняття чи прояснити суть справи, скільки з бажання мовця 

задекларувати свою сучасність, поінформованість, із претензій на розумову або 

ділову перевагу, з міркувань моди чи снобізму, а також із метою маніпуляції — 

щоб створити видимість чогось принципово нового. 

Висновки. Отже, англізація наукового дискурсу на тлі лінгвоекологічних 

концепцій може бути як вмотивованою, так і невмотивованою. Вмотивованими 

вважаємо такі випадки транскодування англомовних термінів: узвичаєність 

англомовної термінології серед зарубіжних фахівців, тенденція до економії 

мовних ресурсів, тобто до лаконізму й однослівності. Невмотивованими 

вважаємо запозичення термінів, які можна утворити власними словотвірними 

ресурсами. Тотальна англізація наукового дискурсу виокреслює важливе для 

філологів, редакторів і перекладачів завдання: виважене контролювання 

англомовних запозичень з метою збереження самобутності і ексклюзивності 

своїх власних мов. Водночас варто дозволяти мові залишатися відкритою 

саморегулюючою системою для розвитку і збагачення новими структурно-

мовними формами.  
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СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ  

У статті розглянуто й узагальнено  наукові підходи до визначення 

теоретичного змісту й практичного значення стратегії і тактики перекладу 

сучасних економічних текстів. Запропоновано стратегію перекладу розглядати 

як процесуальне явище, яке містить у собі етапи та способи діяльності 

перекладача у вирішенні конкретних завдань перекладу для досягнення основної 

мети – створення тексту оригіналу, який зберігає функціональні домінанти 

тексту оригіналу, які вважаються критерієм еквівалентності перекладу. 

Ключові слова: стратегії перекладу, тактики перекладу, етапи стратегії 

перекладу, економічні тексти, якість перекладу. 

Економічний дискурс – це явище, з яким суспільство стикається кожного 

дня. Економічні проблеми, події та процеси пронизують повсякденне життя і 

всебічно впливають на нього. Світ стає все більш глобалізованим, в якому 

англійська мова як засіб міжнародного спілкування активно проникає у 

фінансово-економічну сферу всіх країн світу, зокрема й України.  Тому 

дослідження питань економічного дискурсу, стратегії і тактики адекватного 

перекладу знаходиться у центрі уваги вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. 
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Перекладознавство вступило в Україні у період бурхливого розвитку, одним 

з важливих напрямів якого є визначення теоретичного змісту й дослідження 

взаємодії, взаємозв’язків і взаємозалежності категорій стратегії і тактики 

перекладу. Поняття «перекладацька стратегія» зустрічається досить часто, втім 

серед науковців немає однозначної думки щодо визначення його сутності. Те ж 

саме можна віднести й до розуміння тактики перекладу, відносно якої також 

серед науковців немає єдності. 

Проблемам визначення перекладацьких стратегій, тактик і операцій в різних 

мовних парах було присвячено чимало праць відомих зарубіжних і вітчизняних 

учених, як-от: І. С. Алексєєва, В. С. Виноградов, В. М. Ілюхін, Т. М. Корольова, 

Н. С. Ольховська [7], В. В. Сдобніков [9], Л. М. Черноватий [10], A. Chesterman, 

L. Venuti та інші. Праці вітчизняних науковців, зокрема, Т.П. Андрієнко[1],                

В. О. Вуколової [2], М. П. Головіна, Т. А. Кравцової, О. М. Муравйової,                

О. В. Обозної, Л.В. Савицької [8] та інших можуть слугувати науково-

інформаційною базою дослідження проблем тактики і стратегії перекладу. 

Водночас тактико-операційний конструкт відтворення семантики англомовного 

академічного дискурсу українською мовою не був предметом дослідження 

вітчизняних науковців, що робить обрану тему дослідження актуальною. 

Мета статті полягає в узагальненні наукових підходів до визначення 

теоретичного змісту й практичного значення стратегії і тактики перекладу 

сучасних економічних текстів. 

Розглянемо підходи науковців до визначення понятть «перекладацька 

стратегія» і «тактика перекладу». Необхідно зауважити, що терміни «стратегія 

перекладача», «перекладацька стратегія»  в різних наукових джерелах 

розглядаються як синонімічні. Н. К. Гарбовський, В. Н. Комісаров, Х. Крінгс,                

Н. Н. Нелюбін, В. Ф. Перетокін, В. В. Сдобніков, А. Д. Швейцер та ін. намагалися 

зробити спроби потлумачити поняття «стратегія перекладу».  

Андрієнко Т.П. визначає стратегію перекладу як «когнітивний регулятив 

перекладацького дискурсу, ментальну програму діяльності перекладача з 

пересотворення концепту оригіналу, яку перекладач формує внаслідок вибору 

одного з можливих варіантів уявного (умоглядного) образу цільового тексту»              

[1, с.58] 
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Л. М. Черноватий виокремлює стратегічну компетенцію як складову 

фахової компетентності перекладача, до складу робочої моделі якої включено 

п’ять компетенцій: білінгвальну, екстралінгвістичну, перекладацьку, 

особистісну та стратегічну. Стратегічну компетенцію автор асоціює з 

надкомпетенцією, тобто інтегрованим умінням перекладати, що ґрунтується на 

координації решти компетенцій у процесі здійснення перекладацької діяльності 

[10].  

А. Д. Швейцер розуміє перекладацьку стратегію як програму 

перекладацьких дій; метод виконання перекладацького завдання, що полягає в 

адекватній передачі комунікативної інтенції відправника з однієї мови іншою 

мовою з урахуванням культурологічних та особистісних особливостей оратора, 

базового рівня, мовної надкатегорії і підкатегорії [11]. 

 В. В. Сдобніков погоджується із А. Д. Швейцером стосовно змісту 

досліджуваного феномена і корелює перекладацьку стратегію з програмою 

здійснення перекладацької діяльності, що формується на основі загального 

підходу перекладача до виконання перекладу в умовах певної комунікативної 

ситуації двомовної комунікації, що визначається специфічними особливостями 

цієї ситуації й метою перекладу, а також детермінує характер професійної 

поведінки перекладача в рамках певної комунікативної ситуації [9; 11]. 

В.В. Cдобніков  взаємопов’язує  поняття «перекладацька стратегія», 

«перекладацька тактика» і «операція перекладу» наступним чином: “тактика 

перекладу — це систематизований набір операцій перекладу, що виконуються 

для реалізації обраної стратегії перекладу і для досягнення мети перекладу; 

операція перекладу — це будь-яка дія перекладача в процесі створення тексту 

перекладу» [9]. 

І.В. Войнич розуміє перекладацьку стратегію як «спільний план дій 

перекладача», обумовлений комплексом його принципових установок, 

спрямованих на досягнення цілей, які свідомо чи несвідомо ставить перед собою 

перекладач [5, с.149]. В.М. Ілюхін стратегію перекладу розглядає з позицій 

комунікативно-прагматичного підходу: «стратегія – метод виконання 
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перекладацького завдання, що полягає в адекватній передачі з іноземної мови на 

мову перекладу комунікативної інтенції відправника, з урахуванням 

культурологічних та особистісних особливостей оратора, базового рівня, мовної 

над категорії та підкатегорії» [5, с.149]. 

На думку О.А Михайленко, на вибір стратегії перекладу впливають такі 

чинники: мета перекладу, тип тексту, що перекладається, характер 

передбачуваного рецептора перекладу. З огляду на те, що предметом нашого 

дослідження є переклад економічних текстів, їх особливості (інформативність, 

відсутність емоційного забарвлення, чіткість, логічна побудова) впливають на 

вибір перекладацьких стратегій. 

Т.В. Пастерик виділяє три групи перекладацьких стратегій:  конативні, 

особистісні і когнітивно-лінгвістичні (табл.1) 

Таблиця 1 – Характеристика груп перекладацьких стратегій* 

 

Зміст перекладацьких стратегій 

конативні особистісні когнітивно-

лінгвістичні 

виражають 

спрямованість на адресата 

взаємодії з урахуванням 

змісту та функцій 

спілкування і спрямовані на 

визначення смислового 

наповнення вихідного тексту 

та здійснення впливу на 

читачів тексту 

перекладу,задуманого 

автором оригіналу 

закономірності 

когнітивної обробки 

інформації 

(приймання, 

інтерпретація та 

породження), які 

визначаються рисами 

характеру 

перекладача 

ґрунтуються на 

лінгвістичних та 

текстових знаннях 

перекладача: знання 

про когнітивну, 

емоційну, естетичну 

інформацію та 

особливості її 

вербалізації 

* укладено автором за матеріалами [5] 
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За висновками Ольховської Н.С., існує кілька класифікацій стратегій 

перекладу, а саме: стратегія очуження та стратегія одомашнення; стратегія 

вияснення жанрово-стильової приналежності тексту, стратегія визначення 

домінантної насиченості, стратегія можливого прогнозування, стратегія спроб та 

помилок, стратегія компресії/декомпресії, стратегія компенсуючих модифікацій, 

стратегія передачі світосприйняття, стратегія дослівного перекладу; 

класифікація стратегій перекладу за принципами перекладу: стратегія за 

принципом перекладу того, що зрозуміло перекладачеві, перекладацька стратегія 

«переклад змісту, а не букви оригіналу», стратегія максимального відтворення 

змісту оригіналу, стратегія домінування значення цілого на значенням окремих 

частин [7]. 

Для перекладу економічних текстів, на нашу думку, найбільш адекватними 

мають бути конативні перекладацькі стратегії, спрямовані на визначення 

смислового наповнення вихідного тексту. Економічний текст як особливий 

текстовий жанр в обох мовах може бути представлений різного роду 

повідомленнями, частіше інформативного характеру, але може бути написаним 

і в публіцистичному руслі, коли треба дати оцінку певним подіям ділового життя. 

Всі тексти, присвячені економічним питанням,  спрямовані переважно на 

спеціалістів з економіки або на читачів широкого загалу, які глибоко цікавляться 

економічними процесами. Для економічних  статей, окрім логічності викладу 

матеріалу, характерне вживання оцінної лексики, експресивних засобів, 

образних висловів, розмовних елементів, алюзій та цитат, евфемізмів. В них 

бачимо значну кількість цифрових даних, власних імен та назв, термінів, 

скорочень та абревіатур, атрибутивних груп, спеціальних кліше, абстрактної 

лексики, неологізмів. Все це впливає на стратегії і тактики перекладу текстів 

економічного характеру. 

Щодо виділення етапів стратегії перекладу існують різні підходи. Так, І.С. 

Алєксєєва виділяє три етапи стратегії перекладу. Узагальнення їх змісту 

представлено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Етапи стратегії перекладу за І.С. Алєксєєвою* 

Етапи стратегії перекладу 

1 етап 2 етап 3 етап 

Передперекладацький 

аналіз тексту 

Аналітичний 

варіативний пошук 

Аналіз 

результатів 

перекладу 

зібрання зовнішніх даних 

про текст; визначення джерела і 

реципієнта; склад інформації та 

її насиченість; комунікативне 

завдання, жанр мовлення 

створення 

тексту перекладу 

визначення 

адекватності і 

точності перекладу 

* укладено автором за матеріалами [5] 

Існують й інші підходи. Так, Ніколаєва Т.М. наводить і творчо розвиває 

бачення Е.Г Поломских та В.В. Барсукової, які виділяють чотири етапи стратегії 

(табл.3), додавши до вже розглянутих нами етапів ще один - етап планування й 

прогнозування [6]. Ніколаєва Т.М. зазначає, що «на цьому етапі роль 

перекладача змінюється з отримувача повідомлення на відправника 

повідомлення мовою перекладу…прогнозований образ результату перекладу 

слугуватиме перекладачеві орієнтиром, який буде задавати траєкторію 

перекладацьких дій, міру обґрунтованого відступу від формальної близькості до 

оригіналу [6, с.114]. В контексті особливостей текстів економічного характеру 

запровадження етапу імовірнісного прогнозування результатів перекладу 

вбачається цілком логічним і доцільним. 
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Таблиця 3 - Етапи стратегії перекладу за Е.Г Поломских та  

В.В. Барсуковою* 

Етапи стратегії перекладу 

1 етап 2 етап 3 етап 4 етап 

Орієнтаційно-

аналітичний 

Планування 

перекладацької 

діяльності 

Операційний Контролю та 

оцінки 

знайомство з 

оригіналом, його 

прочитання і 

розуміння, його 

змістовний і 

лінгвістичний 

аналіз, збір 

зовнішніх даних 

про текст 

планування 

та імовірнісне 

прогнозування 

результатів 

перекладу 

безпосереднє 

здійснення 

перекладу 

редагування 

перекладу і його 

прагматична 

адаптація до умов 

існування в 

культурі, яка 

приймає 

* укладено автором за матеріалами [6] 

Проведений аналіз наукових джерел щодо змісту перекладацьких стратегій 

дає можливість сформулювати узагальнене визначення цієї категорії й 

інтерпретувати перекладацьку стратегію як шлях досягнення певних 

перекладацьких цілей, які ставить перед собою перекладач. Стратегію перекладу 

можна розглядати як процесуальне явище, яке містить у собі етапи та способи 

діяльності перекладача у вирішенні конкретних завдань перекладу для 

досягнення основної мети – створення тексту оригіналу, який зберігає 

функціональні домінанти тексту оригіналу, які вважаються критерієм 

еквівалентності перекладу. 

Важливими елементами перекладацької стратегії є способи, методи та 

прийоми перекладу, які в сукупності становлять тактику перекладу. В.В. 

Cдобніков інтерпретує поняття тактики таким чином: «тактика перекладу - це 

систематизований набір операцій перекладу, що виконуються для реалізації 

обраної стратегії перекладу і для досягнення мети перекладу; операція перекладу 

- це будь-яка дія перекладача в процесі створення тексту перекладу» [9]. 
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Більшість дослідників серед тактик виокремлює наступні тактики, 

представлені в таблиці 4. 

Таблиця 4 – Характеристика тактик перекладу 

Тактики перекладу 

тактика 

передачі 

когнітивної 

інформації  

 

тактика 

лінгво-

культурної 

адаптації 

тексту  

 

тактика 

стиліс-

тичної 

адаптації 

тексту  

 

тактик

а 

коректного 

оформлення 

інформації  

 

тактика 

відтворення 

формально-

структурних 

характерис-

тик тексту  

реалізуєтьс

я через операції 

міжмовних і 

перекладацьких 

відповідників, 

опущення 

комунікативно 

нерелевантної 

інформації, 

пояснення у 

тексті перекладу 

актуалізу

ється 

засобами 

транспозиції з 

поясненням в 

тексті 

наближеного 

перекладу й 

описового 

перекладу 

характе

ри-зується 

використан-

ням 

міжмовних і 

перекла-

дацьких 

відповідност

ей і прийому 

компенсації 

відпові

дає норма-

тивним 

вимогам 

мови 

перекладу 

асоціюєт

ься з 

композиційн

им фреймом 

репрезентації 

тексту 

академічного 

листа 

* укладено автором на основі опрацювання літературних джерел 

Таким чином, опрацювання наявних літературних джерел дає можливість 

зробити висновок, що стратегія перекладача сучасних економічних текстів 

насамперед залежить від визначення мети перекладу й умов його виконання. При 

цьому у перекладача повинно бути чітке уявлення для чого і для кого він 

перекладає, яке завдання буде виконувати створюваний ним текст. Якість 

перекладу економічного тексту обумовлюється ступенем смислової близькості 

перекладу оригіналу. 
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У статті проведено аналітичний огляд дискусійного питання реалізації 

мовленнєвого впливу у медійному англомовному дискурсі. Було розглянуто 

питання дефініції маніпуляції, визначено основні її види, а також наведено 

приклади її використання у медіатекстах на основі виступів TEDTalks. 

Ключові слова: маніпуляція, мовленнєвий вплив, дискурс, медіатекст, 

медіадискурс, теорія комунікативного впливу. 

Постановка проблеми. Питання впливу на свідомість громадськості вивчали 

науковці протягом багатьох століть, проте у XXI-столітті ця тема набуває 

нагального розгляду. Наш вік характеризується формуванням єдиного 

інформаційного простору, конгломерацією багатьох медіапотоків, що означає 

одне – інформація проникає у всі типи інституціональної та повсякденної 

комунікації. Саме тому представники різних сфер суспільства мають на меті 

впливати на свою цільову аудиторію, змінюючи їх свідомість, думки та погляди.  

Постановка завдання. Метою є критичний аналіз видів та способів реалізації 

мовленнєвого впливу на реципієнтів у сучасному масмедійному дискурсі на 

основі виступів TEDTalks. Для досягнення мети нам потрібно виконати такі 

завдання:  

1. Дати означення поняттям «маніпуляція», «мовленнєвий вплив». 

2. Розглянути та диференціювати види засобів впливу у медіатекстах 

3. Навести приклади маніпулятивних актів у сучасному медійному 

просторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стаття виконувалась на 

теоретичних працях таких науковців як Сотников А.В., Моль А., Скребнев Ю.М., 

Стернін І.А., Доценко Е.Л., Кара-Мурза С., Баскова Ю.С.. 
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Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день не можливо оцінити 

реальні масштаби впливу, який здійснюється на медіа-арені. А.В. Сотников у 

своїй праці відмітив, що тексти засобів масової інформації становлять матрицю 

масової культури 21 століття [6, с. 171]. Вони формують ціннісні та смислові 

установки, культурний рівень, контролюють масову свідомість суспільства.                

А. Моль зазначає: "Вони фактично контролюють всю нашу культуру, 

пропустивши її через свої фільтри, виділяють окремі елементи із загальної маси 

культурних явищ і надають їм особисту вагомість, підвищують цінність однієї 

ідеї, обезцінюючи іншу, поляризують таким чином все поле культури." [4, с. 66].  

Свій вплив медіа-тексти транслюють через різні канали комунікації. Серед них 

одним із найпоширеніших є TED – некомерційна організація, що заснована у 

США та відома своїми короткими (до 18 хвилин) лекціями. Конференція має на 

меті розповсюдження ідей, що змінюють світ, саме тому спікери не можуть 

обійтись без вербальних та невербальних засобів впливу на аудиторію, аби 

донести та довести свою думку. Далі ми розглянемо один із найбільш 

розповсюджених – маніпулювання.  

Для початку наведемо дефініцію терміну. Маніпуляція – це вид 

психологічного впливу, що  спрямовує  реципієнта до зміни його поглядів, 

бажань, поведінки, думок тощо. Доволі часто вживається у негативному 

контексті, тому що, як правило, маніпуляція є імпліцитною, тобто, чинить 

прихований вплив заради власної вигоди. Лінгвістична маніпуляція у широкому 

розумінні - це будь -яка словесна взаємодія, що розглядається з точки зору її 

мотивації та реалізується суб’єктом (оратором) та об’єктом (слухачем) 

спілкування. 

Маніпулювання у ЗМІ може відбуватись різними способами - 

фактологічними (підтасовування фактів), сенсаційністю, підміною понять, 

стереотипізацією, хибною аргументацією, термінованістю інформації, 

емоційною упередженістю та використанням чистого фейку [2, с. 109],                 

[3, с. 274-278]. Проте на нашу думку, а також на думку таких вчених як, 

наприклад, А. Cтельмашова та Л. Чік, мовленнєва маніпуляція є більш 

завуальованою, непомітною та результативною.  
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Мовленнєві засоби впливу включають в себе мовні структури, які чинять 

визначену дію на усі компоненти комунікації – на адресанта, на повідомлення та 

на адресата. Тобто, маючи мету та деякі лінгвістичні засоби, автор змінює думку 

та емоцію адресата, регулює інтелектуальну діяльність співрозмовника. Про це 

нам повідомляє теорія комунікативного впливу, яка тісно пов’язується з 

безліччю наук - психологією, когнітологією, дискурсологією, соціологією тощо.  

Й.Стернін розглядає три частини теорії мовленнєвого впливу: риторику як 

наука про ефективну публічну промову; вплив у міжособистісному (в тому числі 

діловому) спілкуванні та в умовах масової комунікації (у рекламі, засобах 

масової інформації тощо) [7, с. 4].  

У даній теорії однозначної типології способів та методів мовленнєвого 

впливу не існує через різні критерії їх вивчення та різні підходи – за типом 

мовленнєвих дій, за перлокутивною реакцією, за зміною психічного стану 

адресата. 

Активне використання певних граматичних форм та синтаксичних 

конструкцій не створює специфічної “маніпулятивної граматики”, оскільки ті ж 

мовні засоби використовуються для виконання інших функцій. Водночас розгляд 

мовних засобів, характерних для маніпулятивних текстів, важливий для 

виявлення факту маніпуляції. Дискурс стає маніпулятивним не завдяки 

використанню певних лексичних або граматичних одиниць, а, насамперед, через 

асоціацію з намірами оратора,, умовами спілкування (соціальний контекст). 

Мова пропонує ораторам цілий арсенал засобів для реалізації маніпулятивних 

цілей. 

На даному етапі розвитку лінгвістичної науки можна виділити п’ять 

основних мовленнєвих засобів маніпуляції: на фонетичному (алітерація, 

асонанс, стилістичні варіанти фонем), на морфологічному (категорія способу, 

роду, числа частин мови), на лексичному (використання емоційно-експресивної 

лексики, стилістично забарвлених слів), на синтаксичному (неповні та еліптичні 

речення, інверсія, складні синтаксичні конструкції) та на семасіологічному 

(тропи і фігури мови) рівнях [5, с.88-156].  
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Наступні засоби маніпуляції наведено разом з актуальними прикладами їх 

використання у промовах учасників конференції TedTalks. 

До засобів мовного маніпулювання лінгвісти відносять тактику звернення 

до експертної думки, що має на увазі посилання в тексті на спеціаліста або 

експерта, що сприяє ефекту присутності, таким чином підвищуючи 

авторитетність сказаної чи написаної інформації. Таким чином автор направляє 

повідомлення у потрібне русло для досягнення власної маніпулятивної цілі. 

«Climate change is becoming something we can taste. This is a kitchen-table issue 

in the literal sense. The International Panel on Climate Change has predicted that by 

mid-century the world may reach a threshold of global warming beyond which current 

agricultural practices can no longer support large human civilizations. The USDA 

scientist Jerry Hatfield put it to me this way: the single biggest threat of climate change 

is the collapse of food systems.» [13, 02:23] 

Одним із популярних прийомів є використання відкритих запитань. Часто 

вони зустрічаються в заголовках. Незавершена думка краще запам’ятовується, а 

«з’єднуючись» із певною інформацією, задане запитання буде довершувати її. 

«So what do you think, what direction do we take? Do we allow antimicrobial 

resistance to become our biggest killer, at huge financial and a special personal cost? 

Or do we, besides reducing human antibiotic consumption, truly start embracing 

antibiotic-free animal production? For me, the choice is very obvious.»  [9, 01:30] 

«Can we call it a "world map" if it's missing a billion people?» [8] 

Іноді маніпуляція заключається у використанні певних непідтверджених 

статистичних або числових даних, які не можуть бути перевірено чи 

обгрунтовано. 

«America has recently awakened to a steady drumbeat of unarmed black men 

being shot by the police. What is even a bigger story is that every seven minutes, a 

black person dies prematurely in the United States. That is over 200 black people die 

every single day who would not die if the health of blacks and whites were equal.»                

[12, 01:30] 
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Ще один вид маніпуляції, який змушує сприймати певну інформацію як 

аксіому – це повторення. Саме таким психолінгвістичним прийомом адресант 

впливає на підсвідомі механізми, спонукаючи повірити у пропаганду та змінити 

його бачення ситуації чи проблеми. 

«Now religions start from a very different place indeed. All religions, all major 

religions, at various points call us children. And like children, they believe that we are 

in severe need of assistance. We're only just holding it together. Perhaps this is just me, 

maybe you. But anyway, we're only just holding it together. And we need help. Of 

course, we need help. And so we need guidance and we need didactic learning.»                 

[11, 04:48] 

Сучасні медіатексти не обходяться і без метафор, які створюючи певний 

художній образ, дають змогу реципієнту відчути значимість тієї чи іншої думки. 

Такий засіб виразності активно використовують для впливу на асоціативне 

мислення. 

 «What coronavirus means for the global economy?... 

CH: Ray, how bad is it, how worried should we be?   

RD: Well, I think you could look at this like a tsunami that's hit -- the virus itself 

and the social distancing. And then what are the consequences in terms of the 

wreckage, when you look at it? And I think you have to think of that as incomes and 

balance sheets, you know? So it was a tremendous income hit.» [10, 00:22] 

І, звичайно, одним з найяскравіших засобів маніпуляції є антитеза — 

багатий на емоційно-експресивну тональність мовний засіб. 

«But 106 is just not enough to make it powerful, to validate it. So we were waiting 

for more data to release that. and the data has still not come. We are still waiting, 

tweaking away, in silos rather than working together. And this just -- we can't accept 

that. Right? You, all of you, cannot accept that. It's our lives on the line. And in fact, 

actually, many lives were lost, many health-care workers, including beloved colleagues 

of mine, five colleagues: Mbalu Fonnie, Alex Moigboi, Dr. Humarr Khan, Alice 

Kovoma and Mohamed Fullah. These are just five of many health-care workers at 

Kenema and beyond that died while the world waited and while we all worked, quietly 

and separately.» [14, 06:34] 
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Висновки. У статті було розглянуто термін «маніпуляція», визначено 

основні її характерні риси, проведена диференціація способів її відтворення, 

згадано теорію комунікативного впливу та підходи до вивчення мовленнєвого 

ввпливу, наведено приклади реального використання маніпуляції на основі 

текстів виступів ораторів TEDTalks. 

Список використаних джерел: 

1. Баскова Ю.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ: 

на материале русского и английского языков : автореф. дис.канд. филол. наук : 

10.02.19 . Краснодар, 2006. 162 с. 

2. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. 

М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. 344 с. 

3. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. ХХІ век. Москва: Алгоритм, 

2013. 432 с. 

4. Моль А. Соціодинаміка культури. Пер. з фр. Передм. Б. В. Бірюкова. 3-е 

вид. Москва: ЛКИ, 2008. 416 с. 

5. Скребнев Ю. М. Очерк теории стилистики. Горький, 1975. 179 с. 

6. Сотников А.В. Маніпулятивний вплив в політичному дискурсі: тактики 

та стратегії. Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи: зб. 

наук. пр. Нац. акад. наук України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. 

мов Логос. Київ, 2017. С. 171-175. 

7. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж: Полиграф, 2001. 

252 с. 

8. TED 2020: Rebecca Firth: Can we call it a «world map» if it is missing a billion 

people? URL: 

https://www.ted.com/talks/rebecca_firth_can_we_call_it_a_world_map_if_it_s_missi

ng_a_billion_people?language=en 

9. TED@DuPont 2019: Leon Marchal: The urgent case for antibiotic-free 

animals. URL: 

https://www.ted.com/talks/leon_marchal_the_urgent_case_for_antibiotic_free_anima

ls?language=en 



155 

10. TEDConnects 2020: Ray Dalio: What coronavirus means for the global 

economy? URL: 

https://www.ted.com/talks/ray_dalio_what_coronavirus_means_for_the_global_econ

omy?language=en 

11. TEDGlobal 2011 Alain de Botton Atheism 2.0. URL: 

https://www.ted.com/talks/alain_de_botton_atheism_2_0 

12. TEDMed 2016: David R. Williams: How racism makes us sick. URL: 

https://www.ted.com/talks/david_r_williams_how_racism_makes_us_sick 

13. TEDSalon: Amanda Little: Climate change is becoming a problem you 

can taste. URL: 

https://www.ted.com/talks/amanda_little_climate_change_is_becoming_a_problem_

you_can_taste 

14. TEDWomen 2015: Pardis Sabeti: How we`ll fight the next deadly virus. 

URL: 

https://www.ted.com/talks/pardis_sabeti_how_we_ll_fight_the_next_deadly_virus 

 

УДК 881.111’42 

Олена Ющенко, 

здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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РЕКЛАМИ 

У сучасному суспільстві набувають поширення нові ефективні форми 

соціальної регуляції, що сприяють формуванню нових поглядів та інтересів. 

Саме такою ефективною формою є реклама, яка здатна впливати на визначення 

ієрархії культурних і соціальних цінностей членів соціуму і останнім часом стає 

важливим елементом суспільного життя розвиненого світу,входить до переліку 

найважливіших видів комунікації. 

Першочерговим завдання реклами, поряд з інформуванням аудиторії, є 

вплив на адресата з метою спонукання до придбання предмету рекламування. 
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Поняття впливу є неоднозначним, але якщо йдеться про взаємодію між 

соціальними суб’єктами, мається на увазі, перш за все, вплив психологічний. 

Реклама намагається спочатку створити умови для усвідомлення покупцем 

рекламного звернення, здійснення ним покупки та забезпечення не 

одноразового, а сталого процесу купівлі. Тому реклама – це єдиний елемент 

маркетингу, який починається з намагання зрозуміти споживача, його запити й 

потреби. Рекламу розуміють нині як спеціальну форму комунікації,спрямовану 

на спонукання людей до певної, підпорядкованої цілям маркетингу поведінки. 

Рекламний текст є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та 

зарубіжних мовознавців. Так, психологічну ефективність реклами вивчали               

Н. Бутенко, С. Кара-Мурза, Ю. Миронов, В. Нечипоренко, Б. Обритько та ін. 

Загальну характеристику її семантико-стилістичних особливостей викладено в 

працях М. Антонової, Ю. Пирогової, Н. Романовської. Прагмалінгвістичний 

аспект рекламних текстів висвітлено в роботах Л. Антонової, І. Біляк, В. Зірки та 

ін. Категорію оцінки та її вираження досліджували Л. Киричук,                 

М. Кравченко, Л. Летюча, С. Романюк, У. Соловій, С. Ткаченко, О. Федоренко 

та ін. 

Основою комунікації є реципієнт, тобто той, хто сприймає інформацію 

(рекламне звернення). Виробник змушений вдаватися до нових засобів впливу 

на потенційного покупця в рекламі. Як зазначає В. Нечипоренко, емоційний 

вплив рекламного повідомлення може мати маніпулятивний і неманіпулятивний 

характер [6, с. 62]. Під маніпулюванням розуміється «програмування думок і 

прагнень мас, їх настроїв і навіть психічного стану з метою забезпечити таку 

їхню поведінку, яка потрібна тим, хто володіє засобами маніпуляції» [4, с. 12]. 

Маніпулювання актуальне сьогодні як ніколи, оскільки конфлікт між інтересами 

рекламодавця-маніпулятора (нав’язати своє) і споживача (купити краще) 

загострюється внаслідок конкурентної боротьби. Маніпуляція ж за природою 

своєю покликана згладжувати цей конфлікт, створюючи ілюзію самостійності 

ухвалення рішення реципієнтом. У зв’язку з цим питання впливу,маніпуляції на 

лінгвальному рівні набувають особливого значення [1, с. 58]. 
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Ефективність маніпулювання з боку комунікатора досягається за умови 

дотримання деяких принципів, як-от: послідовність впливу, автоматизм 

принципу взаємного обміну; принцип суспільного (колективного) доказу (усі так 

думають, усі так говорять, усі так роблять); принцип публічного свідоцтва; 

принцип когнітивної підтримки раніше висловлених тез (політики постійно 

замовляють у пресі та на телебаченні «рейтинги популярності» і пропонують 

«результати опитувань громадської думки», що формують ставлення електорату 

до себе або партії); тиск авторитету [2, с. 23]. 

Особливо наявна маніпуляція в рекламі, адже реклама – найбільш дієвий 

спосіб модифікувати поведінку споживача, привернути його увагу до товарів чи 

послуг, створити позитивний образ підприємства, установи, показати їх 

значущість та користь; здійснюється маніпуляція завдяки мовному впливу[3, с. 

7]. І.Стернін вважає, що мовне маніпулювання – це відбір і використання засобів 

мови задля прихованої дії на адресата, тобто певний мовленнєвий вплив. У 

сучасній літературі термін «маніпулювання» вживається на позначення вміння 

керувати поведінкою людини за допомогою цілеспрямованого впливу на 

суспільну психологію, свідомість та інстинкти    людини; ідеологічна дія для змін 

поведінки людей їх життєвих позицій [3, с. 11]. 

Мовне маніпулювання здійснюється шляхом свідомого цілеспрямованого 

використання тих чи тих особливостей побудови і застосування мовних висловів 

задля впливу на споживача. Рекламний текст розуміємо як закінчений 

мовленнєвий витвір з визначеною формальною і змістовою структурою, який 

виступає як комунікативне повідомлення, що має прагматичну настанову 

передати адекватний задум автора, інформацію про предмет реклами з кінцевою 

метою спонукати адресата до активної дії – придбати цей товар. 

Маніпуляції, «осідаючи» в пам’яті в ділянках кори головного мозку, що 

відповідають    за   мовленнєву   діяльність   людини,    поступово   починають 

«самовідтворюватися». Саме на це розраховані маніпулятивні прийоми в 

рекламі: товар має бути куплений не один, а багато разів. Споживач повинен 

«звикнути», що його треба купувати [5, с. 63]. 
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У рекламних текстах найчастіше використовуються такі прийоми 

маніпуляції: 

виділення курсивом, шрифтом, підкреслення певних слів, букв, складів, 

морфем. Виділені букви, склади й т. ін., що прочитуються в загальному 

контексті, «западають» у голову читача з його волі. Аби надати більшої 

спонукальної сили, часто використовуються: за, прав тощо; 

відкриті запитання, що привертають увагу внаслідок своєї незавершеності. 

«Зчіплюючись» із певною інформацією, передбачуване запитання буде 

актуалізувати її. Запитання безпосередньо стосуються сенсу існування людини і 

дуже часто зустрічаються саме в такому вигляді: Бути чи не бути?; Як жити?; Що 

робити?. Використання їх в екзистенціальному значенні підсилює 

маніпулятивний вплив, бо вони апелюють до глибинних шарів колективного 

несвідомого; 

посилання на авторитети (сам сказав), якими, залежно від категорії 

респондентів, можуть виступати естрадні артисти, простий обиватель (добре 

поінформований громадянин), референтна група (усі, гарні господарки, 

просунута молодь та ін.); 

розмивання понять. Для цього використовуються слова, які мають 

непрозору внутрішню форму або кілька змістів (справедливість, демократія, 

цивільне суспільство, ринкова економіка, свобода слова та інші, особливо ті, що 

недавно з’явилися в лексиконі). Вони багатозначні, можуть трактуватися по-

різному в різних культурах, що дає можливість «гратися» словами. Для більшої 

успішності при цьому виключаються слова, що вкоренилися в суспільну 

свідомість; 

підміна імені та предмета. Цей прийом полягає в приховуванні справжнього 

імені чи заміні його іншим, часто протилежним; прийом поширений насамперед 

у політичних дебатах і політичній рекламі. У результаті його використання 

спостерігач втрачає нитку міркувань, а далі йому нав’язують потрібний 

маніпулятору умовивід; 
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використання слів незабаром, терміново, які, здебільшого, за рахунок 

нагнітання обстановки створюють умови для маніпулювання, їх досить часто 

можна зустріти в рекламній продукції разом з цифрами: Розпродаж. Ціни 

знижені на 50 % [7, с. 121]. 

Підґрунтям маніпуляції в рекламі є психічний процес прийняття рішення 

реципієнтом. Вплив на цей процес здійснюється за допомогою різних методик. 

Можна виділити такі технології: психологічні прийоми; логіки побудови 

рекламного повідомлення, форми подання статистичних даних, посилання на 

авторитети, використання образів людей, тварин тощо. Для цього компанії 

використовують різні засоби просування, що є найважливішою складовою 

комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на 

споживача. 

Головна умова успішної маніпуляції полягає в тому, що в більшості 

випадків люди не бажають витрачати ні розумових сил, ні часу на те, щоб просто 

засумніватися в повідомленнях, адже пасивно зануритися в потік інформації 

набагато легше, ніж критично сприймати кожен сигнал. 

Мовним називають маніпулювання, яке здійснюється шляхом свідомого 

цілеспрямованого використання тих чи тих особливостей побудови і 

застосування мовних висловів задля впливу на споживача. Автори рекламних 

текстів використовують безліч прийомів, аби споживач звернув увагу на 

продукт. Компаніям необхідно не тільки виробляти хороші, якісні товари, а й 

інформувати споживачів про їхні переваги, а також домагатися чіткого 

позиціонування своїх товарів у свідомості споживачів. Щоб новий продукт досяг  

успіху, його наділяють бажаними для споживачів параметрами, унікальністю, а 

споживачів забезпечують «потрібною» інформацію про його характеристики. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ 

У статті розглянуто критерії якості перекладу економічної термінології та 

окреслено основні прийоми перекладу економічних термінів (дослівний переклад 

(калькування), транскрипція та транслітерація, семантичний еквівалент або 

функціональний аналог, експлікація, поєднання кількох прийомів перекладу, повне 

копіювання). Зроблено висновок, що без глибокого знання економічних явищ, 

забезпечити якість перекладу  економічних текстів неможливо. 

Ключові слова: якість перекладу, економічна термінологія, прийоми перекладу, 

адекватність перекладу. 

Економічний переклад є пріоритетним в міжнародних валютних, 

фінансових та податкових справах В даний час існує високий попит на 

забезпечення якості в перекладі економічних текстів. Переклад економічної 

літератури вважається досить клопіткою справою, яка, крім значного обсягу 

робіт, вимагає професійних знань в тій чи іншій галузі. Переклад економічних 

текстів ускладнений наявністю безлічі абревіатур, запозичених слів, а також слів, 

які ще не знайшли аналогів в інших мовах. Крім цього, він вимагає граничної 

уважності до деталей і цифр. Для якісного перекладу таких текстів перекладач 

крім знання мови повинен добре розбиратися в тонкощах фінансово-економічної 

діяльності. Економічний переклад – переклад, який вимагає особливої 

відповідальності, уважності, а головне кваліфікації від перекладача, що в 

комплексі може забезпечити якість й адекватність перекладу.  
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Перекладаючи термінологічні одиниці економічної тематики з англійської 

мови українською, важливо враховувати їх лексичні та граматичні особливості. 

Актуальність даної теми обумовлена зростаючою потребою у вивченні 

термінології та способів її перекладу у текстах економічної тематики, оскільки 

економіка міцно увійшла практично в усі сфери діяльності.  

Особливості перекладу економічних термінів українською мовою 

розглядали: Н. Александрова, Л. Борисова, В. Даниленко, В. Карабан, Ф. Циткіна 

та інші. Особливого значення для нашого дослідження мають роботи О. 

Селіванової, Т. Кияк, Є. Мисуно, В. Слеповича, С. Польскої.  

Мета статті – розглянути особливості забезпечення якості перекладу 

економічних термінів з англійської мови українською, враховуючи особливості 

перекладу економічних термінів, характерні риси англійських наукових статей 

економічної спрямованості та прийоми перекладу термінів. 

Вищеозначена мета статті спонукає до визначення критеріїв адекватності 

перекладу, що гарантують коректне розуміння ступеня досягнення мети 

відправника інформації в мові перекладу. Пропонуємо такій критеріальний 

апарат: 

- адекватний (добрий переклад);  

 - задовільний переклад;  

- неадекватний (поганий переклад).  

Адекватний (добрий переклад): переклад, у якому відтворюється 

функціональна домінанта вихідного повідомлення відповідно до комунікативної 

інтенції відправника вихідного повідомлення; викликає адекватну реакцію 

одержувача цього повідомлення; наявність відповідного ступеня семантико-

структурної подібності перекладу вихідному тексту; лінгвістично-композиційна 

коректність оформлення тексту перекладу.  

Задовільний переклад: переклад, у якому частково відтворюється 

функціональна домінанта вихідного повідомлення відповідно до комунікативної 

інтенції відправника вихідного повідомлення; у більшості випадків викликає 

адекватну реакцію одержувача цього повідомлення; наявність відповідного 
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ступеня семантико-структурної подібності перекладу вихідному тексту; загальна 

лінгвістичнокомпозиційна коректність оформлення тексту перекладу (подекуди 

трапляються лексико-граматичні огріхи, порушується фрейм тексту, не всі 

реквізити зазначаються в тексті перекладу).  

Неадекватний (поганий переклад): перекладачем не декодовано зміст 

вихідного тексту, його призначення, комунікативну інтенцію автора; в силу 

мовної некомпетентності або незнання предмету мовлення перекладач допускає 

неточності, спотворення змісту, що призводить до передання інформації у 

викривленому виді; відсутність еквівалентності при зіставленні окремих 

сегментів (речень) текстів оригіналу і перекладу; наявність чисельних 

лінгвістичних огріхів і помилок в оформленні тексту перекладу, значних 

порушень фрейм тексту перекладу; нехтування реквізитами у тексті перекладу. 

Економічний переклад, який містить мінімальну помилку може призвести 

до неприємних наслідків, тому переклад економічних текстів вимагає від 

перекладача високої відповідальності, вміння концентрувати увагу, ретельності 

і акуратності в деталях. Головним завданням перекладу економічних термінів є 

підбір одиниць однієї мови, еквівалентних одиницям іншої мови з метою як 

найповнішої передачі сенсу; як найправильніше здійснити переклад явищ, 

наявних в економічних реаліях різних країн. Досягти правильно перекладу 

можна у разі виявлення еквівалентних українських термінів. Завдання перекладу 

ускладняється тим, що багато термінів з’явилися в українській мові досить 

нещодавно і явища, які вони позначають лише починають формуватися під 

впливом українських економічних реалій або відсутні зовсім. Тому абсолютно 

точного перекладу певного терміна інколи дати неможливо адже умови 

здійснення економічної діяльності різні у різних країнах. Тобто, без глибокого 

знання економічних явищ, забезпечити якість перекладу буде неможливо.  

У навчальному посібнику «Письмовий переклад спеціальних термінів» Є. 

Місуно наголошує на таких прийомах перекладу: дослівний переклад 

(калькування), транскрипція та транслітерація, семантичний еквівалент або 

функціональний аналог, експлікація, поєднання кількох прийомів перекладу, 

повне копіювання [3, c. 45–49], що подано в узагальненому вигляді в табл.1  
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Таблиця 1 – Прийоми перекладу економічних термінів* 

Прийоми перекладу 

Дослівний 

переклад 

(калькування) 

Транскри

пція та 

транслітерац

ія 

Семантичн

ий еквівалент 

або 

функціональний 

аналог 

Експлі

кація 

Повне 

копіювання 

переклад по 

частинах слова 

або 

словосполучення 

з подальшим 

з’єднанням 

частин 

передача 

англійського 

терміна 

українською 

шляхом 

відтворення 

за допомогою 

українських 

літер його 

звукового 

вигляду 

використа

ння існуючих 

українських 

слів, які 

повністю або 

частково 

відображають 

значення 

англійського 

терміна 

переда

ча значення 

слова 

шляхом 

його опису 

або 

пояснення 

при 

повному 

копіюванні 

англомовно

го 

словосполуч

ення термін 

передаєтьс

я 

латиницею 

* укладено автором на основі опрацювання [3; 6] 

Дослівний переклад (калькування) полягає «у перекладі по частинах слова 

або словосполучення з подальшим з’єднанням частин [3, c. 38]. Часто головна 

частина терміна може передаватися прикметником, також можлива зміна 

порядку компонентів [3, c. 45]. Наприклад: mortgage tax – іпотечний податок, 

income statement – звіт про доходи тощо. 

Транскрипція є «передача англійського терміна українською шляхом 

відтворення за допомогою українських літер його звукового вигляду (фонемного 

складу)», а транслітерація – «передача терміна за допомогою відтворення його 

графічної форми (літерного складу)» [3, c. 37]. Такі прийоми доречно 

використовувати при перекладі назв фірм та організацій. Наприклад: Special 

Systems Industry – Спешл Системз Індастрі.  
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Семантичний еквівалент або функціональний аналог – такий прийом 

перекладу, який передбачає «використання існуючих українських слів, які 

повністю або частково відображають значення англійського терміна» [3, c. 47]. 

Так наприклад, для словосполучення capital productivity в українській мові є 

термін фондовіддача. 

Якщо підібрати еквівалент українською мовою неможливо,  прийомом 

перекладу англійських термінів може бути експлікація або описовий переклад. 

Цей спосіб полягає у передачі значення слова шляхом його опису або пояснення. 

Словосполучення market auction можна перекласти за допомогою описового 

перекладу, як торгівля цінними паперами методом аукціону.  

У багатьох випадках можливе поєднання декількох прийомів перекладу 

одночасно. Наприклад, використання калькування та транслітерації або 

транскрипції; транскрипції та описового перекладу тощо. Прикладом є 

словосполучення quality control engineering – техніка контролю якості. При 

повному копіюванні англомовного словосполучення термін передається 

латиницею [3, c. 49].  

В англійській науковій літературі є велика кількість економічних термінів-

словосполучень. Компоненти таких термінів можуть бути різними частинами 

мови. Наприклад, loan account – рахунок позик, to make good the deficit – покрити 

дефіцит. Треба зауважити, що терміни словосполучення досить поширені в 

наукових статтях з економіки. Перекладаючи багатокомпонентні терміни 

необхідно встановити ключове слово та внутрішні смислові зв’язки [3, c. 49]. 

Перекладаючи термін immovable property gains tax, спочатку перекладаємо 

ключове слово tax – податок, потім gains – прибуток та immovable property – 

нерухоме майно. У підсумку отримуємо словосполучення податок на прибуток 

від нерухомого майна. 

Д.Фурт зазначає, що перекладаючи тексти, які містять економічну 

термінологію, необхідно врахувати контекст та користуватися тлумачним 

словником або довідковим джерелом, які можуть допомогти при проясненні 

значень терміна. Наприклад, слово rate позначає ставку в словосполученні 
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interest rate, але в словосполученні inflation rate вживається у значенні рівень. 

Необхідно також враховувати географічні та країнознавчі реалії, вміти 

правильно підбирати лексичну відповідність терміна або користуватися калькою 

в тому випадку, коли еквівалент в українській мові відсутній [6, c. 30]. 

Також необхідно зазначити, що в англійських наукових економічних 

статтях використовується велика кількість абревіатур. Виокремлюють: ініціальні 

абревіатури – альфабетізми – абревіатури, складені з перших літер слів, що 

входять в словосполучення (LLC – limited liability company – компанія з 

обмеженою відповідальністю); ініціальні абревіатури – акроніми – літерні 

абревіатури, які вимовляють по орфоепічних правилами, тобто як цілі слова 

(GAAP – Generally Accepted Accounting Principles – стандарти бухгалтерського 

обліку, що застосовуються в США та деяких інших країнах); складові 

абревіатури – абревіатури, утворені з поєднання початкових частин слів (Forex – 

Foreign Exchange – Міжнародний валютний ринок); абревіатури – усічення – 

абревіатури, утворені шляхом усічення складних слів (bal. – Balance – баланс, 

сальдо, рахунок в банку, зводити (закривати) рахунки); омоакроніми – акроніми, 

що мають повний або подібний смисловий корелят в англійській мові, тобто 

акроніми по своїй фонетичній структурі збігаються з загальновживаними 

словами (PORTAL («портал») – Private Offerings, Resales and Trading through 

automated linkages – приватні пропозиції, перепродажу і торгівля через 

автоматичний зв’язок; абревіатури, які мають кілька значень (ABC – 1) activity 

based costing – калькуляція собівартості за видом діяльності; 2) Audit Bureau of 

Circulation – Бюро аудиту накладів, що збирають інформацію про друковану 

продукцію в США) [2, с. 27].  

При зіставленні англійських багатокомпонентних термінів та їх українських 

еквівалентів відзначаються розбіжності в лексичному значенні ядерних 

компонентів. Так, англійська мова широко використовує іменники широкої 

семантики як основу для утворення термінів, що не характерно для нашої 

термінології, тому лексичні розбіжності неминучі при передачі значення 

компонента item: термін non-distributableitems (статті, що не розподіляються) 

слід перекладати як нерозподілений прибуток. Або extraordinary items 

(надзвичайні статті) – надзвичайні прибутки і витрати.  
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Розбіжності в лексичному значенні неядерних компонентів 

багатокомпонентних термінів вихідній мові (ВМ) та мові перекладу (МП) також 

пояснюються різними традиціями номінації понять в ВМ та МП: 

- book value (досл.: книжкова вартість – вартість за бухгалтерським книгам) 

– балансова вартість; 

- cash in hand (досл.: грошові кошти в руці) – грошові кошти у касі. 

Порівняльний аналіз англійських та українських термінів фінансової 

звітності на формально-семантичному рівні показує, що розрізняється як їх 

морфо-синтаксична структура, так і їх лексичний склад. При цьому в більшості 

випадків терміни ВМ та МП характеризуються також різним числом компо-

нентів. Розбіжності, які виявляються при зіставленні ряду термінів ВМ та МП на 

формально-семантичному рівні, представлені трьома основними видами: 

а) розбіжності в морфо-синтаксичній структурі; 

б) розбіжності в лексичному складі; 

в) розбіжності в лексико-граматичній структурі термінів ВМ та МП. 

При перекладі багатокомпонентних термінів необхідно з'ясувати їх склад, 

визначити головне слово і порядок, відповідно до якого слід розкривати значення 

даного словосполучення: 

- Income statement account – рахунок прибутків і збитків; 

- Common stock capital accounts – рахунки обліку акціонерного капіталу по 

звичайним акціям; 

- Fully paied shares – повністю оплачені акції; 

- Employees profit sharing – участь робітників і службовців в прибутках; 

- Acceptance of documents for collection – прийняття документів на інкасо; 

- Rest of the world account – рахунок закордонних операцій. 

Аналіз англійських економічних статей дав можливість стверджувати, що 

на відміну від українських наукових статей економічної спрямованості, 

англомовні наукові статті характеризуються використанням більш експресивної 

та емоційно забарвленої мови. У статтях спостерігається присутність 

фразеології, гри слів, метонімії, метафор тощо. Прикладом є термін «white 
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sheets», який має значення регіонального випуску цінних паперів, що продаються 

на позабіржовому ринку, на «білих сторінках». Метафора «whitemail» буквально 

означає «біла кольчуга» – економічний механізм, розроблений проти поглинань, 

при якому вразлива компанія продає велику кількість своїх акцій дружній 

компанії за ціною нижче ринкової. Метафора «blue chip» («блакитні фішки») 

означає першокласні акції. Це акції найвідоміших компаній з швидко 

зростаючою прибутковістю, відмінним рівнем управління, наданням послуг та 

продукції. Походження цього терміна спричинено тим, що найдорожчі фішки у 

грі в покер – блакитні [1, с. 19–21].  

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що перекладаючи 

англійські терміни українською мовою, необхідно враховувати сферу їх 

застосування та контекст, а також смислові зв’язки між компонентами в 

термінах-словосполученнях. Якісний переклад економічних текстів і термінів 

вимагає, в першу чергу, відмінних знань перекладача тієї галузі науки або 

техніки, якої власне стосується переклад і, по-друге, розуміння змісту термінів 

англійською мовою і знання фахової термінології рідною мовою.  
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