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АНГЛОМОВНИЙ ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС  
ЯК СОЦІОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН  

СУЧАСНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ В ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ

Федоренко С.В., Станішевська Т.І.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

У статті розглядаються особливості англомовного публіцистичного дискурсу як соціокультурологічного феномену 
комунікативного простору в перекладацькому аспекті. Дослідження виконано на матеріалі 100 англомовних елементів 
публіцистичного дискурс. Було опрацьовано більше тисячі специфічних мовних одиниць (реалій та метафор), що до-
зволило провести аналіз перекладацьких засобів для передачі соціокультурологічної інформації. Актуальність теми 
визначається незаперечною роллю публіцистичного дискурсу у житті сучасної людини. Соціокультурні одиниці у 
публіцистичному дискурсі дають можливість пізнати культуру та соціальне життя будь-якої країни та народу.
Ключові слова: публіцистичний дискурс, соціокультурологічний феномен, реалії, метафора, перекладацькі засоби, 
прагматика, комунікативний аспект.

Постановка проблеми. Актуальність нашого 
дослідження визначається вибором в якості 

об'єкта дослідження англомовного публіцистичного 
дискурсу як соціокультурологічного лінгвістичного 
феномену сучасного комунікативного простору в 
перекладацькому аспекті. Публіцистичний дискурс 
постає специфічним явищем лінгвістики, що відо-
бражає соціокультурологічні особливості певного 
комунікативного просторо, репрезентує мовну кар-
тину світу певної культури та соціуму. Актуальність 
роботи також полягає у аналізі цього лінгвістичного 
феномену із застосуванням когнітивно-прагматич-
них підходів до аналізу способів та засобів перекла-
ду соціокультурологічних одиниць мови. Аналіз ре-
алій та метафор, що є потужними засобами впливу 
на суспільне мислення, потребують глибокого роз-
гляду та аналізу, так як маючи найбільш рухливу 
семантику та прагматичний вплив на реципієнта, 
представляють інтерес для перекладознавців уже 
довгий час. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публі-
цистичний дискурс розглядається багатьма вчени-
ми. Серед мовознавців та лінгвістів, що досліджу-
вали феномен реалій, Ф.С. Бацевич, Н.І. Кушина,  
Е.С. Кубрякова, М.Н. Лапшина, О.С. Черемська, 
Масло О.В., О.В. Раєвська, С.І. Влахов, Ю.Д. Апре-
сян, А.Н. Баранов, Е.Г. Беляївська, Е.М. Вольф,  
С. Флорін, Дж. Лайонз, Андреас Фішер, Л.С. Барху-
даров, В.І. Телія, Ч. Філлмор, Дж. Лакофф.

Останні дослідження публіцистичного дискурсу 
зосереджувались на дослідженню політичного ас-
пекту дискурсу. Наприклад, Шафнер К. та Баснет С.  
у 2010 розглядали політичний дискурс та засоби 
мас медіа, Гошилик Н.С. (2014) у своїй дисертації 
звернула увагу на лексичну репрезентацію часу в 
системі сучасної англійської мови та публіцистич-
ному дискурсі, Варех Н.В. досліджувала формуван-
ня етнокультурних стереотипів у якісній британ-
ській пресі: структурні, функціональні й змістовні 
особливості у своїй дисертації 2014 року. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Публіцистичний дискурс, як зазначе-
но вище, був розглянути та розглядається різними 
дослідниками та вченими з багатьох аспектів, проте 
ми вирішили звернути увагу саме на соціокультуро-
логічний феномен публіцистичного дискурсу, тобто, 
якими засобами публіцистичний дискурс передає 
прагматичну інформацію, «навчає» іншої культури, 
показує соціокультурні особливості. Особливо це 
нас цікавило з точки зору перекладацького аспек-
ту, так як англомовний дискурс представляє собою 
не лише сферу відтворення особливостей культури 
та життя соціуму англомовний народів. Публіцис-
тичний дискурс включає широкий спектр тематик 
та рубрик, що розповідають про різні культури та 
цивілізації, народи та держави, таким чином пере-

даючи соціокультурну інформацію представникам 
інших народів та культур. 

Мета статті. Метою статті є репрезентування 
результатів дослідження англомовного публіцис-
тичного дискурсу як соціокультурологічного лінг-
вістичного феномену сучасного комунікативного 
простору в перекладацькому аспекті. Головною ме-
тою нашої роботи було вивчення, аналіз, узагаль-
нення та систематизація соціокультурологічних 
мовних засобів у англомовному публіцистичному 
дискурсі як засобів створення та передачі мовної 
картини світу, виявлення прагматичних аспектів їх 
функціонування у публіцистичному дискурсі. 

Виклад основного матеріалу. В процесі аналізу 
англомовного публіцистичного дискурсу як соціо-
культурологічного лінгвістичного феномену сучас-
ного комунікативного простору в перекладацькому 
аспекті ми спершу розглянули поняття «дискурс» 
та проаналізували явище публіцистики та публі-
цистичного стилю, звернули увагу на особливості 
публіцистичного стилю, його жанрів та функцій. 
Серед найважливіших функцій публіцистичного 
дискурсу – інформаційна та впливова. Тому цей 
вид дискурсу є потужним засобом розповсюджен-
ня мовних картин світу народу чи етносу, поши-
рення особливостей певного соціуму та культури. 
Для цього використовується публіцистичний стиль, 
який належить до сфери засобів масової інформа-
ції. Лексика даного мовного жанру виключно багата 
і різноманітна. 

Актуальність нашого дослідження визначається 
вибором в якості об'єкта дослідження реалій та ме-
тафор як засобів відтворення соціокультурологічної 
інформації у публіцистичному дискурсі. Аналіз ре-
алій та метафор, що є потужними засобами впливу 
на суспільне мислення та способом репрезентації 
суспільно-політичного та куьтутрного життя лю-
дини та суспільства, потребують глибокого роз-
гляду та аналізу. Серед мовознавців та лінгвістів, 
що досліджували феномен реалій, Ф.С. Бацевич,  
Н.І. Кушина, Е.С. Кубрякова, М.Н. Лапшина,  
О.С. Черемська, Масло О.В., О.В. Раєвська, С.І. Вла-
хов, Ю.Д. Апресян, А.Н. Баранов, Е.Г. Беляївська, 
Е.М. Вольф, С.Флорін, Дж.Лайонз, Андреас Фішер, 
Л.С. Бархударов, В.І. Телія, Ч. Філлмор, Дж. Лакофф.

Різні перекладознавці по-різному тлумачать 
поняття «реалія». Розглянувши точки зору різних 
дослідників (Влахов, Флорін, Бархударов, Латише-
ва, Зорівчак та ін..) на дане поняття, ми виявили, 
що реалія – це особлива група слів, які називають 
концепти, тобто предмети матеріального побуту, 
поняття характерні для певної культури, або сус-
пільно-політичні особливості народу, нації, країни. 
Ці слова є носіями національного, місцевого або іс-
торичного колориту. Безліч суперечливих думок 
існує з питання класифікації реалій (зокрема, на 
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основі яких ознак слід поділяти на групи розгля-
даються мовні одиниці). Розглянувши дві найбільш 
детальні підходи до класифікації реалій мовознав-
ців Конецької В.П. [4] та Влахова С.І. і Флоріна С., 
ми звертаємось до класифікації останніх. У нашому 
дослідженні ми проводимо аналіз реалій за такими 
групами: географічні, етнографічні, суспільно-по-
літичні (до яких відносять і військові реалії). При 
цьому деякі реалії можуть одночасно належати до 
декількох груп (наприклад, назва організації, що 
містить географічний топонім, суспільно-політичні 
інколи поєднуються із етнографічними).

Нові погляди на явище метафори виявили, що 
вона грає велику роль в категоризації концептів. 
Наразі висловлюється думка, що метафоричне мис-
лення є у пропорційному зв'язку з образним мис-
ленням та творчістю, інтелектом та мисленнєвою 
діяльністю людини. Відповідно, для вченого аналіз 
метафоричних образів є також способом вивчення 
ментальних процесів та осягнення індивідуальної 
та групової самосвідомості людини. 

Спірним також є питання про виділення і роз-
межування безпосередньо способів перекладу реа-
лій, а також про правомірність і необхідність засто-
сування того чи іншого прийому.

Так як безеквівалента лексика, тобто реалії, уже 
довгий час є в фокусі аналізу стратегій перекладу 
як міжкультурної комунікації, різні вчені створили 
свої підходи до способів перекладу такої лексики. 
Зазвичай, виділяють основні чотири способи пере-
дачі реалій: транслітерація або транскрипція (повна 
або часткова), описовий переклад (утворення нового 
слова або словосполучення для означення відповід-
ного предмету на основі елементів та морфологіч-
них відносин, що вже реально існують в мові), ви-
користання синоніма або ж функціональна заміна 
та гіпонімічний, або узагальнено- приблизний пере-
клад. Влахов С. І. та Флорін С. класифікують спосо-
би перекладу реалій наступним чином: неологізми 
(калька та напівкалька; освоєння та семантичний 
неологізм); приблизний переклад; функціональний 
аналог; опис-тлумачення [1].

Метафора становить собою іншу трудність для 
перекладача, так як головне у ній – передати імп-
ліцитну інформацію, образність. Є.В., Казакова Т.О., 
Крупнов В.М. та інші мовознавці виділять декіль-
ка способів перекладу метафори, серед основних – 
повний переклад, додавання та опускання, заміна, 
структурне перетворення, описовий переклад і т.д. 

Незважаючи на багаторічну історію досліджень 
перекладу безеквівалентної лексики та метафор, 
перекладознавці зазначають, що не завжди вдаєть-
ся передати ідею, концепт, закладений у реалії чи 
метафорі, іншою мовою, так як ці лінгвістичні яви-
ща є соціокультуролонічними і залежать від мовної 
картини світу реципієнтів.
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Рис. 1. Процентне співвідношення реалій та метафор 
у текстах публіцистичного дискурсу

Джерело: розроблено авторами

Виконуючи аналіз соціокультуролоігічних оди-
ниць у текстах різних видань Сполучених Штатів 
Америки, Великобританії, України та Росії (The 

Times, New York Times, The Guardian, Express: 
Home of Daily and Sunday Express, Kyiv Post, The 
Moscow Times, The St.Petersburg Times, The Day, 
Voice of America, USATODAY etc.), ми спершу 
звернули увагу на ті специфічні мовні засоби, що 
містять соціокультурологічну інформацію. Після 
вибірки ми виявили, що серед соціокультурологіч-
них одиниць більше реалій, тобто лексичних оди-
ниць, що позначають певні властиві лише одному 
етносу, народу чи культурі явища, об'єкти, специ-
фічні назви тощо. 

Далі варто звернути увагу на тематику, пред-
ставлену у англомовному публіцистичному дис-
курсі і проаналізувати найбільші тематичні групи, 
серед яких «Політика», «Культура», «Здоров'я та 
спорт», «Подорожі», а також ми взяли до увагу 
тему «Україна». Для аналізу із кожної теми ми 
обирали 20 статей. Серед вищезазначених тем най-
більше соціокультурологічних одиниць виявилось у 
тематиці «Культура», «Політика» та «Україна». 

Аналіз способів перекладу реалій та метафор 
виявив, що найчастотнішим способом перекладу 
реалії є транскодування, так як серед реалій – ве-
лика кількість назв – як власних імен, так і назв на 
позначення географічних об'єктів, етнічних явищ, 
свят, страв, видів діяльності людини. Далі це каль-
кування та спосіб відтворення реалії шляхом копі-
ювання із тексту оригіналу, тобто збереження ре-
алії у її первинній формі. Такий спосіб перекладу 
інколи вимагає пояснення, щоб зберегти когнітив-
ний аспект реалії. 
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Рис. 2. Кількісно-дистрибутивний аналіз способів 
перекладу соціокультурологічних одиниць 

публіцистичного дискурсу
Джерело: розроблено авторами

Метафору ми спершу аналізували по головному 
елементу вираження, який може бути виражений 
будь-якою самостійною частиною мови. Ми зверну-
ли увагу в основному на іменник, дієслово чи при-
кметник. Найбільша кількість метафор іменникові. 
Зазвичай це метафори, у яких об'єкт – державна 
установа, країна, організація, що діють і поводять-
ся як люди, тобто антропоморфізуються. При пере-
кладі метафор засобами української мови найбіль-
шої популярності набули еквівалентний переклад 
та метод модуляції, таким чином у більшості випад-
ках зберігається прагматична функція метафори.

Висновки і пропозиції. Виконавши такий всес-
торонній аналіз, ми розглянули англомовний пу-
бліцистичний дискурс як соціокультурологічний 
лінгвістичний феномен сучасного комунікативно-
го простору в перекладацькому аспекті з точки 
зору наповненості такого виду дискурсу специ-
фічними мовними одиницями на позначення ре-
алій та особливостей мовної картини світу. Було 
виявлено, що так як публіцистичний дискурс роз-
криває найрізноманітніші тематики, таким чином 
даючи людям можливість пізнати культуру та 
життя інших народів. Враховуючи таку багато-
гранність публіцистичного дискурсу, певну його 
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мультинаціональність, ми можемо стверджувати, 
що англомовний публіцистичний дискурс та на-
явні у ньому соціокультурні одиниці належать до 
культур світу, а не лише до культур та народів 
англомовних країн.

Дана тема буде і надалі привертати увагу пе-
рекладознавців, тому що публіцистичний дискурс 

є потужним інструментом впливу на реципієнта 
та дієвим засобом передачі життя одного соціу-
му та культури іншому. Вивчення публіцистично-
го дискурсу як соціокультурологічного феномену 
комунікативного простору у перекладацькому ас-
пекті є актуальною та цікавою сферою наукових 
досліджень.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  
КАК СОЦИОКУЛЬТУРОЛОГИЧНИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  
СОВРЕМЕННОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности англоязычного публицистического дискурса как социокультурологичного 
феномена коммуникативного пространства в переводческом аспекте. Исследование выполнено на материале 100 
англоязычных элементов публицистического дискурса. Было обработано более тысячи специфических языковых 
единиц (реалий и метафор), что позволило провести анализ переводческих средств для передачи социокультуро-
логичной информации. Актуальность темы определяется неоспоримой ролью публицистического дискурса в жизни 
современного человека. Социокультурные единицы в публицистическом дискурсе дают возможность познать куль-
туру и жизнь любой страны и народа.
Ключевые слова: публицистический дискурс, социокультурологичний феномен, реалии, метафора, переводческие 
средства, прагматика, коммуникативный аспект.
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ENGLISH-SPEAKING JOURNALISTIC DISCOURSE  
AS A SOCIO-CULTOROLOGICAL LINGUISTIC PHENOMENON  
OF MODERN COMMUNICATIVE SPACE IN THE TRANSLATION ASPECT

Summary
The article reveals peculiarities of the English-speaking journalistic discourse as socio-culturological phenomenon of 
communicative space in the translation aspect. The study was performed on the material of 100 English-speaking elements 
of journalistic discourse. More than thousands of specific linguistic units (realities and metaphors) were analyzed; which 
allowed conducting deep analysis of the translation means for transmitting of socio-culturological information. Relevance 
of the topic is defined by the undisputed role of journalistic discourse in modern life. Social and cultural lexical units of 
journalistic discourse give the opportunity to learn the culture and social life of any country and the people.
Keywords: journalistic discourse, socio-culturological phenomenon, reality, metaphor, translation tools, pragmatics, 
communicative aspect.


