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Анотація. статтю присвячено реконструкції мас-ме-
дійних економічних і політичних текстів американсько-
го та британського варіантів англійської мови. висока 
наповненість термінами, термінами-синонімами, власни-
ми назвами становить основну характерну ознаку британ-
ських та американських економічних і політичних текстів. 
Досліджено переклад термінів і терміносполучень, фразе-
ологічних одиниць, «готових формул і кліше», модуляцій.
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танський варіанти англійської мови, мовна природа тексту, 
структура тексту.

Постановка проблеми. Різниця у сприйнятті навколишньо-
го середовища американського й англійського народів зумовила 
появу низки відмінностей на лексичному та граматичному рівнях. 
Цим зумовлена необхідність перекладного прирівнення лексич-
них одиниць і граматичних конструкцій, а також знаходження точ-
них перекладних відповідників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ню питання лексичної варіантології англійської мови загалом 
та американського варіанта зокрема присвячено чимало праць 
як закордонних науковців (R. McDavid, К. Janicki), так і вітчизня-
них учених (Ю. Зацний, Р. Кріцберг, О. Швейцер, Ю. Жлуктенко). 
Окремі граматичні категорії досліджували вчені: а. Бондарко, 
Є. Беляєва, І. Грищенко, а. Казаченко, Г. маслаченко й інші. 
Граматичні категорії в порівняльному аспекті американського 
та британського варіантів англійської мови висвітлили в працях 
О. Бура, Г. Бондарчук, а. Парфіненко та інші. Підвищений інте-
рес деяких дослідників (Л. миклаш, а. Швейцера) спрямований 
на вивчення ключових особливостей і закономірностей розпов-
сюдження мови й формування її варіантів. Порівняння відмінних 
ознак американського варіанта англійської мови та британського 
варіанта англійської мови висвітлюється в роботах е. Партриджа, 
а. маркварда й Р. Кверка, н. моса, н. Шура та ін. 

Мета статті – комплексне порівняння лексичних елементів 
британського й американського варіантів англійської мови, опис 
спільних і відмінних рис неповних перекладних відповідників на 
лексико-семантичному рівні та на різних рівнях власне тексту.

Виклад основного матеріалу. вивчення мовної природи 
тексту відображено в працях учених (Я. Бауер, І. Гальперін, 
Л. Герценберг, О. мороховський). Дослідження синтаксису 
дає змогу реконструювати рівні граматичної структури, семан-
тичної структури, рівень організації висловлювання, а також 
відтворити авторську інтенцію й закодоване ставлення. 

У класичній лінгвістичній науці поняття композиції відо-
бражає: 1) взаємозв’язок статичного та динамічного аспектів 

тексту (перший пов’язаний із будуванням, архітектонікою тек-
сту [4; 5; 9], другий – із логічним розгортанням змісту, з рухом 
думки) [1; 3; 6]; 2) внутрішню (змістову) сторону організації 
тексту та його зовнішню сторону (членування на частини, роз-
діли, глави, параграфи, абзаци) [3; 5].

З огляду на праці вчених-лінгвістів (в. Гудзенко, Г. мат-
ковська, Л. назаревич, т. сушкевич), які досліджували ком-
позиційну організацію тексту, доходимо висновку, що процес 
формування поняття «композиції тексту» ще не є завершеним. 
Структура тексту (від лат. structura – будова, розміщення, 
порядок) – це зв’язний тип організації смислового змісту тек-
сту на рівні його повної цілісності [8, с. 26]. 

Універсальний підхід до дефініції поняття пропонує 
м. Брандес. Дослідниця уподібнює композицію з формою – 
системою способів, прийомів, планом вираження, представ-
лення, перетворення й функціонування змісту, та окреслює 
три аспекти: аспект зовнішньої мовної форми, аспект доціль-
ності зовнішньої форми й інформаційний знаково-символічний 
аспект [2, с. 53]. 

Аспект зовнішньої мовної форми пов’язаний із мовленнє-
вим утіленням функціонального змісту за допомогою викори-
стання мовних засобів. Аспект доцільності зовнішньої форми 
втілює функції призначення об’єктивного змісту тексту, він 
зумовлений жанровими особливостями тексту й реалізується 
у вигляді жанрово-стилістичної конструкції предметного змісту.

Інформаційний знаково-символічний аспект форми пов’яза-
ний із культурно-історичним контекстом, цей аспект забезпе-
чує функціонування предметного змісту тексту [2, с. 54].

У сучасному розумінні композиція тексту – це специфіч-
ний тип зв’язку глобальних текстових структур та ознака послі-
довності текстуальних блоків [11, c. 334–335]. 

Вступ припускає введення в тему і зміст тексту, подання 
матеріалу, постановку проблеми, конкретизацію аспектів її роз-
гляду. 

Головна (основна) частина містить розвиток концепції, що 
міститься у вступі. У цій частині особливо важливе співвідно-
шення загальних та окремих питань, абстрактних понять і кон-
кретних прикладів, фактичних і статистичних відомостей тощо 
[10, c. 467].

У головній частині автор викладає основний матеріал, сто-
совно якого виноситься судження або оцінка; аналізує (запе-
речує або приймає) чужі судження, пропонує своє розуміння 
теми. Комунікативний намір суб’єкта мовлення реалізується за 
допомогою констатації, доказів, що включають тезу – основне 
положення, яке доводиться в процесі мовлення [10, c. 468–472].
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У висновку зазвичай підводиться підсумок, з усією визна-
ченістю формулюються результати, підсумовується сказане 
[10, c. 475].

К. серажим представляє архітектонічну авторську 
структуру тексту так: титульний елемент, рубрика, заголо-
вок, підзаголовок, внутрішній заголовок, анонс, епіграф, вріз, 
текст [8, с. 36].

 Рис. 1. Модель архітектонічних елементів ГСТ

У власне тексті газетного повідомлення, який за обсягом 
є об’ємнішим за заголовок та анонс, а також містить цитуван-
ня, пряму й непряму мову, знаходимо зразки різних лексичних 
і граматичних відмінностей: у текстах економічного спряму-
вання: AmE. This “underground economy” could include anything 
from illicit activities – selling drugs, say – to off-the-books jobs in 
things like construction. There are plenty of examples of the lat-
ter: Bloomberg recently interviewed an unemployed woman who 
walks neighborhood children to their bus for $2 per kid [16]; BrE. 
The ONS has been commissioned to count illegal immigrants, many 
of whom are working within the black economy estimated to be 
worth £50 billion a year. The statisticians plan to use the census, 
which can measure the foreign-born population including illegals, 
and a huge new database they are creating this winter to track 
legal migrants within the UK by using their tax files and hospital 
and school records [18]; AmE. Orders for long-lasting U.S. factory 
goods declined for the second straight month in May, as demand for 
cars, metal products and aircraft fell [17]; BrE. Lusting after your 
friends’ consumer durables is only natural. Envy is hard-wired 
into our DNA, a genetic programme that pushes us to strive harder. 
Good, says Judith Woods, because I want, I want, I want... [13].

Газетний текст мас-медійних видань рясно насичений спе-
ціальними термінами, пов’язаними з політичним і державною 
життям, за якими закріплені національно-культурні уявлення: 
англ. House of Commons (укр. Палата общин); англ. Council 
(укр. Рада безпеки); англ. cold war (укр. холодна війна) тощо.

Політична термінологія, особливо характерна для газет-
но-інформаційного стилю, має ті самі основні риси, які власти-
ві й науково-технічній термінології. У газетно-інформаційних 
матеріалах нерідко зустрічаються багатозначні терміни, термі-
ни-синоніми, скорочені терміни та назви.

Окремі труднощі під час перекладу американських мас-ме-
дійних видань (The Telegraph, The Wall Street Journal, The New 
York Times) викликані багатозначністю термінів: термін “state” 
в політичній термінології сШа може означати як «держава», 
так і «штат»: Both the state and Federal authorities are bent on 

establishing a police state. У першому випадку термін “state” 
позначає уряд штатів; у другому випадку “state” вжито в зна-
ченні «держава».

термін “Congressman” може мати більш широке значен-
ня – «член американського конгресу» або більш вузьке – «член 
палати представників (конгресу сШа)»: Am.E. The Texas 
congressman is the only Republican representing a district along 
the border; укр. Техаський конгресмен є єдиним республіканцем, 
що представляє район уздовж кордону.

Поряд із Congressman у його вузькому значенні вживаєть-
ся також синонім Am.E. Representative. статути різних орга-
нізацій можуть іменуватися по-англійськи Regulations, Rules, 
Constitution, Statutes або Charter. Широко відомі терміни часто 
вживаються в тексті в скороченій формі: Am.E. Youth is also 
virtually excluded from Congress, the average age of members 
of the Senate being 56 years and of the House 51 years; укр. Молодь 
практично не представлено в Конгресі, і середній вік сенато-
рів становить 56 років, а парламентарів – 51.тут скорочену 
форму англ. “House” вжито замість повного терміна “The House 
of Representatives”, і під час перекладу ми замінили його сло-
вом «парламентер», оскільки англ. “House” є британської реа-
лією. Під час перекладу присудка “excluded”, який представ-
лено дієсловом у формі Past Simple Tense, ми використовували 
антонімічний переклад, у підсумку переклали його як укр. «не 
представлено». Під час перекладу словосполучення “members 
of the Senate” ми пропустили іменник “members” і переклали 
його як «сенатори». також ми пропустили додаток “years”.

Один і той самий термін може мати різне значення залеж-
но від жанрової спрямованості та змісту тексту, в якому він 
використаний. термін “idealism” як у британському варіанті 
англійської мови, так і в американському може використовува-
тися у філософському сенсі як назва світогляду, що протистоїть 
матеріалізму, і мати позитивний або негативний зміст залежно 
від ідейної позиції автора. але ще частіше він використову-
ється в позитивному сенсі, безпосередньо співвідносячись із 
поняттям “ideals” – «ідеали» й означаючи «служіння (прихиль-
ність) високим ідеалам (або принципам)», наприклад:

The Foreign Secretary’s most elaborate and numerous speeches 
seem to prove that idealism is his guiding star (Washington Post); 
укр. Ретельно сплановані численні виступи міністра закордон-
них справ доводять, що ідеалізм є його пріоритетним напрямом

Переклад певних термінів політичного характеру викликає 
труднощі: так, напр., “The Foreign Secretary” під час перекла-
ду трансформуємо в «Міністр закордонних справ», оскільки 
є американською реалією політичної діяльності, стане нез-
розумілим для україномовного читача під час перекладу. Під 
час перекладу іншого терміна політичної діяльності – “guiding 
star” – ми використовували модуляцію й переклали його як 
«пріоритетний напрям».

Часте вживання фразеологічних сполучень, що мають 
характер свого роду мовних кліше, наприклад: Br.E. on 
the occasion of (укр. з нагоди); in reply to (укр. у відповідь на); 
in a statement of (укр. у заяві); to draw the conclusion (укр. дійти 
висновку); attach the importance (укр. надавати значення) [12].

Іншим важким елементом для перекладу є «готові формули» 
або кліше, які зустрічаються в обох досліджуваних варіантах.

тут ми знаходимо як численні вступні мовні обороти, 
що можуть вказувати на джерело інформації: it is reported, 
it is claimed, our correspondent reports from, according to well-
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informed sources; стійкі поєднання з високою образністю: to set 
the tone, to throw light, to lay the corner-stone, to give the lie; низку 
політичних штампів типу: government reshuffle, vested interests, 
an unnamed Power, generation gap.

використання регламентованого набору мовних засобів – 
лексичних одиниць і синтаксичних структур – становить труд-
нощі під час перекладу, оскільки кліше, як ніщо інше, відо-
бражають традиційну манеру викладу матеріалу в газетних 
статтях. BrE. Churches call for end to racial tension [bbc news]; 
укр. Церква закликає покласти край расовим суперечностям.

Під час перекладу заголовка ми переклали підмет 
“Churches”, представлений іменником у множині, як «Цер-
ква» в однині. словосполучення “call for end” переведено як 
«закликає покласти край», додавши дієслово «покласти», 
оскільки без цього фраза втрачає загальний зміст речення. 
Доповнення “racial tension”, представлене в однині, під час 
перекладу переходить у множину, оскільки для української 
мови це словосполучення вживається в множині «расові 
протиріччя». 

Розмовно-фамільярний характер британських заголовків 
для англійського є звичним, проте для україномовного читача 
такий стиль заголовка є не достатньою мірою виправданим, 
тому під час перекладу таких заголовків необхідно враховува-
ти особливості українського газетно-публіцистичного стилю: 
Br.E. EU to slap fresh sanctions on Syria; укр. Нові санкції Євро-
союзу щодо Сирії [14]. “EU” в цьому контексті представлено 
абревіатурою слова «Євросоюз». Присудок “to slap” пропуще-
но, проте під час перекладу не втрачає сенсу. Прийменник “on” 
під час перекладу ми замінюємо «щодо», що є більш відповід-
ним у цьому контексті. визначення “fresh” у цьому випадку ми 
переклали як «нові», розуміючи, що «свіжий» у цьому випадку 
не є прийнятним перекладом.

використання модуляцій становить особливий аспект 
перекладу для заголовків розмовного стилю. Особливо такий 
варіант є поширеним в американській пресі: Am.E. Hello to 
intelligent pills [15]; укр. Розроблено «інтелектуальну» пігулку.

У цьому заголовку ми використовували модуляцію під час 
перекладу “Say hello” – «Розроблено», так як для американських 
газет цей вираз є більш характерним. визначення “intelligent” 
в перекладі ми беремо в лапки, оскільки це переносне значен-
ня цього слова. “Рills” виражено іменником множини, але ми 
переклали його як «пігулка» в однині.

англійські заголовки характеризуються більшою експре-
сивністю, ніж українські, тому необхідно враховувати цю екс-
пресивність лексичних і граматичних засобів і перекладати 
заголовки так, щоб вони були доступні українському читачеві.

англійський газетний заголовок експресивний за рахунок 
свого розмовного характеру, тому під час перекладу використо-
вуємо повну модуляцію: ам.е. After EU “Yes”, Croatia needs 
reforms, tight budget; укр. Хорватія на порозі в ЄС: необхідні 
реформи.

англійський газетний заголовок експресивний за рахунок 
свого розмовного характеру. І під час перекладу ми використо-
вуємо повну модуляцію, саме тому використовується фразео-
логізм «на порозі чого-небудь», який замінив фразу “After EU 
“Yes”. ми пропустили в цьому заголовку словосполучення 
“tight budget”, оскільки переклад не втратить сенс без цього 
словосполучення. також у цьому заголовку використана пере-
становка слів у реченні.

американські заголовки, внаслідок своєї тенденції до стис-
лості й лаконічності, мають більш стислий, уривчастий ритм, ніж 
українські заголовки: AmE. Obama Drastically Cuts Military; Sparks 
Heated Debate in Congress [15]; укр. Радикальне скорочення прези-
дентом США збройних сил викликало бурхливі дебати в Конгресі.

У цьому випадку лаконічність і стислість американського 
заголовка досягається завдяки пропущеному підмету “Obama” 
й заміні його доповненням «президент США», оскільки, мож-
ливо, не всім читачам відомо, що президентом сШа є Барак 
Обама, “sparks” у цьому реченні переклали як «викликати».

в англійських та американських газетах заголовки часто 
бувають багаторівневими (що складаються з «шапки» й «під-
заголовка»). такі заголовки являють собою багатоступінчатий 
виклад основних положень газетної статті або газетного пові-
домлення. Ця тенденція також спостерігається й в українській 
мові: AmE. Haas questions future; укр. Томмі Хаас ставить під 
сумнів майбутнє [15].

У цьому заголовку присудок “questions” переклали як 
«ставити під сумнів», оскільки це більш зрозумілий вираз для 
україномовного читача. також під час перекладу ми вказали 
ім’я «Томмі Хаас». можливо, не кожен читач може зрозуміти, 
про що або про кого йдеться.

Для заголовків англійських газет характерне часте використан-
ня невеликої кількості жаргонізмів: ban, bid, claim, crack, crash, cut, 
dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash тощо. 

Висновки. спільні лексеми та граматичні конструкції полі-
тичних та економічних текстів ідентифікують єдине походжен-
ня британського й американського варіантів англійської мови, а 
відмінні переконують у різному світосприйнятті та світобачен-
ні американського й британського народів.
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Коломиец Е. Н. Реконструкция масс-медийных 
текстов американского и британского вариантов 
английского языка (на материале экономических и 
политических текстов британских и американских 
масс-медийных изданий)

Аннотация. статья посвящена реконструкции 
масс-медийных экономических и политических текстов 

американского и британского вариантов английского язы-
ка. высокая наполненность терминами, терминами-си-
нонимами, собственными именами является основным 
характерным признаком британских и американских эко-
номических и политических текстов. Исследован пере-
вод терминов и терминологии, фразеологических единиц, 
«готовых формул и клише», модуляций.

Ключевые слова: реконструкция, американский 
и британский варианты английского языка, языковая при-
рода текста, структура текста.

Kolomiiets E. Mass media texts reconstruction of the 
American and British variants in the English language 
(based on the economic and political texts of the British 
and American mass media)

Summary. The article is devoted to the reconstruc-
tion of mass-media economic and political texts of Ameri-
can and British variants of the English language. The high 
content of terms, terms synonyms, own names is the main 
characteristic feature of British and American economic 
and political texts. Translation of terms and terminology, 
phraseological units, “ready-made formulas and cliches”, 
modulations is studied.

Key words: reconstruction, American and British vari-
ants of the English language, the linguistic nature of the text, 
the structure of the text.


