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У статті аналізуються основні ознаки та характеристики ідіом. Особливості перекладу ідіом у медійному 
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Постановка проблеми. У зв’язку зі стрім-

ким розвитком мови, у нашому модернізова-

ному суспільстві важливим є вивчення не 

тільки загальновідомих лексичних одиниць та 

виразів, а й опанування словосполученнями та 

новими фразеологічними одиницями. Осно-

вою будь-якої мови зажди були, є та будуть 

певні вирази, прислів’я, приказки та звісно ж 

ідіоми. Це саме ті конструкції, які прикраша-

ють будь-яку мову, роблять її яскравою і не-

повторною, з однієї сторони, а з іншої, можуть 

заплутати представників інших національнос-

тей, що може призвести до певного міжкуль-

турного непорозуміння.  

Звернувши увагу на багаточисленні 

джерела, можна сказати, що перші ідіоми в 

англійській мові виникли досить давно, маючи 

на меті справити враження на співрозмовника, 

саме тому люди використовували вирази з 

подвійним значенням. 

Зазвичай люди використовують ідіоми для 

того, щоб надати розповіді все більш жвавого 

та цікавого характеру. Утворення ідіом в мові 

є щоденним явищем, оскільки – це живий і 

постійний процес, викликаний самою потре-

бою людського спілкування. Цей процес 

пов’язується і спирається на найрізноманіт-

ніші сторони, певні значимі ознаки, факти, дії, 

уподібнюючи нове найменування із цими 

ознаками, фактами, предметами та діями. 

Одна з яскравих та дієвих засобів мови є 

фразеологія. Метафоричність, експресивність, 

емоційність, все це надає мові образності та 

виразності. Безсумнівно, особливими є фразе-

ологізми та ідіоми у текстах ЗМІ. Саме тому 

питання сталих виразів активно досліджу-

ються у науці про мову. Учені аналізують 

походження фразеологічних одиниць, семан-

тичні та структурні особливості, полісемію, 

роль у культурно-смисловій організації тексту, 

емоційний вплив на читача та інше. 

З вищесказаного ми спостерігаємо, що 

проблеми перекладу ідіом є досить актуаль-

ними та важливими, особливо в сучасному ме-

дійному дискурсі. Оскільки саме медійний 

дискурс має величезний вплив на сучасне 

суспільство. 

Зважаючи на викладений матеріал вище, 

метою статті є дослідження особливостей 

перекладу ідіом в медійному дискурсі. 

Методологічну основу дослідження склали 

наукові праці Ш. Баллі, В. Вино-градова, 

М. Покровського, О. Потебню, Л. Щербу, чиї 

наукові успіхи активно продовжили М. Алефі-

ренко, Я. Баран, Ф. Бершадська, В. Виногра-

дов, А. Грирогаш, М. Демський, Р. Зорівчак, 

А. Капелюшний, І. Ощипко, Л. Скрипник, 

Н. Щадрін, Н. Шанський та інші. Особливості 

функціонування ідіом у медійному дискурсі 

досліджували Л. Баркова, Х. Дацишин, Л. Жу-

кова, З. Камбарова, О. Кисельов, В. Костома-

ров, І. Серебрянска, І. Тараба, Л. Шевченко та 

багато інших вчених. 

Основні результати дослідження. У 

характеристиці стійких словосполучень 

академік В.В. Виноградов виходить із того, що 

«більшість людей говорить і пише за 

допомогою готових формул, кліше. У системі 

сучасної літературної мови слова, більшою 

мірою, функціонують не як вільні, раптово 

зіткнуті і зчеплені окремі компо-ненти мови, а 

займають постійні місця в традиційних 

формулах». [4, c.15-17] З цією думкою 

збігаються і висловлювання М.М. Шанського 

про те, що основною ознакою фразеологічних 

одиниць є відтворюваність. «Такі міркування 
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дають можливість поділити на два типи усі 

загальновживані сполучення слів: не відтво-

рювані і відтворювані. Перший тип – це сполу-

чення слів (словосполучення і речення), які ми 

легко складаємо в процесі мовлення на основі 

особливого сприйняття і уявлення. Такі сполу-

чення не зберігаються у готовому вигляді. 

Другий тип становлять вирази (слоосполу-

чення і речення), які засвоюються у нашій 

пам'яті як готові одиниці мови. Такі словоспо-

лучення не доводиться щоразу будувати зано-

во. Їх ми лише відтворюємо у тому вигляді, в 

якому вони закріпилися в мові. Оскільки від-

творюваність властива не лише стійким слово-

сполученням, але й цілим реченням (прислі-

в'ям, приказкам, афориз-мам), то виникла роз-

біжність у поглядах мовознавців як на предмет 

фразеології, так і на її обсяг» [1, с. 5]. 

Вживання ідіом у медійному дискурсі є 

досить масштабним явищем, оскільки вони 

використовуються, як і в газетах, журналах, на 

телебаченні, різних рекламах, їх викори-

стовують політики підчас промови, для більш 

емоційного збагачення, також їх можна зуст-

ріти в піснях сучасних виконавців. Як бачимо 

ідіоми використовуються практично у всіх 

сферах подачі та розповсюдження масової 

інформації. Одним з таких ненав’язливих 

лінгвістичних прийомів є використання ідіом в 

рекламній сфері. Оскільки вони мають, як 

спільні так і водночас приховані значення. 

Зазвичай ідіоми використовують для того, щоб 

зробити, в якійсь мірі, гру слів, міні каламбур, 

для привернення уваги покупців. Головним у 

розуміння певної ідіоми використаної в ЗМІ, є 

правильна передача значення, без втрати 

присутнього комічного підтексту.  

На відміну від перекладу інформаційного 

тексту (наукового, ділового, публіцистично-

го), переклад ідіом в медійному дискурсі має 

низку специфічних особливостей. Важливу 

роль при перекладі ідіом відіграє розуміння 

тієї чи іншої ідіоми саме у відповідному кон-

тексті. Основними способами перекладу ідіом 

є: переклад абсолютним еквівалентом, віднос-

ним еквівалентом, фразеологічним аналогом 

та за допомогою описового перекладу. На-

приклад: абсолютний еквівалент у випадках 

коли вирази є інтернаціональними, а саме: all’s 

well that ends well – все добре, що добре 

закінчується; false modesty – хибна 

скромність; pros and cons – „за” і „проти”. 

Відносним еквівалентом можна перекласти 

коли при збереженні значення англійського 

виразу наявні деякі відмінності в українському 

варіанті: a tidy sum – кругленька сума; where 

there’s a will there’s a way – було б бажання, а 

спосіб знайдеться; to show one’s teeth – 

огризатися. Фразеологічний аналог: jack of all 

trades – майстер на всі руки. Та за допомогою 

описового перекладу, тобто, коли в рідній мові 

немає відповідних еквівалентів чи аналогів: to 

show the white feather – проявити боягузтво, 

малодушність.  

Для ідіом в медійному дискурсі прита-

манні всі ті ж ознаки та характеристики, що і в 

звичайних сферах їх застосування. Відріз-

няються вони лише подачею для аудиторії. Ми 

маємо на увазі, що кожен отримує інфор-

мацію з різних джерел, хтось прочитав, інший 

послухав чи подивився, а третій взагалі 

дізнався від знайомого. І кожен зрозуміє цю 

інформацію по-різному, навіть той хто нама-

гається її трактувати. Так само і розуміння 

ідіом в ЗМІ, кожен буде сприймати їх по-різ-

ному, хтось зрозуміє повний зміст сказаного, 

хтось лише частинку. Для адекватного сприй-

няття вихідної інформації в ЗМІ де використо-

вуються іноземні ідіоми, прислів’я чи приказ-

ки, основну увагу потрібно приділяти вивчен-

ню ідіом, хто дійсно хоче спілкуватися на рівні 

«native speaker», щоб не виникли певні 

міжкультурні непорозуміння. 

Мова ЗМІ має властивість поєднувати в 

собі різноманітні прийоми передачі інформа-

ції. Ми хочемо сказати, що люди з'ясовують, 

як використовувати надану інформацію з різ-

них засобів масової інформації; вони часто по-

годжуються на відповідне соціальне тракту-

вання вихідних даних. Таким чином, не усві-

домлюючи до кінця всю суть даної ситуації 

люди самі створюють певні ідіоми, та визнача-

ють, певним чином, норми їх використання в 

засобах масової інформації. Ідіоми можуть бу-

ти поділені на певні групи у сфері комунікації 

за допомогою соціальних мереж. Наприклад, 

люди, мають різні ініціативи для текстових по-

відомлень своїм батькам та зовсім інші наміри 

текстових повідомлень своїм найкращим дру-

зям, тому що ці дві групи (як правило) вико-

ристовують різні манери та способи комуніка-

ції. Батьки можуть не розуміти певних сленго-

вих ідіом, анекдотів або ж певних скорочень, і 

тому це може викликати певні непорозуміння. 
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Щоб зрозуміти, чому люди викорис-

товують ідіоми в ЗМІ потрібно звернути увагу 

як формуються медіаідіоми. Оскільки ЗМІ 

апелюють базовими знаннями читача чи 

глядача, від яких залежить осмислення 

сприйнятого. В умовах інформаційного ринку 

і боротьби за аудиторію, ЗМІ приді-ляють 

більше значення формі подачі інфор-мації ніж 

змістові, саме тому фразеологізми, відіграють 

важливу роль при побудові яскравих, 

помітних заголовків, та викли-кають інтерес у 

читачів, глядачів та навіть слухачів.  

Головний висновок, який випливає з 

вищесказаного те, що ідіоми в мові сучас-ного 

медійного дискурсу служать будівель-ним 

матеріалом, для створення нових, неспо-

діваних, експресивних образів, або ж мовної 

гри для привернення уваги у суспільства. 
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КИНДРАСЬ Н.М. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИДИОМЫ В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ  

В статье анализируются основные обозначения и характеристики идиом. Особенности перевода идиом в медиа 

дискурсе. Особое внимание уделяется информации по использовании идиом в повседневной коммуникации и 

средствах массовой информации. 
Ключевые слова: идиомы, особенности перевода, медиа дискурс, коммуникация, лексические единицы.  

 

KINDRAS N.M. 

FEATURES OF THE TRANSITION OF THE IDEA IN THE MEDIA DISCUSSION  

Тhis article analyzes the main idioms’ characteristics. The main features of idioms’ translation in media discourse. Particular 

attention is paid to the information about using the idioms in everyday communication and in media discourse. 

Key words: idioms, main features of translation, media discourse, communication, lexical units. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


