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МОВНІ РЕАЛІЇ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
 

У статті досліджено явище мовних реалій у системі вищої освіти Великобританії у порівнянні з європейськими 

країнами. Описано реалії системи вищої освіти в англомовній країні, а саме переклад кваліфікацій, ступенів та 

документів про освіту. 
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Постановка проблеми: Культура є живою 

«категорією», чий розвиток безпосередньо 

пов’язаний з розвитком суспільства. У зв’язку 

з цим зміст соціокультурного компонента буде 

постійно змінюватися, збагачуватись новим 

наповненням. Цими наповненнями будуть 

мовні реалії, котрі займають вагоме місце у 

системі перекладу необхідних іноземних 

термінів та слів. 

Головною метою цієї роботи є розглянути 

проблему передачі мовних реалій системи 

вищої освіти Великобританії – кваліфікацій та 

документів про освіту. 

Виклад основного матеріалу: Вагомою 

частиною лінгвокультурологічного компонента 

є спеціально відібраний однорідний мовний 

матеріал, котрий відображає культуру країни 

мови, яку вивчають, а також це безеквівалентна 

фонова лексика, невербальна мова жестів, 

міміка та повсякденна поведінка. Реалії 

належать до категорії безеквівалентної лексики. 

Мовні реалії (від лат. “realia” – речовий, 

дійсний) – це слова чи словосполучення, які 

називають об’єкти, характерні для життя 

(побуту, культури, соціального та історичного 

розвитку) одного народу і чужі іншому. 

Будучи носіями національного та 

історичного колорита, вони, як правило, не 

мають точних відповідностей в інших мовах, 

відповідно не піддаються перекладу на 

загальних основах, а потребують особливого 

підходу [4, c.5]. Реалії – це назви, які присутні 

лише у визначених націями та народами, 

предметах матеріальної культури, фактах 

історії, іменах національних героїв, 

міфологічних істот [4, с.16]. 

Згідно визначенню О.Ахманової, реалії – це 

різноманітні фактори, котрі вивчаються 

зовнішньою лінгвістикою, такі як державний 

устрій країни, історія та культура даного 

народу, мовні контакти носіїв даної мови з 

точки зору їх відображення у мові. 

У реаліях найчастіше проявляються близькі 

відносини у мові та культурі: виникнення нових 

реалій у матеріальному та духовному житті 

певного народу призводить до появи певних слів 

у мові. Відмінним в реаліях є характер 

предметного вмісту. Вони можуть виникати в 

рамках навіть певного колективу або ж в 

установі. Час також впливає на їх існування. 

Реалії мінливі, тому що вони змінюються із 

розвитком суспільства. Поміж них є такі типи 

реалій: неологізми, архаїзми, історизми. Щоб 

правильно їх перекладати, треба володіти 

особливим підходом. 

Властивості та функції мовних реалій схожі з 

термінами та іменниками. Вчені давно 

дослідили, що межа між терміном та реалією 

умовна та дуже гнучка. Інколи складно 

окреслити відмінність між ними. В такому 

випадку нам допомагають такі ознаки: терміни 

застосовуються у науковій літературі, а реалії у 

художній (для відтворення певного колориту). 

Співставлення слів іноземної мови з рідною 

показує, що в першій мовні одиниці, котрі 

мають чимало відповідностей в перекладі, ще 

поділяються на лексичні та граматичні одиниці. 

Для них в перекладі немає прямих 

відповідників. Дане вище має назву 

безеквівалентна лексика. Вона займає особливе 

місце. Така лексика існує, оскільки позначає 

національні реалії. Велику роль відіграють 

знання реалій під час вивчення культури і мови 

країни. Постійною ознакою належності слів до 

лінгвокраїнознавчого матеріалу залишається 

наявність у їх національно-культурного 

компонента, котрий відсутній в інших мовах. 

За дослідженнями А.Суперанської 

безеквівалентна лексика знаходить своє місце у 

неологізмах, спеціальних поняттях, маловідомих 

іменах та назвах. Такі вчені, як С. Влахов та 
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С.Флорін запевняють, що до такої лексики слід 

відносити терміни, імітацію звуків, різні 

абревіатури, фразеологічні одиниці. Т.Левицька 

виділяє безеквівалентні граматичні одиниці. Це 

можуть бути різні морфологічні значення 

(герундій) та частини мови (артикль). 

Адекватність передачі реалій системи 

вищої освіти залежить від компетенції 

перекладача: знання реалій вихідної мови та 

мови, якою перекладають, їх понятійного 

наповнення, уміння виділити розбіжності мов 

та культур, здібності підібрати відповідність 

враховуючи прагматичний аспект. 

Не дивлячись на те, що у Великобританії і 

цілому ряді європейських країн, котрі 

приєдналися до Болонського процесу ( в тому 

числі Україна), поступово відбувається 

вирівнювання структури освіти та ступенів, 

вища освіта в цих країнах все ще варіюється, а 

міждержавні згоди про взаємне сприйняття 

освіти, кваліфікацій, ступенів тільки 

починають складатися.  

Ці вагомі обставини обумовлюють те, що 

мовні реалії системи освіти в англомовних 

країнах все ще не легко  порівняти, а 

конвенційні норми їх перекладу залишаються 

розмитими та неоднозначними. В даному 

випадку, проблема передачі реалій системи 

вищої освіти Великобританії – кваліфікацій та 

документів про освіту – враховуючи 

прагматичний аспект перекладу є актуальною. 

З точки зору співставлення мов та культур 

США, Великобританії та України розбіжність 

кваліфікацій (академічних ступенів) у системі 

вищої освіти спостерігається в наступних 

випадках: 

- реалія присутня в обох мовних 

колективах, але в одному з них вона не сильно 

відрізняється: вища професійна освіта у 

Великобританії та інших європейських країнах 

є дворівнева, і відповідно має дві основні 

форми диплому із присвоєнням академічних 

ступенів: B.A. (B.S./ B.Sc.) и M.A.(M .S./M Sc). 

Переклад досягається з допомогою 

розшифрування абревіатури з наступним 

калькуванням: B.A. (Bachelor of Arts) - бакалавр 

гуманітарних наук (укр.); B.S. (Bachelor of 

Science) - бакалавр точних наук; M.A. (Master of 

Arts) – магістр  гуманітарних наук; M.S. (Master 

of Science) - . магістр точних наук; а також 

M.B.A. (Master of Business Administration) - укр. 

магістр ділового адміністрування і т.д.; 

- реалія, котра властива лише одному 

мовному колективу, а в іншому вона відсутня (укр. 

диплом про вищу освіту, диплом спеціаліста; укр. 

диплом про неповну вищу освіту). В Україні поки 

існує змішана система вищої освіти, так як там є 

бакалавр, магістр та ще спеціаліст. Переклад цієї 

групи реалій досягається за допомогою: а) 

напівкальки: диплом спеціаліста - Specialist 

Diploma; б) кальки з роз’яснюючим перекладом: 

диплом про неповну вищу освіту - Diploma of 

Incomplete Higher Education (two-year undergraduate 

studies); диплом про вищу освіту - Diploma of 

Higher Education (five-year undergraduate studies 

(використання в даному контексті слова diploma 

по аналогії з українським словом «диплом» 

(документ про вищу освіту) потребує уточнення, 

так як у Великобританії завершення курсу з 

отриманням diploma це менш привілейно, ніж 

отримання degree; в) наближеного перекладу 

(переклад використовуючи аналог): диплом 

спеціаліста - Specialist degree; г) наближений 

переклад з обов’язковим роз’яснювальним 

перекладом (при заповненні резюме): диплом 

спеціаліста/диплом про вищу освіту - BA + M A 

(five-year undergraduate studies). 

Важливо зазначити, що згідно Міжнародній 

стандартній класифікації освіти 2011 року, 

диплом спеціаліста розглядається як 

рівнозначний рівню магістратури, фактично 

прирівнюється до ступеня магістра. Однак 

термін «диплом про вищу освіту» не варто 

перекладати M.A. чи M .S., якщо не існує 

міждержавних погоджень, які точно визначають 

еквівалентність даних кваліфікацій; ґ) 

транслітерації (при заповненні спеціалізованих 

анкет на гранти, стажування, вступ до ВУЗу і 

т.д.): укр. диплом про неповну вищу освіту - 

Diplom pro Nepovnu Vyshchu Osvitu; диплом 

спеціаліста - Dyplom Specialista (можна писати 

додаткову інформацію в лапках чи зносках, щоб 

текст був зрозуміліший); 

- в різних спілнотах однакові функції 

здійснюються різними реаліями: рос. диплом – 

British degree  (використання в даному контексті 

слова diploma по аналогії з українським «диплом» 

невірно, оскільки вказує на неповний курс вищої 

освіти). При перекладі використовується: а) 

наближений переклад (переклад на основі 

аналогу): укр. диплом бакалавра - B .A ./B 

.S./Bachelor’s degree; диплом магістра - M .A ./M 

.S./Master’s degree; в деяких особливих випадках 

допускається і транслітерація (у спеціальних 
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анкетах на гранти, стажування): диплом 

бакалавра - Dyplom Bakalavra; диплом магістра - 

Dyplom Magistra; б) транслітерація  і напівкалька 

(коли треба підкреслити національний колорит): 

Bakalavr diploma/Magistr diploma / Bakalavr degree, 

Magistr degree; 

- схожі реалії функціонально різні. У 

Великобританії Diploma o f Higher Education 

(DipHE) можна отримати по закінченню 

дворічної базової вищої освіти, а в США 

відповідає неповній вищій освіті (2/3 ступеня 

бакалавра); в Україні – це диплом про вищу 

освіту. Отже, переклад даної реалії на російську 

мову залежить від країни джерела повідомлення. 

Підсумовуючи вище сказане, при передачі 

кваліфікацій в системі освіти Великобританії 

та відповідних документів про освіту важливо 

враховувати прагматичний аспект перекладу, а 

саме: предметне оточення (країна, наявні 

міжнародні стандарти та міждержавні згоди), 

мовна ситуація (національно-культурна 

належність джерела повідомлення та 

реципієнта перекладу, призначення матеріалу, 

котрий перекладають). Якщо перекладач 

володіє необхідними фоновими знаннями й 

уміло спирається на перекладацьку традицію, 

яка склалася, враховуючи прагматичний 

аспект, то переклад буде адекватним. 
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LANGUAGE REALIA IN EDUCATIONAL SYSTEM OF GREAT BRITAIN 

The  article is devoted to the theoretical aspects of language realia in  Higher Education of Great Britain in comparison with 

European countries. The emphasize lies on the instable and flexible educational system in different countries. The realia of the 

Higher Educational system in English-speaking countries are described, namely the translation of qualifications, degrees and 

special educational diplomas. 

Keywords: language realia, culture-specific vocabulary, education system of Great Britain, diploma, educational document. 
 

 

Науковий керівник: Нагач М.В.., доцент, канд. пед. наук,  

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


