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КОНЦЕПТ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ» У СУЧАСНІЙ МОВІ ЗМІ ТА СПОСОБИ 

ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 
 

Дана стаття присвячена аналізу інтерпретації семантичного поля концепту «толерантність» та способів 
перекладу з англійської мови на українську в сучасній мові ЗМІ. Для ґрунтовності роботи було знайдено 400 
прикладів вживання концепту «толерантність». Основним результатом роботи є визначення семантичного поля 
концепту «толерантність: концепт «толерантність» відображає терпиме ставлення до інших, а його 
периферійними ознаками є прояви доброти, відсутність упередженості та визнання різноманіття етносів та їх 
релігій. При перекладі текстів ЗМІ із вживанням концепту «толерантність» з англійської на українську мови 
найчастіше використовуються такі способи перекладу, як еквівалентний та аналоговий.  
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Концепт «толерантність» займає все більш 
міцне становище в мовній картині світу і 
проникає в більшість медійних і соціальних 
дискурсів. Це обумовлено прагненням кожного 
суспільства долучитися до загальносвітових 
питань та інтегруватися в міжнародну систему 
цінностей. Вивчення цього концепту важливо 
для когнітивної науки тим, що він є, з одного 
боку, морально-ціннісних, визначальним для 
загальнонаціональної свідомості і формує пев-
ні вектори ставлення до проблем, а з іншого – 
являє собою динамічну структуру, що зміню-
ється під впливом політичних, національних і 
лінгвокультурологічною факторів. Розуміння 
змісту цього етичного концепту і специфіки 
його об'єктивації дозволить наблизитися до ус-
відомлення того, як етичні концепти визнача-
ють морально-ціннісні системи як в рамках 
окремо взятого дискурсу, так і всієї мовної 
картини світу.  

Постановка проблеми: сучасна лінгвістика 
характеризується тим, що вона інтегрована в 
систему багатьох наук, що займаються когні-
тивними процесами, таких як психологія, філо-
софія, культурологія, нейрофізіологія та бага-
тьох інших. Проте представлення концепту 
«толерантність» з позиції лінгвокогнітивного 
аналізу у контексті сучасної мови засобів масо-
вої інформації ще не досліджено на належному 
рівні, тому існують питання, які потребують 
детальнішого вивчення, такі як семантичні 
особливості та способи відтворення вербалі-
зації концепту «толерантність».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 
Аналіз визначень, який був проведений Л. 
Касьян [5], показує, що розуміння терміну 
«концепт» у сучасному мовознавстві є варі-
ативним. Існує як вузьке його розуміння (В.В. 
Червоних), так і широке (В.І. Карасик, Ю.С. 
Степанов, Є. С. Кубряков). Безперечним для 
всіх підходів є те, що концепт належить до сві-
домості і включає, на відміну від поняття, не ли-
ше описово-класифікаційні, а й чуттєвовольові та 
образноемпіричні характеристики. Поняття 
концепту у сучасній лінгвістиці досліджували 
Жаботинська С.А., Стернін І.А., Приходько А.М., 
Алефіренко Н.Ф. та інші.   

Мета статті: розкрити значення поняття 
концепту «толерантність», визначити його 
семантичне поле та способи відтворення 
тексту при перекладі з англійської мови на 
українську в сучасній мові ЗМІ. 

Основні результати дослідження: 
визначення семантичного поля концепту 
«толерантність»  та способів відтворення тексту 
при перекладі з англійської мови на українську. 

У сучасній англійській мові концепт 
«tolerance» репрезентується ключовою лексемою 
«tolerance» Так само як і в українській мові, да-
на лексема вживається в «медичному», «фізич-
ному» і «моральному» значеннях. В «фізично-
му» і «моральному» значеннях дана лексема 
має в англійській мові ряд синонімів (fortitude, 
endurance, kindness, charity, freedom, leniency, 
permissiveness, consideration, friendliness, 
comprehension, humanity, indulgence, generosity, 
respect) дериваційне поле ключової номінації пред-



№ 12 (45) грудень 2020 р.  

 

43 

ставлено одиницями tolerant, intolerant, tolerate, 
tolerable, Intolerable, toleration, intoleran [6]. 

Концепт «толерантність» в англійській мові 
представлений наступними семантичними 
одиницями: tolerance (толерантність), empathy 
(емпатія), understanding (розуміння), restrait 
(стриманість), self-control (самовладання), humanity 
(гуманність), magnanimity (великодушність), 
accord (згода), altruism (альтруїзм), concession 
(поступка), soft-heartedness (сердешність), 
humility (смирення), gentleness (м'якість), 
unconcern (безконфліктність). 

У свою чергу, до периферії даного концеп-
ту відносяться семантичні елементи «kindness», 
«lack of prejudice», «accepting diversity» 
(«прояв доброти», «відсутність упереджень» 
та «визнання різноманіття»). Концепт як мен-
тальна одиниця може бути описаний через 
аналіз засобів його мовної об’єктивації. Сукуп-
ність засобів, що об’єктивують концепт у виз-
начений період розвитку суспільства, визнача-
ється як номінативне поле концепту. Воно має 
комплексний характер, включаючи лексико-
семантичні групи, лексико-семантичні поля та 
синонімічні ряди. При цьому, воно являє 
собою упорядковану сукупність номінативних 
одиниць. Розглянемо особливості об’єктивації 
концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ на прикладі 
англомовного мас-медійного дискурсу [1]. 

«Online social platforms are battling the 
American interpretation of freedom of speech with 
respect to intolerance» [2]. 

«There is awakening to zero tolerance in what 
women will stand for, and because of that no one 
will be a bystander any longer» [2]. 

«It came from iconoclastic Silicon Valley 
entrepreneur/investor and Trump supporter Peter 
Thiel who best explained the historically 
significant backlash against the intolerant 
tolerance mob and phony diversity-mongers» [2]. 

«The chain has granted checkout workers in 
more than 700 stores permission to politely 
decline to serve customers for religious reasons. 
Instead, shoppers are being asked to wait to pay 
for certain items at a different till. A M&S 
spokesman said the policy of tolerance 
acknowledges the beliefs of other religious 
workers, including Christians and Jews» [2]. 

До засобів, які об’єктивують концепт 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ в попередніх прикладах, 
належать такі номінації, як zero tolerance, policy of 
tolerance, acknowledge the beliefs, an environment 
free from discrimination, intolerant tolerance. 

Концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ відображає 
терпиме ставлення до інших. Його периферій-
ними ознаками є прояви доброти, відсутність 
упередженості та визнання різноманіття 
етносів та їх релігій [7]. 

Отже, розглянуті лексикографічні дефініції 
дали нам змогу виділити ядро концепту 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ як “being tolerant” («терпиме 
ставлення до інших»). У свою чергу, периферією 
даного концепту є “kindness”, “accepting 
diversity” («прояв доброти», «відсутність уперед-
жень» та «визнання різноманіття») [3].  

Поняттєвий зміст концепту 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ розкривається через семан-
тичну реалізацію його основного представника 
в сучасній англійській мові – іменника 
tolerance. Метод узагальнення словникових де-
фініцій уможливив встановлення уніфікова-
ного визначення базової лексеми. Родові семи 
'attitude', 'quality', 'ability', 'willingness' свідчать 
про осмислення толерантності як якості, намі-
ру або ставлення у сучасному англійському 
соціумі [3]. 

Таким чином, в даний час структурно-
семантична організація концепту «толерантність» 
є досить складною. Концепт «толерантність», 
який, як прийнято вважати, є похідним 
американської культури і позитивно оцінюється 
усіма членами суспільства, характеризується 
масою проблемних питань і представлений 
неоднозначно в засобах масової інформації. 
Концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ в мовній свідомості 
сучасників розглядається як цінна якість і вміння 
знайти в комунікації важливий етичний, соціальний, 
політичний шлях вирішення конфліктів [1]. 

Значення та особливості концепту «толе-
рантність» потрібно зберігати в різних мовах, 
при перекладі з англійської мови на українську 
в тому числі. Мета спілкування та передача 
інформації це необхідна та важлива умова 
збереження еквівалентності перекладу. Щоб 
дана ціль була досягнута, то перекладач пови-
нен виконати формальні трансформації, які в 
перекладознавстві називаються «лексичними 
трансформаціями». Я. Л. Рецкер під лексични-
ми перетвореннями мав на увазі методи логіч-
ного мислення, за допомогою яких розкрива-
ється значення іноземного слова в контексті та 
знаходиться відповідне, яке не відповідає слов-
нику рідною мовою. Головними методами пе-
рекладу є описовий переклад; еквівалентний 
переклад; аналоговий переклад; автентичний; 
антонімічний переклад; комбінований переклад.  



Альманах науки 

 

44 

Трансформаційний прийом при перекладі 
вважається найбільш вдалим способом 
збереження смислового змісту і колориту.  

«Не said that he accepteddiversity and was 
'going to shoot big game', and left at half — past 
ten o'clock to get baksheesh. -  Він заявив, що виз-
нає різноманіття та має намір «вполювати ве-
лику дичину», і поїхав отримувати винагороду». 

Такий спосіб адаптації іншомовної реалії 
носить назву освоєння. Однак в деяких випадках 
перекладачі намагаються ненав'язливо підказати 
читачеві значення створеного ними неологізму:  

Також застосовується прийом, який іноді 
позначається як приблизний переклад.  

«I don’t blame anyone. I made the choice. My 
problem with my drug use was that my tolerance 
would go sky-high. -  Я нікого не звинувачую. Я 
зробив вибір. Моя проблема з вживанням 
наркотиків полягала в тому, що моя 
терпимість зашкалювала». 

Наступний спосіб перекладу називається 
заміною. При перекладі іменник intolerance 
був замінений на бути нетерпимим. 

With the wide distribution channels of social 
media, the risk of allowing intolerance to go 
unchecked could quickly allow it to overrun passive 
tolerance. -  Завдяки широким каналам розпов-
сюдження соціальних медіа ризик дозволити 
бути нетерпимим залишається неперевіреним і 
може швидко дозволити перевищити пасивну 
терпимість. 

До еквіваленту, тобто наявного в 
українській мові адекватного фразеологічного 
замінника, що збігається з англійською за 
змістом, і за образною основою, можна 
віднести наступні:  

«I'll crush the intoleranceout of his heart. - Я 
вирву з серця нетолерантність». 

Антонімічний переклад, тобто передача не-
гативного значення за допомогою позитивної 
конструкції або навпаки, можна спостерігати в 
наступних випадках:  

«Popper does not recommend banning 
intolerant speech but instead creating a space for 
rational public discourse. -  Поппер рекомендує 
не забороняти нетерпиме мовлення, а 
натомість створювати простір для 
раціонального публічного дискурсу». 

Метод калькування застосовується в тих 
випадках, коли перекладач хоче виділити образну:  

«His piety was rewarded. - Його благочестя 
було винагороджено».  

Комбінований переклад застосовується в тих 
випадках, коли український аналог в повному 
обсязі передає значення англійського тексту або 
ж має інший специфічний колорит місця і часу. 
В такому випадку дається калькований переклад, 
а потім йде описовий переклад і український 
аналог для порівняння, наприклад:  

«My fingers go on a strike every time I see 
passive tolerance. - Рука не піднімається, пальці 
страйкують кожного разу, коли бачу пасивну 
толерантність».   

Таким чином, проаналізувавши способи 
перекладу речень, які містять в собі концепт 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ (50 одиниць), можемо 
виділити наступні способи перекладу: 

1. Описовий переклад – 10 одиниць (20%). 
2. Еквівалентний переклад – 17 одиниць (34%). 
3. Аналоговий переклад – 13 одиниць (26%). 
4. Калькування – 2 одиниці (4%). 
5. Антонімічний переклад – 7 одиниць (14%). 
6. Комбінований переклад – 1 одиниця (2%) 
Серед  зазначених способів перекладу, 

українські ЗМІ у своїх роботах застосовують концепт 
«толерантність» використовуючи найчастіше 
такі методи перекладу як, еквівалентний та 
аналоговий.  Це зумовлене тим, що на жаль велика 
частина ЗМІ являється власністю бізнесменів. Які 
намагаються використовувати або впливати на 
ЗМІ шляхом спотворення  або приховуванням 
інформації, яку ті в свою чергу перекладають з 
закордонних джерел (сайтів)  інформації.  

  Висновки та пропозиції: У статті було 
визначено, що семантичне поле концепту «то-
лерантність» у сучасній мові ЗМІ  включає 
ядро (tolerance), ближню периферію (accepting 
diversity, kindness), дальню периферію (tolerant, 
intolerant, tolerate) та крайню периферію 
(fortitude, endurance, charity, freedom, humanity, 
respect). Серед найчастотніших способів пе-
рекладу концепту «толерантність» в текстах 
ЗМІ можна виокремити еквівалентний та ана-
логовий способи. Проведено аналіз частот-
ності використання перекладацьких трансфор-
мацій при перекладі з англійської мови на 
українську в текстах ЗМІ і визначено тран-
сформації, які найчастіше використовуються при 
перекладі: еквівалентний, що складає 34 від-
сотки та аналоговий, який складає 26 відсотків. 
Перспективою подальших досліджень є вив-
чення специфіки відтворення національно – 
культурних особливостей вербалізації 
концепту «толерантність». 
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КОНЦЕПТ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКЕ СМИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА 

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 

Данная статья посвящена анализу интерпретации семантического поля концепта «толерантность» и способов 

перевода с английского языка на украинский в современном языке СМИ. Для основательности работы было найдено 400 

примеров употребления концепта «толерантность». Основным результатом работы является определение 

семантического поля концепта «толерантность концепт« толерантность »отражает терпимое отношение к другим, 

а его периферийными признаками являются проявления доброты, отсутствие предвзятости и признание многообразия 

этносов и их религий. При переводе текстов СМИ с употреблением концепта «толерантность» с английского на 

украинский язык чаще всего используются такие способы перевода, как эквивалентный и аналоговый. 

Ключевые слова: концепт «толерантность», семантическое поле, ядро, периферия, современный язык СМИ, 

переводческая трансформация. 
 

 

 

THE CONCEPT OF "TOLERANCE" IN THE MODERN LANGUAGE OF THE MEDIA AND METHODS OF 

ITS TRANSLATION INTO THE UKRAINIAN LANGUAGE 

This article is devoted to the analysis of the interpretation of the semantic field of the concept of "tolerance" and methods of 

translation from English into Ukrainian in the modern language of the media. For the thoroughness of the work, 400 examples of the 

use of the concept of "tolerance" were found. The main result of the work is to define the semantic field of the concept of tolerance: 

the concept of "tolerance" reflects tolerance towards others, and its peripheral features are manifestations of kindness, lack of bias 

and recognition of the diversity of ethnic groups and their religions. When translating media texts using the concept of "tolerance" 

from English into Ukrainian, such translation methods as equivalent and analog are most often used. 

Key words: concept of "tolerance", semantic field, core, periphery, modern language of mass media, translation transformation. 
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