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У статті здійснено спробу визначити особливості американського сленгу. Автор  статті звертає 
увагу на специфіку відтворення американського сленгу у текстах публіцистичного стилю. Актуаль-
ність проблеми перекладу сленгу полягає у тому, що сленг – це явище, яке ніколи не було статичним, 
а тому більшість словників просто не встигають зафіксувати нову лексику, що постійно з’являється. 
Питання перекладу сленгу є дуже важливим у міжкультурному аспекті перекладу та дослідженнях 
національно-культурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності. Переклад виступає як засіб захисту 
національних мов і культур, даючи імпульси для їхнього саморозвитку і водночас зберігаючи їх від над-
мірного іншомовного впливу. Коли у перекладача є правильне уявлення про сленг та його контекстуальне 
використання, йому легше знайти адекватний відповідник для тої чи іншої лексичної одиниці в пере-
кладі. У статті подано визначення сленгу, проаналізовано мету його вживання у текстах, чинники, 
що сприяють появі нових сленгових одиниць. Автор приділяє особливу увагу труднощам, що виника-
ють при  перекладі сленгу, та шляхам вирішення цієї проблеми. Проаналізовано підходи до класифікації 
моделей перекладу сленгу та засоби перекладу сленгу. Практична частина дослідження передбачала 
пошук найбільш поширеного способу перекладу сленгу у текстах публіцистичного стилю за допомогою 
методів суцільної вибірки та математичної статистики. Проведене дослідження дозволяє зробити 
висновок, що  при перекладі сленгу необхідно  шукати аналогічний український лексичний відповідник, з 
подібним ступенем експресивності (еквівалентний переклад), або пояснювати значення, тобто за допо-
могою описового перекладу.

Ключові слова: сленг, публіцистичний стиль, мовні рівні, засоби перекладу.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Актуальність проблеми перекладу сленгу 
полягає у тому, що сленг – це явище, яке ніколи 
не було статичним, а тому більшість словників 
просто не встигають зафіксувати нову лексику, 
що постійно з’являється. Питання перекладу 
сленгу є дуже важливим у дослідженні між-
культурного аспекту перекладу та для вивчення 
національно-культурних особливостей мовної 
та мовленнєвої діяльності. Переклад є засобом 
захисту національних мов і культур, він може 
не тільки сприяти їх саморозвитку, але й захи-
щати від надмірного впливу іноземних мов. 
Коли у перекладача є правильне уявлення про 
сленг та його контекстуальне використання, він 
може знайти адекватний відповідник для тої чи 
іншої лексичної одиниці в перекладі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою визначення сленгу займались такі 
вчені, як Г. Антрушина, І. Арнольд, В. Балабін, 
В. Вілюман, І. Гальперін, Г. Кіттрідж, В. Коміс-
саров, І. Корунець, Ч. Леланд, М. Маковський, 
Е. Партрідж, У. Потятинник, Т. Соловйова, 
С. Флекснер, В. Фріман, В. Хомяков та багато 

інших. Серед сучасних досліджень уваги 
заслуговують роботи О. Бабелюк,  П. Губича, 
О. Коляси, М. Сергієнко, К. Шеремети тощо. 

Об’єктом дослідження є сленг у текстах 
публіцистичного стилю. 

Мета статті – проаналізувати особливості 
перекладу сленгу у текстах публіцистичного 
стилю. Досягнення мети статті забезпечується 
завдяки виконанню наступних завдань: проана-
лізувати визначення поняття «сленг», особливості 
його використання та утворення, специфіку пере-
кладу сленгу у текстах публіцистичного стилю, 
визначити найбільш поширений спосіб пере-
кладу сленгу у текстах публіцистичного стилю.  

Матеріал дослідження - статті газетних 
видань “New York Times”, “News Chronicle”, 
“Washington Post”, “Daily Express” та інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сленг – жаргонні слова або вирази, розмовний 
варіант тієї чи іншої соціальної або професій-
ної групи, слова, що часто розглядаються як 
порушення норм стандартної мови. Це дуже 
виразні, часто іронічні вирази, що слугують 
для позначення предметів, про які говорять в 
повсякденному житті [11].
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За визначенням В. Хомякова, сленг – це 
«відносно стійкий для певного періоду, широко 
вживаний і загальнозрозумілий пласт нелітера-
турної лексики і фразеології в середовищі живої 
розмовної мови, вельми неоднорідний за своїм 
генетичним складом і ступенем наближення 
до літературної мови, що має яскраво вираже-
ний емоційно-експресивний оцінний характер, 
що часто представляє протест-насмішку проти 
соціальних, етичних, естетичних, мовних та 
інших умовностей і авторитетів» [12].

Заслуговує уваги також визначення  
Н. Абабілової та В. Нікішиної, які розумієть 
сленг як «лінгвістичне явище як шар неліте-
ратурної лексики, яка зафіксована, головним 
чином, у спеціальних словниках сленгу і вико-
ристовується представниками різних соціаль-
них груп з метою відокремлення від інших 
носіїв мови» [1].

М. Сергієнко розуміє сленг як «елементи 
розмовного варіанту тієї або іншої професійної 
або соціальної групи, які, проникаючи в літе-
ратурну мову або взагалі в мову людей, що не 
мають прямого відношення до даної групи осіб, 
набувають в цих мовах особливого емоційно-
експресивного забарвлення» [16].

Вживання сленгу у текстах різного стилю 
має наступну мету: краще передає  емоції 
молодшого покоління, сприяє привертанню 
уваги слухачів та читачів, дозволяє уник-
нути сталих кліше, підкреслює та виділяє 
певні риси якогось явища, робить спілкування  
невимушеним. 

О. Щепка у своєму дослідженні дово-
дить, що газетна публіцистика і сленг тісно 
взаємопов‘язані, адже саме активне вживання 
певної лексичної одиниці у пресі, орієнтованій 
на широку аудиторію, є одним із критеріїв її 
віднесення до сленга. В той же час цей про-
цес є двостороннім - функціонування сленгу в 
газетних статтях робить його елементи загаль-
новживаними [14]. В свою чергу О. Клименко 
наголошує на тому, що саме засоби масо-
вої інформації та реклама, зокрема преса, 
література, кіно, телебачення є основними 
каналами проникнення сленгу до американ-
ського мовного стандарту та сприяють його  
популяризації [7].

Серед головних чинників, що сприяють 
утворенню нових сленгових одиниць, К. Шере-
мета виділяє внутрішньо-лінгвістичні закони 
розвитку лексичного складу мови й позамовні 
впливи. Серед останніх: вихід ЗМІ з-під цен-
зури, їх ідеологічна не регламентованість, роз-
кутість; вільний пошук журналістами нових 
експресивних засобів вираження на тлі стан-

дарту та кліше; із проголошенням Української 
державності посилення уваги авторів до пито-
мих джерел української національної мови [13]. 

Порівнюючи сленг та літературну мову 
К. Шеремета підкреслює  відмінності не тільки 
в плані прагматики, але і в плані їх викорис-
тання. Ми поділяємо думку науковця, що 
передавання нестандартних мовних одиниць 
в українському тексті за допомогою одиниць 
лише літературної мови, так само як і опу-
щення цих одиниць в перекладі, позбавляє його 
специфічного соціального контексту. Цікавим 
для перекладача є той факт, що якщо нестан-
дартні одиниці англійської мови, утворені за 
допомогою лексико-семантичного варіювання, 
передавати одиницями українського просто-
річчя, які побудовані внаслідок формальних 
перетворень, соціальний контекст зберігається, 
але губляться чисельні етнічні конотації [13].

О. Клименко, аналізуючи американський 
сленг, підкреслює таку специфічну рису аме-
риканського сленгу як тенденцію до демокра-
тизації, про цей факт  свідчить «широке вжи-
вання одиниць та елементів сленгу, особливо в 
розмовній англійській мові США, відносна лег-
кість переходу сленгізмів до розряду літератур-
ної лексики» [7].

Багато сучасних науковців поділяють точку 
зору І. Арнольд щодо труднощів, які виника-
ють при перекладі сленгу як з іноземної мови 
на рідну, так і навпаки. Складнощі для перекла-
дачів пояснюються тим фактом, що будь який 
сленг є надзвичайно рухомим шаром лексики, 
і на кілька кроків випереджає появу словників 
в тій чи іншій сфері. До того ж, сленг - явище 
швидкоплинне, його одиниці недовговічні та 
швидко виходять з вживання. Таким чином, 
найбільша складність у роботі зі сленгом – зна-
ходження сучасних еквівалентів [2].

Перекладачам сленгу з англійської мови на 
українську пропонується дотримуватись двох 
стратегій:

1) пошук в українській мові еквіваленту/ 
аналогу (зокрема при перекладі сленгу);

2) використання описового перекладу 
(більше про жаргонізми та арготизми).

Переклад за допомогою еквіваленту, на 
думку І. Бик, є найбільш природнім. Під екві-
валентом вчений розуміє постійний рівно-
значний відповідник певному слову або слово-
сполученню в іншій мові, який в абсолютній 
більшості випадків не залежить від контексту. 
У випадках відсутності прямого еквіваленту 
науковець пропонує підібрати стилістично 
нейтральний варіант, для передачі загального 
значення сленгової одиниці. Застосування  
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аналогового перекладу передбачає здатність 
вибрати з декількох синонімів один, і не завжди 
його можна знайти у словнику. Важлива харак-
терна риса підібраного аналогу - схожа експре-
сивність та емоційна забарвленість та тої, яку 
має слово чи фраза, що перекладається. Засто-
сування описового перекладу передбачає від-
сутність еквівалентів та аналогів у мові, на яку 
перекладається сленг. І. Бик зазначає, що описо-
вий переклад перекладачі обирають для сленгу, 
що позначає , поняття або явища, відсутні в 
нашому житті, відповідно вони не мають в 
українській мові слів для їх позначення. Серед 
недоліків такого перекладу - його лексична 
перенавантаженість [5]. Окрім вищезазначених 
способів для перекладу сленгових одиниць  у 
публіцистичному стилі перекладачі викорис-
товують також трансформації, зокрема: заміна, 
додавання, опущення, конкретизація, генералі-
зація, компенсація, цілісне перетворення, смис-
ловий розвиток та антонімічний переклад [10].

На думку І. Корунця вибір засобу перекладу 
безпосередньо залежать від таких факторів, як 
структура, значення та мовний рівень сленгу. 
Пояснюючи необхідність вміти орієнтуватися 
у рівнях мовних одиниць для перекладача тим 
фактом, що переклад ґрунтується на їх зна-
ченні, науковець виділяє наступні мовні рівні:

1) Надсинтаксичний – відтворення на рівні 
текстів, абзаців;

2) Синтаксичний  – відтворення на рівні 
словосполучень і речень;

3) Лексичний  – відтворення на рівні слів, 
словосполучень, ідіоматичних висловів;

4) Морфологічний  – відтворення на рівні 
морфем;

5) Фонетичний – відтворення на рівні звуків 
(всі терміни, географічні та власні назви, реалії 
суспільно-політичного життя відтворюються 
на фонетичному рівні) [8].

Структура, мовний рівень, мета перекладу 
визначають вибір засобу перекладу. І.Корунець 
розподіляє засоби перекладу на буквальний, 
лексемний, дослівний, підрядковий та описо-
вий переклад [8].

Отже, для адекватного відтворення тексту 
оригіналу мовою перекладу потрібно ретельно 
підійти до вибору засобу перекладу сленгової 
одиниці.

В процесі виконання практичної час-
тини дослідження було проаналізовано понад 
400 прикладів вживання американського 
сленгу, що містяться у статтях таких газетних 
видань, як “New York Times”, “News Chronicle”, 
“Washington Post”, “Daily Express” та інших. 
Було виявлено, що лексичні одиниці, перекла-
дені відповідним перекладацьким еквівален-
том в мові перекладу, становлять більшу час-
тину лексики в представленій вибірці, а саме 
326 прикладів, що складає 75,1% від загаль-
ної кількості знайдених одиниць. Напри-
клад: to holler – кричати, як недорізаний; dopy 
questions – безглузді запитання; dump – глухий 
закутень; ice-cold hot licks – примітивні імпро-
візації; cockamamie – нескладний іспит.

Другим за частотою вживання засобом пере-
кладу, до якого вдаються перекладачі при пере-
кладі сленгу, є експлікація або описовий пере-
клад. Нами знайдено 82 приклади відтворення 
сленгу українською мовою за допомогою опи-
сового перекладу або експлікації, що стано-
вить 18,9% від загальної кількості прикладів. 
Як показало наше дослідження, дуже часто 
перекладачі змушені йти шляхом тлумачення 
й роз’яснення значення слова внаслідок того, 
що в мові оригіналу існує досить значний шар 
лексики, що виник на основі реалій даної кра-
їни та не має еквівалентів у мові перекладу. 
Прикладом такого способу перекладу виступа-
ють Bloomingdale – універсальний магазин Блу-

Таблиця 1 
Результати кількісного аналізу засобів перекладу сленгу та жаргонізмів  

у текстах публіцистичного стилю

№
з/п Засіб перекладу Кількість сленгових оди-

ниць Кількість у відсотках

1. Перекладацький еквіва-
лент 326 75,1%

2. Описовий переклад (екс-
плікація) 82 18,9%

3. Калькування 26 5%
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мінгдейла; BB guns – дрібнокаліберні рушниці; 
twinkie – приваблива але відсутня, даремна суб-
станція; limanka – некоректна виборча техно-
логія, вживана кандидатами від партії влади; 
granfalloon – велика, безформна організація, 
яка не має своєї реальної індивідуальності, сво-
єрідності.

Крім того, нами знайдена незначна кіль-
кість прикладів відтворення сленгу україн-
ською мовою за допомогою калькування, а саме 
26 прикладів, що становить 5% від загальної 
кількості знайдених прикладів, тобто, як пра-
вило, сленг дуже рідко перекладається каль-
куванням. Для практичного підтвердження 
вищесказаного наведемо декілька прикладів: 

doubledome – дводумець; bum a ride – спіймати 
авто; air head – порожня голова; bookworm – 
книжний черв’як; pass-fail – залік-незалік.

Узагальнені дані подані у таблиці 1.
Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Здійснивши практичну частину 
дослідження, ми можемо зробити висновок, 
що при перекладі сленгу у текстах публіцис-
тичного стилю найбільш поширеним є підбір 
перекладацького еквіваленту, або пояснення 
значення за допомогою описового перекладу. 
Перспективу подальшого дослідження вбача-
ємо у порівнянні особливостей відтворення 
сленгу у текстах різного стилю та різних варі-
антах англійської мови. 
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SPECIFICS OF AMERICAN SLANG TRANSLATION  
IN JOURNALISTIC STYLE TEXTS
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The article attempts to determine the features of American slang. The author of the article draws attention to the specifics 
of American slang translation in journalistic style texts. The urgency of the problem of slang translation is that slang is a 
phenomenon that has never been static, so most dictionaries simply do not have time to capture the new vocabulary that is 
constantly appearing. The issue of slang translation is very important in the intercultural aspect of translation and research of 
national and cultural specifics of language and speech activity. Translation serves as a means of protecting national languages 
and cultures, giving impetus to their self-development and at the same time protecting them from excessive foreign language 
influence. When a translator has a correct idea of slang and its contextual use, it is easier for him to find an adequate match 
for a particular lexical item in the translation. The article presents the definition of slang, analyzes the purpose of its use in 
texts, the factors that contribute to the emergence of new slang units. The author pays special attention to the difficulties that 
arise when translating slang and ways to solve this problem. Approaches to the classification of slang translation models and 
slang translation tools are analyzed. The practical part of the study involved finding the most common way to translate slang 
in journalistic style texts using continuous sampling methods and mathematical statistics. The study allows us to conclude that 
when translating slang it is necessary to look for a similar Ukrainian lexical equivalent, with a similar degree of expressiveness 
(equivalent translation), or to explain the meaning, i.e. with the help of descriptive translation.

Key words: slang, journalistic style, language levels, means of translation.


