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У сучасному світі є велика кількість сфер суспільного життя, в яких володіння навичками ефективного спіл-
кування й усвідомлене застосування прийомів комунікативного впливу є запорукою професійного успіху. Однією 
з них, безумовно, є політика. Статтю присвячено актуальній проблемі щодо ролі політичної комунікації як своє-
рідного соціально-інформаційного поля, яке є надпотужним та ефективним інструментом формування громад-
ської думки населення. Прагнення уникати комунікативних конфліктів і невдач, не створювати у співрозмовника 
відчуття комунікативного дискомфорту, піклуватися про почуття та емоції інших, дотримуватися правил 
увічливості змушують мовця використовувати евфемістичні засоби вислову думки. У сучасних умовах дедалі 
більшого розвитку набувають найрізноманітніші способи та засоби евфемізації, які стосуються соціально зна-
чущих тем, сфери діяльності людини, її стосунків з іншими людьми, суспільством та владою. Одним із видів 
евфемізмів є політичні – ефективний інструмент для здійснення впливу на населення країни з боку політиків 
із метою досягнення певних цілей. Для проведення дослідження проаналізовано 10 промов Девіда Кемерона в 
період із 2010 р. до 2016 р., в яких виявлено 100 евфемізмів. Метою статті є визначення особливостей від-
творення політичних евфемізмів Девіда Кемерона українською мовою. Наукова новизна полягає в комплексному 
дослідженні політичних евфемізмів, виявлених у політичних промовах Девіда Кемерона, з урахуванням лінгво-
прагматичного аспекту. Практична цінність статті полягає в тому, що матеріали роботи можна використо-
вувати в спеціальних дослідженнях, присвячених евфемізмам як мовному явищу в аспекті перекладу, та під час 
розроблення рекомендацій із перекладу. Результати дослідження можна використовувати в таких курсах, як 
«Переклад в аспекті наукового дослідження», «Практика перекладу». Матеріали і положення статті може бути 
використано у викладанні лексикології, лінгвістичного аналізу художнього тексту, порівняльної стилістики 
англійської й української мов. Перспективи подальших досліджень убачаються у визначенні гендерних особли-
востей відтворення політичних евфемізмів у перекладі українською мовою та з’ясуванні нюансів щодо відтво-
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рення комунікативних стратегій вирішення конфлікту в політичному дискурсі українською мовою і встановленні 
залежності вибору комунікативних стратегій у конфліктних ситуаціях від рівня комунікативної культури та 
гендерної приналежності.

Ключові слова: евфемізм, політичний евфемізм, дискурс, політичний дискурс, комунікативні стратегії і тактики 
в політичному дискурсі.
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In the modern world there is a large number of spheres of social life in which the possession of skills of effective communi-
cation and the conscious use of methods of communicative influence is a guarantee of professional success. One of them is 
politics. The article is devoted to the actual problem regarding the growing role of political communication as a kind of socio-in-
formational field, which acts as a super-powerful tool for forming public opinion. The aspiration for avoidance communicative 
conflicts and failures, not creation a feeling of communicative discomfort, adhering to the rules of politeness makes the 
speaker use euphemistic means of expression. In today’s conditions, a variety of ways and means of euphemisation, which 
relate to socially significant topics, the sphere of human activity, his/her relations with other people, society and, of course, the 
authorities, are becoming increasingly evolving. One of the types of euphemisms is a political euphemism. It is an effective 
tool for influencing the public. For this research we have analyzed 10 David Cameronʼs speeches in the period from 2010 to 
2016, where we have determined 100 euphemisms. The aim of the article is to determine the peculiarities of the reproduction 
of David Cameron's political euphemisms in Ukrainian. Scientific novelty consists in a comprehensive study of political euphe-
misms identified in David Cameronʼs political speeches, taking into account the lingua-pragmatic aspect. Its practical value is 
using research materials in special studies on euphemisms as a linguistic phenomenon in the aspect of translation and during 
the development of translation recommendations. The results of the research can be used in the courses “Translation in the 
aspect of scientific research”, “Practice of translation”. These materials and provisions can be used in the teaching lexicology, 
linguistic analysis of belles-lettres texts, comparative stylistics of English and Ukrainian. The prospects of further research 
is the identifying the gender features of the reproduction of political euphemisms in Ukrainian and in the clarification of the 
nuances of the reproduction of communicative strategies for resolving the conflict in political discourse in Ukrainian and the 
determination of the choice of communicative strategies in conflict situations.

Key words: euphemism, political euphemism, discourse, political discourse, communicative strategies and tactics in 
political discourse.

1. Вступ
Політика, як відомо, є однією з традиційних 

сфер уживання евфемістичних засобів вислову 
думки. І це не дивно, адже ті комунікативні 
завдання, які стоять перед політичними дія-
чами, не можна вирішити, використовуючи 
лише безпосередні номінації (без натяків, 
недомовленостей, завуалювання тощо). 

Доволі яскравим представником англій-
ських політиків, що відрізняються красно-
мовністю та вживанням у своїх публічних 
виступах, зокрема політичних промовах, 
значної кількості евфемізмів, є колишній 
прем’єр-міністр Великобританії Девід 
Кемерон.

Новизна теми статті полягає в комплек-
сному дослідженні політичних евфемізмів на 
матеріалі промов Девіда Кемерона з ураху-
ванням лінгвопрагматичного аспекту.

Актуальність теми зумовлена соціальною 
значущістю політичного дискурсу, оскільки 

від певної політичної позиції або ситуації 
залежить місце країни на міжнародній арені, 
її взаємини з іншими державами та роль у 
діяльності світової спільноти.

Зважаючи на викладене, обиралися об’єкт 
та предмет, формулювалися мета та завдання 
статті.

Об’єктом дослідження є політичний дис-
курс. 

Предметом – особливості відтворення 
політичних евфемізмів у промовах Девіда 
Кемерона українською мовою.

Мета дослідження – визначити особли-
вості відтворення політичних евфемізмів 
Девіда Кемерона українською мовою.

Для досягнення поставленої мети необ-
хідно розв’язати такі завдання:

 – систематизувати й узагальнити інфор-
мацію щодо визначення понять «евфемізм», 
«політичний евфемізм», «дискурс», «полі-
тичний дискурс», «стратегія і тактика»;
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 – виявити основні стратегії в промовах 
Девіда Кемерона;

 – з’ясувати особливості відтворення полі-
тичних евфемізмів у перекладі промов Девіда 
Кемерона українською мовою.

Для вирішення поставлених завдань вико-
ристовувалися загальнонаукові методи ана-
лізу, узагальнення, класифікації матеріалу, а 
також такі лінгвістичні методи дослідження, 
як дослідження політичного дискурсу, лінгві-
стичного дослідження комунікативних стра-
тегій і тактик у мові політика, когнітивної 
лінгвістики, прагматичної лінгвістики, які 
дали змогу виявити наміри мовної поведінки 
політиків.

На першому етапі здійснено критичний 
огляд наукової літератури, добір та опрацю-
вання наукових джерел, які містять інфор-
мацію про визначення політичного дискурсу, 
стратегій і тактик, особливості використання 
евфемізмів та характерні риси.

На другому етапі на основі узагальнення 
теоретичних джерел визначено специфіку 
політичних евфемізмів.

На третьому – виявлено особливості від-
творення політичних евфемізмів у промовах 
Девіда Кемерона українською мовою.

2. Теоретичні засади вивчення політичних 
евфемізмів

Як уважає сучасний український дослідник 
О.Б. Януш (1997), із точкою зору якого 
ми цілком погоджуємося, під евфемізмом 
розуміють «вислови‚ що вживаються для 
уникнення слів із грубим чи непристойним 
змістом‚ неприємним забарвленням».

За класифікацією Л.П. Єфімова, евфемізми 
поділяються на: 1) медичні (діти із синдромом 
Дауна – сонячні діти тощо); 2) політичні (ева-
куація – тимчасові заходи безпеки тощо);  
3) релігійні (Диявол – шут, лукавий тощо);  
4) морально-етичні (старі люди – люди похи-
лого віку тощо) (Єфімов, Ясінецька, 2004).

Що стосується поняття «дискурс», то у 
сучасній лінгвістичній науці немає єдності 
поглядів щодо його тлумачення. Однак доволі 
обґрунтованим ми знаходимо його визна-
чення, запропоноване Є. Переверзєвим та 
В. Кожемякіним. Вони зазначають, що це 
«здійснена у певних історичних і соціальних 
рамках, особливим чином організована і тема-
тично сфокусована послідовність вислов-
лювань, рецепція яких здатна вплинути на 
моделі суб’єктивного досвіду людини, його 
внутрішню репрезентацію світу, переко-
нання і поведінку» (Переверзєв, Кожемякін, 
2008), тоді як політичний дискурс, на думку 

П.В. Кузьміна, визначення якого ми вва-
жаємо ключовим, – це «спосіб комунікації, 
заснований на вербальному та невербальному 
обміні ідеями, позиціями, поглядами учас-
ників політичного життя відповідно до пере-
конань та певних правил, норм із метою ухва-
лення політичних рішень» (Кузьмін, 2006).

Згідно з точкою зору К.К. Темірбаєвої, 
яку ми поділяємо, політичні евфемізми – це 
«слова і вирази, які вживаються у мові полі-
тики замість небажаних слів і виразів із метою 
приховання, пом’якшення або викривлення 
змісту освітлюваних подій і явищ» (Темір-
баєва, 1991).

На основі прагматичних особливостей 
уживання евфемізмів виділяють безліч від-
повідних функцій, проте вони безпосередньо 
пов’язані зі стратегіями та тактиками, яких 
дотримується політичний діяч.

У сучасній енциклопедії української мови 
зафіксовано таке значення понять «стратегія» 
і «тактика»: стратегія – це мистецтво суспіль-
ного і політичного керування масами, яке 
має визначити головний напрям дій, учинків, 
спосіб дій, лінія поведінки кого-небудь, так-
тика – це способи, прийоми досягнення 
певної мети, лінія поведінки когось. Стратегія 
і тактика співвідносяться як рід і вид (Руса-
нівський та ін., 2004). На нашу думку, в полі-
тичних промовах найбільш розповсюдженими 
стратегіями є такі: ввічливості, співробітни-
цтва, компромісу, переконання й ухилення. 
Проте ми, звичайно ж, допускаємо наявність 
й інших стратегій, оскільки все залежить від 
конкретної тематики і мети політичної про-
мови, а також від особистих якостей і мети 
політичного діяча, який виступає.

Є чимало підходів до трактування та кла-
сифікації функцій евфемізмів у політичному 
дискурсі. Так, Л. Артюшкіна вважає, що евфе-
мізми виконують дві основні функції: пом’як-
шення (полягає у нейтралізації негативних 
компонентів значення з метою мітигації кому-
нікативного ефекту висловлювання з міркувань 
делікатності, співчуття або сором’язливості) 
та маскування (підміна негативного денотата 
у свідомості реципієнта з метою нав’язування 
певної точки зору) (Артюшкіна, 2002).

Н. Босчаєва виділяє три функції евфемізмів 
у спілкуванні: кооперувальну (відображає 
прагнення комунікантів зберегти мовленнєву 
взаємодію для вирішення певних завдань), 
превентивну (намагання уникнути табуйо-
ваних слів) та риторичну (бажання мовця 
певним чином вплинути на ціннісні орієн-
тації адресата) (Босчаєва, Кащєєва, 1993).
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Детальний аналіз функцій евфемізмів у 
політичному дискурсі здійснено В. Велико-
родою. Дослідниця доповнює класифікацію 
Н. Босчаєвої, обґрунтовуючи ще чотири 
функції евфемістичних субститутів: вуалі-
тивну (прагнення адресанта приховати неба-
жані аспекти дійсності), елевативну (адре-
сант представляє аспекти реальності у більш 
позитивному світлі, гіперболізує низькі чи 
середні стандарти), конспіративну (викори-
стання евфемізмів задля ускладнення сприй-
няття інформації особами, що не належать 
до певної групи) та дистортивну (вживання 
евфемізмів спричинює спотворене відобра-
ження інформації у свідомості адресата) 
(Великорода, 2008a).

Також виділяють маніпулятивну (полягає 
у використанні евфемізмів із метою впливу 
на свідомість реципієнта, формування його 
світогляду), кооперативну (відображає праг-
нення адресанта уникнути статевої, вікової, 
соціальної, расової або релігійної дискримі-
нації і забезпечити ефективну мовленнєву 
співпрацю учасників комунікативного акту) 
та меліоративну (ґрунтується на прагненні 
адресанта пом’якшити негативні наслідки 
своєї діяльності або діяльності своїх союз-
ників) функції (Грогодза, 2013).

На думку Ю. Баскової, основними фак-
торами, які спричиняють явище політичної 
евфемізації, є високий рівень соціальної куль-
тури та громадської поведінки, ідеологія та 
менталітет суспільства, комерційний інтерес 
до людини як до потенційного клієнта (Бас-
кова, 2006).

Як уважає В. Великорода, політичні евфе-
мізми за сферами вжитку і прагматичними 
особливостями можна поділити на військо-
во-політичні (any necessary means – війна, 
regime change – воєнне положення, grave 
consequences – використання збройних сил 
проти іноземних військ, a significant piece of 
business – воєнна дія, limited air strike – бомбу-
вання, device – бомба), дипломатичні (complex 
issue – Ірак, low-income – бідні, sanitation 
engineer – сміттяр) та ідеологічні (class 
warfare, class conflict – напружені стосунки 
між громадянами некомуністичної країни, 
peace-keeping action – вторгнення, peace-
keeping force – армія, special court – нацист-
ський трибунал) (Великорода, 2008b).

Отже, політики послуговуються евфеміз-
мами задля досягнення й реалізації власних 
цілей, висвітлення фактів і подій у тих тонах, 
які відповідають подальшим стратегіям та 
інтересам. Поняття «політичний евфемізм» 

у певному сенсі можна вважати тотожним 
поняттю «евфемізм», відрізняє їх лише сфера 
вживання.

3. Особливості політичних евфемізмів у 
промовах Девіда Кемерона

У досліджених нами політичних промовах 
колишнього прем’єр-міністра Великобританії 
Девіда Кемерона помічено такі стратегії: 
ввічливості, ухилення, маніпулювання, пере-
конання.

Прикладами евфемістичних найменувань, 
які Девід Кемерон реалізував за допомогою 
стратегії ввічливості, є: the elderly (люди 
похилого віку) замість old people (старі люди) 
(Cameron, 2010); the frail (люди із слабким 
здоров’ям) замість the weak (слабкі люди) 
(Cameron, 2010); Asian (виходець з азіатських 
країн) замість Oriental (східна людина; щодо 
людини це слово вважається в англійській 
мові надзвичайно зневажливим) (Cameron, 
2015c).

У промовах, які ми дослідили, стратегію 
ввічливості реалізовано такими тактиками: 
максимою такту, максимою симпатії, мак-
симою антиконфліктності, максимою згоди.

Не меншу роль у його політичних виступах 
відіграє і стратегія ухилення. Вона представ-
лена такими евфемізмами: ethnic cleansing 
(етнічне очищення) замість mass murders 
or genocide (масові вбивства або геноциду) 
(Cameron, 2010); conflict (конфлікт) замість 
war (війна) (Cameron, 2016c); disagreements in 
ideas (розходження у думках) замість quarrel 
(сварка) (Cameron, 2013) та іншими.

Для реалізації цієї стратегії Девід Кемерон 
удавався до таких тактик, як пом’якшення 
категоричності, узагальнення, відхилення від 
теми, контролю над темою, її зміни.

Також у політичних промова Девіда Кеме-
рона ми помітили стратегію маніпулю-
вання: necessary means (необхідні міри) 
замість war (війна) (Cameron, 2015a); rival 
(конкурент) замість enemy (ворог) (Cameron, 
2015a); temporary measures (тимчасові міри) 
замість tax increase (підвищення податків) 
(Cameron, 2013) тощо. Особливо прозоро 
стратегію маніпулювання можна роздивитись 
у першому прикладі, коли, коментуючи вій-
ськовий конфлікт у Сирії, замість слова war 
(війна) Девід Кемерон ужив слово necessary 
means (необхідні міри), адже він прагнув 
налаштувати слухачів на те, що це єдинопра-
вильне і необхідне рішення. Таким чином, 
за допомогою вживання правильно сфор-
мованих для реалізації цієї стратегії евфе-
мізмів Девід Кемерон уплинув на свідомість 
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та думки людей і «підвів» їх до необхідних 
уряду точок зору.

Серед тактик відповідної стратегії у 
проаналізованих промовах ми виділили так-
тику єдності зі слухачами та тактику дистан-
ціювання від небажаної ситуації.

Під час нашого дослідження ми помітили, 
що колишній прем’єр-міністр Великобри-
танії використовував також стратегію пере-
конання: I will do everything I can as prime 
minister to steady the ship over the coming weeks 
and months, but I do not think it would be right for 
me to try to be the captain that steers our country 
to its next destination (Cameron, 2016a) – Як 
прем’єр-міністр, я зроблю усе можливе, щоб 
утримати наше судно на хвилях у наступні 
тижні і місяці, але я не вважаю, що для мене 
буде правильним висувати свою кандидатуру 
на посаду капітана, який поведе наш човен до 
наступного пункту призначення. 

На нашу думку, використання евфемізму 
to steady the ship (утримати наше судно на 
хвилях) замість прямого найменування позна-
чуваного ним явища, а саме вирішення акту-
альних проблем Великобританії та подолання 
наслідків після голосування щодо її виходу з 
ЄС, свідчить про його твердий намір, незва-
жаючи на те, що він закінчує свою діяльність 
прем’єр-міністра, все одно сумлінно допра-
цювати останні місяці, діючи на благо нації, і 
про його переконання у цьому громадян.

Ми виявили тут такі тактики, як обіцянка і 
закріплення позитивного образу.

Таким чином, під час своїх політичних 
промов Девід Кемерон удавався до безлічі різ-
номанітних стратегій (увічливості, ухилення, 
маніпулювання, переконання тощо) і доволі 
часто у реалізації йому допомагали саме полі-
тичні евфемізми.

Під час виконання нашої роботи більшу 
частину політичних евфемізмів Девіда Кеме-
рона ми переклали за допомогою кальку-
вання, змішаного способу перекладу (кальку-
вання з транслітерацією або транскрипцією) 
й експлікації, проте нам також стали у нагоді 
транслітерація, модуляція та компенсація.

Під переклад, здійсненний способом каль-
кування, потрапили евфемізми, які скла-
даються як з одного слова, так і зі словос-
получень. До першої групи належать такі: 
separation – роз’єднання, to scrap – переглядати, 
misunderstanding – непорозуміння, pre-emptive – 
упереджений, offenders – правопорушники, involvement – 
залучення, freethinker – вільнодумець, тоді як до 
другої: low-income families – малозабезпечені 
родини, disagreements in ideas – розходження 

у думках, revenue raise – збільшення при-
бутку, armed forces – збройні сили, collateral 
damage – супутні витрати, necessary means – 
необхідні міри, a sales advisor – консультант 
із продажу (Cameron, 2010–2016) тощо.

Іноді калькування супроводжувалося тран-
слітерацією та транскрипцією, що призвело 
до використання змішаного способу пере-
кладу: temporary financial difficulties – тим-
часові фінансові труднощі (Cameron, 2015c); 
ethnic cleansing – етнічне очищення 
(Cameron, 2010); democratic exercise – демо-
кратичне випробовування (Cameron, 2016b); 
strained situation – напружена ситуація тощо 
(Cameron, 2014).

Кілька разів під час перекладу політичних 
евфемізмів Девіда Кемерона ми вдавалися до 
використання лише транслітерації: conflict – 
конфлікт, cult – культ, demoralization – демо-
ралізація, fluctuation – флуктуація і т. д. 
(Cameron, 2010–2016).

Нерідко ми застосовували експлікацію. 
Яскравим прикладом її використання є пере-
клад евфемізму the frail (люди зі слабким здо-
ров’ям) (Cameron, 2010). В англійській мові 
це слово є евфемістичним замінником слова 
the weak (слабкі люди), яке в українській мові 
також звучить зневажливо щодо осіб, котрі 
мають певні вади здоров’я. Проте словник 
пропонує нам такі неевфемістичні варіанти 
перекладу цього слова, як неміцний, слабкий, 
хворобливий тощо, а тому ми не можемо їх 
використати. Таким чином, на нашу думку, 
найкраще у цьому разі використати саме опи-
совий спосіб перекладу.

У деяких ситуаціях, аби максимально точно 
передати суть перекладу евфемізмів, ми звер-
талися до модуляції: I think of the children who 
were languishing in the care system and have 
now been adopted by loving families (Cameron, 
2016b) – Я думаю про дітей, які були поз-
бавлені батьківського піклування, але зараз 
потрапили у нові люблячі родини.

Care system перекладається з англій-
ської мови як система догляду, а дієслово to 
languish – знемагати (ABBYY Lingvo Live). 
Із нашої точки зору, варіант перекладу, який 
можна отримати за допомогою калькування, 
звучить неприйнятно для нашої аудиторії, 
саме тому ми вирішили вдатися до такої тран-
сформації, як модуляція, адже варіант пере-
кладу «діти позбавлені батьківського піклу-
вання» звучить українською мовою достатньо 
вдало та чітко підкреслює своє евфемістичне 
значення. На нашу думку, Девід Кемерон 
учинив дуже правильно, оминувши безпосе-
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редні найменування цього поняття, зокрема 
«діти-сироти» та «діти із нещасливих родин», 
які звучать дуже різко та одразу викликають 
болісні асоціації.

Яскравим прикладом вживання компен-
сації є переклад евфемізму currency change – 
зміни у вартості валюти (Cameron, 2015a). 
Англійською мовою слово вартість не вжи-
вається, оскільки воно просто мається на 
увазі у цьому словосполученні і для англійців 
це зрозуміло, проте під час перекладу укра-
їнською мовою для правильного сприймання 
цієї фрази його необхідно компенсувати. 

Висвітлені особливості лінгвістичної 
характеристики політичних евфемізмів (як 
одиниць лексичної системи) показують нам, 
що вони відіграють значну роль у системі 
міжмовної комунікації, зокрема у світі полі-
тичних подій.

4. Висновки
Аналіз евфемізмів на матеріалі промов 

Девіда Кемерона і способів передання зна-
чень під час перекладу дозволяє зробити такі 
висновки.

1. Ми виявили, що евфемізми – це вислови‚ 
що вживаються для уникнення слів із грубим 
чи непристойним змістом‚ неприємним 
забарвленням.

2. За класифікацією Л. Єфімова евфемізми 
поділяються на: 1) медичні; 2) політичні; 3) 
релігійні; 4) морально-етичні.

3. У більшості праць вітчизняних і зару-
біжних учених склалася традиція, у межах 
якої під словом «дискурс» розуміється 
цілісний мовленнєвий твір у різноманітності 
його когнітивно-комунікативних функцій, 
тоді як термін «політичний дискурс» означає 
спосіб комунікації, заснований на вербаль-
ному та невербальному обміні ідеями, пози-
ціями, поглядами учасників політичного 
життя відповідно до переконань та певних 
правил, норм із метою ухвалення політичних 
рішень.

4. Під політичними евфемізмами розу-
міють слова і вирази, які вживаються у мові 
політики замість небажаних слів і виразів із 
метою приховати, пом’якшити або викривити 
зміст освітлюваних подій і явищ.

5. Ми погоджуємося, що стратегія – це 
мистецтво суспільного і політичного керу-
вання масами, яке має визначити головний 
напрям дій, учинків, спосіб дій, лінія пове-
дінки кого-небудь, а тактика – це способи, при-
йоми досягнення певної мети, лінія поведінки 
когось. Під час вибору стратегій спілкування 
важливим фактором є вікові, індивідуальні та 

психологічні ознаки мовця, а також відповідні 
індивідуальні характеристики співрозмовника. 
Якщо говорити про вибір комунікативних 
стратегій та тактик в аспекті політичного дис-
курсу, то він зумовлений його жанром та намі-
рами визначеного суб’єкта дискурсу.

6. На нашу думку, у досліджених нами про-
мовах Девіда Кемерона необхідно виділити 
такі стратегії: ввічливості (переважно реалі-
зована такими тактиками, як максима такту, 
максима симпатії, максима антиконфлік-
тності, максима згоди), ухилення (здебіль-
шого представлена тактиками пом’якшення 
категоричності, узагальнення, відхилення від 
теми, контролю над темою, її зміни), мані-
пулювання (найчастіше застосовується через 
тактику єдності зі слухачами та тактику дис-
танціювання від небажаної ситуації) та пере-
конання (пов’язана з тактикою обіцянки й 
закріплення позитивного образу).

7. Проведений аналіз дає підстави ствер-
джувати, що для перекладу політичних евфе-
мізмів Девіда Кемерона характерним є таке 
відсоткове співвідношення: калькування 
(38%), змішаний спосіб перекладу (каль-
кування з транслітерацією або транскрип-
цією) (16%), транслітерація (8%), експлікація 
(28%), модуляція (4%), компенсація (6%).

8. Перспектива подальшого дослідження 
вбачається у визначенні гендерних особли-
востей відтворення політичних евфемізмів у 
перекладі українською мовою та з’ясуванні 
нюансів щодо відтворення комунікативних 
стратегій вирішення конфлікту в політичному 
дискурсі українською мовою і встановленні 
залежності вибору комунікативних стратегій 
у конфліктних ситуаціях від рівня комуніка-
тивної культури та гендерної приналежності.
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Статтю присвячено проблемі навчання іноземної (англійської) мови в початковій школі та ролі вчителя на 
початковому етапі цього навчання. Автор робить спробу окреслити вимоги до рівня володіння предметним 
матеріалом, що має бути характерним для вчителя англійської мови початкових класів, описує умови форму-
вання необхідного рівня професійних компетенцій майбутнього освітянина, спираючись на зміст Загальноєвро-
пейських рекомендацій із мовної освіти, що містять опис шести рівнів якості знання іноземної мови та широко 
використовуються як світовий стандарт оцінювання розвитку мовленнєвих умінь суб’єкта навчання, а також 
на традиції вітчизняної спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов, що були започатковані 
60 років тому. Початкова школа розглядається як найважливіший етап становлення школяра як особистості, 
яка навчається, на етапі формування та перетворення на усталені стереотипних уявлень дитини про ступінь 
важливості певного предмета серед інших дисциплін. Автор наполягає на необхідності формування особливої 
ментальності майбутнього вчителя/викладача, що полягає в чіткому розумінні та зорієнтованості на бажаний 
кінцевий результат зусиль, спрямованих на розвиток мовленнєвих умінь учня/студента на кожному етапі нав-
чання. Визначено кількість академічних годин, що витрачаються на вивчення англійської мови на кожному етапі 
в традиційній спеціалізованій школі в Україні (дані подано за власними спостереженнями з багаторічного досвіду 
роботи в школі такого типу); названо дієві сучасні автентичні джерела, що використовуються в школах як 
рекомендовані Міністерством освіти і науки України («додаткові підручники»). Авторка наголошує на тому, що 


