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ВСТУП 

Мові належить винятково важлива роль у житті людей: вона була однією з 

необхідних умов формування самої людини та її мислення. Жоден народ не жив 

і не живе ізольовано. Вступаючи в різні контакти, один з одним, народи 

обмінюються предметами і поняттями, а разом з ними і словами, що 

позначають ці предмети і поняття. Але контакти ці були не такими вже 

частими, особливо між народами, що живуть на різних континентах. Це 

призвело до того, що багато предметів і понять залишилися відомими лише в 

межах однієї країни або регіону. Так з'явилася лексика, що позначає специфічні 

явища, яка приносить багато труднощів перекладачам. 

Питання систематизації, типології і передачі реалій є одним з найбільш 

суперечливих і заплутаних в лінгвістиці. З проблемою перекладу реалій 

перекладачі стикалися в усі часи, але лише на початку 50-х років термін 

«реалія» починають вживати як показник колориту, національної своєрідності. 

Цим питанням займалися Л.Н.Соболєв, І.Кашкін, Г.В.Чернов, В.Россельс та 

інші. 

 

 

Актуальність проблеми, що розглядається, зумовлена тим, що внаслідок 

швидкого розвитку усіх сфер суспільного життя Америки важливим стає 

системний підхід до вивчення реалій з урахуванням їх структурно-семантичних 

особливостей та пошук їх відповідників в українській мові. Поява реалій є 

динамічним складником лексичної системи мов, що характеризується 

постійним розвитком і неологізацією. 

Проблеми перекладу реалій сьогодні широко розглядаються лінгвістами та 

перекладознавцями. Наше дослідження має надзвичайно важливе як 

теоретичне, так і практичне значення, оскільки в сучасній Україні відбуваються 

процеси розширення й поглиблення міжнародних  зв’язків.  

 

В якості об’єкта дослідження виступають американські реалії, пов’язані з 

соціальною сферою. 

 

 Предметом дослідження є лінгвістичні характеристики репрезентації реалій 

США у двох (англійській та українській) мовах 

 

 Метою роботи є виявлення структурно-семантичних особливостей реалій та 

особливостей способів їх перекладу. 

  Відповідно до мети вирішуються наступні завдання: 

- уточнити дефініції основних понять «реалія», «, що використовуються в 

роботі; 

- розглянути різні підходи до класифікації реалій: семантичну, за способом 

творення  та за структурою: 

- встановити основні закономірності способів перекладу реалій відповідно до їх 

типології.  



Основними методами, що використовуються в роботі є: описовий метод, який 

охоплює узагальнення, інтерпретацію та класифікацію, метод словникових 

дефініцій. 

Матеріалом дослідження є американські реалії в галузі соціальної сфери. 

 

Практична значущість роботи полягає в тому, що вона може слугувати 

основою для дослідження слів реалій як в цілому, так і, власне, американських 

соціальних реалій. 

 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, 

summary та списку використаних джерел із тридцяти восьми найменувань. 



 

SUMMARY 

This term paper is concerned with the structural-semantic characteristics of realia, 

their linguistic and pragmatic implementation in American society, and their 

representation in the ukraininan language.  

Chapter 1 tackles the problem of defying and classifying the realia. The development 

of society encourages the appearance of new words, nominating new notions for the 

purpose of communication inside the country. This, in its turn, make problems in 

communication between citizens of  USA and foreigners, and complicates the 

translator’s task. 

 Chapter 2 deаls with the ways of creation of realia in the linguistic structure of 

English language. In this respect, it considers the issue of the nature of realia. The 

problem of its formation, in general, and its most productive ways, in particular, are 

researched as well.  

Chapter 3 deals with choosing and analysis  of methods of translation of realia, which 

connected with their semantic, structural, etymological peculiarities.  

Studying the peculiarities of nature, derivation, structure, semantic and functioning of 

the American realia, we  contribute to linguistic research of conversational and 

newspaper styles as a part of functional styles. The results of this survey can be used 

in the research of different kinds of  realia. 

 


