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Дослідження молодіжного сленгу в умовах сучасного суспільства є 

актуальним питанням сьогодення.  Сленг молоді найбільш жваво реагує на 

події життя, підхоплює і відображає нові явища і змінюється в процесі їх 

перетворень. Проте на даному етапі розвитку лінгвістики та 

перекладознавства сленг становить собою ще недостатньо вивчену 

проблему, яка потребує подальшого дослідження. Різні аспекти сленгу 

вивчалися такими вітчизняними та зарубіжними дослідниками як І. 

Арнольд,  Т. Є. Захарченко, Г. Кіттрідж,  Е. Патрід,  В. А. Хомяков та інші. 

Проте недостатньо уваги приділялося розгляду сленгу як перекладознавчої 

проблеми. 

Труднощі,  що  постають  перед  перекладачем  сленгових одиниць,  

є  величезними:  йому  необхідно зрозуміти сленгові значення і передати 

його смисл, відтворити образність, знайти, де це можливо, аналогічний  

мовленнєвий зворот українською чи, зрештою, самому сконструювати  

такий, дотримуючись своєрідності й експресивності сленгової одиниці, яка  

підлягає перекладу [4;1;2].  

Переклад молодіжного сленгу являє труднощі ще й тому, що нерідко  

існує небезпека прийняти сленг за вільне словосполучення чи, виходячи з  

характеру образу, неправильно розтлумачити його значення. 

 О. Кунін виокремлює такі способи перекладу сленгізмів: сленгові 

еквіваленти, описовий спосіб. Саме ці способи здебільшого  

застосовуються перекладачами для відтворення українською мовою сленгу 

з новітньої англомовної літератури.  

Ми погоджуємося з В. І. Алікберовим, що найбільші труднощі при 

перекладі сленгу як з іноземної мови на рідну мову, так і навпаки, 

полягають в тому, що сленг, особливо молодіжний, є найрухомішим 

шаром лексики й жоден словник нових слів не в змозі наздогнати розвиток 

мови в цій сфері. До того ж, багато лексичних одиниць  сленгу дуже 

недовговічні та швидко виходять з вживання. Словники їх просто не 

встигають зареєструвати. Таким чином, найбільша складність у роботі зі 

сленгом – знаходження сучасних еквівалентів [6].  

Так, І. Бик визначає такі види перекладу сленгових одиниць: 

1) еквівалент – це постійний рівнозначний відповідник певному слову або 

словосполученню в іншій мові, який в абсолютній більшості випадків не 

залежить від контексту. Еквівалентами переважно перекладаються стійкі 

та фразеологічні сполучення. Уже те, що вони часто зустрічаються в мові, 

http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%95%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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спонукає перекладачів шукати для кожного з них постійні відповідники в 

українській мові. Наприклад: “No need to tell us he’s no good,” snorted 

Uncle Vernon, staring over the top of his newspaper at the prisoner. “Look at 

the state of 

- him, the filthy layabout! Look at his hair!”[7, Р. 17]: Зразу видно, що 

мерзотник, - пирхнув дядько Вернон, дивлячись понад газетою на 

зображення в’язня. – Клятий голодранець! Ви тільки гляньте, які в нього 

патли! [5, с. 19]. 

2) аналог – один із декількох можливих синонімів. У будь-якому 

двомовному словнику іноземному слову зазвичай відповідає декілька 

українських синонімів. Вибір слова з ряду синонімів при перекладі 

визначається контекстом. Переклад за допомогою аналога – вищий ступінь 

з точки зору перекладацької майстерності і методики перекладу. При 

перекладі аналогом потрібно вміти вибрати з декількох синонімів один, 

найбільш придатний у всіх відношеннях, причому не завжди його можна 

знайти у словнику. Наприклад: Compared to the man on the television, 

however, whose gaunt face was surrounded by a matted, elbow-lengthtangle, 

Harry felt very well 

groomed indeed [7, Р. 17]: Хоча, порівняно з тим в’язнем, кощаве 

обличчя якого облямовували довжелезні сплутані кудли, Гаррі видавався 

охайно зачесаним [5, с. 19] 

3) пояснювальний, або описовий переклад. У цьому виді перекладу 

замість самого слова вживається його пояснення. Такий прийом перекладу 

або, точніше, інтерпретації слова, звичайно застосовується в тих випадках, 

коли у словниковому складі мови, на яку робиться переклад, немає ні 

еквівалента, ні аналогів, які відповідають значенню слова чи 

словосполученню оригіналу. Найчастіше описово перекладаються слова, 

котрі позначають поняття або явища, які відсутні в нашому житті, а тому 

вони не мають в українській мові спеціальних слів для їх позначення [2]. 

Наприклад: Harry — this is a Pocket Sneakoscope. If there’s 

someoneuntrustworthy around, it’s supposed to light up and spin. Billsays it’s 

rubbish sold for wizard tourists and isn’t reliable, because it kept lighting up at 

dinner last night. But he didn’trealize Fred and George had put beetles in his 

soup[7, Р. 10]: Гаррі – це кишеньковий стервоскоп.  Якщо неподалік буде 

якийсь негідник, ця штучка має засвітитися і завертітися. Білл упевнений, 

що це мотлох, який продають чарівникам-туристам, і що йому не варто 

довіряти, бо вчора «мотлох» світився під час вечері. Але ж Білл не знав, 

що Фред із Джорджем кинули йому в суп жуків... [5, с. 15]. 

Переклад сленгових одиниць – дуже відповідальне завдання для 

перекладача. Труднощі, що постають перед перекладачем сленгових 

одиниць, є величезними:  йому  необхідно зрозуміти сленгові значення і 

передати його смисл, відтворити образність, знайти, де це можливо, 

аналогічний мовленнєвий зворот українською чи, зрештою, самому 

http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC
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сконструювати такий, дотримуючись своєрідності й експресивності 

сленгової одиниці, яка  підлягає перекладу. 

Мною був проведений аналіз видів сленгових термінів на прикладі 

роману Дж. К. Ролінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» (у перекладі В. 

Морозова). Матеріалом дослідження слугували 23 тис. 300 лексичних 

одиниць, отриманих шляхом суцільної вибірки з роману Дж. К. Ролінг 

«Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» (з них 80 сленгових одиниць). 

Виявлено, що у дослідженій темі серед проаналізованих видів 

сленгових одиниць превалює еквівалентний переклад (45%), на другому 

місці йде пояснювальний (30%) і завершує аналоговий (25%). Серед інших 

шляхів передачі молодіжного сленгу транскодування посідає перше місце 

(50%).  

Еквівалентний спосіб перекладу вважається найприроднішим під час 

реалізації сленгу та трактується як постійний  рівнозначний відповідник 

певному слову або словосполученню в іншій мові, який в абсолютній 

більшості випадків не залежить від контексту. В деяких випадках за 

відсутності прямого еквіваленту можна обмежитися стилістично 

нейтральними варіантами, що передають лише загальне значення 

сленгової одиниці. Застосовуючи аналоги, необхідно вміти вибрати з 

декількох синонімів один, найбільш придатний у всіх відношеннях, 

причому не завжди його можна знайти у словнику. Автор пропонує при 

перекладі сленгу використовувати аналогічний відповідник, що володіє 

приблизно такою ж експресивністю, або підбирати найбільш близький за 

емоційною забарвленістю відповідник з розмовного шару мови, який би не 

мав негативної конотації [2, с. 44]. Наприклад: “Sorry,” said Harry hastily. 

“Sorry, I — I forgot —”“Forgot!” said Stan weakly. “Blimey, my ’eart’s goin’ 

that fast . . .” [7, Р. 39]: Вибач! – поспіхом сказав Гаррі. – Вибач, я...я 

забув...Забув! – ошелешено мовив Стен. – Боже, мені аж серце 

вискакує...[5, с. 40]. 

І. Бик наголошує на тому, що якщо у словниковому складі мови 

перекладу немає ні еквівалента, ні аналогів, які відповідають значенню 

слова чи словосполучення оригіналу, то застосовують описовий переклад. 

Найчастіше описово перекладаються слова, котрі позначають поняття або  

явища, які відсутні в нашому житті, а тому вони не мають в українській 

мові  спеціальних слів для їхнього позначення. Недоліком описового 

перекладу є  його громіздкість і багатослівність, тому найбільш вдало цей 

спосіб перекладу застосовується в тих випадках, коли можна обійтися 

порівняно коротким поясненням [2, с. 45-46].  

Отже, для того, щоб перекласти сленгові слова в художньому творі, 

перекладач має детально вивчити умови написання тексту, позицію автора 

оригіналу, історичну епоху, використовувати фонові  знання, інформацію 

про ситуацію використання відповідного сленгового слова, творчий досвід, 

майстерність та загальну ерудицію [1, с. 9].   
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Сучасний етап розвитку нашої держави характеризується 

нестабільною суспільно-політичною ситуацією та соціально-економічними 

змінами, відбувається процес втрати моральних орієнтирів, традиційних 

норм і цінностей.  

Набір цінностей, які засвоює підліток в процесі своєї соціалізації 

«транслює» йому саме суспільство. Отже, дослідження системи ціннісних 

орієнтацій особистості є актуальною проблемою саме тепер, коли 

відзначається деяка «розмитість» суспільної ціннісної структури, коли 

багато цінностей втрачають свій сенс, заміняються соціальні структурні 

норми а в суспільних ідеалах і цінностях виникають протиріччя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблема 

формування цінностей та ціннісних орієнтацій особистості знайшла 

відображення у філософських, соціальних та психолого-педагогічних 

дослідженнях багатьох вчених (Б. Ананьєв, Т. Андрєєва, Л. Божович, Б. 

Братусь, Л. Виготський, О. Леонтьєв, Б. Ломов, В.М. Мясищев, 

С. Рубінштейн та інші).  

Підлітковий вік є суперечливим періодом в житті старшокласника. 

Для цього віку характерним є прояви перших власних переживань, 

висловлювання думок, почуттів, інтересів і захоплень. Однією із головних 

проблем є ототожнення себе з суспільством, тобто спосіб представлення 


