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ABSTRACT 

Emphatic function as a means of speech impact on the addressee: translation 

aspect  

Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 Philology, specialization 

035.041 Germanic languages and literature (translation included), the first language is 

English. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University of the Ministry of 

Education of Ukraine. – Kremenchuk, 2019. 

The article has been devoted to the description of the ways of conveyance of 

emphatic constructions from English into Ukrainian language. In speech, emphasis is 

usually realized in the emotional structures, which are naturally perceived in their 

opposition to neutral structures. One of the ways to attract readers’ or audience’s 

attention to particular information is to emphasize its certain parts or fragments. 

According to the means which create emphasis, such constructions as lexical, 

grammatical and lexical-grammatical constructions are been distinguished. Emphasis is 

built due to the fact that that its grammatical form is characterized by both denotative 

and connotative meanings. A number of constructions can be referred to particular 

emphatic structures, in which the emphasis is superimposed on a word or phrase for a 

particular communicative reason (logical, contrasting, emotional, etc.). The use of 

emphatic structures is characteristic not only for the belle-lettres and publicist functional 

stiles of speech but also for scientific and official which says in favor of the universality 

of the emphatic category.  

The relevance is determined by the general tendency to search for extraordinary 

solutions for the translation of emphatic structures, due to the significant difference in 

the system and structure in the languages of the sourse and target languages. 

The purpose of the research is to determine the mechanism of reproduction of the 

pragmatic basis of emphasis in English-language political discourse taking into account 

isomorphic and allomorphic features of English and Ukrainian languages. 

In order to strengthen the emotional and psychological impact a variety of emphatic 

constructions are used by speakers. While translating into Ukrainian language 
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translators should not only convey the essence of the message but retain pragmatic 

influence on recipients. So the lexical emphatic structures that are often used with 

words which are emotional and extensive on their own, in most cases affect the 

emotional sphere of recipients. Grammatical emphatic constructions, due to violation of 

the order of words and the use of unusual grammatical constructions, influence the 

rational, mental perception of the listeners. Lexical-grammatical constructions can 

affect both the emotions and the minds of recipients. The mechanism of translation of 

the emphatic structures into the Ukrainian language includes several stages: defining 

translation transformations necessary to convey the message content; taking into 

account differences in language systems, as well as revealing hidden meanings of 

utterances, reasons for using the emphatic structures and the intentions of the author. 

Conveyance of the vast majority of lexical emphatic constructions does not involve 

translation transformations. But in some cases the translator should use transposition, 

omission, addition or substitution, because of the differences in structures of English 

and Ukrainian languages. While translating a wide range of transformations is used 

because of the differences in the sentence structures and different parts of speech. To 

translate lexical-grammatical emphatic constructions such approach as antonymic 

translation is applied. 

Key words: emphasis, emphatic function, emphatic construction, translation 

transformation, lexical unit, lexical-grammatical construction, grammatical 

construction. 
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АНОТАЦІЯ 

Емфатична функція як засіб мовленнєвого впливу на адресата: 

перекладацький аспект 

Дипломна робота магістра з напряму Філологія, спеціальність 035 

Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та література (переклад 

включно), перша мова англійська. – Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти України. – Кременчук, 

2019 рік. 

Дипломну роботу магістра присвячено описові шляхів передачі емфатичних 

конструкцій з англійської мови на українську. У мовленні емфаза реалізується в 

емфатичних конструкціях, які природно сприймаються в їх протиставленні 

нейтральним конструкціям. Одним із способів привернення уваги адресата до 

конкретної інформації є підкреслення її окремих фрагментів. За способами 

створення емфатичності, можна виділити лексичні, граматичні та лексико-

граматичні конструкції. Побудова емфази стає можливою завдяки тому, що її 

граматична форма характеризується як денотативним, так і конотативним 

значеннями. До особливих емфатичних конструкцій відноситься ціла низка 

конструкцій, в яких емфаза накладається на слово чи словосполучення з певної 

комунікативної причини (логічної, контрастної, емотивної тощо). Застосування 

емфатичних конструкцій є характерним не тільки для художнього й 

публіцистичного функціональних стилів мовлення, а й для наукового й офіційно-

ділового, що свідчить про універсальність категорії емфатичності. Для підсилення 

емоційно-психологічного впливу мовцем використовуються різноманітні 

емфатичні конструкції. При перекладі на українську мову перекладачеві 

доводиться не тільки передавати суть повідомлення, а й зберігати прагматичний 

вплив на реципієнтів. Так, лексичні емфатичні конструкції, які часто вживаються 

зі словами, що самі по собі звучать емоційно та екстенсивно, у більшості випадків 

впливають на емоційну сферу реципієнтів. Граматичні емфатичні конструкції 

завдяки порушенню порядку слів та вживанню незвичних граматичних 



6 

 

конструкцій справляють вплив на раціональне, розумове сприйняття слухачів. А 

лексико-граматичні конструкції можуть впливати як на емоції, так і на розум 

реципієнтів. Механізм перекладу емфатичних конструкцій на українську мову 

включає декілька етапів: визначення перекладацьких трансформацій, необхідних 

для передачі змісту повідомлення, врахування розбіжностей у мовних системах, а 

також виявлення прихованих смислів висловлення, причин використання 

емфатичних конструкцій та тих інтенцій, які ставив перед собою мовець. 

Відтворення більшості емфатичних конструкції зазвичай не потребує 

застосування в перекладі трансформацій, але в деяких випадках перекладач 

повинен використовувати транспозицію, випущення, доповнення або заміну через 

відмінності в структурах англійської та української мов. Під час перекладу 

використовується широкий спектр перекладацьких перетворень через відмінності 

у структурах речення та різних частинах мови. Для перекладу лексико-

граматичних емфатичних конструкцій застосовується антонімічний переклад. 

Ключові слова: емфаза, емфатична функція, емфатична конструкція, 

перекладацька трансформація, лексична одиниця, лексико-граматична 

конструкція, граматична конструкція. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


