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ABSTRACT 

Addressing political correctness as a lingual phenomenon in the translation 

process (on material of mass media discourse) 

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 paper focuses on such a phenomenon as linguistic political correctness and 

its role in the translation process. The relevance is stipulated by the interest in this 

phenomenon that becomes a part of the language practice in different cultures, plays a 

significant role in modern media, and is included in everyday communication. The 

research is based on the data collected from original and translated texts of modern 

mass-media. The purpose of the research is to study the functional features of 

politically correct lexems in English media texts and ways of their translation in 

Ukrainian with regard to the linguocultural differences. 

In the paper the political correctness is defined as a term used to describe 

language means, or behavior, which is claimed to be taken into account to provide a 

minimum of offense, particularly to the racial, cultural, or other identity groups being 

described. The lexical units which represent political correctness in communication in 

order to avoid possible loss of face are called euphemisms.   

The paper scientifically proves that the pragmatic aspect plays an important role 

in the translation of politicaly correct units. This may necessitate expanding or 

modifying the original message to make it more meaningful to the members of a 

different language community. 

The paper submitted will contribute to solving theoretical and practical problems 

of translating specifically marked lexicon. 

Key words: political correctness, euphemism, mass-media discourse, pragmatic 

aspect of translation. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Врахування політкоректності як лінгвального феномену  у процесі 

перекладу (на матеріалі мас-медійного дискурсу) 

Магістерська робота, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 

Міністерство освіти і науки України. – Кременчук, 2019. 

Дипломна робота присвячена вивченню лінгвальної політкоректності з 

точки зору впливу на процес та результат перекладу. Актуальність дослідження 

визначається тим фактом, явище політичної коректності стає частиною мовної 

практики різних культур, відіграє значну роль у сучасних ЗМІ, уходить у 

повсякденне спілкування. Дослідження ґрунтується на даних, зібраних з 

оригінальних текстів сучасного мас-медійного дискурсу. Мета роботи полягає у 

вивченні функціональних особливостей політкоректної лексики в англомовних 

медійних текстах та шляхів її відтворення українською мовою з огляду на 

лінгвокультурологічні розбіжності. 

Політкоректність – це термін, що описує стиль мовлення, ідеї, політику, 

поведінку, які мають мінімізувати образу расових, релігійних, культурних чи 

інших груп. Ядром же цього способу мислення, його головним проявом стає мова, 

так що політична коректність знаходить своє відображення переважно в 

регламентації мови, жорсткішої в Америці, менш жорсткій, але очевидній, в 

Україні. Саме цей прагматичний фактор потребує врахування у процесі перекладу 

евфемізмів як мовних засобів реалізації політичної коректності у мові і мовленні.  

Представлена робота сприятиме вирішенню лексичних та стилістичних 

проблем перекладу з англійської мови на українську. 

Ключові слова: політична коректність, евфемізм, мас-медійний дискурс, 

прагматика перекладу 

 


