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Дипломна  робота  присвячена  комплексному  дослідженню  прецедентних 

феноменів  у сучасному англомовному газетному дискурсі в аспекті перекладу. 

Об'єктом дослідження є прецедентні феномени як особливі знаки культури, а 

предметом –  шляхи  їх  відтворення  при  перекладі.  Актуальність  теми 

зумовлена  необхідністю  вивчення  прецедентних  феноменів  як  складових 

когнітивної бази представника певної лінгвокультурної спільноти, оскільки без 

їх знання неможливою є ефективна міжкультурна комунікація.

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей прецедентних феноменів, 

аналізі  їх  вживання  в  сучасному  газетному  дискурсі,  а  також  у  вирішенні 

проблеми їхньої адекватної передачі при перекладі. 

Газетному  дискурсу  притаманна  інтертекстуальність  – спосіб  тексту 

повністю  або  частково  формувати  свій  зміст  шляхом  відсилань  до  інших 

текстів, одним з варіантів прояву якої є використання прецедентних феноменів. 

При відтворенні прецедентних феноменів у процесі перекладу газетних текстів, 

задля  збереження  їх  прагматичного  потенціалу,  важливо  звертати  увагу  на 

приналежність  прецедентних  феноменів до  універсального  чи  національного 

когнітивного простору, ступінь трансформацій і можливість збереження форми і 

змісту  при  перекладі  без  порушення  комуникативної  інтенції  відправника 

тексту та водночас без ускладнень при сприйнятті представником іншої лінгво-

культурної спільноти.
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