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Актуальність обґрунтовується необхідністю всебічного та
комплексного дослідження евфемістичних мовних одиниць з огляду
на їхні стилістично-прагматичні особливості, що сприятиме не тільки
поповненню знань про окремо взяту мовну систему

Мета дослідження полягає у знаходженні особливостей прояву
евфемізаційних одиниць англомовного мас-медійного дискурсу
внаслідок комплексного аналізу евфемізаційних процесів та
характеристик дискурсу.

Об’єктом дослідження стали евфемізми в медійних текстах початку 
ХХІ століття на матеріалі англійської мови.

Предметом курсової роботи є лінгвопрагматичні та соціокультурні
особливості евфемізмів сучасного англомовного мас-медійного
дискурсу.



бажання уникнути будь-якого виду табу: 
deuce, dickens (devil), to feel under water (to 
be ill), to pass away (to die)

принцип ввічливого відношення (стосується «пом’якшення» 
дискримінаційних проявів будь-якого характеру): visually 
challenged (blind), indigestion (over-eating)

намір досягнути комунікативного комфорту 
між адресатом та адресантом повідомлення

маніпулятивний вплив (формування бачення суспільства 
щодо важливих чи актуальних подій та нагальних 
проблем): conflict (war), insurgent groups (terrorists)

прагнення приховати негативний зміст 
повідомлення: economically disadvantaged
(poor), in substandard housing (in a slum)

Прагматичні чинники вживання 

евфемізмів
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Функції субститутів на 

основі їхніх прагматичних 

особливостей

«маскувальна», яка притаманна всім евфемізмам і спрямована на
приховування певних аспектів первинно повного змісту
повідомлення: to have an early retirement opportunity (to be fired);

превентивна, що полягає у попередженні виникнення
непорозуміння між учасниками комунікативного акту та образи
почуттів однієї зі сторін через ужиток табу: self-deliverance
(commit a suicide)

маніпулятивна, що допомагає впливати на ціннісні пріоритети
реципієнтів чи їхні оціночні судження: elevated interrogation
expediations (torture)

шліфувальна, яка зменшує попередньо наявну яскраву
експресивність виразу, робить її більш або взагалі нейтральною:
average-looking (ugly), to go the way of all flesh (to die)



Сфери евфемізації

Хвороби 
та смерть

Частини 
людського тіла 

та різні процеси 
життєдіяльності

Військова 
і 

політична 
сфери

Економіка

Надприродні 
сили чи 
релігійні 
поняття



“A female passenger arriving from Sao Paulo was taken to a

hospital when starting to show physical signs of discomfort while

being searched at OR Tambo International Airport on Monday

morning” (Kempton Express, 23.11.2017)

“Mistakes happen; children feel under the weather or have a bad

evening beforehand. This does not mean that teachers are not

working as hard as possible” (BBC News, 01.02.2015)

“Police in Murewa have arrested a suspected mentally-challenged

woman who fatally struck her blind sister using a hoe” (NewsDay,

24.11.2017)



“You’re not in control of life, and therefore you will go the

way of all flesh, so you should enjoy each and every

blessed day” (Statesville Record & Landmark,

04.11.2017)

“Non-beating-heart donors provide kidneys, livers and other

organs, but until now it has not been possible to use the heart

because of concerns it would suffer damage” (BBC News,

26.03.2015)

“His parents haven’t lost a child, they would never, could never be

so careless” (Phyllis Sommer, TED Talks)

“But due to a change in the way the charity funds treatment for

sick animals, Mrs. Bakewell said some owners would be forced to

have their pets put to sleep because they would be unable to

afford treatment” (Nottingham Post, 06.11.2017)



“Those who are involuntary separated from work

may get up to 80 per cent of their monthly salary

for up to 6 months, said SSS President Emanuel

Dooc” (ABS-SBN News, 21.11.2017).

“Somewhere between 1,000 to 1,300 people, many of them homeless

or otherwise economically disadvantaged, received a free meal in the

scenic restaurant, with panoramic views of the bay and live music”

(East Bay Times, 23.11.2017)

“Insurgent groups have also killed members of non-Balich ethnic

groups” (BBC News, 25.11.2017)

“It will also minimize collateral damage in the form of loss of civilian

lives and damage to the strategic assets of the country” (Hindustan

Times, 17.11.2017)





Дякую за увагу!


