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Translation viewed as a complex process that involves a set of rules to be
followed as well as the transfer of conceptual aspect of the source text (ST) to the
target text (TT) presupposes the use of specialized knowledge and expertise on the
part of the translator, one of the most challenging tasks being translating cultural
knowledge, often present implicitly in the ST. To bridge the gap between implicitly
and explicitly represented content in both texts it is instrumental to determine how
much of missing background culturally specific information is to be presented in the
TT not to distort the message but still use appropriate language means of the target
language (TL). Understandably these challenges vary due to the scope of social and
cultural differences and distance between the languages in question.
Cultural implications for translation are rooted in the mentality and language
specific ways of representing collective knowledge, cultural knowledge constituting a
huge part of the world model that reflects long historical experience of the nation
stored in particular knowledge formats and structures. Given that culture is a
continuously changing complex phenomenon it is obvious that further studies are
12

necessary to deepen both general procedures of treating cultural implications in
translation will be examined as well as analyzing the message of the ST to determine
the aims of the author that are interwoven in the narrative content.
Adequate transfer of culture specific knowledge implies recognizing all of the
abovementioned challenges and considering different possibilities and ways before
choosing the means that are most appropriate in each case. In our view cultural
implications in translation require rather an appropriate understanding of the notion
and awareness about its cultural significance rather than an emphasis on the original
SL reference. In such cases proper translation predetermines search for cultural
equivalents to represent similar cultural concepts [5].
Numerous studies of the lexical particularities of STs and TTs cause numerous
cultural challenges for translation. Due to the difference of impact on the
representative of the target culture. Let us analyze the creative and poetic way the
translator A. Klimona conveyed the message of the author, a famous American
novelist Anne Tylor, offering the title Блакитне мереживо долі whereas the
original title is A Spool of Blue Thread. The Ukrainian title of the novel provides a
deep insight to the conceptual layer and highlights the main concept of the literary
narrative ДОЛЯ [1, 6].
Undoubtedly the title has very strong emotional implications in the TT due to
several connotations, it being both suggestive and thought provoking to attract
attention in addition to being linguistically ‗elegant‘. The novel deals with the life of
four generations of the Whitshank family,most of them never leaving Baltimore, from
different perspectives. Like most families the Whitshanks keep their secrets, have
desires and cherished dreams, experience sorrows, disappointments and joy. The
symbolic meaning of the blue thread spool emphasizes the unwinding and unfolding
fates that are all centered around their Baltimore house as the anchor that holds the
family together despite numerous differences.
It is important to maintain that studies of complex interrelations between
different world models present in the literary text call for accurate pragmatic and
functional analyses of linguistic means that are used to represent general and socio13

cultural knowledge in the ST. Adequate representation of the ST content in the TT
calls for a thoughtful professional analysis of the message to translate the ideas and
message that might seem untranslatable.
The complexity of interrelations between language and cognition, according to
S. Chugu, is predetermined by the very nature of the entities that accumulate large
amounts of knowledge. To interpret textual information adequately readers are to
consider conceptual representations of possible worlds in the text continuum in
accordance with conventional procedures and norms. Perceiving linguistic
information communicants deal with it in a special way, conditioned by their
expectations, beliefs, attitudes, prior knowledge, individual characteristics, emotions,
context and backgrounds. Knowledge of the world is organized in sequences of
prototypical dynamic events due to the nature of the represented entities, the fact that
provides foundation and mechanisms for adequate understanding of socio-cultural
peculiarities of human cognition [2].
The so-called material culture, namely history, traditions, food, beliefs,
geography and the like realia is taken for granted by the STR reader while it needs
special effort on the part of the TT reader due to the lack of the corresponding
knowledge. Such cultural implications should be dealt with carefully by the translator
to ensure adequate transfer of the meaning through the use of relevant compensation
means. Language and culture are closely related and interdependent so while
considering the translation of culture specific words and notions two main ways are
usually applied in translation practices - transference and componential analysis, as
transference helps keep cultural coloring of names and concepts, though it may cause
certain comprehension problems for the readers of the TT. Componential analysis
puts emphasis on the message, so using the combination of both ways ensures
adequate transfer of cultural implications and realia [3, 4].
While focusing on ‗decoding‘ the particularities of the world model in the
literary text both its comprehension and interpretation are made easier, apart from the
procedural skills that were acquired while experiencing and cognizing reality
previously. This leads to the logical conclusion that the cognitive approach to the
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interpretation of textual meanings ensures adequate decoding of the information in
the narrative as it combines findings and results of interdisciplinary research and aims
at the study of a broad range of phenomena such as the nature of textual meaning,
functions and meanings of language elements, the effect of context and pragmatics on
the understanding of the verbally manifested knowledge structures and the world
model of the literary narrative.
The obvious advantages of cognitive research practices when applied to the
study of the ways to represent knowledge formats in the narrative text ensure an
effective approach to the study of world models constructed within the textual
continuum. We will argue that pragmatic and functional peculiarities of the linguistic
means involved in objectivization of alternative worlds in the literary narrative are to
be viewed from the cognitive perspective that helps to emphasize correlations
between language and thought, this way ensuring proper representation of the
conceptual content that reflects cultural specificity of the ST in the TT.
In conclusion, cognitive linguistics offers a variety of methods from different
cognitive sciences to facilitate research of language, conceptual systems, human
cognition, and meaning construction while providing further development of text
interpretation methods based on the results of interdisciplinary studies. The
framework of the Text World Theory aiming at the study of regularities of structured
knowledge representation through the correlation of language, socio-cultural and
conceptual aspects appears to be one of the effective solutions to the challenges of
adequate transfer of culture specific knowledge.
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Дзера О. Ю.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЖАНРОВА СТРАТИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ЛІТЕРАТУРНОХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
Стаття висвітлює основну наукову проблематику жанрової стратифікації
сучасних літературних творів, доводячи тезу, що поняття «жанр» все
частіше використовується щодо будь-яких явищ у соціальних явищах і
процесах, зокрема таких як стиль життя, стиль поведінки, вихід за межі
жанру, жанр подання тощо. Автор стверджує що фахове тлумачення жанру
як типової форми завершеного висловлення, зумовленого певною метою і
темою спілкування передбачає слідування конвенційним у певному суспільстві
нормам і правилам комунікативної соціальної взаємодії.
Ключові слова: жанрова стратифікація, конвенційна норма, художнє
мовлення, соціально-комунікативна взаємодія.
Постановка проблеми. Мовні жанри належать до соціально стійких типів
висловлень, що історично склалися в певній культурі; вони мають об‘єктивний
характер. Жанр мовний визначається тим, хто, кому, для чого, про що і як
говорить. Пов‘язаний з діяльнісною прагматичною природою мовленнєвого
акту. Як комунікативна одиниця, характеризується тематичною, стилістичною,
і композиційною цілісністю. За комунікативним призначенням розрізняють
етикетні, інформативні, імперативні, оцінні мовні жанри.
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Поняття «жанр» охоплює як великі за обсягом, так і тексти однослівні
побутові репліки – художні, офіційно-ділові, наукові тощо. Мета статті полягає
в доведенні тези щодо доцільності тлумачення жанру як типової форми
завершеного висловлення, зумовленого певною метою і темою спілкування
передбачає слідування конвенційним у певному суспільстві нормам і правилам
комунікативної соціальної взаємодії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За походженням розрізняють
первинні й вторинні тексти. Первинні властиві прямому спілкуванню; вторинні
формуються

завдяки

розвиненим культурам,

адміністративно-правової,

наукової,

художньої

комунікації
тощо.

–

релігійної,

Жанрові

форми

розраховані на фактичну настанову комунікантів або інформативну. До мовних
жанрів належать бесіда, військова команда, побутове оповідання, висловлення
захоплення, заперечення, осуд, схвалення, щоденник, відповідь, ділові
документи, лист, побажання, протокол, подяка, жарт, співчуття, промова і тому
подібне [1].
М. Моклиця у статті «Поняття жанр і стиль як феномен гуманітарних
наук» для того, щоб описати жанр обрала роботи іспанського філософаекзистенціаліста Х. Ортеґи Гассета «Роздуми про Дона Кіхота». Жанри — це
поетичні функції. «В античній поетиці під літературними жанрами розуміли
певні правила створення, яких мав дотримуватися поет — порожні схеми,
формальні структури, в щільниках яких муза, наче слухняна бджілка,
відкладала свій мед. Я не кажу про жанри саме в такому сенсі. Форма та
глибина невід‘ємні, й не слід нав‘язувати їм абстрактні норми. Проте все ж слід
розрізняти форму та глибину змісту — це не те саме. … літературні жанри —
це поетичні функції, напрямки, на яких базується поетична творчість». На
відміну від припису, наголос на функції і напрямку, важливого для будь-якої
жанрової форми, позначає ту жанрову свободу, яку вповні розгорнули
модерністи і започаткували романтики.
«У будь-якому разі людина завжди залишається головною темою
мистецтва. І жанри, якщо їх розуміти як естетичні теми, що не перетворюються
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одна на одну, потрібні однаковою мірою і є єдиними у своєму роді». Виходить,
що людина, об‘єкт і суб‘єкт творчості, жанр як підказка у процесі пошуку,
концепт, необхідний для усвідомлення, мета творчого пошуку, спосіб
відшукати стиль, сам стиль, - це загальні обриси концепції Ортеґи Гассета, які
стосуються літератури. Необхідно зауважити, що твір розглядався винятково у
жанровому дискурсі протягом століть, саме як пародія на лицарські романи.
Дивна доля персонажа, який викликав надто різне тлумачення і ставлення у
різні періоди історії, плавно вивела твір за межі жанру, він закріпився в статусі
джерела «вічного образу». Два головні персонажі роману Сервантеса - це два
місткі концепти прояву людської природи. «Двоє героїв Сервантеса - це, просто
кажучи, найбільш досконалі персонажі Західного канону, - вважає сучасний
англійський літературознавець Г. Блум. - Сервантес, як і Шекспір, заклав
основи нашої природи, тому ми вже не бачимо, що робить ―Дон Кіхота‖
настільки оригінальним і дивним твором. Якщо гру світу і можна передати у
літературному тексті, то маємо саме той випадок» [2].
Визначати жанр можна і як динамічну модель побудови текстів
(типологічно представлений текст), сформовану активною мовною практикою й
закріплену традицією, зумовлену метою й комунікативними настановами, що
структурують і формують стильову специфіку, взаємозв‘язок мовних одиниць
та засобів усіх рівнів.
Жанр характеризується єдністю теми, композиції і стилю, і, враховуючи
таку важливу особливість, деякі вчені характеризують стиль як систему
динамічного балансування між композиційними і тематичними елементами
тексту, між різними текстовими параметрами. Крім того, проблема дослідження
жанру багатогранна та складна настільки, що лише на рівні стилістики вона не
може вирішуватися. Щоб пояснити найважливіші питання використовується
широкий діапазон методів дослідження.
Для дослідження особливостей тексту важливим є літературний жанр, що
трактується як розвинений та історично сформований тип літературного твору
(наукового, публіцистичного, художнього та ін.). М. М. Бахтін вказував на
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необхідність вироблення для досліджень різних типів жанрів єдиної
методології. Питання про співвідношення літературних і мовних жанрів
залишається без відповіді. Твердження, яке вказує, що поняття мовного жанру є
спадковим у відношенні до поняття літературного жанру, що охоплює лише ті
існуючі жанри, які історично визнані жанрами, а не всі з них, є найдоречнішим.
Науковці значну увагу приділяють питанням вивчення стилю при аналізі
тексту з погляду жанру. Ось наприклад, потрійна модель жанру, що є відомою
на сьогодні, складається з таких елементів як стиль, композиція і тема. Стиль
прийнято вважати компонентом, що створює унікальний баланс різних
факторів тексту, який визначає жанрову своєрідність твору, його жанрову
приналежність, зрівноважує зміст і форму. Як частина моделі жанрового
аналізу тексту стиль може бути засобом створення особливого динамічного
балансу між індивідуальними авторськими особливостями кожного тексту та
жанровими імперативами. Стиль без жанру не існує - так вказують дослідники.
Деякі вчені вважають, що необхідно, по-перше, враховувати ступінь
обов‘язковості окремої жанрової ознаки, яка зменшується за мірою зниження
рівня його абстракції; по-друге, нерівнозначну обов‘язковість і принципову
відкритість із переліку визначальних рис кожного жанру, їх історичну змінність
жанрових домінант [4].
Якщо вилучити окрему ознаку з переліку жанротворчих рис, це
компенсується

актуалізацією

перегрупуванням. Внаслідок

залишених
цього

ознак,

жанрові

їх

норми

переосмисленням,
не руйнуються,

а

коректуються. Таким чином, жанр обновлюється, не втрачаючи при цьому своєї
сутності. Стилістичний вибір управляє балансуванням між вимогами сучасної
комунікації і жанровою традицією. Сам акт вибору – явище суто стилістичне,
знакове для формування мовного твору. Розуміння стилю як вибору між
різними можливостями мови не є чимось новим, але в межах формули жанру
воно набуває нового забарвлення.
Аналізуючи проблему жанру й стилю, вчені висувають гіпотезу про їх
непрямий зв‘язок. Якщо жанр за моделлю Т. В. Шмельової визначається
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передусім комунікативною постановкою мети, що визначає так званий
«каркас», алгоритм мовних дій, які в принципі можуть бути відображені
стилістично нейтрально, то основними стилетворчими факторами стають деякі
загальні та конкретно-загальні ознаки духовної діяльності, сукупність яких в
окремій соціокультурній сфері неповторна. Реалізуючи інтенцію, мовець згідно
із «законами» даної соціокультурної сфери обирає жанр, наповнюючи його
стилістично визначеними категоріями, тобто вводить у текст стилістично
марковані вирази. Таким чином, стиль як вибір, що визначає специфіку жанру,
є важливим елементом для побудови тексту, створює таку рівновагу його ознак,
яка дає можливість ідентифікувати жанрову приналежність кожного тексту,
відрізняти один жанр від іншого. Саме завдяки цьому стиль і фігурує у моделі
жанрового аналізу тексту.
Жанрологія, або лінгвістична генологія (лат. genos – ―походження, рід,
вид‖) – це розділ комунікативної лінгвістики, започаткований ще в теорії
жанрів М. М. Бахтіна, який сьогодні претендує на статус філологічної галузі,
що досліджує генезис, типологію, функціональні особливості та структурномовні риси різних жанрів (Дж. Свейлз, Ф. С. Бацевич та ін.) [5].
Визначати жанр вважаємо за можливе і у термінах текстотворення, а саме
як динамічну модель, тобто типологічно представлений текст, яка є
результатом мовної практики з використанням фіксованої моделі, зумовленої
метою й комунікативними настановами, що структурують і формують стильову
специфіку, і віддзеркалюють взаємозв‘язок лінгвістичних одиниць та засобів
різних рівнів [7].
У сучасній лінгвістиці жанр розглядають (як форму організації мовного
матеріалу в межах певного стилю мовлення, що історично склалася й
характеризується функціонально-смисловою специфікою і стереотипною
композиційною структурою.
Ґрунтуючися на різних принципах, дослідники розрізняють такі типи
мовних жанрів: інформативні та фактичні; елементарні та комплексні; мовні та
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риторичні;

риторичні

й

нериторичні;

конвенційні

і

неконвенційні;

інформативні, імперативні, етикетні, оцінні та ін.
Концепція співвідношення типів жанрів із різними типами дискурсу варта
особливої уваги. Набір жанрів є формою реалізації певного дискурсу.
Очевидно, що Ннауковий дискурс – складне комунікативне ціле, що є набором
тематично співвіднесених наукових текстів різної жанрової реалізації,
зумовленої соціокультурними впливами та цільовою настановою комунікантів.
Стилістична віднесеність і строката жанросфера властива науковій комунікації.
Цікавим є підхід до визначення жанросфери наукової комунікації. Зокрема,
О.М. Семеног жанросферу наукової комунікації визначає як «абстраговану
сукупність її жанрів у вигляді кулі, де нуклеарні (локалізовані ближче до
центру) і периферійні (що знаходяться на умовній сферичній поверхні) жанри
достатньо вільно взаємодіють, утворюють різні конфігурації, ланцюги, жанрові
констеляції». Дослідник наголошує, що вивчення жанрів за сферами їх
існування ―мають ряд переваг, тому що завдяки відносній соціокомунікативній
і семантико-тематичній гомогенності мовленнєвих утворень легше розробити
адекватні

дослідницькі

методи,

сформувати

цілісний

підхід,

виявити

особливості окремих жанрів і жанрових утворень―. Окрім того, учений
запропонував соціально-тематичний жанрознавчий напрям – лінгвогенологію
наукової комунікації, визначальною особливістю якої є «інтегративність, тобто
націленість на синтетичний підхід до вивчення наукових жанрів як
нероздільних соціокомунікативних, соціокогнітивних та формально-мовних
тріад [3].
Лінгвогенологія наукової комунікації, на думку Т.В.Яхонтової,
лінгвокомунікативним

жанрознавством,

спрямованим

на

є

сумарно

збалансований аналіз жанрових характеристик. Використання цього напряму є
спробою синтезувати надбання жанрорелевантних досліджень із різних
філологічних галузей та використати їх до сфокусованого аналізу жанрів
сучасної науки» [6].
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Аналізуючи наукові тексти, можна зазначити наявність типової композиції
жанрів. Для названих текстів характерними є послідовне членування на
розділи, пункти, підпункти, тощо. О. Б. Горобець виділяє такі жанри наукового
стилю: власне науковий підстиль (монографія, стаття, наукова доповідь,
повідомлення, тези); науково-популярний підстиль (виклад наукових даних для
нефахівців – книги, статті у неспеціальних журналах); науково-навчальний
підстиль (підручники, лекції, бесіди тощо). У межах власне наукового підстилю
– науково-інформативний з жанрами (реферат, огляд, анотація, резюме);
науково-довідковий з жанрами (довідники, словники, каталоги) [1].
Висновок. Аналітичний огляд теоретичних джерел, які вивчають поняття
«жанр» тексту як у вузькому, так і у широкому тлумаченні, доводить, що
дієвою є комплексна методика дослідження текстів різних жанрів, оскільки
вона поєднує різні види аналізу, як у межах конкретної праці, так і з погляду
взаємодоповнюючого поєднання власне лінгвістичного і екстралінгвістичного
планів інтелектуально-духовної діяльності. Жанр сучасного тексту доречно
аналізувати

крізь

призму

функціонально-стилістичного

підходу

за

параметрами, які відображають змістову сторону (у тому числі й тему); власне
зміст; композиційну організацію; комунікативну мету; образ автора; характер
адресата й мовне втілення авторського задуму.
Список використаних джерел:
1. Горобец О. Б. Стиль и жанр: соотношение и взаимосвязь понятий.
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2015.
№ 1 (1). Ч. І. С. 76–80.
2. Моклиця М. Поняття "жанр" і "стиль" як феномен гуманітарних наук
("Роздуми про Дона Кіхота" Х. Ортеґи Гассета). Літературний процес:
методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. 2016. № 8. С. 20–24.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2016_8_6
3. Ортеґа-і-Гассет Х. Роздуми про Дона Кіхота. К. : Дух і Літера, 2012.
4. Семеног О. М. Культура наукової української мови. К. : Академія, 2017.
22

5. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський,
О.О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. 3-є вид., зі змінами і доп. К. : Вид-во
«Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана», 2013.
6. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації :
монографія. Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 420 с.
7. Chugu S. Cognitive Perspective of Meaning Interpretation in Translating
Narrative Texts. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: Філологія. Одеса, 2018. № 36. Том 2. С.166–169.

УДК 81’25:811.111(045)
Ковалевська Т.І., к.філол.н.
Царук А.О.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ТА
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ТЕРМІНІВ В НАПИСАНІ ПРОЕКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТРАНДАРТУ
У

статті

презентується

еквівалетність

складних

термінів,

типи

еквівалентності, пояснення та приклади ―фальшивих друзів‖ перекладачів,
опис безеквівалетного перекладу, прийоми безеквівалентного перекладу та
адекватного перекладу, опис одного з напрямків, за яким здійснюється
написання європейських проектів.
Ключові слова: еквівалентність перекладу складних термінів, часткова
еквівалентність,

повна

еквівалентність,

хибна

еквівалентність,

безеквівалентність перекладу, адекватний переклад, точний, буквальний та
вільний типи перекладу.
Центральною

проблемою

сучасного

економічного

термінознавства

залишається упорядкування термінологій різних галузей знань із постійною
увагою до точних визначень економічних понять та зв‘язків між ними, що має
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знаходити відтворення у відповідних термінопозначеннях. Основним завданням
сучасного

термінознавства

є

практичний

аспект

–

систематизація,

упорядкування та стандартизація наявної наукової термінології шляхом
створення галузевих словників, підручників, посібників, довідників тощо.
Питання,

пов‘язані

з

способами

забезпечення

еквівалентності

та

адекватності перекладу, досліджували такі вітчизняні та зарубіжні лінгвісти: В.
Сосоні, О. В. Ребрій, М. П. Ірхіна, М. Т. Бругнано та інші.
Стаття має на меті з‘ясувати особливості перекладу англійськомовних
економічних термінів, які застосовуються при написанні європейських проектів
еквівалентним та адекватним способами.
Еквівалентність перекладу складних термінів – це збереження відносної
рівності змістовної, змістової, семантичної, стилістичної й функціональнокомунікативної інформації, що міститься в оригіналі й перекладі [1].
Еквівалентність перекладу оригіналу – це завжди поняття відносне. І
рівень відносності може бути дуже різним. Ступінь зближення з оригіналом
залежить

від

багатьох

чинників:

від

майстерності

перекладача,

від

особливостей мов і культур, що зіставляються, епохи створення оригіналу і
перекладу, способу перекладу, характеру перекладних текстів тощо.
Виділяють три типи еквівалентності мовних одиниць при перекладі
складних

англійських

термінів:

а)

повна

еквівалентність;

б)

часкова

еквівалентність; в) хибна еквівалентність (безеквівалентність).
Якщо лексеми порівнюваних мов при схожості зовнішніх форм
семантично повністю співпадають, то такі лексичні паралелі називаються
повними (повна еквівалентність).
При перекладі економічих термінів особлива увага звертається на лексеми
порівнювальних мов (англійська/українська). Якщо лексеми схожі або повністю
співпадають з зовнішніми формами порівнювальних слів, то такі лексичні
паралелі мають назву повні, тобто вони містять повну еквівалентність [4, с.
200].
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Прикладами повної еквівалентності є наступний перелік слів: plan – план,
object – об'єкт, argument – аргумент, system – система, problem – проблема, fact
– факт, contact – контакт, category – категорія, process – процес, specialization –
спеціалізація, variant – варіант, algorithm - алгоритм, formula – формула, realism
– реалізм тощо.
У випадку співпадання одних і неспівпадання інших значень семантичних
структур зовні схожих лексем мова йде про неповні лексичні паралелі (часткова
еквівалентність).
Часткова еківалентність спостерігається у наступних наданих для
прикладу слів: construction – конструкція і побудова, regular – регулярний і
закономірний, speaker – спікер і промовець, to discuss – дискутувати і
обговорювати, collection – колекція і збір, зібрання, license – ліцензія і дозвіл,
obstruction – обструкція і перешкодатощо.
Фальшиві

друзі

перекладача,

хибні

друзі

перекладача

або міжмовні омоніми – це пари слів або фраз із різних мов або діалектів, які
мають однаковий вигляд або однакове звучання, але означають різні речі [1].
Таблиця 1.1. Приклади “фальшиві друзі” перекладача
Англійське слово

Фальшивий друг
перекладача

Вірний переклад

Accurate

Акуратний

Точний, правильний

Actually

Актуально

Насправді

Conductor

Кондуктор

Провідник

Complement

Комплемент

Додаток

Composition

Композиція

Склад

Data

Дата

Дані

Expertise

Експертиза

Компетентність

Expression

Експресія

Вираз

Intelligence

Інтелігенція

Інтелект, розум

Obligation

Облігація

Зобов‘язання
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Order

Ордер

Порядок

Personal

Персонал

Особистий

Prospect

Проспект

Вид, огляд, панорама

Reason

Резон

Причина

Перекладач повинен володіти усім вище перерахованим та описаним
лексичним матеріалом, також мати поняття та вміти вдало викорисовувати
фонові знання. Кількість фонових знань залежить від мов перекладу та їх
розходження між культурами, адже всі мови різні за стилістикою, граматикою,
побудовою слова, значеннями та використанням (мовним забарвленням).
Ще однин спосіб перекладу економічних термінів є безеквівалентний вид
перекладу – це cлова та сталі вирази іноземної мови, які не мають повних
відповідників у вигляді лексичних одиниць (слів та сталих виразів) у мові
перекладу [5, с. 116].
До безеквівалентної економічної термінології можна віднести ті терміни,
що іменують явища (поняття), які не представлені в понятійному апараті
української економічної сфери через певні причини: custodian, temporary
difference, valuation allowance та інші. При перекладі безеквівалентних термінів
застосовуються такі прийоми:
1) вибір українського терміна або загальновживаного слова (рідше
словосполучення) з близьким значенням;
2) транскрипція, транслітерація;
3) описовий (роз‘яснювальний) переклад.
До прикладу, англійський термін Intellectual Output можна перекласти на
українську мову як інтелектуальна діяльність. Це поняття викоритовується у
роботі з проектами європейського стандарту для опису необхідних завдань та
дій, які будуть здійснюватись під час роботи над проектом. Intellectual Output
містить завдання, які мають бути виконанні партерством (partnership) для
реалізації проекту в життя з позитивним результатом.
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Описовий спосіб переклада термінів спрямовується на роз‘яснення
значення самого терміна, який не міститься в словнику мови, на яку
здійснюється переклад [2, с. 352].
Існують випадки, коли переклад терміна описовим способом більше
схожий на роз‘яснення або тлумачення терміна, ніж на власне термін.
Прикладом може слугувати поняття Vocational Education and Training (VET). Це
поняття можна перекласти як Професійна Освіта та Навчання: це освіта, яка
готує людей до роботи техніком або до працевлаштування у кваліфікованому
ремеслі чи торгівлі, як торговець чи ремісник.
Поняття VET має важливе значення при написанні проектів. По-перше,
VET освіта є одним із основих напрямків роботи організацій, які працюють з
Erasmus + проектами, по-друге, цій темі надається найбільша перевага при
написані нових проектів. Також при закінчені роботи над проектом всі
розроблені методології, посібники, матеріали є у вільному доступні для
кожного та використовуються при роботі зі студентами в коледжах,
університетах, школах. Великим плюсом є те, що до проекту залучають людей,
які виявляють інтерес до цієї теми та всіх охочих, їм надається змога відвідати
тренінги та зустрічі з спеціалістами у темі VET, а також взяти участь в розробці
та вдосконаленні матеріалів проекта.
Адекватним перекладом називається переклад, що відтворює та забезпечує
прагматичні задачі перекладу на максимальному рівні для досягнення мети
перекладу на рівні еквівалентності, дотримуючись жанрово-стилістичних норм
до текстів економічного типу і відповідаючи конвенційній нормі перекладу
[3, с. 162].
Для

перекладу

термінів,

які

використовуються

при

написанні

європейських проектів знання відповідників, які можна знайти у словнику, не є
достатньою умовою адекватного перекладу текстів, адже дуже часто сам вміст
текста диктує необхідність відхилення від відповідників, які можна знайти в
словнику. Оскільки контент текстів може містити велику кількість слів,
термінів, словосполучень, які через своє багатоманіття не можна знайти
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зафіксованими у словнику. Тому однією з проблем, з якою стикається
перекладач, є необхідність відшукання конкретного значення термінів, слів,
словосполучень, які відсутні у словнику, але доречні в конкретному контексті.
Таким чином проблемою адекватного перекладу при передачі складних
економічних термінів є пошук еквівалентних відповідників, які в свою чергу
зберігають одиницю властивостей, що є характерними для терміну, тобто зі
збереженням інформативної та нормативної функції оригіналу. А проблемою
еквівалентного перекладу є передача змісту оригіналу, тобто вся інформація,
враховуючи конотативне, денотативне значення та прагматичний потенціал
тексту. Більше того, будь-який адекватний переклад має бути еквівалентним,
але не кожний еквівалентний переклад буде адекватним.
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СЕМІОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
В ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ ВИМІРІ
У статті розглядаються семіотичні особливості художнього тексту у
перекладацькому

вимірі.

Переклад

потрактовується

як

вид

мовного

посередництва в міжкультурній комунікації полягає в розумінні мови як одного
з елементів культури, а культура в цілому – як квінтесенція духових і
матеріальних суспільних цінностей. Автор доводить, що історичні, соціальні
та психологічні особливості кожного народу, який представляє собою
самостійну форму етнічних спільнот, находять віддзеркалення у художньому
творі, особливості якого мають бути адекватно відтворені у перекладі.
Ключові слова: семіотичний переклад, художній текст, художній переклад,
перекладацький вимір.
Постановка проблеми. Вивчення мови художньої літератури сьогодні є
одним з напрямків сучасної лінгвістики, які активно розвиваються, що
підтверджує

необхідність

більш

ретельного

аналізу

особливостей

функціонування розмовної мови в мові художнього твору. Відомо, що інтерес
до особливостей розмовної мови не слабшає у лінгвістиці ось уже кілька
десятиліть, і лінгвістичної літератури, яку присвячено даному питанню, багато.
Дослідницький інтерес до розмовної лексики, а саме до її видів, існував
завжди. Цілком зрозуміло, що розмовна лексика приваблює своєю виразністю,
метафоричністю і «нетрадиційністю». Розмовна лексика використовується в
стилістичних цілях: для передачі сучасності, незвичайності, відходу від
шаблону і прийнятого стандарту, для передачі певного настрою; щоб
підкреслити конкретику, жвавість, точність, образність, для уникнення штампів
і кліше.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не існує однозначної відповіді
з питання використання розмовної лексики у різних стилях мови. Все це
зумовило потребу комплексного дослідження розмовної лексики на матеріалах
декількох мов, зокрема української та англійської для підвищення мовної
компетенції мовців, розвитку культури мовлення та комунікативної доцільності
використання мовних засобів в різних сферах.
Всю лексику тієї чи іншої мови можна розділити на літературну і
нелітературну (розмовну). До літературної лексики відносяться: книжкові
слова; нейтральна (міжстильова) лексика; розмовні слова, що не несуть
яскравого стилістичного забарвлення; наукова і технічна термінологія.
У нелітературній (розмовній) лексиці виділяють наступні групи слів:
діалектизми, просторічні слова і вирази, слова з соціальних діалектів:
а) професіоналізми; б) сленгізми; в) жаргонізми; г) вульгаризми і обсценізми
[3]. У розмовній лексиці, особливо в таких її різновидах як жаргон і сленг,
відбивається життя мовного колективу, який її створює. Її елементи, укупі з
елементами просторіччя, зараз активно використовуються в ЗМІ, кінофільмах і
художній літературі. Як експресивний елемент розмовна лексика може
використовуватися в прозі і поезії в «мікродозах», і таке використання
перетворює її з лексики обмеженого вживання в більш активний лексичний
шар. Вживання розмовної лексики спостерігаємо як у художньому творі, так і в
живому спілкуванні, на телебаченні, радіо, в рекламі, виступах політичних
діячів. Вивчення розмовної лексики і фразеології дозволяє скласти уявлення
про найбільш важливі концептуальні домінанти мовної картини світу сучасного
соціуму, його системних цінностей і особливостей національно-культурного
світосприйняття.
Розмовний стиль породжено усною формою мовлення і специфічні його
особливості значною мірою залежать саме від усного мовлення [4, с. 18]. Огляд
лінгвістичної літератури як вітчизняної, так і зарубіжної дозволяє зробити
висновок про те, що розмовна мова має низку ознак загальних для багатьох
мов. Серед загальних екстралінгвістичних ознак, що обумовлюють формування
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стилю розмовної мови, М. Кожина, Д.Розенталь, Е. Земська, Л. Граудіна,
Н.Шанський, В. Гак, Ш. Баллі, Р. Гальперін, І. Арнольд, Г. Орлов називають:
 неофіційність і невимушеність спілкування;
 безпосередня участь мовців у розмові;
 непідготовленість мови, спонтанність, її автоматизм;
 стислість, афективність мови;
 переважаючу усну форму спілкування, і при цьому зазвичай діалогічну
(хоча можливий і усний монолог);
 суб'єктивний, конкретний і емоційний характер розмовної мови.
За результатами досліджень і постулатами, запропонованими сучасними
досліжниками,

власне

лінгвістичні

характеристики

розмовної

мови

проявляються у наступному:
 використання позалексичних засобів: інтонація – фразовий і емфатичний
(емоційно-виразний) наголос, паузи, вигуки, темп мови, ритм тощо;
 широкому вживанні ужитково-побутової лексики і фразеології, емоційноекспресивної лексики (частки, вигуки включно), різних розрядів вступних слів,
повторів, а також прагнення мовця до перебільшення або пом'якшення у
вираженні думки;
 своєрідності синтаксису: еліптичні і неповні речення, різні форми
компресії і надмірності мови, слова-звернення, слова-пропозиції, повтори слів і
тощо;
 опорі на позамовну ситуацію;
 неточності, недбалості, «розмитості» слововживання.
Лексика розмовно-зниженого стилю активно використовується в мові
персонажів для їх соціальної і психологічної характеристики, показу їх
емоційного стану, створення необхідної атмосфери оповідання, визначення
соціального статусу індивіда, ставлення суб'єкта до адресата, для конкретизації
думки. Розмовні елементи вносять в мову відтінок невимушеності, надають
тексту більш яскраве емоційне забарвлення.
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Складовою частиною розмовної мови є розмовна лексика, що складається з
різнорідних

з

точки

зору

стилістичної

забарвленості

елементів,

що

характеризується різним ступенем зниженості.
Звичайно ж розширення розмовних елементів у художній літературі
створили передумови для фіксування розмовної мови як стилістичного явища.
Оскільки розмовний стиль став виразною ознакою художнього, постала
потреба дослідження категорії розмовності і загалом проблем її перекладу.
У сучасній художній літературі знижена розмовна лексика представлена
повною мірою, починаючи з фамільярної і просторічної й закінчуючи
табуйованою лексикою. До забарвленої лексики входять: національна
специфіка, семантичність, належність до певного стилю і емоційна насиченість,
що залишає актуальним розгляд розмовної, особливо стилістично зниженої
лексики, у перекладознавчому полі.
Переклад як вид мовного посередництва в міжкультурній комунікації
полягає в розумінні мови як одного з елементів культури, а культура в цілому –
як квінтесенція духових і матеріальних суспільних цінностей, що включають в
себе історичні, соціальні та психологічні особливості кожного народу, який
представляє собою самостійну форму етнічних спільнот. Виходячи з цього мова
розуміється як єдине соціально-культурне явище, що відображає особливості
етносу як носія певної культури, що виділяє і відрізняє його серед інших
культур. У процесі перекладу відбувається взаємодія і взаємопроникнення не
лише двох мов, а й представників двох різних лінгвокультурних спільнот, що
володіють різним світосприйняттям і певним фондом культурної спадщини:
фоновими знаннями, мовним етикетом, морально-естетичними нормами [2, 3,
7].
Крім самої картини світу, дослідники також розрізняють так звану мовну
картину світу, яка являє собою вербалізовану систему «матриць», в яких
відображено національний спосіб бачення світу, що формує і зумовлює
національний характер, іншими словами, мовна картина світу – результат
відображення об'єктивного світу буденною (мовною) свідомістю тієї чи іншої
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мовної спільноти. У той же час конкретні зовнішні умови існування окремого
етносу (географічні, фізіологоантропологічні особливості, культурно-побутові
традиції та ін.) формують специфічні якості і сукупності уявлень, що
визначають основу мовної картини світу. Мови відображають дійсність порізному, асиметрично. Асиметрія проявляється найбільш чітко, коли при
перекладі мови виявляються в контакті і коли при описі будь-якого фрагмента
дійсності значення однієї мови з необхідністю визначаються через значення
іншої. Можна виявити, що мови по-різному ділять дійсність, по-різному
описують одні і ті ж явища й предмети, акцентуючи різні їх ознаки. Так, в
семантиці слова відображено бачення світу носія конкретної мови. Кожна мова
має унікальний єдиний і безперервний семантичний простір, а зрозуміти і
оцінити специфіку фрагмента мови можна тільки на тлі і в контексті всього
семантичного простору.
В основі номінації лежать певні ознаки, які можуть сильно відрізнятися в
різних мовах. Мова тут йде не тільки про те, що в одній етнічній культурі
можуть бути відсутні деякі елементи, наявні в іншій культурі, а й про те, що
ставлення до тих чи інших об'єктів, що існують в загальнолюдській культурі,
може бути різним. Ці об'єкти можуть викликати різні асоціації, тобто

по-

різному співвідноситися з культурним досвідом народу [3, 5].
У мовній картині світу виділяється цілий пласт слів, словосполучень,
висловлювань емоційно-образного відображення дійсності, що має конотації
(емоційне, оціночне, стилістичне забарвлення), мотивованість яких обумовлена
національно-культурним

контекстом.

Перекладач

сприймає

іншомовну

текстову діяльність з позиції лінгвокультури іншомовного соціуму, потім
переходить на рідну мову і соціокультурний кодекс [2, 6, 8].
Розглядаючи мову як продукт культури і пов'язуючи її з міжкультурною
комунікацією, варто пам'ятати, що успішність даної комунікації безпосередньо
залежить від виконання перекладом основної функції мови-комунікативної, але
також переклад повинен зберігати культурно-естетичну функцію культури, що
домінує у тексті. Культурний контакт, навіть у випадку знайомства перекладача
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тільки й виключно з «книжковою культурою» (художніми текстами), не
зводиться до чисто мовного контакту.
У процесі контакту в рамках однієї культури дві ці знакові системи –
система мови і система культури – взаємодіють по-різному: естетична і
смислова цінність художнього твору, його одиничність, неповторність і
відкритість

для

інтерпретацій

як

факту

культури

суперечить

його

комунікативній установці як мовного твору – бути зрозумілим читачеві. У
процесі сприйняття тексту іншомовної культури мовний контакт реалізується в
акті розуміння, здійснюваному конкретним індивідом.
При перекладі стилістично зниженої лексики виникають труднощі, що
вимагають особливого підходу . Коли висловлювання мовою оригіналу містить
слова зі стилістично зниженим маркуванням, в тексті перекладу мовна
асиметрія проявляється особливо чітко [10]. Важливо зазначити, що всі мови
мають між собою деяку подібність у високому і абсолютно відмінні один від
іншої в простому або, краще сказати, в простонародному. Стилістично
марковані елементи мови вказують на певне ставлення автора до описуваної
ситуації: зневага, обурення, презирство, захоплення. Вони свідчать про
соціальний стан, рівень освіченості, емоційний стан самого автора мовних
творів, його ставлення до мовних і літературних норм [1].
Висновки. Поняття норми в різних мовних традиціях різне. Принципи
нормування мови мають не тільки історико-культурну, а й національнокультурну специфіку. Різні національні нормативні традиції виявляють свою
специфіку у визначенні критеріїв правильності мови, в різній ролі художньої
літератури у формуванні мовних норм. При перекладі стилістично маркованої
лексики необхідно брати до уваги поняття норми. Отже, переклад іншомовного
художнього тексту являє собою акт міжкультурної комунікації, який
обумовлений специфікою картини світу перекладача і спрямований на
розшифрування значень одиниць, що входять до складу даного тексту, з
подальшим перекодуванням їх в одиниці тексту перекладу.
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Фразеологізми – це яскраві образні вислови. У них відображається
самобутність народу, його національна специфіка, історичний досвід, побут і
культура. Фразеологічні одиниці будь-якої мови дуже різноманітні, містять в
собі і моральний закон, і здоровий глузд, які передали предки в керівництво
нащадкам, і які, як правило, зберігають найдавніші пласти культури будь-якого
народу. Вивчення фразеологізмів в англійській мові вважається одним із
найактуальніших напрямів сучасних лінгвістичних досліджень. Дослідженням і
вивченням фразеологізмів з точки зору їх граматичної і семантичної структури
займалися Г.Р. Галієва [1], М.А. Сарян [7], Л.Я. Терещенко [8] тощо.
Не зважаючи на низку досліджень семантики і граматики фразеологічних
одиниць на позначення концепту ЧАС, вивчення структурно-граматичної
варіативності фразеологічних одиниць з лексико-семантичним компонентом
«час» не є достатнім. Ми вбачаємо за необхідне систематизувати інформацію
про синтаксичні моделі відповідних фразеологізмів англійської мови, виявити
особливості та закономірності їх використання у мовленні, у чому і виявляється
актуальність нашої роботи.
Об’єктом дослідження є англійські та українські фразеологічні одиниці з
лексико-семантичним компонентом «time/час».
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Мета роботи полягає у виявленні та аналізі семантики і синтаксичної
структури англійських та українських фразеологічних одиниць з компонентом
«time / час», в розробці класифікації досліджуваного матеріалу.
Матеріалом

дослідження

слугують

160

фразеологічних

одиниць

англійської та української мов, отримані методом суцільної вибірки з
фразеологічних та тлумачних одномовних і двомовних словників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фразеологічні звороти завжди
виступають як структурне ціле, що складається з різних за своїми
морфологічними властивостями слів, які перебувають між собою в різних
синтаксичних відносинах. Дослідженням структури англійських фразеологізмів
займалися А. М. Дауд [2], Д. О. Добровольский [3], И. П. Кудрявцева [4,5],
А. В. Кунін [6], Т. Цзюнь [9], А. Н. Чугунекова [10].
Дослідження синтаксичної структури англійських фразеологічних одиниць
з компонентом «time /час» відбувалось у кілька етапів, зокрема:
1) формування джерельної бази шляхом суцільної вибірки;
2) аналіз синтаксичної структури відібраних англійських та українських
фразеологізмів, їх категоризація;
3) проведення кількісних підрахунків для кожної групи фразеологізмів;
4) зіставний аналіз від повності синтаксичних структур та їх поширеності
серед англійських та українських фразеологічних одиниць з компонентом
«time/час».
Фразеологізми англійської мови представлені в різних лексикографічних
джерелах: тлумачних, етимологічних, фразеологічних та інших. Для нашого
дослідження основним джерелом послужили Collins Cobuild Idioms Dictionary
[13], Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs [14], Free Dictionary by
Farlex [15], звідки методом суцільної вибірки були виписані всі фразеологізми з
компонентом «time», наприклад, англ. time flies, make up for lost time, оther
times, other manners. Джерельна база українських фразеологізмів представлена
словниками «Фразеологічний словник української мови» [11], «Сучасний
фразеологічний

словник

української

мови»

[12],

з

яких

відбиралися
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фразеологізми,

що

містили

лексему

«час»,

зокрема:

час

покаже,

з

незапам'ятних часів, за часів царя Гороха.
Опираючись на структурну класифікацію А.Н. Чугунекової [10] варто
відмітити, що під структурою маються на увазі синтаксичні та морфологічні
показники, властиві фразеологічним одиницям англійської та української мови.
У ході дослідження були виявлені наступні синтаксичні моделі фразеологізмів
з компонентом «time/час»:
1)

іменник time/час + дієслово: час не чекає, час покаже (10

прикладів, 16,6%), time flies, time presses (12 прикладів, 12%). У фразеологізмах
цієї моделі стрижневим компонентом є дієслово. Порядок розташування
компонентів в них чітко фіксований.
2)

дієслово + іменник time/час:

тягнути час, купувати час (12

прикладів, 20%), buy time, sell time (14 прикладів, 14,%). У даній моделі, на
відміну від попередньої, дієслово займає першу позицію і також є головним
компонентом фразеологізму.
3)

прикметник + іменник time/час: дитячий час, втрачений час ,

важкі часи (17 прикладів, 28,3%), lost time, hard time (10 прикладів, 10%). У
даній моделі основним компонентом виступає іменник, по відношенню до
якого прикметник є залежним.
4)

прийменник + іменник + прийменник + іменник time/час: до

пори до часу (1 приклад, 1,6%), from time to time (1 приклад, 1%). Фразеологізми
даної моделі не мають головного компонента, в семантичному відношенні
обидва компонента завжди виступають як рівноправні і завжди у формі
родового відмінка в українській мові.
5)

прийменник + іменник time/час: з часом (2 приклади, 3,3%) , on

time, for all time (10 прикладів, 10%). Іменник в даній моделі стоїть в формі
орудного відмінка в українському варіанті.
6)

дієслово + прикметник + іменник time/час: пережити важкі часи

(3 приклади, 5%), have a good time (10 прикладів, 10%). На наш погляд, всі три
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компонента моделі семантично є рівноправними, а порядок розташування
компонентів фіксований.
7)

іменник time/час + дієслово + іменник: time is money, time works

wonders (3 приклади, 3%). Відповідна синтаксична структура не була виявлена
в українських фразеологічних одиницях з компонентом «час».
8)

іменник + іменник: час – гроші (3 приклади, 5%). Відповідна

синтаксична структура не була виявлена в англійських фразеологічних
одиницях з компонентом «час».
9)

прийменник + прикметник + іменник: з незапам'ятних часів (3

приклади, 5%), for the nth time, in good time (11 прикладів, 11%). Компоненти
даного фразеологізму є рівноправними. Порядок розташування його складових
строго фіксований.
10)

прийменник + займенник + іменник + прийменник + іменник: at

this time of day (3 приклади, 3%). Відповідна синтаксична структура не була
виявлена в українських фразеологічних одиницях з компонентом «час».
11)

іменник + прийменник + іменник: час від часу (1 приклад, 1%),

devil of a time (5 прикладів, 5%).
12)

дієслово + (object) + іменник: дати комусь час (1 приклад, 1%),

give smb. the time (6 прикладів, 6%).
13)

дієслово + прийменник + іменник: йти з часом (1 приклад, 1%),

play for time (5 прикладів, 5%). Іменник в даній моделі стоїть в формі орудного
відмінка в українському варіанті.
14)

іменник + дієслово + іменник+ дієслово: час мине — сльози зжене

(2 приклади, 3,3%). Відповідна синтаксична структура не була виявлена в
англійських фразеологічних одиницях з компонентом «час».
15)

прислівник + іменник: поза часом (2 приклади, 3,3%), behind time

(4 приклади, 4%).
16)

іменник + дієслово + прислівник: час йде повільно (2 приклади,

3,3 %), time hangs heavily (1 приклад, 1%).
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17)

іменник + дієслово + прикметник: the time is ripe, times were hard

(6 прикладів, 6 %). Відповідна синтаксична структура не була виявлена в
українських фразеологічних одиницях з компонентом «час».
Кількісний розподіл і поширеність кожного виду синтаксичних структур
серед англійських та українських фразеологізмів з лексичним компонентом
«time/час» представлені на Рис.1.

Рис.1. Поширеність синтаксичних моделей ФО з компонентом «time/час»
Досліджуваний матеріал показує, що найбільша кількість фразеологізмів з
компонентом «time/час» має модель «прикметник + іменник time/час», а
найменша кількість відноситься до моделі «прийменник + іменник +
прийменник + іменник time/час». При цьому серед англійських фразеологізмів
найбільшого поширення набула група, що має структуру «дієслово + іменник»,
а серед українських – «прикметник + іменник». Загалом, англійській системі
фразеологічних одиниць властивий більш рівномірний розподіл синтаксичних
моделей, з щонайменше шістьма поширеними типами: три з них представляють
різноманітні поєднання іменника time з прикметниками, дві типи – поєднання
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іменника time з дієсловами. Серед українських фразеологічних одиниць
суттєвого поширення набули три типи: два з них передбачають синтаксичну
структури із залученням дієслів і один тип – із залученням прикметників.
Найменшого поширення для обох мов набула структурна модель «прийменник
+ іменник + прийменник + іменник time/час».
Таким чином, структурно-граматичний аналіз фразеологічних одиниць
англійської та української мов з компонентом «time/час» доводить схожість
синтаксичної організації досліджуваних ФО в англійській та українській мовах.
Найактуальнішим

типом

синтагматичних

відносин

в

українських

фразеологізмах з компонентом «час» є «прикметник + іменник час», а серед
англійських ФО – «дієслово + іменник time». Ключовою відмінністю між ФО
зіставних мов є спосіб вираження синтаксичних відносин, що обумовлено
різним граматичним складом мов.
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
НА МАТЕРІАЛІ ТРЕЙЛЕРІВ ДО ФІЛЬМІВ
У статті розглядається визначення понять «субтитри» і «дубляж».
Порівнюються характеристики обох видів перекладу, наведені плюси і мінуси
субтитрування і дублювання, труднощі, з якими стикаються перекладачі, які
працюють з цими видами перекладу. Проведено дослідження щодо визначення
найбільш адекватних способів перекладу англійськомовних трейлерів до
фільмів

українською

мовою

шляхом

застосування

методики

аналізу

перекладацьких трансформацій.
Ключові слова. Переклад аудіовізуального тексту, субтитри, дубляж,
субтитрування, дублювання, перекладацькі трансформації, трейлер.
Субтитри – один з найстаріших видів аудіовізуального перекладу, як
правило, субтитри – це текст внизу екрану, який дублює або доповнює звук
передачі і відображає мовлення персонажів. Оскільки перші фільми були німі,
субтитри пояснювали те, що відбувається на екрані, передавали діалоги
персонажів. Сьогодні поняття субтитрів можна трактувати як перекладений
текст, який з‘являється у нижній частині екрана синхронно з відповідними за
змістом монологами та діалогами героїв кінофільму або серіалу. Врахувавши
той факт, що під час перекладу будь-який текст зазнає значних змін, тим паче
під час субтитрування, часто виникає необхідність зменшити обсяг тексту. В
порівнянні з іншими видами аудіовізуального перекладу субтитри найбільш
точно передають реципієнту зміст тексту оригіналу [2].
Дубляж – це повна заміна реплік мови оригіналу репліками мовою
перекладу. Насправді, виконуючи важливу функцію адаптації тексту та зводячи
до мінімуму «іноземність» оригіналу, глядач може і не дізнатися, що було
сказано насправді. Якісно створений дубляж дає можливість глядачеві уявити,
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ніби аудіовізуальний продукт був створений мовою перекладу кінопродукції та
події максимально наближені до реалій соціуму, в якому живе глядач. Саме
тому цей метод є більше фінансово- та енергозатратним ніж метод
субтитрування.
Під час створення аудіовізуального перекладу, текст оригіналу значно
змінюється. Особливо складно передати сенс, закладений в тексті оригіналу, в
умовах обмеженої кількості знаків на екрані або у випадку дубляжу підібрати
такі мовні одиниці, які будуть збігатися або бути максимально подібними до
артикуляції героїв кіно продукту. Саме тому під час перекладу аудіовізуальних
творів

перекладачі

часто

застосовують

перекладацькі

трансформації,

наприклад: підбір більш коротких синонімів, скорочення тексту, адаптація
інформації під реципієнта.
Для створення адекватного перекладу та повної передачі інформації
фахівець має володіти і застосувати різні перекладацькі модифікації,
трансформації. Їх необхідно поєднати з вмінням передати сенс тексту
оригіналу, дотримуючись при цьому відповідних норм мови перекладу. Такі
трансформації розглядаються як способи перекладу, які перекладач може
використовувати при здійсненні перекладу різних оригіналів в тих випадках,
коли словникова відповідність відсутня або не може бути використаною за
умовами контексту [5].
Явище перекладацьких трансформацій неодноразово опинялося у фокусі
лінгвістичних

досліджень.

Найточніше

визначення,

на

наш

погляд,

запропонував Я. І. Рецкер: «Перекладацькі трансформації – це засоби логічного
мислення, за допомогою яких ми розкриваємо значення слова іноземної мови у
контексті та знаходимо його відповідність у мові перекладу, що не збігається із
словником» [3]. В залежності від характеру одиниць мови оригіналу
перекладацькі трансформації поділяються на певні різновиди (табл.1) [5]:
Таблиця 1 – Види перекладацьких трансформацій
Вчені
А.М. Фітерман та

Класифікація перекладацьких трансформацій
а) граматичні,
44

Т. Р. Левицька

б) стилістичні,
в) лексичні.

А. Д. Швейцер

а)

трансформації

на

компонентному

рівні

семантичної валентності;
б) трансформації на прагматичному рівні;
в)трансформації,

що

здійснюються

на

референційному рівні;
г) трансформації на рівні стилістичному –
компресія і розширення.
Я. І. Рецкер

а) граматичні трансформації (у вигляді заміни
частин мови або членів пропозиції);
б)лексичні

трансформації

(конкретизація,

генералізація, диференціація значень, антонімічний
переклад, компенсація втрат).
Р.

К.

Міньяр-

Бєлоручєв

а) лексичні,
б) граматичні,
с) семантичні.

Л. С. Бархударов

а) граматичні, серед яких перестановки, заміни,
опущення та додавання;
б)

лексичні

заміни

(конкретизація

та

генералізація);
в)

комплексні

лексико-граматичні

заміни

(антонімічний переклад).
В. Н. Коміссаров

а) лексичні, б) граматичні, с) комплексні

На нашу думку найкомплекснішою є класифікація Л. С. Бархударова [1].
Матеріалами для проведення дослідження було обрано трейлери до фільмів і
мультфільмів 2018-2020 рр. Трейлер – це відеоролик, складовими якого є
найбільш видовищні і яскраві сцени уривків фільму для його анонсування та
створення ажіотажу перед початком виходу в прокат [4]. Сцени у трейлері
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відображаються за принципом калейдоскопа, змінюються швидко та часто
бувають незв‘язними, інколи офіційні трейлери є маленькими сюжетними
історіями, в яких довільні діалоги з фільму поєднуються з яскравими сценами.
В будь-якому випадку, не залежно від виду трейлеру, відео супроводжується
голосовими або текстовими коментарями, які розповідають основну ідею
сюжету.
Саме цей текст дає нам уявлення про фільм та дає можливість
ознайомитися з сюжетом, ще до перегляду фільму. Досить часто перегляд
трейлеру допомагає визначитись у виборі фільму для перегляду. Кіномани в
очікуванні прем‘єри фільму переглядають в мережі Інтернет велику кількість
трейлерів, спочатку вони з‘являються мовою оригіналу (частіше англійською
мовою), пізніше з‘являються версії з субтитрами та дубляжем, які не завжди є
якісними і адекватними.
Методика аналізу перекладацьких трансформацій, які застосовувалися при
перекладі трейлерів до фільмів і мультфільмів 2019-2020 рр., складається з
таких етапів.
На першому етапі методом суцільної вибірки було обрано 203 одиниць
контекстуальних фрагментів з 22 трейлерів до фільмів і мультфільмів 20192020 рр., які містять розбіжності у перекладі між субтитрами і дубляжем.
На другому етапі дослідження було визначено частки відповідності
перекладу до оригіналу. На цьому етапі ми окремо порівняли оригінал з
субтитрами і оригінал з дубляжем.
На третьому етапі визначалися розбіжності. На цьому етапі шляхом
порівняльного аналізу ми виділили основні розбіжності та проаналізували
причини їх виникнення.
На четвертому етапі ми проаналізували, які перекладацькі трансформації
застосовувалися в перекладі субтитрів та дубляжі.
На шостому етапі ми співвіднесли застосування тих чи інших
перекладацьких трансформацій з досягненням адекватності перекладу.
Відповідно до проведеної роботи отримали такі результати:
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- порівнявши оригінал з субтитрами виявили 123 одиниці перекладацьких
трансформацій, відповідно до частоти їх виявлення отримали діаграму
відсоткового

співвідношення

наявності

різних

видів

перекладацьких

трансформацій (рис. 1). Відповідно до наведених результатів найбільш
уживаними є граматичні та лексичні заміни. Це пояснюється тим, що переклад
субтитрів часто здійснюють не професіонали, головною метою яких є
здійснення швидкого технічного або дослівного перекладу для реципієнта, який
не володіє мовою, але прагне якнайшвидше ознайомитись з новинкою;

Граматичні заміни
40%

41%

Лексичні заміни
Комплексні лексикограматичні заміни
19%

Рисунок 1 – Результати дослідження застосування перекладацьких
трансформацій під час субтитрування
- порівнявши
перекладацьких

оригінал

з

трансформацій

дубляжем
(рис.2).

було
В

виявлено

цьому

150

випадку

одиниць
отримали

кардинально інші результати та відсоткове співвідношення. При створенні
дубляжу найбільш уживаними є саме комплексні лексико-граматичні заміни.
Це пояснюється тим, що над створенням дубльованого перекладу працює група
спеціалістів, а також сценаристів, які часто вносять комплексні корективи для
кращого звучання, сприйняття. Також враховують спірні моменти і адаптують
текст для максимально комфортного сприйняття тексту цільовим споживачем,
вносячи одночасно лексичні та граматичні корективи.
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11%
Граматичні заміни
Лексичні заміни
55%

34%

Комплексні лексикограматичні заміни

Рисунок 2 – Результати дослідження застосування перекладацьких
трансформацій під час дублювання
- порівнявши

кількісне

і

якісне

застосування

перекладацьких

трансформацій (рис.3) було виявлено, під час створення дубльованого
перекладу застосовується більша кількість трансформацій, велика частка яких
належить комплексним або лексичним замінам. Це пояснюється тим, що
переклад повинен бути природним і достовірним. Виконаний переклад має
відповідати рухам губ актора, що говорить з екрану, наскільки це можливо,
особливо, коли актора показують крупним планом.

Комплексні лексикограматичні заміни

Субтитри

Лексичні заміни

Дубляж

Граматичні заміни

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 3 – Порівняння застосування перекладацьких трансформацій під
час субтитрування та дублювання
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Отже, під час дослідження було визначено поняття досліджуваних видів
перекладу. Розглянули і порівняли характеристики, а також труднощі, з якими
стикаються перекладачі, що працюють з цими видами перекладу. Провели
дослідження щодо застосування перекладацьких трансформацій під час
здійснення обох видів перекладу. В результаті дослідження виявили,с що
більше трансформацій застосовується під час творення дубляжу, особливу
частку займають комплексні та лексичні заміни.
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОГО ТА ХУДОЖНЬОГО
ПЕРЕКЛАДУ

Bondarenko Anastasiia, Student
Gladio S., Candidate of Science in Philology, docent
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
Conceptual&linguistic / poetic metaphor: Similarity&difference. Types of
conceptual metaphor
Metaphor enjoys a long history in its evolvement from the early comparison,
substitution and interactive theory to current conceptual metaphor, reflecting
dramatic changes in people‘s view towards the relationship between language, mind
and society. Aristotle, one of the earliest philosopher and typical representatives in
metaphor studies, suggests that metaphor plays a deviant and aberrant rhetorical role
and serve as an ornate and emotive instrument. So metaphor is nothing more than
literal decoration aimed at impressing others. Accordingly, most metaphor studies in
discourse analysis have been carried out by looking into language itself without
taking into consideration social and ideological factors. However, by 1980s, George
Lakeoff and Mark Johnson challenged all the powerful tradition theory in a
systematic way in their ground breaking studies of Metaphor We Live By. Lakeoff
and Johnson draw close attention to the relationship between language and thought
and convincingly argue that metaphor is not simply a matter of linguistic expression
but of concepts, of thinking of one thing in terms of another. What makes the
contemporary theory of metaphor unique is the important distinction between
conceptual metaphors or metaphorical concepts on the one hand, and linguistic
metaphors or metaphorical expression on the other hand (Lakeoff, Johnson, 1980).
The distinction between conceptual metaphor and linguistic metaphor is the major
issue that distinguishes cognitive view of metaphor from the traditional view of
metaphor. Conceptual metaphor is referred to as the fundamental cognitive agency in
our conceptualizing of the world by cognitive linguists, such as George Lakeoff and
Mark Johnson (1980) [1, p. 155].
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Conceptual metaphors (Lakoff and Johnson, 1980) are overarching crossdomain
mappings that influence our thinking, whereas linguistic metaphors are the linguistic
realizations of those conceptual metaphors. For example, a conceptual metaphor,
argument is war (Lakoff and Johnson, 1980) may precipitate such linguistic
metaphors as: he can‘t defend his claims or they shot down the argument [2].
In their Metaphors We Live By, Lakoff and Johnson (1980) suggested that
metaphors are pervasive not only in certain genres striving to create some artistic
effect (such as literature) but also in the most neutral, i.e., most non-deliberately used
forms of language. CMT researchers, especially in the early stages of work on
conceptual metaphors, collected linguistic metaphors from a variety of different
sources: TV and radio broadcasts, dictionaries, newspapers and magazines,
conversations, their own linguistic repertoires, and several others.
They found an abundance of metaphorical examples, such as ―defending an
argument‖, ―exploding with anger‖, ―building a theory‖, ―fire in someone‘s eyes‖,
―foundering relationship‖, ―a cold personality‖, ―a step-by-step process‖, ―digesting
an idea‖, ―people passing away‖, ―wandering aimlessly in life‖, and literally
thousands of others [3].
A

conceptual

metaphor—also

known

as

a

generative

metaphor—is

a metaphor (or figurative comparison) in which one idea (or conceptual domain) is
understood in terms of another.
Cognitive linguists George Lakoff and Mark Johnson have identified three
overlapping categories of conceptual metaphors:
 An orientational Metaphor is a metaphor that involves spatial relationships,
such as up/down, in/out, on/off, or front/back. Lakoff and Johnson (1980) called this
group the orientational metaphor because they are related to the orientation in space.
This orientation makes us imagine other physical objects also limited by the surface.
At the same time we also see them as containers with inner space and separated from
the world outside.‖ An example often cited to illustrate the orientational conceptual
metaphor group is ―HAPPY IS UP, SAD IS DOWN‖ illustrated in these examples:
 I‘m feeling up.
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 That boosted my spirits.
 My spirits rose.
 You‗re in high spirits.
 Thinking about her always gives me a lift.
 I‘m feeling down.
 He‘s really low these days.
 My spirits sank. Conceptual metaphor ―HAPPY IS UP, SAD IS DOWN‖ is
derived from the human body posture while they are happy or sad.
Another orientational conceptual metaphor with sharp cultural origin is
―RATIONAL IS UP; EMOTIONAL IS DOWN‖ (Lakoff 2004):
 The discussion fell to the emotional level, but I raised it back up to the
rational plane.
 We put our feelings aside and had a high-level intellectual discussion of the
matter.
 He couldn‘t rise above his emotions.
 An ontological Metaphor is a metaphor in which something concrete is
projected onto something abstract. Ontological metaphors represent abstractions
such as activities, emotions or ideas, as something concrete, such as objects,
substances, containers or persons. Thus, components of experience like abstract
entities, processes, events, attributes and relations are managed conceptually as
concrete objects or tangible substances.
For example, in English, human thinking is seen as a particular object, can be a
machine or a fragile character shown by the following examples:
THE MIND IS A MACHINE
 We‘re still trying to grind out the solution to this question.
 My mind just isn‘t operating today.
 Boy, the wheels are turning now!
 I‘m a little rusty today.
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 We‘ve been working on this problem all day and now we‘re running out of
steam.
THE MIND IS A BRITTLE OBJECT
 Her ego is very fragile.
 You have to handle him with care since his wife‘s death.
 He broke under cross-examination.
 She is easily crushed.
 The experience shattered him.
 I‘m going to pieces.
 A structural Metaphor is a metaphorical system in which one complex
concept (typically abstract) is presented in terms of some other (usually more
concrete) concept. Structural conceptual metaphors are considered by Lakoff and
Johnson (1980) as the group with the highest number. In this kind of conceptual
metaphor, complicated and abstract experiences are conceptualized based on the
experience of simple and specific experiences. An example often used to illustrate
this type is the conceptual metaphor ―ARGUMENT IS WAR‖ which is expressed
through a series of the following expressions in English:
 Your claims are indefensible.
 He attacked every weak point in my argument.
 His criticisms were right on the target.
 I demolished his argument.
 I‘ve never won an argument with him.
 You disagree? OK, shoot!
 If you use that strategy, he‘ll wipe you out.
 He shot down all of my arguments [4, p. 67-69].
In conclusion, metaphor has attracted philosophers‘ attention and today remains
a research topic in philosophy, in linguistics and cognitive linguistics, in philosophy
of language, in semiotics, psychology, psychoanalysis, religious studies, cultural
anthropology, mythology, aesthetics, poetics and cognitive poetics, the arts,
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philology, hermeneutics, rhetoric, stylistics, etc.

The parameters along which

metaphor is studied are its nature, function, components, origin, systematicity, and
meaning. Traditional metaphor is a figure of speech, a fanciful and deliberate
decoration and bells and whistles of a poet. Conceptual metaphor is a fundamental
mechanism of the human mind. It structures human experience and automatically and
unconsciously shapes human cognition, perception and action. Human thought is
metaphorical in nature, and the cognitive mechanism of metaphor is manifested not in
language alone but also in myth, in social rituals, in performing and visual arts, in
politics, in foreign policy, in social institutions, etc. Linguistic and nonlinguistic
manifestations of metaphor are the result of and the evidence for the actual being of
conceptual metaphor [5].
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ПЕРЕКЛАД ЗАГОЛОВКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА
АНГЛІЙСЬКУ МОВУ
У сучасному науковому знанні вивчення тексту та його структурних
елементів відіграє важливу роль. Це зумовлено тим, що в епоху постмодернізму
текст є його пріоритетним елементом, крізь призму якого розглядається світ із
дискретністю (фрагментарністю). Акцентується увага на подвійному кодуванні
інформації,

поняттях

вищезазначеного

дискурсу

особливої

ролі

та
в

інтертекстуальності.
журналістикознавчих

У

світлі

дослідженнях

набувають заголовкові комплекси.
Сучасний

світ

переживає

період

«інформаційного

вибуху»,

який

невід‘ємно пов‘язаний з розвитком засобів масової інформації (ЗМІ) і тісним
взаємозв‘язком ЗМІ з інтернет-технологіями. Якщо в середині XX століття
основним «рупором епохи» була газета, то на сьогоднішній день цю роль
найчастіше виконує інтернет. Діячі культури, політики часто пишуть свої
коментарі не до редакції газет, а на тематичних форумах, у соцмережах, блогах,
в інтернет-виданнях, що дозволяє швидко і просто передати інформацію
широкому загалу. Подібні зміни комунікації як такої не могли залишити поза
увагою, тому на сьогодні все більше число газет і журналів створюють
інтернет-версії своїх видань.
Заголовок – невід‘ємна частина журналістського тексту, тому йому
приділяють особливу увагу –

прикрашають римою, семантичною та

синтаксичної мовною грою, цитатами або графічним способом. Перш ніж
говорити про особливості заголовків, в тому числі і заголовків інтернет-ЗМІ,
слід визначитись із самим поняттям «заголовок».
Останнім часом заголовок як один із найважливіших виразників змісту й
форми журналістського чи публіцистичного твору все частіше привертає увагу
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науковців. Великий внесок у дослідження структурних та функціональних
особливостей заголовків зробили дисертаційні праці українських та російських
вчених ХХ століття, а саме: М. Бахарєв «Структурно-функциональное развитие
заголовка на материале заголовков газет и журналов», Є. Сибіренко-Ставрояні
«Заголовок в киевских газетах второй половины ХІХ – начала ХХ века:
содержание и функции», А. Коваленко «Заголовок англійського журнального
мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика», Л. Коробова
«Заглавие как компонент текста (на материале газетной публицистики ГДР)»,
А. Дубова «Структурно-стилистические особенности заголовков французской
газеты», В. Погребенков «Заголовковый комплекс в американской военной
газете: структура и функции», А. Сафонов «Актуализация газетного текста (К
проблеме газетных заголовков)», В. Шевченко «Архітектоніка сучасного
українського газетного видання (системна організація та закономірності
розподілу елементів)» та інші.
Особливу увагу науковці звертають на проблему актуалізації газетного
тексту

на

матеріалі

заголовка,

його

комунікативну

та

прагматичну

спрямованість, особливість синтаксичної структури власної назви, пов‘язуючи
та порівнюючи її із загальними тенденціями суспільного розвитку. Зокрема, А.
Сафонов акцентував на тому, що саме в заголовку яскраво проявляється
актуалізація мовних засобів як одна з характерних рис газетного мовлення [4, с.
5]. А роль заголовка як важливої комунікативної одиниці, яка допомагає
встановити та налагодити контакт між автором і читачем, виявити позицію
редакції та автора до зображуваних подій, – науковець вважає хрестоматійною.
Протягом останніх років заголовки сучасних ЗМІ привертають увагу
багатьох. Їх популярність обумовлена унікальним місцем заголовка у тексті,
його розмаїттям функцій і семантичною складністю.
Сучасна наука накопичує великий досвід вивчення заголовків, переважно з
літературознавчої та лінгвістичної позиції в самому тексті (І.Р.Гальперін,
О.В.Джанджакова, С.Кржижановський, В.А.Кухаренко та інші).
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Варто зазначити, що аналізуючи даний різновид власних назв, такі
лінгвісти як В.Д.Бондалєтов, О.Л.Василевский, М.В.Голомидова встановили,
що задля заголовків характерними є ряд специфічних властивостей, ними є:
‒

збереження внутрішньої форми;

‒

неможливість створення чіткої класифікації;

‒

нестійкість

і

мінливість

цієї

групи

онімів

під

впливом

екстралінгвальних чинників;
‒

реалізація у вигляді багатокомпонентних найменувань.

Так, науковець В. Галич зазначає, що заголовок є «невід‘ємною частиною
публіцистичного твору, що увиразнює його специфічну природу, і вихідним
моментом породження його тематичної, композиційної та сюжетної цілісності».
Доцільно проаналізувати, що Mecca Tragedy Killed Thousand (The
Guardian,) («Трагедія у Меккі забрала життя тисяч людей») являє у собі
хроніку, тобто відповідному типу заголовків можна надати характеристику як
заголовок-хроніка. Даний хедлайн (headline) майже дублює новину, не
опираючись на основне правило – не повинно бути дубля тексту в заголовку.
Варто зазначити, що видатний О.І.Чередниченко встановив, що двомовна
перекладацька комунікація визначає складні взаємозв‘язки, опосередковані
комунікативним ланцюгом, які складаються з блоків авторів оригіналу,
перекладачів і одержувачів тексту.
Виявлено, що блок автора – відправника вихідної інформації, – охоплює
позамовну (реальну або уявну) дійсність, репрезентовану в тексті мовою
оригіналу (затекст), а також культурну традицію (контекст), до якої належить
автор. Саме вона значною мірою зумовлює авторське світобачення та
стилістику першотвору.
Блок перекладача – першого одержувача вихідної інформації, – має, на
думку автора, три основні складові:
‒зорове сприйняття та розуміння оригіналу шляхом його де вербалізації;
‒перекодування девербалізованого змісту;
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‒редагування перекладеного тексту з метою якнайточнішого відтворення
затексту,

стилістики

оригіналу

та

забезпечення

сприйняття

кінцевим

одержувачем.
Третій блок комунікативного ланцюга реалізує мету перекладу, як
різновиду комунікації. Одержувач перекладеного повідомлення може бути як
індивідуальним, так й колективним, маючи особисту культурну традицію, мову
та перебуваючи в характерних для нього соціокультурних умовах. Перекладач
повинен зважати на ці аспекти, намагаючись адаптувати текст перекладу для
сприйняття одержувачем – носієм певної мови і культури.
Отже, переклавши текст, передусім потрібно перечитати його, звернути
особливу увагу на узгоджуваність і сполучуваність слів у мові перекладу.
Варто також пам‘ятати про те, що слова набувають значення лише в
контексті, відповідно до чого:
а) зустрівши невідоме, або вже відоме слово, варто ще раз перевірити всі
його значення в одномовному та двомовному словниках,
б) ґрунтуючись на інваріантному значенні, виходячи з контексту, знайти
еквівалент.
Процес перекладу заголовків ЗМІ потрібно проводите тільки тоді, як
перекладено весь текст і зрозуміло його комунікативну інтенцію.
Необхідним є і прочитання власного перекладу, перевірка, чи не можна
задля уточнення смислу висловлювання застосувати один із прийомів
досягнення адекватності: зміни причинно-наслідкових зв‘язків, уподібнення
понять, їх розширення чи звуження, адекватну заміну або компенсацію.
Отож, варто зазначити, що будь-які народи мають різне поняття щодо
навколишньої дійсність, у наслідок чого, отримують концептуальну картину.
Перекладачі має справу не з реальними дійсністями, а з висловлюваннями, що
означає відповідну інтерпретацією, реалізовану відправником інформацій, який
створює

своє

висловлювання

під

впливом

різноманітних

факторів

комунікативного завдання (зовнішня ситуація, емоційний стан, орієнтація на
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реципієнта тощо) і враховує різноманітні структурні та системні зв‘язки між
елементами мови (етимологія, ритміка, інтонація).
Також варто зазначити, що розглядаючи заголовки ЗМІ англійською чи
українською мовами, потрібно зробити висновок, що усі типи заголовків мають
свої «плюси і мінуси». Але кожен з них, ставить на перше місце як можна
швидше та якісніше заінтригувати читачів, привернути їх увагу саме на якусь
відповідну статтю сучасних ЗМІ І змусити його прочитати її. Процес перекладу
заголовків все ж таки залишається складним, адже перекладач має враховувати
посилання авторів, а також культурні цінності окремих народів, на мову якого
виконується сам переклад.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПЕЦИФІКА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ З УКРАЇНСЬКОЇ НА
АНГЛІЙСЬКУ У МАТЕРІАЛАХ «БІЗНЕС-ІНФОРМ»
В статті розглянута проблема виявлення особливостей перекладу мовних
реалій

в

англомовних

текстах.

Стратегії

їх

перекладу

диктуються

антропологічним підходом в лінгвістиці в цілому і в перекладознавстві зокрема.
Визначальними факторами стають аспекти екстралінгвістичного, мовного
характеру,

а

також

суб'єктивне

сприйняття

самого

перекладача.

Дослідження проводиться на матеріалі сучасної британської фахової мови з
бізнесу й економіки. У роботі проаналізована специфіка структурносемантичних трансформацій при перекладі економічної лексики з української
на англійську у матеріалах «Бізнес-інформ».
Ключові

слова:

мовні

реалії,

стратегії

перекладу,

перекладацька

еквівалентність, адекватність перекладу, економічна лексика.
The article deals with the problem of identifying the features of the translation of
linguistic realities in English-language texts. The strategies for their translation are
dictated by the anthropological approach in linguistics in general and in translation
studies in particular. The determining factors are extralinguistic and linguistic
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aspects, as well as the subjective perception of the translator himself. The research is
conducted on the material of the British professional language from business and
economics. The paper analyzes the specificity of structural and semantic
transformations in the translation of economic vocabulary from Ukrainian into
English in the materials of "Business Inform".
Key words: linguistic realities, translation strategies, translation equivalence,
translation adequacy, economic vocabulary.
Постановка проблеми. Актуальність роботи полягає в тому, що процес
глобалізації зумовив появу великої кількості нових економічних термінів,
інтерференція яких спостерігається між українською і англійською мовами,
адекватний переклад яких має ключове значення для успішної англоукраїнської бізнес-комунікації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. При підготовці аналізу
практичного матеріалу були використані словники, електронні перекладні
словники (ABBYY Lingvo Live), одномовний словник (Oxford Dictionary),
фінансові

статті

(delo-angl.ru,

theguardian.com,

thetimes.co.uk,

inosmi.ru,

bloomberg.com).
Мета

статті

–

дослідити

специфіку

структурно-семантичних

трансформацій при перекладі економічної лексики з української на англійську у
матеріалах «Бізнес-інформ».
Виклад основного матеріалу. Для аналізу трансформації семантики були
обрані економічні терміни з статей економічної спрямованості з спецпроекту
«Бізнес-інформ». Вибір статей був заснований на тому, що дані джерела дають
вичерпну інформацію про економічні стани країн на сьогоднішній день. У ході
роботи нами було взято 100 термінологічних одиниць, потім проаналізовані
дефініції і переклад кожного терміна і його складових частин. Дефініції були
взяті з електронного словника Oxford Dictionary, переклад термінів був узятий з
електронного словника ABBYY Lingvo Live.
Український газетний стиль відрізняється «дієсловами», і перекладні
газетні статті не стали винятком. Дієслова мов замінюються поєднанням
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дієслова та іменника або іншими словами – колокація [1]. Наприклад, дієслова
«reduce»,

«shop», «threaten»

відповідно

перекладаються

як

«піти

на

скорочення», «здійснювати покупки» і «ставити під загрозу». У деяких
випадках інфінітивні конструкції перекладачі замінюють простим прикладом:
It [money] could be used to finance

Їх можна використовувати для

investments in technology and education ( інвестицій в технології та освіті.
.. .win [...] a contract to install ...(

виграти контракт з установки...

[Britain‘s

збільшити

exclusion]

could

help

chances to renegotiate terms..
...announced last year that they
planned to

шанси

на

перегляд

заходів.
... оголосили про намір здати в
оренду

lease
use their power to protect and extend

використовувати свою владу для
захисту і поширення [панування]

(17)

Такі трансформації не суперечать нормам публіцистичного стилю і
завдяки їм вдається уникнути додаткових повторень, це робить текст значно
компактніше.
Якщо в підрядному реченні є можливість змінити актант, воно
перекладається підрядним реченням.
Оригінал: Upstart competitors would have access to some of the data that
larger firms hold.
Переклад: У нових конкуруючих фірм з'явиться доступ до деяких даних,
що належить більшим компаніям.
В англійських газетних текстах пасивний стан використовується набагато
частіше, ніж в українських. При необхідності змінити дієслово в пасивному
стані в більшості випадків перекладачі також вводять активного суб‘єкта
діяльності (актанта).
Оригінал: They [firms] could be toppled by a new technology.
Переклад: Нова технологія може покласти їм [компаніям] кінець.
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У досліджуваних економічних статтях автори часто використовують
відсутню в українській мові конструкцію – герундіальний зворот, який в
перекладі

замінюється

простим

доповненням,

причому

сам

герундій

перекладається віддієслівним іменником).
Перекладачі досить часто дублюють синтаксичну структуру оригіналу,
оскільки цей прийом є найбільш простим способом перекласти текст. Для
дослівного перекладу є можливість скористатися машинним і вже потім просто
робити постредагування. Такий метод скорочує час перекладу і дозволяє
досягти необхідного рівня еквівалентності.
Крім того, в деяких випадках, зберігаючи синтаксис (в т.ч. пунктуацію),
перекладач передає і емфазу:
Оригінал: A potential agreement was smashed apart in April when Saudi
Arabia refused to take part at the last minute – it and other Gulf nations were unable
to swallow an exemption for Iran. (3)
Переклад: Потенційна угода розвалилася в квітні, коли Саудівська Аравія в
останній момент відмовилася від участі – вона і інші країни Перської затоки
не змогли змиритися з послабленнями, зробленими для Ірану. (власн. перекл.)
У цьому випадку при дослівному перекладі опускаються артиклі,
відбувається заміна прийменників, і лексеми не перекладаються дослівно,
однак зберігається синтаксична структура оригіналу

і тема-рематичне

членування. У наведеному прикладі зберігається тире, оскільки і в оригіналі, і
перекладі воно виконує одну функцію – виділяє висновок, висновок речення,
підкреслюючи новину.
Дослівний переклад підкреслює особливість побудови англомовних
економічних текстів – наявність громіздких поширених речень з підрядними,
дієприслівниковими зворотами.
Оригінал: If governments were not so drunk from the profits they make by
printing paper currency, they might wake up to the costs. (1)
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Переклад: Якби влада не була настільки сп‘янілою вигодами, які вони
отримують, друкуючи паперові гроші, вони б швидко отямилися, подивившись
на всі ці збитки. (власн.перекл.)
У цьому прикладі послідовність членів речення іноземною мовою дозволяє
безпомилково скопіювати структуру в МП (мови перекладу), але зайвими в
перекладі виявляються частка «б», прикметник «паперові» в поєднанні з
дієприкметником «друкуючи» і множиною в слові «вигоди» (для даної лексеми
звичне слововживання в однині). Більш того, додаючи дієприслівниковий
зворот («подивившись на ...»), перекладач експлікує сенс фрази «wake up to the
costs», але тим самим обтяжує переклад. Проте, переклад вважаємо
еквівалентним оригіналу.
Варто відзначити, що синтаксичне уподібнення в чистому вигляді
зустрічається рідко, але відсутність еквівалентності на синтаксичному рівні не
означає того, що переклад є нееквівалентним і неадекватним. Проте такий
переклад не завжди відповідає нормам газетного стилю української мови і
часто є наслідком мовної інтерференції.
Оригінал: Maintaining the Bank's legitimacy will require further steps at the
Bank, including breaking with the tradition that only U.S. citizens hold its presidency.
(1)
Переклад: Підтримка легітимності банку зажадає ряду додаткових
кроків, включаючи розрив з традицією призначати главами ВБ [Всесвітнього
банку] виключно американських громадян. (власн.переклад)
У наведеному прикладі додаткова визначальна «that only U.S. citizens hold
its presidency» перекладається інфінітивом у функції визначення, актант стає
паціенс і змінюється порядок слів, але сенс переданий точно.
Використовуючи дослівний переклад, перекладачі можуть допускати
помилки, порушувати узус, але все ж таки досягають необхідного рівня
еквівалентності, незважаючи на стилістичні похибки, наприклад:
Оригінал: The Cold War ended a génération ago. (1)
Переклад: Холодна війна закінчилася покоління назад. (власн.перекл.)
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У цьому випадку через копіювання структури порушується лексична
сполучуваність, переклад «в минулому поколінні» вніс би більшої ясності в
зміст речення. Наведемо ще один приклад з того ж тексту:
Оригінал: Let this job go to suitable persons in other countries. (1)
Переклад: Віддайте цю роботу відповідним людям з інших країн.
(власн.перекл.)
У другому прикладі мова йде про посаду президента Світового банку;
переклад нагадує машинний, оскільки збережена синтаксична структура і
практично всі лексеми переведені буквально. «Відповідними» можуть бути
кандидати, але не люди. Як нам бачиться, речення можна відредагувати за
допомогою прийому конкретизації: «Дозвольте зайняти цю посаду відповідним
кандидатам з інших країн».
У деяких випадках поєднання синтаксичного уподібнення і лексичної
трансформації калькування призводить до мовних помилок в перекладі:
Оригінал: Renaissance Capital believes $ 45 billion will leave the country this
year. (1)
Переклад: «Ренесанс Капітал» вважає, що в цьому році країну покинуть
45 мільярдів доларів. (власн.перекл.)
Перекладач зберіг вихідну структуру речення і застосував калькування до
поєднання «$ 45 billion will leave the country», тим самим порушив лексичну
сполучуваність.
Висновки. Економічний науковий текст рясніє складними, поширеними
реченнями, а газетному тексту навпаки, властива стислість й компактність
інформації. Аналіз газетних статей показав, що перекладачі більше уваги
приділяють членуванню речень, і в меншій мірі користуються об‘єднанням.
Тому перекладачеві найчастіше може бути важко вибрати правильну
відповідність. Для цього слід мати знання фінансової тематики, це допоможе
йому вибрати саме ті значення, які вживаються в текстах економічної
спрямованості.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФІНАНСОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Останнім часом на нашій планеті відбуваються великі зміни - час
економічних звершень і перетворень. Все більшої активності набувають
міжнародні відносини. Перехід до фінансової глобалізації був викликаний
кардинальними зрушеннями, що відбулися в останні десятиріччя в світовій
економіці у фінансовій сфері як на внутрішньому, так і на міжнародному
ринках.
Зокрема економічна термінологія не раз ставала об‘єктом дослідження
вітчизняних і зарубіжних мовознавців (В. Балашова, Ю. Бересток, Е. Дзіафа, М.
Махінова, Ж. Мацак, Ф. Мендзелопулос, С. Пороманська, Дж. Рукенс, Л.
Савицька, І. Сотиропулу, А. Сухова, Л. Чабак та ін.). Натомість, проведені
дослідження

охоплюють

здебільшого

однослівні

терміни,

тоді

як

термінологічні словосполучення розглядалися в недостатньому об‘ємі.
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Економічні терміни є особливим типом мовних одиниць, які часто
зазнають транскрипції як способу перекладу. Джерелом транскрипції, зазвичай,
є англійські, грецькі або латинські мовні елементи, в залежності від того, який
корінь є основою термінологічного словосполучення мови оригіналу. [2].
Виділять такі групи термінів:
 базові терміни;
 терміни, що є похідними від цих лексичних одиниць і, крім того,
словосполучення, в яких один чи більше компонентів є базовими термінами;
 терміни, запозичені з інших галузей знань, що зазнали при цьому
значних семантичних модифікацій.
Фінансова термінологія входить до складу економічної терміносистеми та
утворюється за допомогою наступних способів:
 семантичний;
 синтаксичний;
 морфологічний;
 морфолого-синтаксичний.
Таким термінам, як фінансові, властива синонімічність. Через складний та
багаторівневий характер утворення термінів, їх синонімічність виникають
труднощі в процесі їх перекладу. Якщо завдання перекладу – забезпечення
еквівалентності як спільності текстів оригіналу та перекладу, то під час
перекладу спеціальних (фінансових та економічних) текстів термінам слід
приділяти особливу увагу: саме вони визначають інформаційний зміст
спеціалізованого тексту, будучи своєрідними ключами, що організують,
структурують та кодують спеціальну інформацію. Відповідно, саме відносно
термінів постає питання щодо можливості досягнення еквівалентності за
наявності відмінностей кодових одиниць.
Переклад галузевої термінології, у тому числі й фінансової, здійснюється
за допомогою різноманітних міжмовних трансформацій: лексичних, лексикосемантичних та лексико-граматичних. Головне завдання перекладача полягає в
правильному виборі того чи іншого прийому під час перекладу, щоб
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якнайточніше передати значення кожного терміна. Одним з найпростіших
лексичних способів перекладу економічного терміна є транскодування.
Транскодування – це політерна чи пофонемна передача вихідної лексичної
одиниці

за

допомогою

алфавіту мови

перекладу.

Цей

спосіб

часто

застосовується під час перекладу назв фірм та різних корпорацій, а також
фінансових установ.
Основним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою
лексичного еквівалента. Лексичний еквівалент – це постійна лексична
відповідність, яка точно співпадає із значенням слова [3]. Але, зважаючи на те,
що відсоток термінів з прямою відповідністю їм в українській мові малий, тому
переклад більшості спеціальних галузевих термінів не є простою заміною
слова-терміна мовою оригіналу відповідним термінознаком у мові перекладу.
Найбільш розповсюдженим лексичним прийомом перекладу фінансових
термінів у випадку відсутності відповідного за значенням терміна в мові
перекладу є описовий переклад, тобто передача слова за допомогою
розширеного

пояснення

значення

іншомовного

слова.

Цей

прийом

застосовується при перекладі тих фінансових понять і реалій, які вже давно
відомі в постіндустріальних суспільствах, але тільки починають з‘являтися в
українському соціумі.
Терміни також підлягають іншому лексичному прийому перекладу –
калькуванню – передачі не звукового, а комбінаторного складу слова, коли
складові частини слова (морфеми) чи фраземи (лексеми) перекладаються
відповідними елементами мови перекладу.
Ще

одним

лексико-граматичним

прийомом

перекладу

сучасних

економічних термінологічних одиниць є метод компресії. Компресія – це більш
компактне викладення думок завдяки вилученню зайвих елементів та
позамовного контексту. Цей метод зазвичай застосовується перекладачами при
перекладі фахової термінолексики на рівні макроконтексту, рідше – на
мікрорівні, бо це може спричинити невиправдане вилучення частини
лексичного значення цього терміна [4].
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Значні труднощі при перекладі економічних термінів виникають у тому
випадку, якщо еквівалент, зафіксований у словнику, не підходить до цього
контексту. Тоді слід обрати еквівалент, спираючись на контекст.
Отже, можна зауважити, що фінансова термінологія є недорозвинутою і
такою, що потребує значного доопрацювання за сучасних умов. Отож цілком
логічним є те, що перекладачам потрібно створювати, або асимілювати велику
кількість термінів, які є необхідною умовою існування будь-якої галузі
спеціальних знань, поповнювати шар економічної лексики української мови.
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ВІДТВОРЕННЯ МОДАЛЬНОГО ДІЄСЛОВА CAN
В УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Багато мовних явищ мають настільки широкий спектр значень, що перед
перекладом їхнє детальне дослідження стає просто необхідністю. Прикладом
такого явища може слугувати категорія модальності, вираження якої знаходить
своє місце і на формально-синтаксичному, і на семантико-синтаксичному, і на
комунікативно-функціональному, а також на текстовому рівнях. Модальність є
категорією, що має досить складну мовну природу. Окрім того, приводом для
різних поглядів на досліджувану категорію є належність ―модальності‖ до
найбільш контраверсійних термінів мовознавства через інтерференцію його
значень з відповідниками із логіки, психології, філософії [4, с. 22].
Основним засобом вираження модальності як функціонально-семантичної
категорії, що виражає різні види відношення висловлювання до дійсності
(об‘єктивне або суб‘єктивне) є модальні дієслова, що позначають можливість /
неможливість, потребу / непотрібність, бажання / небажання, припущення /
ймовірність, згоду / незгоду, експресивну оцінку тощо [6].
Модальне дієслово can є одним з найбільш уживаних в англійській мові.
Воно може виражати три типи модальних значень: епістемічне (значення
можливості, ймовірності, сумніву та здивування), деонтичне (значення дозволу,
заборони і прохання) [5, с. 147], а також динамічне модальне значення, що
виражає фізичну або розумову здатність, вміння.
Специфіку відтворення модального дієслова can було визначено на
матеріалі фрагменту паралельного корпусу текстів, над яким працює кафедра
прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету
іноземної

філології

НПУ

імені

М. П. Драгоманова,

репрезентованого
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автентичним англомовним художнім твором Joanne Rowling ―Harry Potter and
the Prisoner of Azkaban‖ [7] та його професійним українськомовним перекладом
Віктора Морозова ―Гаррі Поттер і в‘язень Азкабану‖ [3]. Методом суцільної
вибірки було вилучено 199 речень, у яких вжито модальне дієслово can (з його
словоформами can‘t, can‘ і cannot), з подальшим застосуванням процедури
вирівнювання відшукано відповідники цих фрагментів, а потім здійснено аналіз
перекладацьких трансформацій задля виявлення специфіки відтворення значень
can українською мовою.
Детальний аналіз текстів роману англійською на українською мовами за
допомогою корпусного підходу показує, що через відмінності мов оригіналу та
перекладу засоби відтворення модальності відрізняються. Так, було виділено
дві основні групи відповідників модального дієслова can в українськомовному
романі ―Гаррі Поттер і в‘язень Азкабану‖ – лексико-семантичні засоби (прямий
відповідник can – дієслово ―могти‖; слова, що мають модальні семи в структурі
лексичного значення; присудкові слова; модальні слова; модальна частка) та
граматичні засоби (майбутній / теперішній часи, наказовий / умовний способи).
Спираючись

на

класифікації

перекладацьких

трансформацій

С. Є. Максімова [1] та Л. П. Науменко, А. Й. Гордєєвої [2], було створено
власну

класифікацію

перекладацьких

трансформацій,

що

якнайкраще

відповідає вимогам аналізу засобів відтворення модального дієслова та включає
лексико-семантичні, граматичні та стилістичні перекладацькі трансформації.
У процесі дослідження було виявлено, що найчастіше модальне дієслово
can вживається у динамічному модальному значенні, тобто виражає здатність
або готовність людини до дії за певних обставин, фізичну або розумову
здатність, вміння. Тоді як найрідше can вжито у деонтичному значенні на
позначення прохання, пропозиції, дозволу, заборони, наказу тощо і пов‘язано з
бажанням мовця вплинути на інших учасників ситуації. Після детального
аналізу текстів оригіналу та перекладу ―Гаррі Поттер і в‘язень Азкабану‖ було
встановлено 14 засобів відтворення модальності, вираженої дієсловом can. Так,
найчастіше зустрічається прямий відповідник модального дієслова can ―могти‖
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(56 разів), а найрідше – відтворення модального дієслова за допомогою
модальної частки (1 раз) та умовного способу (1 раз).
За результатами аналізу перекладацьких трансформацій у перекладі
роману Дж. Роулінг ―Гаррі Поттер і в‘язень Азкабану‖ було виявлено 13 типів
(випущення, модуляція, граматична заміна, перестановка, вибір варіантного
відповідника, додавання, цілісне перетворення, конкретизація, антонімічний
переклад, експресивація, диференціація, генералізація та компенсація втрат у
процесі перекладу), серед яких найчастіше зустрічається випущення (28%) та
модуляція (16%). Проілюструємо: випущення: CAN YOU HEAR ME? → ВИ
МЕНЕ ЧУЄТЕ?; Never trust anything that can think for itself, if you can’t see
where it keeps its brain. → Ніколи не довіряй тому, що думає само по собі, і ти
не знаєш, де його мозок. – В українськомовному перекладі відбувається
закономірне випущення відповідника модального дієслова can у сполученні з
дієсловом на позначення чуттєвого сприйняття, оскільки такі конструкції не
характерні для української мови; модуляція: Books can take you only so far in
this field… → Книжки в цій царині не вельми придатні... – Для відтворення can
у сполученні з інфінітивом перекладач використав трансформацію модуляції
(логічного розвитку), таким чином транслювавши семантичний зміст дієслів за
допомогою прикметника, який має модальну сему у лексичному складі ((не)
придатний). До того ж, у цьому конкретному випадку ще застосовано
трансформацію граматичної заміни, тобто перехід з однієї частини мови в іншу,
а також так званий антонімічний переклад (хоча антонімічною є лише форма, а
не значення!).
Рідше можна спостерігати застосування генералізації (1%) та компенсації
втрат у процесі перекладу (1%): генералізація: ―– or anyone can read it,‖ Fred
said warningly. → …а то ще хтось її побачить, – застеріг Фред. – Перекладач
застосовує трансформацію генералізації, тобто лексичне значення дієслова read
узагальнюється до більш широкого побачить, у комплексі із випущенням
самого модального дієслова; компенсація: ―They can’t do this,‖ said Harry. →
Вони його не вб’ють! – обурився Гаррі. – У цьому реченні перекладач
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використав трансформацію компенсації втрат у перекладі, тобто замінив can‘t
do з невизначеністю семантики дії на не вб‘ють, з чітким, конкретним
позначенням дії, із випущенням самого модального дієслова.
Отже, цілком очевидно, що відтворення модального дієслова can в
українськомовному

художньому

дискурсі

безпосередньо

залежить

від

пресуппозиції та компетентності перекладача. З огляду на багатозначність
переважної більшості слів англійської мови, а відтак і представлення в
словниках варіантів їх перекладу, зокрема і модальних значень, перекладач
самостійно обирає саме той відповідник, який, на його думку, не тільки
повністю охоплює семантику слова мови оригіналу, а й найкраще відповідає
конкретному контексту та жанру відтворюваного твору.
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передавання англомовної інвективної лексики засобами української мови.
Розглянута специфіка перекладу інвективної лексики в англомовних художніх
текстах на матеріалі роману Ч. Буковскі «Women» і його перекладу
українською мовою за авторством Бориса Превіра. Визначено перспективи
подальших наукових розвідок у цьому напрямку.
Ключові слова: експресивність, інвективна лексика, переклад, ненормативна
лексика, еквівалент, перекладацькі стратегії.
Постановка проблеми. Оскільки вживання лайки не схвалюється
суспільною мораллю, а часто і зовсім забороняється, лайлива лексика
піддається аналізу і вивченню досить рідко. Однак лайлива мова як в
українській, так і в англійській традиції спілкування, займає важливе місце і
широко використовується не тільки в усному мовленні, а й в театральному
мистецтві, кінематографі, літературі, тому виключення даної лексики з
розгляду, ймовірно, призводить до більш ввічливої описової картини сучасного
стану англійської та української мов, але водночас – недостатньо повної.
В.О.Вуколова пояснює інтерес до проблем емоційності, що спалахнув
останніми десятиліттями, увагою до мовної особистості, а саме: до опису мови
як засобу впливу на мовну особистість, її поведінку і внутрішню духовну
діяльність [Вуколова, с. 255]. Психологи і лінгвопсихологи довели, що слухач
миттєво, практично синхронно з мовленнєвим актом, обмірковує емоційнооцінну інформацію. Таке сприйняття можливе, перш за все, завдяки
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невербальній мові: вираз очей, міміка, жестикулювання мають велике значення
для

того,

хто

відбувається

ще

слухає.
до

Підкреслимо,
усвідомлення

що

емоційно-оцінне

змістово-фактуальної,

сприйняття
раціональної

інформації. Це ще раз доводить виключно важливу роль емоцій у
комунікативній діяльності мовної особистості.
Мета статті – визначити лінгвостилістичні особливості англомовної
інвективної лексики та проаналізувати перекладацькі стратегії її передавання
засобами української мови на матеріалі роману Ч. Буковскі «Women».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню інвективної
лексики присвячено багато праць, особливо зарубіжних науковців. Серед
найбільш значущих – роботи за авторством Р.Ваджнриб, В.І. Жельвіс, М.
Льюнг, Е.Монтег, С.Пінкер, П.Традгілл, Л.О.Ставицької С.В. Форманової та
інших. Але одностайної думки щодо тлумачення поняття «інвектива»,
визначення її типів і функцій, стратегій перекладу іншими мовами ще не
випрацьовано.
Матеріалом дослідження слугує твір англомовного письменника Чарльза
Буковскі «Women» («Жінки»), написаний у 1978 році та перекладений
українською мовою Борисом Превіром у 2018 році.

Чарльз Буковскі –

американський поет, новеліст, прибічник естетики, що розвивали бітники,
богемні кола Америки 40 – 60-х років минулого століття, представник так
званого «брудного реалізму».
Головний герой роману «Жінки» - Генрі Чинаскі - альтер-его самого
автора. Поки письменство не приносило Генрі грошей, він довгий час працював
на пошті. Зараз Генрі виповнилося 50, він живе в Лос-Анджелесі, заробляє на
життя романами, багато п'є і веде активне статеве життя з численними
партнерками. Сто чотири коротенькі глави присвячені темі відносин між
чоловіками і жінками, в кожній з яких Генрі від першої особи ділиться
інтимними подробицями своїх стосунків.
На нашу думку, певний дослідницький інтерес викликають причини
вживання автором інвективних одиниць, порівняльний аналіз їхніх функцій у
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творі, а також виявлення додаткових значень і конотацій, які виникають у
кожному окремому випадку.
Виклад

основного

матеріалу.

Незважаючи

на

свій

особливий

«позалітературний» статус, інвективна лексика все частіше з‘являється в
текстах сучасних прозових творів як вітчизняних, так і зарубіжних
письменників. Сторінки романів Ч. Буковскі просто буяють прикладами таких
лексичних одиниць, що свідчить про значне функціональне навантаження
ненормативної лексики в художній літературі.
Оскільки в художньому перекладі головним завданням ставиться зберегти
експресивність і образність твору, в роботі з лайливою лексикою перекладачі
стикаються з непростим завданням – зберегти функції і характеристики
вихідного тексту і в той же час підібрати прийнятний для читача перекладу
еквівалент тієї чи іншої лайки.
Розглядаючи інвективну лексику в романі «Жінки» та його перекладі
українською мовою, ми змогли встановити, що види інвективної лексики,
використовувані в цих творах, досить різноманітні. Найпопулярнішою
англійською лайкою можна по праву вважати слово ―fuck‖ (грубий аналог
слова ―близькість‖). Варіантів його вживання існує безліч, і по частоті
вживання в різних ситуаціях ―fuck‖ можна сміливо порівняти з українським
―бл*‖ і всіма похідними від цього слова [2].
Систематизацію

вживання

зазначеної

одиниці

ми

виконуємо,

послуговуючись класифікацією, запропонованою Susanne Ghassempur
1) Прояв емоцій як функція, за допомогою якої можна передати повну
характеристику персонажу, часу, ситуації, ставлення героя до ситуації.
Емоційна лайка спрямована на самого мовця і промовляється майже
інстинктивно, коли трапляється щось несподіване і неприємне (наприклад, ви
вдарилися пальцем і крикнули «От зараза!»). Роблячи це, ми звільняємо
надмірну нервову енергію дуже прямолінійно, що допомагає нам відновити
емоційний баланс [4, p. 37]. Розглянемо приклади емоційної лайки в
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досліджуваному романі та порівняймо їх з перекладом твору на українську
мову.
It's like a movie, I thought, like a fucking movie. It seemed funny to me. It felt
as if we were on camera [3]. - Як у кіно, думав я, як у сраному кіно. Мені це
здавалося смішним. Я почувався, ніби нас знімали.[1]
"I don't need a fucking hospital," I said. "It will cure itself…" [3]- Мені не потрібна ніяка срана лікарня, - сказав я. - Саме загоїться…[1]
"What's the matter? You sound angry."
"I'm in Lakewood! Your instructions are fucked!" [3]
- Що сталося? Ти наче якийсь сердитий.
- Я у Лейквуді! Твої інструкції наче через сраку! [1]
У наведених прикладах ми відмічаємо вживання нецензурної лексики
задля вибудовування художнього портрета і самого мовця-героя. На підставі
мовлення героя складається судження щодо віку, освіченості, розкутості тощо.
Для досягнення тієї ж мети у перекладеному тексті Б.Превір адаптував слово
fucking українським варіантом сраному, срана, а вираз are fucked передав
аналогом через сраку. На нашу думку, перекладачу вдалося зберегти емоційне
навантаження та саркастичний характер висловів.
"Not everybody can drive on this fucking kind of ice," said Frenchy [3].
- Не кожен вміє їздити по такій падлючій кризі, - сказав Френчі [1].
В даному випадку fucking kind of ice перекладено як падлючій кризі, що
значно пом‘якшує оригінальний варіант, і, в той же час, зберігає емоційну
функцію та суть речення.
I thought, well, I'll drive the fucking thing home backwards.[3]
Подумав, що ж, бляха, то поїду додому задки.[1]
У вищенаведеному прикладі перекладач замінив прикметник fucking на
вигук бляха, що є менш емоційним, але більш розповсюдженим варіантом
української лайки.
2) Прояв агресії, коли нецензурна лайка характеризується як образлива.
Вона відрізняється від першої категорії агресивними намірами та необхідною
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участю інших людей. Хоча лайка для вираження емоцій не потребує аудиторії,
образлива ж передбачає наявність адресата, оскільки мовець хоче образити
когось або заподіяти шкоду. Також можемо спостерігати і поєднання
агресивної та емоційної лайки [4, p.38].
"YOU FUCKING HUNK OF SHIT!" some guy screamed. [3]
АХ ТИ Ж СРАНИЙ ГІВНЮК! – закричав якийсь хлопець. [1]
"You fucking bitch!" I said. [3]
- Сука ти довбана! – гаркнув я. [1]
У вищенаведених прикладах Б.Превір переклав fucking як СРАНИЙ і
довбана, зберігши експресивність висловів та образу, яку вони виражають.
Крім того, збережено візуальне виділення тексту.
"Fuck off," I said, "you're not taking it down there and drinking it with him."
[3]- Пішла нахрін, - сказав я , ти не візьмеш його туди і не питимеш його з
ним [1]
Then he said, 'Just give me a little kiss.' 'Fuck off!' I told him. [3]
Тоді він каже: «Просто поцілуй мене». «Іди в сраку!» - кажу я йому. [1]
Elsie looked at Tanya. "What do you charge, darling?"
"Fuck off," said Tanya. [3]
Елсі поглянула на Таню.
- Скільки береш, любонько?
- Здрисни, - сказала Таня. [1]
У наведених прикладах ми бачимо, що вираз Fuck off

перекладач

інтерпретував трьома різними варіантами - Пішла нахрін, Іди в сраку! та
Здрисни, що повністю передає настрій та інтенцію мовця, в той же час
зробивши український текст більш різноманітним на «гострі слівця».
3) Демонстрація дружнього зв‘язку
Дружня лайка безпосередньо не пов‘язана з першими двома категоріями. У
невимушених умовах, коли людям комфортно одному з одним, їхня мова може
характеризуватися високим ступенем вживання нецензурної лексики, залежно
від таких змінних, як соціальний клас та стать. Ці обставини дозволяють
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використовувати слова, які в інших випадках могли б вважатися ―брудними‖,
для вираження безлічі різних мовних актів. Вони можуть слугувати для
вираження здивування, приємного подиву чи недовіри, а не агресивності та
розчарування. Така лайка може бути спрямована на інших, але це не
принизливо [4, p.38].
"Sure, Mr. Chinaski," one of them said, "anything you want." "O.K." I said.
"Then let's get the fuck out of here." [3]
- Атож, містере Чинаскі, - сказав один з них, - все, що забажаєте.
- Чудово, - сказав я. – Тоді забираймося звідси під три чорти. [1]
"Fuck it," said Bobby, "let's drink." [3]
- Та до дупи, - сказав Боббі, - давайте пити. [1]
"All right, I'll drive you home. How about your car?"
"Fuck it. I'll leave it." [3]
- Гаразд, я відвезу тебе додому. А що робити з твоєю машиною?
- До біса її. Хай собі стоїть. [1]
У вказаних прикладах слово fuck було передано за допомогою вільного
перекладу як

під три чорти, до дупи, до біса. Функція, яку несе дана

інвектива, збережена, але експресивність перекладачем дещо занижена.
Таким чином, можна зробити

висновок, що Ч.Буковскі

активно

використовує інвективну лексику у своєму романі «Жінки». У тексті перекладу
роману, виконаному Б.Превіром, прослідковується більше різноманіття
лайливих слів, деякі інвективи з мови-оригіналу зберігають свою функцію,
деякі – виконують іншу, але, загалом, стиль автора, його емоційність та манера
спілкування дотримані. Б.Превір підібрав переклад лайливих виразів, які
найчастіше використовують в подібних ситуаціях носії української мови, і його
переклад має ефект максимально наближений до ефекту від вихідного тексту.
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УДК 811.112.2’25
Шведюк О.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ АНГЛОМОВНІ ФІЛЬМОНІМИ: СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Заголовок - це найсильніша позиція в тексті. У
нашому дослідженні під заголовком ми розуміємо назву фільму, тобто
фільмонім. Такий термін був запропонований низкою дослідників [1; 4; 5].
Фільмонім як за семантичними особливостями, так і за функціями багато в
чому схожий з назвою художнього тексту. Традиційно вважають, що «назва
формулює тему, філософську або соціальну ідею, слугує камертоном
емоційного настрою, повідомляє місце і дію, демонструє найбільш істотну
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деталь майбутнього оповіді, іноді як би окреслює масштаби вигаданого ... » [4].
Тому фільмонім є свого роду заголовком художнього твору, вивчення якого,
безумовно,

пов'язане

з

його

статусом,

функціональною

специфікою,

визначенням його змісту, ідеї і головної думки, а також із проблемами його
розуміння

та

інтерпретації

як

головного

сполучного

елемента

всієї

інформаційної структури фільму. «Заголовок – це сама сильна позиція в тексті»
[5].

На назві фільму зосереджено особливу увагу потенційного глядача,

"інформація створює особливо яскраве враження і добре запам'ятовується" [6],
оскільки потенційний глядач здебільшого перед переглядом фільму не
обтяжений жодною інформацією про фільм і готовий до сприйняття концепції,
реальності, теми, пропонованої автором.
Мета статті – подати структурна та функціональну категоризацію
сучасних англомовних фільмонів.
Виклад основного матеріалу. Фільмоніми – це категорія, яка виконує
рекламну функцію та функцію впливу. Їхня відмінність є очевидною. Слід
згадати, що художній фільм – це не лише культурний феномен, що відображає
соціокультурні пріоритети суспільства, а й спосіб формування картини світу як
окремої особистості, так і лінгвокультурного суспільства загалом. Нерідко саме
фільми є головним джерелом і одночасно засобом створення образу «чужої»
культури. Найяскравіший приклад - це американські кінофільми, за допомогою
яких в українськомовної аудиторії створюється картина американського
способу життя, особливостей міжособистісних відносин, традицій, культури і
системи цінностей [2].
Міжмовне

дослідження

фільмонімов

видається

неможливим

без

заглиблення у внутрішньомовні особливості лінгвістичних особливостей,
зокрема структуру та семантику. Синтаксична організація назвів фільмів сприяє
швидкому запам‘ятовуванню. Відповідно до цього помітною є тенденція до
більш ємного узагальненого абстрактного мислення, результатом якого є
інтенсивне використання номінативних структур [3].
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Головні особливості фільмонімов – це особлива лаконічна форма і їхня
знакова природа. Структурно фільмоніми можуть бути представлені різними
частиномовними одиницями та синтаксичними структурами: іменників в
називному відмінку, словосполученнями, простими односкладними реченнями.
Слід звернути увагу і на те, що фільмоніми, виконуючи топікальну функцію,
дуже часто є стилістично експресивно забарвленими, яскравими, помітними,
аби привернути увагу та оптимізувати подальше сприйняття фільму.
Фільмоніми

володіють

аналогічними

особливостями,

ознаками

і

категоріями, які властиві назвам художніх творів, тобто вони також мають
специфічні граматичними і функціонально-семантичними особливості.
Роль головних членів номінативних речень найчастіше виступають:
1) іменники (власні та загальні): Hamlet, Themba, Blubberella, Homeland,
Houston, Doctor Strange, Arrival, Mr. Church, Piper, Wonder; 2) числівники, а
також числівниково-іменникові сполучення: Deadpool 2, 3, Five Dances, 42, 12
Years a Slave, Second Act, From One Second to the Next, The Seven Five, The
Hateful Eight, 11.22.63 – 11.22.63, 12 Feet Deep, Billions, Second Skin, First Kill,
Division 19, 12 Pound Balls.
У

синтаксичній

структурі

фільмоніми

відображаються

загальносинтаксичні тенденції і постають відповідними номінативними
структурами. Нерідко вони можуть бути поширені: а) додатками (The Curious
Case of Benjamin Button, Clash of the TitansToy, Story of Terror, House of Cards,
Edge of Tomorrow, The Best of Me, The Other Side of the Door, Gods of Egypt, Fifty
Shades of Black, Guardians of the Galaxy); означеннями (Broadway Idiot, The
Great Gatsby, Dallas Buyers Club, The Last Game, The Young Pope, The Nice Guys,
The Marvelous Mrs. Maisel, The Greatest Showman, Different Eye; обставинами
(Night at the Museum: Secret of the Tomb, Live at the Foxes Den, House at the End
of the Drive, Where Hope Grows, The Fault in Our Stars, The Light Between
Oceans).
Багаточисельною виявилася

група фільмонімів,

до

якої

належать

конструкції, до складу якої входять дві номінативні одиниці, поєднані
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сурядним зв‘язком: Rick and Morty, Mary and Martha, Dumb and Dumber 2, Of
Mice and Men, The Sound and the Fury, Jem and the Holograms, Harley and
Davidsons, - Beauty and the Beast.
Слід виділити також групу фільмонімів, представлені односкладними
реченнями, в яких головним членом виступає дієслово: Remember Sunday, Kill
Your Darlings, 24: Live Another Day, Show me a Hero, Making a Murderer, Call Me
by Your Name.
Незначну

частину

фільмонімів

складають

одиниці,

представлені

двоскладними реченнями: Orange is the New Black, Before We Go, You‘re Not
You, Before I Disappear, Wish I Was Here, The Man Who Knew Infinity, Adam Ruins
Everything, It Comes at Night, Man Seeking Woman.
Досліджуючи фільмоніми, можна відзначити деякі модні тенденції,
структури і форми. Надавши глядачеві дуже схоже за формою, а отже, частково
знайоме, створює підгрунтя для адекватного сприйняття назви і спрямовує
глядача на позитивну оцінку фільму.
Здійснений аналіз структури фільмонімів наштовхує на думку, що
переклад назвів фільмів становить значний матеріал для дослідження,
зіставлення та аналізу нових, можливо тимчасових, структур і тенденцій
перекладу з точки зору перекладацьких стратегій адаптації. За останні кілька
років можна спостерігати тенденцію частого використання таких фільмонімів,
що складаються з основного смислового слова або словосполучення, іноді лише
з власної назви, і пропозиції, яка коротко описує зміст фільму і за структурою є
простими безособовими односкладними реченнями. Зустрічаються структури,
що містять групу речень, або складних безсполучникових речень, в яких друга
частина здебільшого пишеться з великої літери. Така особлива структура
властива здебільшого продовженням оригінальних фільмів, їх пріквелам,
сиквелам і короткометражним фільмам, а також цілій групі фільмів, об'єднаних
однією історією або персонажами, таким як франшизи і саги: Star Wars: Episode
I - The Phantom Menace, Star Wars: Episode II - Attack of the Clones, Star Wars:

83

Episode III – Revenge of the Sith, Star Wars: Episode IV – A New Hope, Star Wars:
Episode V – The Empire Strikes Back.
Говорячи

про

функції

фільмонімів,

зупинимося

на

наступних:

номинативній, інформативній, рекламній, прогностичній і прагматичній.
Номінативна функція. Оскільки фільмонім - це сама назва фільму, тим
самим він виконує номінативну функцію. Номінатівна функція фільмоніма
розглядається як онтологічна, тобто вихідна, оскільки як назва фільму - це
перший етап ознайомлення глядача з фільмом. Реалізація цієї функції не
пов'язана з різними структурами і синтаксичними моделями, що говорить про
універсальність і загальність номінативної функції.
Інформативна функція. Найважливішою функцією є інформативна,
оскільки основна мета фільмоніма полягає в передавання сенсу фільму так, щоб
ще до перегляду філь у підготувати глядача до того, що він побачить на екрані.
У пошуку необхідного або цікавого для глядача фільму, він перш за все зверне
увагу на його назву. Під інформативною функцією розуміється здатність
фільмоніма передати основну інформацію. Саме цю функцію можна вважати
домінувальною, оскільки вона вважається основним критерієм при створенні
фільмоніма.
Рекламна функція. Швидкий темп життя і вихід величезної кількості
фільмів на рік, поряд з постійною відсутністю вільного часу в сучасної людини
призводить до більшої вибірковості перед переглядом фільму. Виконання
рекламної функції визначається як здатність фільмоніма шляхом використання
стилістичних прийомів і фігур, семантичних особливостей і виразних
функціонально-семантіческих засобів стати найбільш інтригуючим, тим самим
забезпечуючи успішність фільму в прокаті за рахунок залучення більшого
числа зацікавлених в ньому потенційних глядачів. Рекламна функція відповідає
за формування певного сприйняття у глядачів, утримуючи увагу і посилюючи
відчуття очікування.
Прогностична функція. Прогностичну функцію виділяють як одну з
основних функцій фільмонімов, такі вчені як Є.В. Книш, А.В. Суртаева, Л.
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Черкаський. Прогностична функція здійснюється шляхом жанрової і смисловий
адаптації, тобто додаванням асоціативних слів, зв'язують фільмонім з жанром і
сюжетом фільму. Асоціації назви фільму повинні бути відносно зрозумілими за
змістом.
Прагматична функція (функція впливу). Фільмонім формує сприйняття
глядача і викликає у нього, як правило, цікавість, здивування, подив, обурення,
сум'яття, розчарування. Отже, прагматична функція – це використання мови
для інтелектуального, емоційного або вольового впливу на потенційного
глядача.
Висновки. Отже, структурно фільмоніми предтавлені низкою конструкцій,
основна частина з яких – це номінативні односкладні речення (поширені та
непоширені). Фільмоніми виконують низку функцій, кожна з яких покликана
створити належне підгрунтя для успішної реакції глядацької аудиторії ще до
виходу фільмів.
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Шуляр О.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДІВ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ А.А. МІЛНА
«ВІННІ-ПУХ І ВСІ, ВСІ, ВСІ» УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ
МОВАМИ
Актуальність даного дослідження визначається необхідністю вивчення
проблем перекладу художнього тексту в жанрі англійської авторської казки та
різноманітних підходів до його сприйняття.
Не зважаючи на велику кількість робіт, присвячених загальним проблемам
перекладу художнього тексту, в лінгвістиці дуже мало досліджень щодо
особливостей перекладу англійської авторської казки як особливого жанру в
світовій літературі.
Метою нашого дослідження є аналіз особливих стилістичних, лексичних,
граматичних, прагматичних рис, притаманних українським та російським
перекладам казки А.Мілна «Вінні-пух і всі, всі, всі».
З метою більш детального розгляду лінгвістичних і літературних
особливості названих перекладів, перш за все, проаналізуємо переклад імен
персонажів у російській [8] та українських[1; 9] версіях (див. Таб 1.).

86

Таблиця 1. Варіанти перекладу власних імен казки «Вінні-Пух і всі, всі,
всі»
Авторський
варіант

Перекладачі
Л. Солонько

І. Ільїн,

(А.А. Мілн)

Б. Заходер

О. Кальніченк
о,
І. Мельницька

Winnie-the-

Вінні-Пух

Вінні-Пух

Винни-Пух

Паць

Поросятко

Пятачек

Pooh
Piglet

Паць
Rabbit

Кролик

Кролик

Кролик

Baby Roo

Крихітка Ру

Ру

Крошка Ру

Kanga

Кенга

Кенга

Кенга

Eeyore

Іа-Іа

Віслючок Іа

Иа-Иа

Owl

Сова

Сова

Сова

Heffalump

Слонотуп

Слоненя

Слонопотам

Tigger

Тигра

Тигра

Тигра

У російській мові «Пух» припало читачам до душі тому, що натякає на
пухкість, пухнастість головного героя. Втім, в книзі Бориса Заходера є й інше
пояснення: «Якщо йому на ніс сідала муха, йому доводилося здувати її:« пухх!
Пуххх! »І, може бути, саме тоді-то його і назвали Пухом». У переказі Б.
Заходера ім'я Пуха пишеться, як і в оригіналі А. Мілна, через дефіс: Віні-Пух. У
1990-ті роки, можливо, під впливом мультфільмів студії Disney, де Winnie the
Pooh зазначається без дефісів, поширення отримав орфографічний варіант
Вінні.
Англійське слово «piglet», в книзі А. Мілна, яке означає «порося», стало
власним ім‘ям. Саме це значення варто вважати найближчим за значенням, але
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для українського і російського читача цей персонаж відомий в літературному
перекладі як П'ятачок і Паць.
Ослик Eeyore у російському і українському перекладі став Іа. До речі, це
дослівний переклад – Eeyore звучить як «Ііо», саме цей звук видають віслюки.
Перекладачі видозмінили фонетику слова, так як на різних мовах звуки, які
приписують цим тваринам, вимовляються по-різному.
Сова. Незважаючи на те, що ім'я цього персонажа практично не змінилося
– Owl дійсно перекладається на російську та українську мову як «сова», образ
персонажа в перекладі зазнав значних змін. А. Мілн вигадав персонажа
чоловічої статі, оскільки в Англії сова – це символ мудрості та філософії. Тобто
в Україні його варто було б назвати Пугач, Сич або навіть Совеня. Однак у
перекладі Бориса Заходера це персонаж жіночої статі. Сова А. Мілна далеко не
найрозумніший персонаж книги – полюбляє використовувати розумні слова,
але при цьому не дуже освічений, а Сова Б. Заходера – літня дама, яка нагадує
шкільну вчительку.
В англійській мові навіть особистий займенник, коли мова йде про тварин,
а не про людей, за родами не змінюється, а залишається однаковим – it. Завдяки
цьому багато персонажів англомовної літератури позбавлені певної статі, яка
повністю в руках художників ілюстраторів, а також перекладачів на усі мови,
де є рід [1, с. 62-66]. В українській мові слово «сова» жіночого роду – цим і
можна пояснити адаптацію для українських дітей.
Коли в Лісі з'являється Кенга, герої книги впадають в фрустрацію. У чому
причина їх різкої неприязні до Кенги? В оригіналі А. Мілна пояснення просте:
Кенга – єдина жінка в Лісі (female kangaroo), до того ж доросла (вона виховує
свою дитину). Світ Лісу до появи Кенги – повністю чоловічий, скоріше навіть,
хлоп'ячий. А. Мілн використовує традиційний комічний сюжет – в замкнутий
чоловічий світ приходить жінка і починає по-материнськи всіх виховувати. Те,
що Сова в слов‘янських перекладах виявляється жіночої статі, руйнує цей
смисловий план і задум автора дещо втрачено [2].
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Як зазначає М. Еліферова: ―…Тема вторгнення жінки - у тому числі в
якості виховательки-матері – в замкнутий чоловічий світ є традиційним
джерелом комізму в світовій літературі та кінематографі. Англійське чоловіче
співтовариство – це спільнота, яка боїться жіночої присутності, оскільки
асоціюється з підвищеною вимогливістю до поведінки та з дефіцитом
волі…‖[4].
Отже, сам по собі комічний мотив вторгнення жінки в чоловіче коло для
англійців набуває додаткового культурного виміру. За канонами англійського
гумористичних оповідей, в таких випадках чоловіки, яким характерна роль
героїв, проявляють себе в ролі безпорадних і неслухняних дітей [5]. Саме це і
відбувається в епізоді появи Кенги. Проте вона проявляє материнське
ставлення по відношенню до всіх, крім Крістофера Робіна (з причини його
особливого статусу в художньому світі «Вінні-Пуха»).
Cлонопотам – персонаж, який має бути страшним і жахливим. В
англійському оригіналі використовується слово heffalump, яке є зразком мовної
гри, адже воно близьке за фонемним складом лексемі elephant («слон») і
скоріше за все є прикладом дитячого мовлення, у якому спотворюється вимова.
Наразі розглянемо стилістичні та прагматичні особливості перекладу
казки. До тропів відносяться, наприклад, епітет, порівняння, уособлення,
метафора, гіпербола, литота, синекдоха та ін. Найголовніші стилістичні
прийоми і засоби, які використовував автор «Вінні-Пуха», базуються на
механізмах уособлення або олюднення. У цій казці тварини наділені даром
людської мови. Вінні-Пух, П'ятачок, Кролик, Тигра, Сова, Ослик та інші
персонажі цього жанру говорять і діють, як люди, розмовляють з Крістофером
Робіном, займаються людськими справами, наприклад, Кролик любить
поратися на городі, Сова дуже любить читати, Вінні-Пуху дуже подобається
носити парасольку. Ці прийоми є традиційними для цього жанру.
Емоційне, жваве мовлення дуже добре і швидко запам'ятовується та гарно
сприймається читачами й слухачами. Такі висловлення супроводжуються
підняттям тону та зміною тембру голосу, з розстановкою наголосів, акцентів,
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пауз й нерідко супроводжується мімікою та жестами. На письмі такі пропозиції
позначаються знаком оклику.
Наприклад, «Oh help!» said Pooh, as he dropped ten feet on the branch bellow
him. «Ненько!» - крикнув Пух, пролетівши три добрих метра донизу й
бемцнувшись об товсту гілку.
He cried out ―Tiger, Tiger, we are going to jump! Look at me, Tiger. I will
jump. I will fly! Can Tigers jump?‖ Він вигукнув: «Тигро, Тигро, а ми зараз будемо
стрибати! Тигро, ти тільки поглянь, як я стрибаю! Я зараз просто полечу, от
побачиш! А Тигри так уміють, га?.. Крістофере Робіне, я пішов! – пронизливо
запищав Ру і стрибнув!».
В емоційних реченнях часто використовуються вигуки та звернення. Ось
оклична репліка належить одному з героїв Ру ―Oo, Tiger – Tiger – oo, Tiger!‖.
―Оо, Тигре - Тигре - оо, Тигре!‖.
Жанру дитячої літературної казки властиві повтори. У наступному
прикладі автор спеціально повторює дієслова на позначення дій Кролика, щоб
показати позитивні якості, завзятість виконавця цих дій: The nearest house was
Owl`s. Rabbit came to he door, and he knocked and he rang and he rang and he
knocked. Найближчим був будинок Сови. Кролик підійшов до дверей, він стукав
і дзвонив, і дзвонив і стукав.
В якості образних засобів А. Мілн використовує інверсію, тобто
порушений порядок слів у реченні. У тексті безліч речень закінчуються трьома
крапками. Такий прийом називається значущою розстановкою пауз.
Наприклад, в репліці Тигри:
And at last he said:
―And to fall down….is…EASY.‖
І нарешті він сказав:
"І впасти ... це ... ЛЕГКО".
У цих трьох крапках сповільнюються фрази та стають уривчастими. Це
говорить про страх героя перед падінням та нерішучість героя перед стрибком
донизу. У словах Вінні-Пуха зустрічаються багато пауз. Справа в тому, що
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герой не знає, що відповісти співбесіднику: ―Where does he go at that time?‖
asked Rabbit.
Where?
―Perhaps he is looking for something.‖
―For what?‖
―Perhaps he is looking for a… a…‖
―A Backson?!‖
―Yes.‖
«Куди ж він пішов у такий час?» - спитав Кролик.
Куди?
«Мабуть він щось шукає»
«Але що?»
«Мабуть він шукає …»
«Бексона?!»
«Так»
Тут мається на увазі Backson – це назва істоти, ворога Вінні. Саме діалоги
героїв становлять найяскравіші епізоди казки. У них розкриваються характери
персонажів, наприклад:
―You`ll love it‖, said Piglet.
―You must listen very carefully‖, said Rabbit.
―Oh, yes, said Kanga, but she still looked at Baby Roo.‖
"Вам сподобається", - сказав Пятачок.
"Ви повинні слухати дуже уважно", - сказав Кролик.
"Ах, так, - сказав Кенга, - але вона все ще шукає Крихітку Ру".
Передати таку стилістику тексту на іншу мову дуже складно через
відсутність прямих еквівалентів. У перекладача повинен бути широкий
словниковий запас, він повинен знати багато ідіоматичних виразів та прислів'їв.
Важливою особливістю та складністю художнього перекладу є передача
каламбуру і гумору. У казці є дуже багато віршиків і каламбурів у вигляді
різних записок і написів. А. Мілн називає віршики пісеньками (little songs). У
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Б. Заходера вони стають кричалками («вопилки, сопелки, шумелки»). Л.
Солонько називає їх пісеньками. І. Ільїн і О. Кальніченко зупиняються на
варіанті – віршики.
Однією з проблем перекладу є передача національних особливостей і
культури

оригіналу.

Розглянемо

метричну

систему

–

різні

країни

використовують різні одиниці вимірювання. В Англії використовують дюйми і
фути, в Україні та Росії – сантиметри і метри. До того ж в англомовних країнах
інші прийоми їжі: є таке поняття як brunch, утворене шляхом телескопії двох
основ breakfast + lunch, тобто об'єднує сніданок та ланч (опівдні).
Перекладач покликаний максимально зберегти в перекладеному тексті
задум автора, усі інтенціональні характеристики висловлень. Розглянемо
наступні приклади (див. Таб. 2.):
Таблиця 2. Варіанти перекладу одиниць вимірювання та топонімів
у казці «Вінні-Пух і всі, всі, всі»
Авторський

Перекладачі

варіант

Л. Солонько

І. Ільїн,

(А.А. Мілн)

Б. Заходер

О.
Кальніченко,
І.
Мельницька
Пролетівши

He bounced

метри три

twenty feet on три
the next branch.

Він стрибнув

донизу

метри

Пролетев

на добрых

і наступну гілку

три

метра вниз.

бемцнувшись об
іншу гілку.
To

another

branch
feet below.

Пролетівши

На

наступну

Пролетев

thirty наступних п'ять гілку, що була на еще
метрів

і п'ять

метров

метрів пять.

бемцнувшись об нижче
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третю гілку.
The
Hundred

Дрімучий

Чарівний ліс

Acre Праліс

Чудесный
Лес

Wood
В українських та російських версіях перекладачі послуговуються
метричною системою, уникаючи вимірів у футах, адже для їх читацької
аудиторії ці величини є абсолютно незрозумілими. Однак навіть вірно
інтерпретуючи числові показники, перекладачі по-своєму трактують стилістику
і прагматику оригіналу. Повтори і паралельні конструкції трактуються
Б.Заходером як миттєве скочування вниз (відповідно оминається згадка про
гілки). У свою чергу, Л. Солонько трактує їх як сходинки – кожна гілка, через
яку перечіпається Вінні, затримує його на мить, відтак, падіння має бути досить
тривалим – звідси значно розлогіший текст. Можна з упевненістю сказати, що
український Вінні-Пух летить униз найдовше.
В англійському оригіналі персонажі живуть у велетенському лісі. У
російській версії – вони переселяються у ліс, наділений магією (що має,
очевидно, пояснити здатність іграшок оживати і набувати людських рис).
Зрештою, в українському перекладі ліс стає старим і густим, що імовірно має
пояснити малим українським читачам, чому вони не зустрічали подібних істот
під час власних прогулянок у лісі. Так чи інакше, у перекладах зберігається
прагматика авторського тексту – герої книги живуть у незвичайному лісі.
Одним з головних чинників, що забезпечують якісний переклад є мета, яку
переслідує перекладач, починаючи роботу з текстом оригіналу. У зв'язку з цим,
звертаючись до питання про цілі перекладу, які ставили перед собою
перекладачі казки «Вінні-Пух», можна зробити висновок що перекладачи
ставили мету створення чарівної, доброї казки для дітей. Якість перекладу
також багато в чому залежить від особистості перекладача. Це до певної міри
пояснює різноплановість перекладів «Вінні-Пуха». Борис Заходер був
насамперед письменником, який створив безліч дитячих віршів, казок і
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оповідань. Відповідно, його «Вінні-Пух» – дитяча казка. Леонід Солонько
займався українськими перекладами з англійської та російської мов, був
редактором та журналістом. Його робота була спробою поєднати риси
оригіналу та його російського перекладу, оскільки він мав за мету адаптувати
казку для української радянської аудиторії, зберігаючи гумор та атмосферу
доброї казки.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
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Гринишина Ю.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВЕБСАЙТІВ
У статті проаналізовано та охарактеризовано важливість локалізації та
перекладу вебсайтів. Висвітлено вимоги, на які слід звернути увагу при
локалізації у сучасному просторі інформаційних технологій. Наведені приклади
перекладу вебсайту, його основних засобів і факторів, за допомогою яких
здійснюється ефективна локалізація.
Ключові слова: локалізація, переклад сайтів, вебсайт, перекладач, стратегія
перекладу.
Переклад і локалізація сайту вважається якісною тільки тоді, коли
переклад сайту виконаний кваліфікованим перекладачем, який відмінно
розбирається в зазначеній тематиці, виконана оптимізація сайту під цільову
аудиторію і сторінки сайту з‘являються на перших місцях за результатами
пошуку.
Протягом створення етапів локалізації сайту важливо брати до уваги
особливості

сприйняття

інформаційного

матеріалу обраною

іноземною

аудиторією, оптимізацію сайту та інші важливі елементи. Локалізація сайту є
формою міжкультурної комунікації, і її створення можливо тільки беручи до
уваги соціокультурні компоненти реципієнтів [7, c. 47].
Стратегія перекладу варіюється в залежності від типу тексту, його
функцій, оскільки вид необхідного аналізу буде відрізнятися. В даному
дослідженні розглядається перекладацька стратегія в рамках локалізації сайту.
Локалізація сайту – це створення версії вебсайту мовою конкретної країни
з урахуванням національних особливостей і традицій. Це багатоступінчастий
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процес, одним з етапів якого є переклад гіпертексту. Від правильного розуміння
перекладачем міжкультурної комунікації залежить успіх сайту на новому ринку
[5, c .167].
У даній статті аналізується оригінальна англомовна версія сайту «Four
Seasons» та її переклад на українську мову (https://www.fourseasons.com/). Наша
мета – сформулювати єдину загальну стратегію для перекладу сайту готелю
«Four Seasons». Як було встановлено вище, макро - і мікростратегії не можна
застосовувати ізольовано один від одного, оскільки макростратегія визначає
мікростратегію.
Провівши попередній аналіз тексту іноземною мовою і визначивши його
загальні цілі для перекладу на МП (мова перекладу), слід перейти до
мікростратегії, тобто в рамках макростратегії вибрати відповідні прийоми
перекладу окремих одиниць для досягнення адекватності при максимально
можливому рівні еквівалентності.
На

сайті

представлено

невелике

число

фактологічної

інформації.

Фактологічна інформація може надаватися прецизійною лексикою, тобто
іменами власними, числами, термінами, становить невелику частину в тексті
даного сайту і переведена на третьому, четвертому і п‘ятому рівнях
еквівалентності. Цей тип інформації є ключовим для розділів, написаних
виключно офіційно-діловим стилем («About us», «Legal notice», «Privacy
Policy»). Проаналізувавши переклад власних назв, можна зробити висновок, що
використовувалися наступні типологічні трансформації.
1. Перестановка (Georgioupolis Beach – пляж Георгіуполіс; Almyros Bay –
бухта Алмірос; Agia Triada monastery – Монастир Агия Тріада; Trattoria Italian
restaurant – італійський ресторан Тратторія, Kournas Lake – озеро Курнас).
2. Транскрипція + транслітерація (Chania and Rethymnon – Ханья і
Ретімно; flip chart – фліп чарт; podim – подіум; Autonomous Air – conditioning –
автономне кондиціонування; Lobby bar – лобі-бар). Вищевказані перекладацькі
трансформації використовуються при перекладі географічних назв, імен
власних, елементів обладнання, які не мають україномовних відповідностей і в
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тому числі, які мають переклад (flip chart – лекційний плакат з рейкою), мета
такого перекладу заманити читача іншомовним звучанням слова.
3. Калькування (Greek night – грецька ніч (розважальний вечір); cocktail
bar – коктейль-бар).
4. Модуляція + граматична заміна частини мови (wake-up service – послуга
"будильник"; slides projector – відеопроектор Hydro massage Column –
ванна

з

гідромасажем;

Personal

Telephone

messenger

–

послуга

персонального оповіщення; Health club – оздоровчий комплекс; Wellness –
оздоровчий комплекс; resort provides relaxing refuge of health, beauty and fitness –
готель допоможе Вам знайти здоров‘я, красу і стрункість; Bridge room – хол
для бриджу).
5. Прямі запозичення (Natura 2000, Four Seasons Jet, Daskalojannis Airport;
Olympic Airways, Aegean airlines, Condor). Цей вид перекладу використаний для
понять, які є реаліями, тобто поняттями, відсутніми в мові реципієнта. Цей
прийом перекладу часто використовувався перекладачем, оскільки при
перекладі фактологічної інформації важливо не спотворити дані. Крім того, такі
назви, як найменування авіаліній, нагород і організацій є інтернаціональними
поняттями. Ці поняття в принципі не підлягають переведенню, також як і назви
газет або журналів.
6. Частковий переклад + пряме запозичення + перестановка (Kronos
Restaurant – ресторан Kronos, Dionysos Bar – бар Dionysos, Aura Coctail Bar –
Коктейль бар Aura, Ariadni Restaurant – ресторан Ariadni). Частковий переклад
виконаний для компонентів, які знайомі реципієнту, таким чином, дозволяючи
читачеві зрозуміти про який вид закладу йдеться. Запозичення другого
компонента викликано бажанням перекладача зберегти місцевий колорит і
чарівність закладів.
7. Додавання + транслітерація (Family Junior Suites – Сімейні джуніор
номера з видом на басейн, Deluxe Panorama Suites – Делюкс Номери з видом на
басейн, Superior bungalows – Суперіор бунгало з видом на басейн або на сад).
Очевидно, що при перекладі назв номерів готелю перекладач скористався
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поєднанням транслітерації і транскріпції з елементами опису. Іншими
способами перекладу назв апартаментів в готелі є додавання в комплексі із
запозиченням (Presidential Suite – Апартаменти Presidential Suite, Ambassador
Suite – Апартаменти Ambassador Suite); перестановка, модуляція одного
компонента і запозичення другого компонента (Deluxe Room – Номер Deluxe,
Superior room – номер Superior). Ймовірно, це викликано тим, що англійське
слово для представника україномовної аудиторії несе в собі свіжість, новизну і
загадку. Така назва відразу ж повідомить споживачам про глобальність
«бренду». Додавання елементів опису обумовлено тим, що сама назва номера
готелю, перекладена з допомогою транслітерації, не несе в собі сенсу для
людини, що не володіє англійською мовою. Необхідно викликати візуалізацію в
уяві людини, що переглядає особливості розміщення в готелі, інакше
побачивши назву, яка не викликає ніяких емоцій, користувач не зацікавиться
цим розділом, не дивлячись на те, що в самому розділі детально описані всі
зручності доступні в цьому типі номера. Таким чином, необхідно, щоб назва
апартаментів привертала увагу з першого погляду.
8. Переклад за допомогою словникових відповідностей (Aegan sea –
Егейське море, White Mountains – Білі гори, Cretan sea – Крітське море, safety
deposit box – сейф для зберігання цінностей; electric supply – подача
електроенергії; floodlight – світло прожекторів).
Емоційно-естетична інформація становить більшу частину тексту сайту
мережі

готелів

«Four

Seasons»

та

виражена

епітетами,

метонімією,

розгорнутими метафорами. Такий тип інформації необхідний для перекладу
розділів, написаних в публіцистичному і художньому стилі. Такий вид
перекладу має третій і четвертий рівень еквівалентності. Головною функцією
естетичної інформації є створення у читача яскравих асоціацій, тому для
більшості розділів вона є ключовою. Вона переважно сприяє реалізації
рекламної функції, тому перекладач вирішив приділити увагу цьому типу
інформації при створенні україномовної версії сайту. При перекладі
використовуються наступні прийоми:
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1. Модуляція (stunning seawater – блакитні води; warm atmosphere –
унікальна атмосфера; resort's friendly village atmosphere – особлива дружня
атмосфера курорту в стилі критського села; wonderful sea views – види на
бірюзову гладь критського моря; panoramic view – чудові види; world of luxury –
світ комфорту; beautiful panoramic view – незабутні панорамні види;
remarkable infrastructure – унікальна інфраструктура; blessed environment –
унікальна природа острова; cosmopolitan atmosphere – необхідна атмосфера;
artistic presentation – спеціальні вистави; distinctive restaurants, welcoming bars –
різноманітні просторі ресторани і бари, lovely gardens – квітучі сади).
Розглянувши переклад епітетів, ми можемо виділити дві стратегії, які
використовував перекладач: перша – це посилення початкового епітета і друга
– зниження емоційного забарвлення в англомовному тексті. Проаналізувавши
переклад, можна зробити висновок, що у перекладача була певна свобода при
перекладі, і ймовірно, досить вільне поводження з епітетами викликано саме
цим, адже в більшості випадках було можливо зберегти такий самий
комунікативний потенціал, як в оригіналі. Ймовірно, перекладач намагався
урізноманітнити злегка одноманітні англійські епітети (lovely, remarkable,
warm).
2. Диференціація значення (glorious setting – чудове оточення, breathtaking
scenery – мальовничі пейзажі; pleasurable and relaxing stay – приємний і
спокійний відпочинок; resort captures the atmosphere – готель полонить
атмосферою; warm hospitality – привітний прийом; latest technologies – сучасні
технології). Дана трансформація використана перекладачем для того, щоб
розширити палітру епітетів, використаних в оригіналі.
3. Граматичні заміни (king-size bed – ліжко королівського розміру; luxurious
décor – унікально декоровані; relaxing holiday living – повне розслаблення і
насолода вишуканим відпочинком; superior restaurants – ресторани вищого
рівня; lagoon-shaped swimming pool – басейн незвично оформлений у вигляді
лагуни; naturally lit area – площі з природним освітленням; beach-like grasscovered area – нагадує пляж, оточений зеленим газоном). Перекладач
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використовує граматичні заміни, щоб спростити синтаксичні конструкції
оригіналу, а також, якщо в українській мові немає можливості зберегти подібну
конструкцію.
4. Модуляція + граматична заміна (imaginative cocktails – різноманітний
вибір коктейлів; state of the art conference facilities – сучасний конференц-центр;
most desirable meeting destinations – одним з найбільш затребуваних напрямків
проведення зустрічей; noted for its glowing history, rich culture – знаменитий
своєю багатою історією, унікальною культурою). Використання більшості
модуляцій обумовлено тим, що перед перекладачем, очевидно, була поставлена
задача максимально «прикрасити» оригінал.
5. Опущення (stylishly appointed living room – стильна вітальня; lovely
outdoor lounge area – відкрита тераса; tapestry of architectural styles –
архітектурні стилі; dotted with marvelous pools – з красивими басейнами; The
freeform, main swimming pool – центральний басейн готелю).
Частина

опущень,

зроблених

перекладачем,

викликані

смисловою

надмірністю або невідповідністю мовних конструкцій в двох мовах. Однак в
деяких випадках опущені значення можуть бути компенсовані далі по тексту.
Таким чином, перекладач слідував макро і мікро перекладацькій стратегії,
щоб виконати адекватний переклад в рамках локалізації даного сайту. Завдяки
цьому йому вдалося зберегти функцію сайту, передати ключову категорію
інформативності та відтворити стильову своєрідність.
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UDC: 378.147
Dovhan Larysa, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNTEU
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TRANSLATORS
Globalization of the modern society requires expansion of international relations
in all areas of human activity including educational sphere. Advancement of science
and technology is possible under gaining of up-to-date foreign experience and
effective implementation of modern scientific and technical achievements often
depends on the availability of the adequate translation of literature representing them.
As a result there is a great demand for translators specializing in some specific areas
of science, and the theory and practice of training translators experiences a significant
interest of scientists to the introduction of innovative methods to develop professional
competence of future translators.
According to N.B. Ivanytska, ―changes of the scientific paradigm in linguistics
involve changes in the style of thinking, evolution of the search for the problems and
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their solutions, a new look at the relationship between the object and the subject of
study within the discipline undoubtedly has a positive impact on methodological
basis of translation variants‖ [1, p. 262].
We share Marchenko‘s opinion that complex nature of translator‘s activity
predetermines his multifaceted professional training, the integral components of
which are philological, socio-cultural, psycholinguistic, pedagogical, informational
ones. These components of professional training are the basis of professional
competence of a translator [2, p. 203].
Specialized translation is among the most challenging goals that demands a big
number of competences and sub-competences of a translator. As noted by E. Vazquez
y del Arbo, mentioned, ―the translator must hold linguistic, translational and thematic
competences‖. She additionally specifies another competence, in particular: the
thematic competence knowledge including some sub-competences inter-related [4,
p. 434]:
a)

the one regarding to the source system and the target one;

b)

the one related to the source country and the target country;

c)

the one related to the specific Field area (Law, Science, Technology,

Business);
d)

the one related to the macrostructure of each specialized document.

To develop such competences of translators, some innovative teaching methods
are recommended to be applied. Information and communication technologies rank
number one among them.
Scientists identify a number of benefits provided by the use of information and
communication technologies when training future translators, namely [3, p. 205]:
- prompt feedback between the teacher and students;
- archival storage of enormous volumes of information with the possibility of
their transfer;
- automatic translation due to the use of computer dictionaries and translators;
- automatic abstracting of materials;
- automated translation systems;
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- replenishment of active vocabulary;
- formation and improvement of translation skills;
- spell check;
- choice of time, place, pace of work;
- ability to self-test foreign language skills with a built-in editor;
- availability of a wide range of on-line didactic materials.
From the point of view of learning, the search for translation materials and the
publication by means of a website, specially designed for the research purposes, has
proved to be effective. Students can identify complex textual genres, foster their
Scientific-Technical and Legal lexical fields, carry out professional translations,
revisions, and proofreadings, implement translation techniques, detect and avoid
translation errors and mistakes, etc. [4, p. 434].
Therefore, it can be concluded that since translator‘s professional activity is
closely connected with communication and information, the application of
information and communication technologies are of great relevance both at the stage
of professional training and in the process of professional activity. Nevertheless,
introduction of information and communication technologies requires specific
electronic materials and technical assistance of Universities (computer classes,
adequate software for computer classes, access to the Internet), as well as cooperation
of Universities with the organizations (translation bureaus, agencies), where the
internships of future translators should take place.
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Іваницька Н.Б., д.філол.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКЛИКИ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ-ГЕРМАНІСТІВ
У сьогоденному соціумі професія філолога-германіста як міжмовного та
міжкультурного посередника набуває значної ваги з огляду на ті інтеграційні
процеси, що відбуваються в усіх сферах нашої держави. Філологи виступають
гарантами ефективної комунікації між представниками різних націй і культур.
Актуальним у цьому контексті постає питання якісної підготовки філологівгерманістів, яка повинна стати базисом, надійною основою для формування
інтегральної компетентності, яку визначає Стандарт вищої освіти для
спеціальності «Філологія» на бакалаврському рівні (https://cutt.ly/ef8AbWu).
З огляду на зазначене постає проблема відповідності навчальних планів як
Стандарту вищої освіти, освітній програми, створеній на його основі, так і, що
не менш важливо, сучасним потребам міжмовної комунікації. Чинні вимоги до
навчальних планів висувають необхідність виділити перелік обов‘язкових
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дисциплін загальної і професійної підготовки та залишити не менше 25% на
вибіркові курси. Традиційно нормативний блок містить більше кредитів, а
отже, визначає свого роду «неминучість», важливість, необхідність вивчення
таких дисциплін. Нерідко перелік вибіркових дисциплін має значні варіації, що
значно впливає на загальну картину формування інтегральної компетентності
насамперед через те, що блок вибіркових дисциплін можна розглядати поза нею
або як доповнення до останньої. Вільний вибір дисциплін нерідко обмежує
коло тих лінгвістичних курсів, вивчення яких, на нашу думку, є вкрай
важливим для філологів. Хотілося б зупинитися на кількох моментах.
Як засвідчує досвід, більшість першокурсників, які бажають навчатися за
спеціальністю

«Філологія»,

мають

іншомовну

компетенцію

в

розрізі

незначного тезаурусу, типових граматичних конструкцій та обмеженого набору
стандартних мовних формул і кліше. А оскільки в більшості випадків навчання
іноземної мови в школі часто не передбачає опори на мовну компетенцію в
рідній мові, то і співвідношення лінгвістичної компетенції в рідній мові з
іншомовною лінгвістичної компетенцією залишається незадовільним.
Окреслена проблема видається доволі гострою в контексті професійноорієнтованої лінгвістичної підготовки майбутніх іноземних філологів. На думку
багатьох

дослідників,

практиків

перекладу

професійна

перекладацька

діяльність видається неможливою без сформованої лінгвістичної компетенції в
рідній мові. На цьому наголошував ще в минулому столітті Л.С. Виготський,
зазначаючи, що «засвоєння іноземної мови тому і є своєрідним процесом, що
він використовує семантичну базу рідної мови, що виникла в процесі тривалого
розвитку» [2, с. 203]. Схожу думку знаходимо і в сучасних дослідженнях, де
акцентують на важливості організації навчання майбутніх перекладачів у такий
спосіб, щоб вивчення іноземної мови не йшло врозріз з рідною мовою і
відбувалося в постійному зіставлення їхніх понятійних систем (С. Королькова,
Є. Поршнєва та ін.). Зважаючи на це перспективним видається обов‘язкова
інтеграція в навчальні плани рідної мови та теорії літератури. Водночас
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змістове наповнення таких курсів повинно бути орієнтоване здебільшого на
зіставне вивчення мовних систем як фундаменту мультилінгвізму.
З іншого боку, загальновизнаною є думка про те, що філолог повинен не
лише володіти декількома іноземними мовами, але також мати сформовану
міжкультурну компетентність, що передбачає цілеспрямоване формування
"людини культури", здатної не лише виконувати алгоритмізовану діяльність,
але й виявляти креативність, сполучаючи різні культурні смисли. Такий підхід
вимагає зміни як форм організації навчального процесу та методів викладання,
так і самого змісту освіти [1]. Виходячи з цього, необхідно відзначити, що
підготовка

філологів

повинна

грунтуватися

на

основі

формування

концептуальних понять теорії комунікації, аналітичних здібностей і умінь у
формують культуру, а також процесів міжкультурної

комунікації

та

особливостей її функціонування на різних рівнях; зіставлення знань із
суміжних із лінгвістикою і лінгводидактикою наук для усвідомлення ними
міждисциплінарної парадигми теорії міжкультурної комунікації.
Знання теоретичних і практичних основ міжкультурної взаємодії,
особливостей

функціонування

різних

культур,

специфіки

мовної

і

концептуальної картини світу, систем цінностей і норм, визначають правила
мовної і невербальної поведінки носіїв цих культур, вміння на основі аналізу
етнічної, національної, територіальної, соціальної приналежності комунікантів,
їх

особистісних

характеристик

адекватно

і

ефективно

вибудовувати

комунікативний акт, визначати джерела міжкультурних проблем і знаходити
культурно-специфічні стратегії для їх вирішення, бути здатним до аналізу та
адекватної інтерпретації процесів і результатів взаємодії представників різних
культур і культурних груп (субкультур) у конкретних умовах інтеракції - все це
неможливо без глибокого і всебічного вивчення іноземної мови і культури його
носіїв. Саме тому такі дисципліни, як «Основи теорії міжкультурної
комунікації» «Лінгвокраїнознавство країн мов, що вивчаються» та ін. доцільно
включити до блоку обов‘язкових дисциплін професійної підготовки. Змістове
наповнення таких курсів дасть змогу здобувачам вищої освіти познайомитися з
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соціокультурними нормами мовної поведінки, нормами міжнародного етикету
в різних сферах і ситуаціях міжкультурного спілкування. Безумовним
позитивом згаданих курсів є також їхнє спрямування на розвиток оптимальних
стратегій і тактик мовної поведінки в різних формах і видах комунікації.
Для майбутніх іноземних філологів важливим виступає вміння долати
бар'єри

в

спілкуванні,

реалізовувати

принципи

комунікативного

співробітництва і при цьому справлятися з впливом внутрішньонаціональних
стереотипів і адаптуватися до умов, що змінюються при контакті з
представниками різних лінгвокультур. На нашу думку, саме такі компетенції
повинні сформуватися у процесі дисциплін міжкультурного спрямування.
У процесі професійної підготовки філологів викладач орієнтується, крім
викладеного вище, на ту обставину, що їм належить стати фахівцями, які
повинні, по-перше, в повній мірі бути готовими і вміти відбирати релевантні
лексичні одиниці, використовуючи для цього тексти різних жанрів, довідкову
літературу, ресурси мережі Інтернет; по-друге, модифікувати необхідну
інформацію з різних джерел для подання її різних цільових груп в письмовій і
усній формі адекватно комунікативній ситуації в процесі міжкультурного
спілкування. Все це загалом визначає типи, види і зміст завдань, які
пропонуються студентам.
На закінчення підкреслимо, що проблема професіоналізації дисциплін
залежить у першу чергу від професійної кваліфікації викладачів. З одного боку,
необхідно дотримуватися Стандарту, а з іншого, цілком прийнятою постає
перспектива вибудовувати основну освітню програму і навчальний план,
варіюючи зміст навчання, навчальний матеріал, методичну складову освітнього
процесу, контрольно-оцінний апарат відповідно до потреб і можливостей
конкретного ЗВО. Важливим поступом у поліпшенні фахової підготовки
філологів повинна стати інтеграція дисциплін, націлена на формування
загальних та фахових компетентностей як для міжмовної, так і міжкультурної
взаємодії.
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Терещенко Л.Я., к.філол.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТИЛІСТИЧНА НІША ІРОНІЇ
Іронія та сарказм є досить різними стилістичними тропами, котрі тим не
менш можуть займати спільну «стилістичну нішу» комічного, конкуруючи при
цьому ще й з гумором та гротеском.
Метою нашого дослідження було вивчення стилістичних функцій іронії на
рівні дискурсу (на матеріалі англомовної художньої літератури).
Досліджень іронії як стилістичного засобу, що містить парадоксальну
суперечність між «позитивною» формою і «негативним» змістом, настільки
багато, що сфера науки, яка вивчає її, набула окремої назви – «іронологія» [1].
Не зважаючи на розмаїття класифікації іронії (Сократової, драматичної,
ситуативної, вербальної тощо), ми погодимось з думкою T. Airaksinen про
базовий поділ іронії на вільну/ вербальну та ситуативну/ контекстозалежну
іронію [4].
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Розглядаючи іронію з лінгвістичної точки зору, О.М. Калита розмежовує
два її вияви: стилістичний прийом іронії та прояв суб‘єктивної авторської
модальності у формі іронічного смислу [2]. Іронія належить до явищ вторинної
номінації, які найповніше реалізуються у дискурсі з метою вираження
авторських інтенцій, які зокрема, передбачають висловлення насмішки,
емоційна інтенсивність якої може варіюватися від приязності до гіркоти.
У своєму попередньому дослідженні [3] ми аналізували відмінність між
неправдою та іронією. Остання не задовольняє усі концептуальні вимоги щодо
неправди, а саме: мовець не приховує те, що він висловлює хибну пропозицію.
Більш того, він часто застосовує просодичні маркери, щоб натякнути на таку
невідповідність. Це перетворює іронію на ігровий момент комунікації, який
може «зближувати» учасників і водночас «відчужувати» емоцію мовця від
нього самого, роблячи його менш вразливим у разі критики, висловленої
партнером. Таке трактування співпадає з думкою А.А.Горностаєвої про те, що
іронія є стратегією безконфліктного дискурсу [1].
Іронія є невід‘ємним компонентом англійського стилю спілкування, що
характеризується вишуканим почуттям власної гідності, яка дозволяє мовцеві
визнавати власні вади або недоліки ситуації, в якій він опинився, без
самоприниження. Іронія, з точки зору регістру, тяжіє до витонченості і
стрункості «високого» мовлення.
До прикладу візьмемо висловлення головного героя книги «Doctor at
Large» (автор R. Gordon), котрий понад усе бажав стати хірургом і мав підстави
реалізувати свою мрію, оскільки успішно здав випускні іспити: I had rather
fancied myself cutting up the dogfish, frogs, and rabbits in the first-year zoology
class, and thought the principle was probably the same further up the evolutionary
tree…[5]. Описуючи власний досвід, мовець починає з чорного гумору і
гіперболи, коли по-простому зауважує, що йому подобалось розрізати (cutting
up) тварин, а знання медицини він зводить до думки про імовірну подібність
операцій на тваринах і людях (як представниках подальшої гілки еволюції).
Зауважимо, що у другій частині висловлення автор вдається до високого
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регістру. Таким чином, читачеві надається сигнал про те, що між формою і
змістом можуть бути суттєві розбіжності. У цьому випадку – мовець
сором‘язливо применшує власні здібності та обережно відкриває власну мрію,
щоб бути менш уразливим щодо критики у разі невдачі, по типу «так це ж для
мене було іграшкою і взагалі я нічого в цьому не тямлю».
Сарказм, у свою чергу, є негативно зарядженим стилістичним засобом,
який виявляє зневагу, критичність, різко негативне ставлення мовця.
Розглянемо приклад, у якому лікар напідпитку скористався кущами поблизу
оперного

театру

як

громадською

вбиральнею,

а

на

гнівний

сигнал

поліцейського ображається і глузливо зауважує, що збирає ягоди:
<…> he demonstrated his belief that the Royal Opera House was a gentlemen's
convenience. When a policeman shouted at him unnecessarily, ''Ere! What do you
think you're doing?' Mike Kelly made what he thought at the time to be the smartest
remark of his life. Beaming at the constable he announced benignly, 'Officer, I am
picking bloody gooseberries'[5].
Важливо зауважити різницю між вишуканістю іронією та грубою
нетактовністю насмішки. Порівняємо два фрагменти тесту:
1) He spoke at some length, giving the sergeant his opinion on his conduct,
demanding an immediate apology, hinting at substantial compensation, and
threatening to write to his M.P. He then declared that he would summon a taxi and
appear immediately to put this regrettable matter to rights. The result of his
intervention was not one doctor being charged with being drunk and disorderly in
Bow Street that night, but two [5].
2) 'I find her quite an interesting companion, anyway,' I insisted.
'So do we in the Home, these days. The things she tells us about you! My, my! I
want to blush sometimes. Did you really go as far as that on the Inner Circle the
other night?'[5].
У першому фрагменті автор описує ситуацію, яка є іронічно за своєю
суттю – колега-лікар не лише не допоміг своєму другу, котрого поліція
затримала за непристойну поведінку в нетверезому стані, він сам поводився
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зухвало, з‘явившись до відділку напідпитку, за що також був арештований.
Окрім іронії ситуації, автор вдається до іронії вербальної. Він описує вчинки і
слова персонажа клішованими фразами з позитивною семантикою, що входить
в різкий контраст із суттю повідомлення. Чому герой не вдається до простого
засудження двох лікарів-п‘яниць? По-перше, він уникає засудження знайомих
йому людей та ще й за дії, які були спричинені їх спільним святкуванням. Подруге, оскільки внаслідок арешту ці люди тимчасово втратили роботу на
користь головного героя і його друга, для нього є морально неприйнятним
зловтішатися їх невдачею.
У другому фрагменті дівчина прямо нищить репутацію своєї конкурентки,
хоча зовні нібито лише погоджується з твердженням її хлопця про гарні
комунікативні

здібності

суперниці.

Вона

підмінює

поняття

«цікава

співбесідниця» на «пліткарка», надаючи нерелевантну відповідь, яку однак
неможливо відкинути, оскільки вона дійсно стосується комунікативних рис
особи, яка обговорюють. Таким чином, співбесідниця навмисно висловлює
твердження, імпліцитний зміст якого принижує честь і гідність іншої особи,
однак робить це «під соусом» невинного підтвердження думки співбесідника.
Отже, ми бачимо, що іронія займає важливу стилістичну нішу висловлення
критичного зауваження щодо рис людини, стану справ в цілому, ставлення
мовця до певного предмету обговорення тощо у спосіб, який не принижує
гідність осіб, що можуть бути об‘єктом обговорення, а відтак, вона є
делікатним і надважливим інструментом розгортання комунікативних ситуацій,
які не бажано переводити у стан конфлікту.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Gladio S., Candidate of Science in Philology, docent
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
Travellers through culture as an intrinsic part of ethnicity
Translation has always been considered a complex process, requiring not only
practical skills in being a polyglot, but also applying background knowledge while
aiming at comprehending the

message compliant to its oblectives and target

readership, considering both linguistic and extra-linguitics factors such as social,
ethnic, religious, gender, cultural and others [2, p. 23].
While on the verbal level translation deals with the issues of the word, its
semantic features and ability to collocate, semantic contiguity, lexical networks,
syntactical appropriateness and meaning, expressiveness and connotation, these
lexical, syntactical, grammatical, stylistic challenges cannot be professionally dealt
with without taking into account pragmatic and cultural problems.
Being symbols of figurative meaning [1, p. 67], idioms describe a concept in an
expressive and evaluating rather than nominating way. Thus, idioms can be defined
as compressed mini-texts that embody cultural, prgamtic, rhetoric, and historical
information [3, p. 89]. They not only reflect diverse distinctive features unique for a
certain language, but also imply some cultural customs and traditions. The matter of
idiom translation has been widely researched in recent years and seem to be basically
the focused on five basic ways:
1) translating by choosing absolute or complete equivalents. This is usually true
to the ‗universal‘ idoms originated from mythology, e.g. Pandora‘s box – скринька
Пандори / Пандорина скриня (джерело всіляких лих); globally known aphorisms,
e.g. I came, I saw, I conquered – прийшов, побачив, переміг; contemporary literary
or historical sources relating to different languages, e.g. My house is my castle – мій
дім – моя фортеця (English); to pull the chestnuts out of the fire – вигрібати
(чужими руками) каштани з вогню (French).
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2) translating by choosing near equivalents is appropriate when both SL and TL
used a common source but with a various degree of connotation, e.g. measure twice,
cut once / сім раз одміряй, один раз одріж. They may differ in the structure of the
target language variant, e. g to make a long story short / сказати коротко; in the
transformation a nomination in the target language, e.g to listen open-mouthed /
розвісити вуха; in the substitution of a feature (or image), e.g. to find common
ground / знайти спільну мову;
3) translation of proverbs, sayings, standardized and stable collocations calls for
translation by analogy [cf. 4, p. 155]., e.g. to have the ready tongue / за словом у
кишеню не лізти; beat a dead horse. However, here comes the issue of on
appropriate analogy choice as the number of sense-alike analogies for an idiom in the
target language may be quite numerous, e,g, розпустити язика, розвісити язика,
мати язик без костей. This idiom may technically have any of the following
substitutes appropriate in diverse contextual environments: to fall victim to smb. 's
tongue, to be always on smb. 's lips, you can get anywhere if you know how to use
your tongue; a clever tongue will take you anywhere, he has a ready/glib tongue, he
is itching to say it, the word is on the tip of my tongue, he wears his heart on his
sleeve, he cannot keep his thoughts to himself, he has a long/loose tongue, he is too
fond of talking, to have a quick/ready tongue, to be quick-tongued, to loosen the
tongue, to wag one‘s tongue, to talk too glibly, it slipped out, to babble on and on, to
jabber away, to throw words around.
One should be careful, though, with hidden meaning, which is implicit and
needs additional decoding to catch it. Consequently, their lexical meaning can be
expressed by means of only approximate analogies or through explication in a
descriptive way. These analogies are expressive, but only to a slight degree similar to
the source language idioms, e.g. kind words butter no parsnips годувати байками
солов‘я; to lose one‘s breath кидати слова на вітер; to come under fire ( to be
angrily criticized) / закидати камінням.
4) The meaning of a considerable number of idiomatic and/set expressions can
be explicated in a descriptive way only. It can be expressed in the target language by
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a single word: to babble on and on, to jabber away, to throw words around
патякати; to hold one‘s tongue, to keep one‘s mouth shut; he/she won‘t have the
heart to say it; to keep a steel tongue in one‘s head; to bit one‘s tongue, to shut up
мовчати (не видавати інформації); by a longer explanation: yes man (yes-man)
людина, що з усіма згоджується, тільки підтакує (‗підтакувач;).
5) finding equivalents for the idioms with cultural / national semes. These may
refer to national images, traditions, customs or historical events, and geographical
position. Being nationally distinct, they cannot be hanged for loan variants or
equivalents the target language. Consequently, they may be translated with the help
of a sense-to-sense variant (an interlinear-type translation) or an artistic literary
version, e.g.
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.

The mighty Dnieper roars and bellows,
The wind in anger howls and raves,
Down to the ground it bends the willows,
And mountain-high lifts up the waves [5].
Some successful literary artistic translations/variants of specifically national
idioms may in the end become regular translation loans of the target language.
In conclusion, translation has always been a liaison between cultures and
languages. Each era is characterized by the appearance of new theorists and fields of
research in translation. It is true that the history of translation in some countries is
larger and rich in proportion to that of others, however, it cannot be denied that every
piece of translation becomes an important contribution the cultural heritage and over
the centuries has been serving as a disseminator of cultural information to a larger
audience as well as a shaper of cultures that help unite the world.
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Осаульчик О.Б., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ РЕФЕРАТИВНОМУ
ПЕРЕКЛАДУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У КОНТЕКСТІ
ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН ВИЩОЇ ОСВІТИ
На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається переосмислення
ролі і місця навчання письмовому перекладу в процесі підготовки майбутніх
перекладачів у вищій школі. Такі тенденції викликані, насамперед, стрімким
розвитком інформаційних технологій, які уможливлюють швидкий переклад
будь-якої доступної у друкованому вигляді інформації. Більш того, можливості
електронних перекладачів постійно розширюються й вдосконалюються, що до
певної межі нівелює роботу й затребуваність на ринку праці фахівців з
письмового перекладу. Проте, останнє зазначене не вказує на те, що у
підготовці перекладачів увагу варто приділяти лише різновидам усного
перекладу: синхронному та послідовному. В умовах сучасності, коли
інформаційні потоки стрімко збільшуються, виникає потреба у якісному
реферативному письмовому перекладі й відповідних фахівцях, що дозволяє
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суттєво зменшити об‘єм необхідної для опрацювання інформації, тим самим
економлячи час замовника та позбавляючи зайвої несуттєвої інформації. Такі
зміщення акцентів у підготовці майбутніх перекладачів вважаємо відповідними
до викликів сьогодення, що потребує швидкої актуалізації та активізації у
навчальному процесі вищої школи.
Проблемам навчання реферативному перекладу перекладачів присвячені
наукові дослідження як вітчизняних, так і іноземних науковців, серед яких
Бірюкова Ю., Вороніна К., Іваницька Н., Нестерова Н., Черноватий Л. та інші.
Реферативний переклад належить до скорочених варіантів перекладу, який
передбачає передачу лише ключової інформації, отриманної методами аналізу
та синтезу оригіналу. Серед різних підходів до визначення суті реферативного
перекладу найпоширенішим є його розуміння як різновиду перекладу, за якого
відбувається згортання основного змісту вихідного тексту засобами мови [2,
с. 19]. Реферативний переклад ‒ це творчий процес, який потребує спеціальних
мисленнєвих операцій, які забезпечують правильне згортання інформації до
найкоротших можливих розмірів із збереженням ключових ідей та позицій
першоджерела.
На думку Н. Нестерової саме згортання є домінуючим процесом, оскільки
ці процеси починають функціонувати на перших етапах осмислення та
розуміння іншомовного тексту, а переклад вже підключається на етапі
формування попередніх результатів та їх подальшого осмислення [4, c. 113]. З
урахуванням зазначеного вище, можемо констатувати, що в той час як
домінуючим є процес згортання тексту, основоположним і першопочатковим
процесом під час реферативного перекладу є продуктивне читання, яке
дозволяє швидко ознайомлюватись з інформацією, виокремлюючи головне. В
означеному контексті Ю. Бірюкова пропонує включити до навчального змісту у
підготовці перекладачів різні види читання, сукупність яких складає
перекладацьке читання: вивчаюче, ознайомлювальне, переглядове, пошукове,
аналітичне,

синтетичне,

філологічне,

редакторське.

Різновиди

читання

використовуються на різних етапах діяльності перекладача і залежать від
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завдань, які перед ним постають [1, с. 39]. На нашу думку, саме практикування
у різних видах перекладацького читання на всіх етапах підготовки перекладача
дасть змогу швидко орієнтуватися у фаховій літературі та якісно працювати над
реферативним перекладом у подальшому.
У свою чергу, Л. Черноватий наводить схему навчання неповного
письмового перекладу, що включає чотири етапи: 1) аналіз та осмислення
тексту; 2) його згортання (компресії) й складання анотації або реферату мовою
оригіналу; 3) створення текстового перекладу (переклад анотації або реферату
мовою перекладу); 4) редагування текстового перекладу [5, с. 243]. Так, перший
етап включає процес читання, яке відразу має бути продуктивним, тобто
спрямованим на досягнення мети аналізу і синтезу тексту і протікає аналогічно
процесу повного перекладу. Специфічним вважається другий етап, під час
якого перекладач відбирає з оригінального тексту інформацію, необхідну для
створення згорнутого тексту за вимогами і параметрами, встановленими
замовником. Особливим в означеному контексті є визначення змістового
посилу автора, при чому іноземною мовою останнє зробити важче, аніж
рідною, що пов‘язано з багатьма чинниками, зокрема недостатньою обізнаністю
в лексичних єдностях та їхніх зв‘язках, орієнтованістю на власну культуру та
ментальність тощо. Точність у визначенні змістових акцентів досягається
послідовною роботою над різними видами читання, як рідною мовою, так і
іноземною. Це дасть змогу уникнути суб‘єктивності у перекладі й зменшити
розрив між первинним текстом та вторинним перекладом, оскільки на цьому
етапі існує можливість створення множинності потенційних вторинних текстів.
На думку Н. Іваницької питання вторинності перекладу, а точніше,
питання про співвідношення вторинності й первинності в перекладі, постає
вкрай актуальним і вартим наукових пошуків сьогодні. В межах сучасного
перекладознавства розуміння вторинної природи тексту перекладу ґрунтується
на лінгвістичному підході, відповідно до якого вторинність виникає внаслідок
впливу первинного на свідомість суб‘єкта і його наступної обробки. Переклад
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як вторинний текст в ідеалі повинен прагнути до максимального уподібнення
(за змістом і формою) до оригіналу [3, c. 69].
Третій етап, а саме створення текстового перекладу передбачає пошук
сталих лексичних єдностей, мовних з‘єднувачів, текстових орієнтирів тощо,
природніх для мови, на яку перекладають, адже переклад має бути «живим» і
зрозумілим для замовника, як носія своєї мови. Четвертий етап редагування
спрямований на вдосконалення звучання мови перекладу, коли готовий
переклад

піддається

незначним

трансформаціям

за

допомогою

різних

стилістичних, лексичних, граматичних мовних засобів для досягнення
максимальної асиміляціїї з мовою перекладу.
Таким чином, зміщення акцентів у навчанні письмовому перекладі саме на
реферативний під час фахової підготовки перекладача є актуальним й
покликаним вимогами часу. Навчання реферативному перекладу є складним
процесом аналізу і синтезу фахової літератури, який вимагає навички
продуктивного читання як рідною мовою, так і іноземною. Можемо
констатувати, що навчанню реферативному перекладу сприяє послідовна і
постійна робота над різними видами читання автентичних текстів (переглядове,
пошукове, аналітичне, синтетичне, філологічне, редакторське), виконання
спеціальних вправ на порівняння окремих речень тексту оригіналу з рідною
мовою, вправи на лексичні та граматичні трансформації, тренування у
перекладі підзаголовків та заголовків. Разом із тим, комплекс тренувальних
вправ по навчанню реферативному перекладу має стати систематизованим і
оновленим відповідно до вимог сьогодення, що визначаємо перспективним у
подальших розвідках.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕКЛАДАЧА У
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Особистість – одна з унікальних характеристик людини, яка впливає на
рішення перекладача стосовно його професійної діяльності. Здійсюючи
переклад, перекладач стикається з вибором між декількома варіантами
лексичних еквівалентів, передачі значень, збереження конотацій, імплікацій та
культурних реалій. Різні перекладачі приймають різні рішення, і така
відмінність в прийнятих рішеннях може походити від індивідуальних
особливостей перекладачів, зокрема їх мовні особистості [3, c. 12].
Перекладознавчі студії останніх років демонструють міждисциплінарну
природу, що дозволяє їм використовувати теорії та принципи, імпортовані із
соціології, культурології, лінгвістики, психології тощо.
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Останнім часом перекладознавство та психологія знаходять все нові точки
претину. Для повноцінного дослідження процесу перекладу науковці мають
з‘ясувати, що ж відбувається в свідомості перекладача. Протокол роздумів
вголос (ПРВ) – метод, який дослідники використовують для виявлення процесу
перекладу у свідомості перекладача. Ряд науквоців ( М. Іваницька, В. Скрябіна,
S. Hubscher-Davidson, R. Jääskeläinen, I. Kurz, P. Longley, N. Schweda Nicholson,
S. Tirkkonen-Condit, L. Venutti) робили спроби дослідження особистості
перекладача в рамках психології, поєднуючи переклад з психоаналізом, а також
аналіз типів особистості перекладачів.
Загальна ідея дослідження особистості перекладача полягає в тому, що
кваліфікація та особистісні чесноти можуть відповідати вимогам конкретної
посади. П‘ятифакторна модель особистості визначає характерні риси в рамках
узагальненого групування п‘яти основних категорій: екстраверсія, невротизм,
доброзичливість, відкритість до досвіду та сумлінність [4, c. 17].
Зростає кількість досліджень з використанням п‘ятифакторної моделі для
оцінки особистості в крос-культурному розрізі [2, c. 62].
Варто наголосити, що не існує «ідеального» чи «правильного» типу
особистості. Будь-яка людина виявляє певні преференції, які не можна
розглядати у категоріях правильного чи неправильного, вони радше стосуються
того, що є більш природним для людини.
Перекладачі-практики та студенти, які вивчають теорію і практику
перекладу, часто висловлюють свої уявлення стосовно «ідеальних рис»
особистості, притаманних успішному перекладачу [1, c. 172].
У галузі перекладу класичний підхід до ідентифікації особистісних
характеристик перекладача був інтроспективними та передбачав вивчення
перекладачем власної особистості і спроби узагальнити їх на основі своїх
суб‘єктивних оцінок. Наприклад, людина може вважати себе гарним
перекладачем,

будучи

за

своєю

природою

відкритою,

товариською,

допитливою, добре вправлятися у аналізі і синтезі та мати пристрасть до
організації та деталізації. Тому такий перекладач може припустити, що всі
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вправні перекладачі повинні володіти саме такими якостями. У цьому випадку,
якщо у перекладача запитають, що він чи вона вважає ідеальним
темпераментом та типом особистості для роботи перекладачем, він майже без
винятків опише власну особистість. Вимоги до усного перекладача, такі як
швидкість та точність перекладу, граційність та спокій під тиском,
зосередженність, здатність швидко інтерналізувати велику кількість нового
матеріалу та аналітичний талант – ось лише декілька характеристик, які були
спроектовані в площину особистості.
Вагомим елементом роботи перекладача є стрес. Саме через це багато
науковців погоджуються, що критично важливим для перекладача є здатність
залишатися врівноваженим під тиском, зберігати самоконтроль та мати «сталеві
нерви». Наступна характеристика перекладача

пов‘язана

зі

стресовим

характером перекладу як виду людської діяльності і передбачає, що перекладач
матиме гнучкий розум і надасть інтерпретований матеріал оперативно. Саме
виходячи з наведених характеристик перекладачів часто описують як подекуди
дратівливих, темпераментних, чутливих, та неврівноважених особистостей.
Деякі науковці оперують категорією емпатії, яка передбачає наявність
таких рис як чутливість та допитливість [1; с. 86].
Вважається, що перекладачі демонструють різноманітність, толерантність,
гнучкість, адаптивність та відкритість. Від них очікують чіткої вербалізації
інтерпретованого та спритності у спілкуванні. Більше того, здатність до аналізу
та синтезу, а також увага до деталей часто змальовуються як ключові риси
перекладача. Перекладач також має бути впевненим у собі, володіти здатністю
брати ситуацію під контроль, що передбачає високий рівень самоконтролю та
стресостійкості.

Екстраверсія

є,

мабуть,

найчастіше

вживаною

характеристикою, коли йдеться про перекладачів. Імпульсивність також
включено до профілю перекладача.
Курц пропонує модель орієнтовану на цінність комунікації, яка
спрямована на використання в навчанні з питань міжкультурної комунікації [3].
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Виділяють чотири основні категорії: 1) орієнтовані на дії; 2) орієнтовані на
процес; 3) орієнтовані на людей; 4) орієнтовані на ідеї [3, с. 180]. Варто
зазначити, що кожна людина до певної міри володіє усіма чотирма
характеристиками з однією домінуючою, рівень комфортності якої для людини
явно вище від інших трьох. Така методика передбачає твердження від першої
особи, організовані у сорок пар, які стосувалися особистісних якостей та
ставлень до певної ситуації.
За цією методикою визначення особистісних типів перекладачі, задіяні в
письмовому перекладі, демонстрували орієнтацію на процес та орієнтацію на
людей, тоді як усні перекладачі виявилися орієнтованими на людей та на дії.
Студенти, які навчаються на філологічних та перекладознавчих спеціальностях,
частіше

ототожнюють

письмових

перекладачів

з

процесом,

а

усних

перекладачів – з людьми.
Підводячи підсумок, існує гіпотеза, що багато перекладачів будуть
екстравертами, інтуїтивним, мисленнєвим та типом судження. Однак слід
пам‘ятати, що більшість тестів на особистість виявляють, що ніхто не
демонструє чистий тип особистості. Особистісні профілі перекладачів можуть
бути настільки ж різноманітними, як і галузі перекладу, у яких вони працюють.
З точки зору потенційного використання подібних даних, профілі студентівперекладачів в представляють великий інтерес.
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Сognitive poetics: Realm of research schools, and personalia
Cognitive poetics is a developing epistemological movement in literary and
media studies that takes stock of this theoretical shift, and exploits the new
intellectual resources that this paradigm affords to study, understand, and explain
literary texts as well as other forms of esthetic productions [3].
Cognitive poetics draws on cognitive science and applies its insights to literary
reading and the organisation of the literary work. Though the primary focus is in the
literary field, there are many useful outcomes of cognitive poetics for scholars in
linguistics and psychology more generally. Firstly, any account of language must
include a description of the uses of language in its most prestigious form. Secondly, a
properly conducted cognitive poetic exploration of a literary text tends to treat the
work in its entirety, including its cultural significance, setting and context, and this
holistic approach has value in complementing the typical uses of literary sentences or
short excerpts in the hands of cognitive psychologists. Relatedly, a consideration of
literary reading with a due regard for the nuances of (sensible) critical theory o¤ers a
necessary comparator for empirical studies that are conducted in artificial, laboratory
or test conditions.Thirdly, a cognitive poetic account of prestigious texts is
unavoidably diachronic, since almost all canonical literature originates in the great
swathe of the past that is not the near-past contemporary; this allows the issue of
universal and persistent cognitive constraints to be examined. Finally, even setting
aside the cultural value of the literary experience, the detailed application of cognitive
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scientific principles and findings to a diverse range of texts (of any sort) can only be a
valuable proving procedure for cognitivists.
In its European manifestation, cognitive poetics has tended to arise from a
tradition of stylistics, an approach which has applied the insights of the linguistic turn
to literary studies. Adapting this rational use of applied linguistics with a cognitive
turn is a natural development of the tradition, and it also means that cognitive poetics
tends to pay particular attention to textuality and linguistic detail. Close attention to
the language of literature is, scandalously, something that has largely been missing
from literary studies for half a century.
Cognitive poetics has been regarded as interdisciplinary (importing the methods
of one field into another), multidisciplinary (crossing the methodological boundaries
of several fields) and transdisciplinary (adapting the principles of several deferent
disciplines and producing a unique new blend). Often its adaptations can cut across
traditional disciplinary categories so surprisingly that it can appear unprincipled at
first glance. However, revolutionary activities always tend to look rather anarchic
initially, until they become the paradigm. In the longer term, cognitive poetics offers
a reconnection of scholarly exploration and the everyday experiences of natural
readers [2].
The cognitive analysis of literary works and other aesthetic productions has
opened new paths towards the integration of the knowledge that is developing in the
cognitive sciences (including the neurosciences) into our understanding of human
creativity and artistic enjoyment and appreciation. This approach strives to
understand how words, rhythms, melodies, and visual patterns can stir the human
mind and body with such intensity while, at the same time, delivering meaningful
knowledge and ushering in new perceptions. Cognitive poetics is attuned to the
dynamic of research in numerous fields and is, at the same time, challenged by the
emergence of new creative media [3].
It can be tentatively defined as an emerging multidisciplinary paradigm in its
own right in the sense that it draws its inspiration and methods not only from
cognitive linguistics and cognitive psychology, but also from cultural, social, and
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evolutionary psychology, notably the psychology of emotions and the semiotics of
passions. The roots of this movement in literary studies can be found in earlier
approaches that focused on the reader‘s response but its scope and depth has been
much expanded and renewed in the framework of the cognitive revolution. It also
builds on some achievements of the late 20th century semiotics, notably in
narratology, the ―sémiotique des passions‖, and the theory of iconicity. Like all
nascent paradigms, cognitive poetics has its founders, its textbooks, and its
exemplary works. It also has a challenging agenda.
This later move was nevertheless symptomatic of a felt need to foreground the
psychological dimension that an obsession with impersonal structures tended to
overlook. The second half of the 20th century witnessed the emergence of a new
paradigm in psychology: the cognitive sciences, which focused attention on mental
states and processes rather than on externally observable behavior. It soon influenced
some linguists who were longing for a vision of language that would be more
comprehensive than the quest for disembodied syntactic algorithms which then
dominated the field. The last three decades saw the progressive development of
linguistic schools which brought in the purview of their methods of inquiry language
used in context with all the richness of the cultural knowledge it encodes and the
emotive and esthetic potential it carries. The iconicity movement brought to the
foreground the crucial interface between perception and language (e.g., Bybee 1985;
Haiman 1985a, 1985b). Following the landmark books Metaphors We Live By
(Lakoff& Johnson 1980), and Mental Spaces (Fauconnier 1985), three influential
works appeared in the same year (Johnson 1987, Lakoff 1987, and Langacker
1987) [3].
All their efforts seem to focus on the schemas/ mechanisms of deciphering the –
what-makes-up-the-hidden-meaning-of-the-text construct. Looking into the depth of
the following example from the poetry: It doesn‘t look like a finger it looks like a
feather of broken glass [ … ] It doesn‘t look like a finger it looks like a feather with
broken teeth The spaces between the stones are made of stone It doesn‘t look like a
revolver it looks like a convolvulus [ … ] (Hugh Sykes Davies) it can be seen that the
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readers are manipulated due to the attempts to comprehend what ‗it‘ looks like. The
phonological repetitions of f and v (finger/feather, revolver‘/convolvulus) as well as
positive and negative evaluative modality shows the movement from repetitive simile
to general metaphoristic image. Thus, the sentence ‗spaces between the stones are
made of stone‘ become symbolic [1].
In conclusion, cognitive linguistics has contributed to firmly anchor language in
its mental, corporeal, social and environmental contexts. Classical and semiotic
notions such as, for instance, categories, metaphors, iconicity, and style have been
critically assessed and radically redefined in a way that foregrounds their centrality,
and new notions have emerged such as mental space, collocation, prototypes, scripts
and schemas, and text worlds, to name only a few.

References:
1. Cognitive Poetics in Practice. Eds. J. Gavins, G. Steen. London&New York:
Routledge, 2003. 201 p.
2. Stockwell P. The cognitive poetics of literary resonance. University of
Nottingham.
URL: http://www.neurohumanitiestudies.eu/archivio/Cogpo_of_Resonance.pdf
3. Virtual

Symposium:

Cognitive

Poetics.

URL:

https://semioticon.com/virtuals/poetics/index.html

УДК 811.111-26:81’255.4
Вітюк А. О.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРУ
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті описуються відмінності використання мовних засобів чоловіками та
жінками на матеріалі сучасної англійської мови. Автор розглядає різниця між
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мовленням чоловіків і жінок в лінгвістичних аспектах, а саме у вимові,
інтонації, вживанні лексики, синтаксису та манери висловлення, що обумовлені
соціальними чинниками, головна роль серед яких належить ґендеру.
Ключові слова: ґендер, соціальні чинники, лінгвістичні параметри, манера
викладу.
Постановка проблеми. Протягом останніх декількох десятиліть гендерні
та мовні дослідження набули статусу міждисциплінарних академічних галузей.
На ґендерні дослідження найбільший вплив мала «ера фемінізму», яка
розпочалася в кінці 1960-х років, охопивши наукове та громадське життя.
Феміністичний рух мав вплив майже на кожну академічну дисципліну [1].
Дослідження ґендеру є важливим для вивчення мови і першим кроком до
цього є виявлення різниці між чоловіками та жінками. Цілком зрозуміло, що
чоловіки та жінки мають велику кількість відмінностей у багатьох сферах.
Жінки та чоловіки часто демонструють різні переваги та навички у виконанні їх
роботи. Чому обидві статі так відрізняються один від одного? Окрім фізичних
причин, деякі відмінності можуть пояснювати соціальні фактори. Такі як,
наприклад, жінки можуть жити довше, ніж чоловіки через різні ролі, які вони
грають у суспільстві і різні види робіт [3]. Різницю в професійних навичках
можна пояснити різним вихованням.
Актуальність дослідження ґендеру, з одного боку, обумовлюється
недостатнім ступенем вивчення питань втілення ґендеру і потенціалом категорії
ґендеру як засобу відображення соціальних стереотипів – з іншого.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мова відображає, фіксує та
передає соціальні відмінності, тому не слід дивуватися відображенню
ґендерних аспектів у мові, для більшості суспільств чоловіків та жінок
розрізняють різними способами [2, 3, 5, 6, 8].
1. Відмінності у вимові. Фонологічні відмінності у чоловіків та жінок
відзначалися у різних мовах. Здебільшого вимова жінок краща, ніж у чоловіків.
Це добре видно при вивченні іноземної мови. Зазвичай студентки мають кращу
вимову, ніж студенти-хлопці. Це пояснює причину, чому більше дівчат, ніж
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хлопців, обирають вивчення мови як основне заняття. Взагалі, дівчата
демонструють кращі знання мови.
2. Відмінності в інтонації. Жінки часто люблять говорити високим
голосом з фізіологічних причин, але вчені зазнають, що це також пов‘язано з
«полохливістю» та «емоційною нестабільністю» жінок. Окрім високого голосу,
жінки воліють використовувати зворотній акцент. Вчені стверджують, що
жінки зазвичай відповідають на запитання зі зростаючою інтонацією, а не зі
спадаючою. Таким чином вони можуть показати свою лагідність, а інколи ця
інтонація показує відсутність впевненості. Чоловіки ж навпаки люблять
використовувати падаючу інтонацію, щоб показати, що вони цілком впевнені в
тому, що говорять [8].
3. Відмінності у словниковому запасі. Чоловіки та жінки, як правило,
підбирають різні слова, щоб показати свої почуття. Наприклад, коли жінка
злякається, вона може вигукнути: «I am frightened to death!» Якщо ви чуєте, як
говорить це чоловік, то думаєте, що він є боягузливий та жіночий. Відмінності
у словниковому запасі можна продемонструвати у наступних аспектах:
3.1. лексеми кольору. В англійській мові існує спеціальна лексика жіночого
роду, яку чоловіки не можуть, не наважуються або не хочуть використовувати.
Жінки часто використовують для опису такі слова як mauve, magenta,
aquamarine, lavender,

azure, тощо, але більшість чоловіків ними не

користуються;
3.2. прикметники. У повсякденному житті ми можемо помітити, що жінки
люблять вживати багато прикметників, наприклад, adorable, lovely, heavenly,
charming, fantastic, але чоловіки їх рідко використовують. Коли жінка виходить
з ресторану, то скаже: «It‘s a gorgeous meal». Якщо чоловік хоче висловити ту ж
саму ідею, він лише скаже: «It‘s a good meal». Задіяння більше прикметників
для опису речей та їх почуттів може показати, що жінки більш чутливі до
навколишнього середовища і частіше виявляють свої емоції словами, що
робить жіночу мову цікавішою, за чоловічу;
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3.3.прислівники. Відмінності також існують у вживанні прислівників.
Жінки, як правило, використовують такі прислівники, як awfully, pretty, terribly,
vastly, quite, so; чоловіки люблять казати very, utterly, really;
3.4. лайливі слова та образи. Можливо, через те, що жінки ніжні та
слухняні, вони зазвичай уникають лайки та брудних слів. Вони вірять, що
подібні слова не тільки змусять інших почуватися незручно і створюють
враження нецивілізованої людини, але також зруйнують стосунки з іншими
людьми. Жінки завжди приділяють більше уваги витонченості та своїй мові.
Ми рідко чуємо, що жінки використовують такі слова, як damn, f*ck you, hell,
замість цього говорять oh my got, щоб висловити свої почуття. Чоловік може
сказати: «Sh*t! The train is late again!». Часто можна почути подібні способи
висловлення шоку в повсякденному житті. Чоловіки, як правило, вживають
більше лайки. Жінки ж приділяють більше уваги своїм манерам та ввічливості
при використанні мови;
3.5. займенники. Жінки воліють використовувати займенники від першої
особи множини, коли вони щось радять, навіть коли вона радить іншій людині.
Тоді як чоловіки, як правило, вживають займенник першої особи однини, а
коли він щось радить комусь, то використовує займенник другої особи однини.
Наприклад, жінки: «We need to be in hurry»; чоловіки: «You need to be quick».
4.Синтаксис.

Хоча

не

існує

конкретних

правил,

які

регулюють

використання граматики різними статями, все ж існують відмінності, які
вивчаються в сучасних наукових студіях [5; 7].
4.1. Модуляція. Коли жінка розмовляє, вона часто бере до уваги те, що
думають інші. Зазвичай вона залишає рішення відкритим, а не наполягає на
власній ідеї. Часто чуємо, як жінка каже well, you know… I think… I suppose…
maybe I am wrong, but… тощо. Коли потрібна допомога від інших, чоловіки та
жінки по-різному висловлюються. Наприклад, жінки кажуть: «I was wondering if
you can help me», а чоловіки скажуть так: «Рlease give me a hand». З наведеного
прикладу очевидно, що чоловіки, як правило, запитують щось прямо, тоді як
жінки, зазвичай, більш завуальовано висловлюються [8].
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4.2. Питальні речення. Жінки використовують більше питальних речень,
ніж чоловіки. Жінки розглядають питальні речення як стратегію для
продовження хорошої розмови. В порівнянні з чоловіками жінки частіше
користуються питальними реченнями, щоб висловити свою ідею і також вони
люблять використовувати тегові запитання, оскільки це можна надати менш
напружений тон.
5. Правильність граматики. Жінки більше уваги приділяють правильності
синтаксису.

Висловлюючи

свої

думки,

вони

граматично

правильно

структурують речення. Наприклад, we are going to go to the park today; а
чоловіки ж скажуть we are gonna to the park today. Жінки, як правило,
використовують стандартну форму. Цей момент підкреслюється в різниці
вимови.
6. Відмінності у манері. Жінки демонструють стриманість, коли говорять,
а чоловіки схильні перебивати своїх співрозмовників. У розмові, в якій беруть
участь обидві статі, жінки часто виконують роль терплячих слухачів. Вони не
часто перебивають інших, але заохочують інших до розмови. Однак чоловіки
хочуть бути почутими, що штовхає їх використовувати якомога більше
можливостей. Чоловіки не люблять мовчати. Це робить їх більш активнішими,
ніж жінок. Іншими слова, в розмові, що стосується обох статей, жінки схильні
мовчати.
Як відмічають сучасні дослідження, «Жіночий рух кінця 1960-х – початку
1970-х намагався показати, наскільки відмінність жінок від чоловіків багато в
чому залежала від штучних поведінкових стереотипів, які пов‘язані з
гендерною обумовленістю. Оскільки ці стереотипи були штучні, їх можна
звести до мінімуму» [6].
Мова має великий зв‘язок із суспільством, тому якщо зміни відбуваються у
суспільстві, мова теж змінюється. З розвитком продуктивних сил і цивілізації,
суворі правила, які суспільство приписує чоловікам та жінкам міняються.
Багато сфер життя вже належать не лише чоловікам. Жінки не з тих, хто буде
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просто спостерігати. Натомість вони активно починають брати участь у всьому,
що відбувається.
Жінки прагнуть змінити свій соціальний статус і бути рівними з
чоловіками у всіх сферах. У наш час все більше і більше жінок виходять зі своїх
будинків і навіть займають високі посади в урядах. Зі зміною їх соціального
статусу жінки стають більш впевненими в собі і напористіші, ніж раніше. Вони
мають впевненість сказати те, що вони хочуть сказати прямо зараз, вони також
мають

мужність

за

необхідності

перервати

розмову

людей.

Цілком

погоджуємось з думкою, що створення ініціативи в сфері жіночих досліджень
розвиваються з почуття спільності жінок, а також усвідомлення того, що жінки
були виключенні із значної частини суспільного та академічного життя [2; 4].
Мовна поведінка людей пов‘язана не тільки із соціальним статусом, але і з
їх професією, освітою і т. д. У сучасному суспільстві все більше людей
отримують вищу освіту, тому помітно, що чоловіки під час розмови, зокрема
рідко втручаються. Натомість поводяться доволі терпляче, чекають, поки інші
співрозмовники закінчать висловлювання. Окрім того, вони уважно підбирають
лексику відповідно до сфери спілкування.
Висновок. Узагальнюючи лінгвістичні відмінності між мовою чоловіків і
жінок та вплив соціальних чинників на їхнє мовлення, можна дійти висновку,
що гендер як аналітична категорія потребує подальших досліджень у різних
галузях знань. На нашу думку, з розвитком суспільства цих відмінностей буде
менше,

крім

того,

мова,

як

інструмент

спілкування

людини,

буде

покращуватися з кожним днем, але це потребує зусиль як чоловіків, так і жінок.
З більшою участю жінок в соціальному житті, бізнесі, науковій сфері тощо у
майбутньому відбудуться зміни в мові, які зможуть покращити соціальний
статус жінок.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
СУЧАСНОЇ ЛІНГВОКОМПАРАТИВІСТИКИ
Міждисциплінарна взаємодія та інтеграція наукових галузей і напрямків
вимагає

формування

нового

методологічного

апарату

досліджень,

які проводяться на стику цих галузей, що одразу викликає необхідність
вирішення питання лінгвістичного методу та його структури. На думку деяких
науковців,

методологічний

інструментарій

сучасного

мовознавства

є

невпорядкованим і, більше того, в лінгвістиці ―немає чіткого уявлення
про поняття наукового методу, немає повної ясності у питанні про
розмежування методів і пов‘язаних із ним феноменів (принципів, підходів,
прийомів, процедур, операцій‖ [1, с. 31].
Однією з актуальних галузей сучасної лінгвістики є компаративна
лінгвістика, науково-методологічні основи якої було закладено в ХІХ столітті,
коли цей напрям почали розглядати ―як самостійну лінгвістичну дисципліну
з метою реконструкції витоків, історії розвитку, взаємозв‘язків між окремими
мовами на основі порівняльних досліджень (реконструкції)‖ [9, с. 210].
Сучасний компаративний аналіз не дорівнює методам порівняльних
досліджень, які традиційно застосовуються в лінгвістичних розвідках. Сьогодні
―реконструкція походження мов від прамов, мовних універсалій; визначення й
опис типологічних рис мов світу; встановлення еволюційних змін і
закономірностей розвитку споріднених мов шляхом їхнього порівняння
на різних етапах‖ [5, с. 256] потребує залучення підходів, які виходять за суто
лінгвістичні рамки й враховують багатогранність наукового аналізу мовноментальної сфери людини. Саме така зміна наукової парадигми через
застосування

нових

–

когнітивних

–

підходів

зумовила

поєднання

компаративістики й когнітивно орієнтованої лінгвістики [2] та появу й
становлення іншої моделі наукового пізнання в лінгвістиці – когнітивної
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лінгвокомпаративістики, запропонованої А.В. Корольовою [3]. Теоретичні
принципи, методологічні норми та концептуальні критерії аналізу наукового
знання в межах цього напряму знаходяться в процесі становлення й складають
ґрунтовну перспективу подальшої розробки.
Розвиток ідей когнітивної лінгвокомпаративістики забезпечує появу
експериментальних

дослідницьких

процедур,

наприклад,

методику

контенсивно-типологічного аналізу, введену Т.С. Толчеєвою. На думку вченої,
всі лінгвістичні методи варто поділити на дві групи: ―перша група пов‘язана
з безпосереднім описом матеріалу і передбачає застосування методики
контрастивного аналізу та зіставно-типологічного методу‖ [6, с. 183].
Для відповіді на важливе питання когнітивної семантики, загальної теорії
концептуалізації та категоризації – ―як людина сприймає та осмислює
навколишній світ, як досвід її пізнання реалізується в значеннях мовних знаків‖
[6, с. 188] – дослідниця пропонує застосовувати методику контенсивнотипологічного аналізу та проводити такий аналіз у два етапи:
―1) контрастивний аналіз із метою виявлення базових категорій та одиниць
2) зіставно-типологічний аналіз, завданням якого є встановлення спільних
та відмінних характеристик досліджуваних одиниць у змістовому плані‖ [6, с.
188].
Доцільним і продуктивним для виявлення спільних закономірностей і
відмінностей у досліджуваних мовних одиницях убачається залучення
інструментарію

лінгвістичної

реконструкції

–

процедури

порівняльно-

історичного методу. Термін лінгвістична реконструкція в його когнітивному
витлумаченні

інтерпретується

як

―теоретико-методологічна

дескрипція‖,

розуміння якої ―пов‘язане з міждисциплінарним підходом до аналізу мовних і
коцептуальних картин світу як складних архітектурних моделей / матриць
філософського смислу дискурсу‖ [7, с. 27].
М.О. Шутова

до

наукового

інструментарію

когнітивної

лінгвокомпаративістики вводить ―дескрипцію "когнітивно-ономасіологічна
реконструкція" для виконання процедури відновлення архетипно-стереотипної
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схеми образно-оцінної фразеономінації стереотипів уявлень і стереотипів
поведінки носїів англійської і української мов‖ [8, с. 16], яка, на думку авторки,
в сукупності з методиками інших видів реконструкції (класичної лінгвістичної,
культурно-семіотичної та етнографічної) сприяє досягненню когнітивно
коректної інтерпретації досліджуваних одиниць.
Проведені нами дослідження термінологічних одиниць англійської та
української мов [4; 10 та ін.] дозволили запропонувати компаративнокорпусний підхід, у межах якого поєднані принципи та підходи компаративної
та корпусної лінгвістики до аналізу, порівняння, зіставлення й корпусної
верифікації отриманих результатів. Такий підхід забезпечив методологічну базу
для виконання лінгвістичної реконструкції когнітивної терміноструктури
юридичного

терміна у різних

мовах

(англійській та українській) із

застосуванням методів порівняльно-історичної, структурної, когнітивної,
корпусної та зіставної лінгвістики, що заклало підвалини для формування
компаративно-корпусного вивчення термінології через аналіз когнітивних
процесів і структур в їхній мовній реалізації. Лінгвістична реконструкція
процесу

і

механізмів

творення

термінологічних

структур

дозволила

схарактеризувати та узагальнити залежність цих утворень від позамовних
факторів, з‘ясувати вплив внутрішніх мовних та професійних процесів
юридичної сфери на їх розвиток та функціонування.
Таким

чином,

теоретико-методологічна

база

сучасної

лінгвокомпаративістики поєднує методологічні принципи різних галузей
мовознавства. Це створює підґрунтя для формування нових наукових підходів і
концепцій (серед яких – компаративно-корпусне термінознавство), які, в свою
чергу, потребують детального опрацювання й апробації, що складає
перспективу дослідження.
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УДК 811.161.2
Тимкова В.А., к.філол.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАПОЗИЧЕННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕРМІНІВ ЯК ЗАСІБ
ПОПОВНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Однією з важливих проблем сучасної професійної освіти є формування
мовно-професійної компетентності фахівців будь-якого профілю при їх
підготовці у неспеціальних закладах вищої освіти України, а також визначення
ролі термінології в цьому процесі.
Насамперед, по-перше, значно підвищені вимоги до якісної підготовки
фахівців різного профілю у наш час; по-друге, це зумовлене умовами
глобалізації ринкових відносин в Україні, які поставили перед вищою школою
серйозне завдання, щоб усі сфери діяльності українського суспільства були
забезпечені

висококваліфікованими

фахівцями

нової

генерації,

мовно

компетентними у своїй професійній діяльності.
При вивченні мови у неспеціальних закладах вищої освіти

проблема

професійного спрямування навчального процесу не нова. Лінгводидакти,
зокрема Н. Тома зазначає, давно звернули увагу на необхідність наблизити
викладання мови у таких закладах до професійних потреб тих, хто її вивчає
[3, с. 193]. В умовах сьогодення ця проблема із зазначених вище причин значно
активізувалася.
Питання

професійної

мови

й

формування

мовно-професійної

компетентності майбутніх фахівців з економіки та менеджменту можна
розглядати в плані навчання професійної мови й формування мовно140

професійної

компетентності

в

студентів

Вінницького

торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного
університету.
Так, наприклад, викладач під час практичних занять з української мови за
професійним спрямуванням з‘ясовує у студентській аудиторії, якому з відомих
в українській мові термінів слід віддати перевагу: відсоток чи процент,
промисловість чи індустрія, ухвала чи резолюція, кореспондент чи дописувач,
концепція чи світогляд, корпорація чи об‘єднання, дефолт чи невиконання
грошових зобов‘язань, дисконт чи знижка, компенсація чи відшкодування,
трансфер чи переказ тощо. Ми пояснюємо студентам, як їм ставитися до
запозичених термінів в українській мові, чи можна ними зловживати, адже
проблема

нормалізації

української

першочерговим питання про

термінології

співвідношення

насамперед

ставить

в ній національного

та

інтернаціонального. На сучасному етапі винятково актуальним є питання
активного припливу чужомовних термінів в український словник, що не завжди
є виправданим. Необхідно розумно і зважено підходити до розв‘язання цього
питання.
За період 90-х років ХХ століття – початку ХХІ століття українська
термінологічна система збагатилася великою кількістю міжнародних лексем на
позначення різноманітних понять економіки: аутстафінг, демпінг, когенерація,
комерціалізація, траст, санація тощо. До словникового складу української
мови приходять нові поняття, а разом з ними і терміни для їх позначення у
зв‘язку з формуванням нових бізнесових сфер. Це значною мірою спричинило
появу цілої низки нових термінів банківської, ринкової, економічної сфер:
бізнес-план, бізнес-проект, інвестувати, маклер, дилер, лізинг, форекс,
промоутер тощо.
Така робота з термінологією вчить студентів правильно розуміти процес
формування української економічної термінології, свідомо ставитись до
кожного терміна й правильно використовувати його у мовному вжитку, зокрема
при вивченні фахових дисциплін.
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Термінологія відіграє важливу роль у комунікації людей, оскільки вона є
вагомим джерелом отримання інформації в сучасному світі. Окрім того,
термінологія – це та частина лексики, яка надзвичайно динамічна і чутлива до
зовнішнього впливу. Там, де відбувається найбільш тісна взаємодія мов і
культур, зафіксовано максимальну кількість іншомовних запозичень у таких
галузях. Насамперед такою сферою є економіка. Сучасна економічна
термінологія поновлюється, розвивається, вдосконалюється відповідно до
розвитку й удосконалення економічної сфери. У системі економічної
термінології відбуваються різноманітні лексико-семантичні процеси, пов‘язані
із входом до неї значної кількості запозичень (особливо з англійської мови).
Усебічне відображення широкого кола економічних понять підтверджують
термінологічні лексико-семантичні групи. Тому дослідження, присвячені
розв‘язанню таких проблем, пов‘язаних із процесами запозичення та освоєння
лексики чужомовного (особливо англомовного) походження в українській
економічній термінології, є надзвичайно актуальними на сьогодні.
Висновки. Запозичення іншомовних термінів – закономірне явище,
важливий

засіб

поповнення

української

термінології

економіки

та

менеджменту. Воно сприяє збагаченню української термінології та розвитку
мови як такої. Проте існує тенденція надмірного, часом некритичного
поповнення української терміносистеми новими, переважно англомовними
термінами за наявності у мові усталених питомих термінів. Цей процес не
можна пускати на самоплив, бо це може призвести до безпідставної
примітивізації термінів. Потрібний державний робочий орган, який стежив би
за правильним вживанням і тлумаченням термінів у ділових документах,
законодавчих актах і особливо у підручниках, тому що, навчаючись, студент
має засвоїти правильну українську термінологію і мову.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ГОЛОДУ У ТВОРЧОТСІ І.Я. ФРАНКА
Голод – не новий об‘єкт зображення в історії світового письменства,
оскільки йдеться про явище, перманентно повторюване, трагічне в історії
людства. Через твори українських письменників ХІХ – поч. ХХ ст. наскрізно
проходить такий онтологічний екзистенційний феномен, як голод. Гадаємо,
не є надмірно гіперболізованим визнання С. Єфремова: ―Жодного мабуть,
українського, з визначних, письменника немає, який не стявся б у боротьбі з
цим ворогом людським, свого слівця не докинув до старої й вічно нової тії
―проблеми голоду‖. Різниця хіба в тому тільки, як підступає той або сей
письменник до цієї всім однаково близької теми‖ [1, c. 294].
Проблема не завжди зазнавала „олітературнення‖ в картинах голодних
мук і образах страждучих. Нерідко вона звучала факультативно лиш як один
із комплексу мотивів твору, іноді видається навіть периферійною серед
порушених і художньо осмислених проблем. Літератори часто моделювали
ситуативні позиції молодих людей, зокрема, студентів, нестачі українських
робітників, кріпаків, заробітчан-мандрівників тощо.
143

Здебільшого письменники відтворили голодне нещастя людей як
наслідок посухи, неврожаю, соціального чи воєнного лихоліття. Більшість з
них, як-от Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Михайло Коцюбинський,
Панас Мирний, Володимир Винниченко та ін. зобразили голодування й
нестачі простолюду як опозиційну дихотомію: „багата природа, родюча
земля України‖ – „поневіряння людей у чорноземному краї‖. У прозових
писаннях також йдеться про соціальне аутсайдерство українців на „нашій,
не своїй землі‖, про впослідженість простолюду.
Молодий іще Іван Франко розбудував натуралістичний дискурс голоду
галицького селянства оповіданням „Місія‖ – (1887). Автор зобразив голодні
муки героїв через призму спогадів патера Шимка: „брати його почали
пухнути з голоду, тіло їх зробилося синє‖ [2, c. 271]. Батько ж частував дітей
ременем за те, що вони „збираючи зернята поквапно, мов злодії, одно перед
одним пхали їх у роти і хрупали‖ [2, c. 271]. Письменник художньо дослідив
проблему сили і слабості людини, випробувавши персонажів голодом. За
Франком, уроджена й розвинута церквою селянська духовність не перемогла
тваринне начало в людині. Так, автор відтворив страшну картину
канібалізму: батько зарізав старшого сина, що захворів. Його тіло – святкова
різдвяна вечеря (подвійний гріх).
Письменник досліджував міру людяності в людині та її втрати в
екстремумі буття людини, коли мисляча істота виявилася слабшою за голод.
Він змушує людину позбавляти сина життя заради життя власного та решти
дітей.
В оповіданні чимало виразно натуралістичних деталей, що загострено
відтворили деморалізацію жертв голоду мовою вчинків:

„огидна страва

відразу немов затроїла останки всякого спокою, всякої надії в серцях батька і
матері. Діти пажерливо обглодували кісточки свого нещасного брата, не
знаючи, що, може, за кілька день на них прийде черга. І справді черга
прийшла: м‘ясо минулося, і ... батько зарізав другого синка, зовсім ще
здорового. По тім страшнім учинку він знов сидів на лаві під вікном, темний,
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мов ніч, а мати поралася коло печі, варячи в горшку м‘ясо і голосячи над
ним, як над покійником‖ [2, c. 272]. Подаючи цей епізод, Франко окремою
приміткою застеріг „Історичне‖, а у відповідь на звинувачення критики з
народовського табору Григорія Цеглинського в „обридливому натуралізмі‖
ще раз наголосив, що ті „неприродні образки – іменно не витвір моєї
фантазії, а взяті мною живцем, майже дослівно, чи то з усних оповідань
очевидців ..., або з друкованих пам‘ятників‖ [2, c. 493].
Про „голоднечу‖ 30-х рр. ХІХ ст. і численні сумні оповідання з цих часів
І. Франко згадав і у статті „Дещо про картоплю‖ з циклу „Знадоби до
вивчення мови і етнографії українського народу‖ (1882).
Єдність і суперечності в людині знайшли глибинне філософське
осмислення в художній формі: письменник ампліфікував присудки на
позначення дій та стану героїв (мати – варить м‘ясо та голосить над ним, як
покійником; батько – зарізав, потім шкодував про заподіяне). Фольклорне
порівняння „мов ніч‖ слугує індикатором психологічного стану персонажа.
Натуралістичне змалювання тамування голоду дітьми підкреслило
трагізм і складність вибору батька. Епітет „огидна‖ наголошує на
небажаності такої їжі, споживання її – остаточна втрата людиною духовного.
Питома вага образного слова у натуралістично-реалістичній прозі Франка
значна. Тема голоду у літератора базується на ґрунті натуралізму. Для прози
характерне відтворення реалій побуту, увага до реакцій людей, насамперед
до їхнього внутрішнього, душевного світу, до ―роботи‖ психіки.
Художній темарій літератури ХІХ – поч. ХХ ст. є досить розмаїтим, а
письменницькі прочитання феномену голоду непоодинокими. Франко
здійсниd осягнення феномена людини в усій складності духовного й
біологічного, індивідуального й загальнолюдського, свідомого й під- і
позасвідомого. Його традиції стали основою творчої практики наступного
літературного покоління – письменників 20-х років у царині моделювання
голоду 1921 р.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИСКУРСОЗНАВСТВА,
КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ

Ковалевська Т.І., к.філол.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
THE LEGACY OF P. GRICE:CONVERSATIONAL IMPLICATURES
Herbert Paul Grice emphasized the distinction between what words mean, what
the speaker literally says when using them, and what the speaker means or intends to
communicate by using those words, which often goes considerably beyond what is
said. I ask you to lunch and you reply, ―I have a one o‘clock class I‘m not prepared
for.‖ You have conveyed to me that you will not be coming to lunch, although you
haven‘t literally said so. You intend for me to figure out that by indicating a reason
for not coming to lunch (the need to prepare your class) you intend to convey that
you are not coming to lunch for that reason. The study of such conversational
implicatures is the core of Grice‘s influential theory.
Grice‘s so-called theory of conversation starts with a sharp distinction between
what someone says and what someone ‗implicates‘ by uttering a sentence. What
someone says is determined by the conventional meaning of the sentence uttered and
contextual processes of disambiguation and reference fixing; what she implicates is
associated with the existence to some rational principles and maxims governing
conversation. What is said has been widely identified with the literal content of the
utterance; what is implicated, the implicature, with the non-literal, what it is
(intentionally) communicated, but not said, by the speaker [1]. Consider his initial
example:
A and B are talking about a mutual friend, C, who is now working in a bank. A
asks B how C is getting on in his job, and B replies: Oh quite well, I think; he likes
his colleagues, and he hasn't been to prison yet. (Grice 1967a/1989, 24.)
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What did B say by uttering ―he hasn't been to prison yet‖? Roughly, all he
literally said of C was that he hasn't been to prison up to the time of utterance. This is
what the conventional sentence meaning plus contextual processes of disambiguation,
precisification of vague expressions and reference fixing provide.
But, normally, B would have implicated more than this: that C is the sort of
person likely to yield to the temptation provided by his occupation. According to
Grice, the ‗calculation‘ of conversational implicatures is grounded on common
knowledge of what the speaker has said (or better, the fact that he has said it), the
linguistic and extra linguistic context of the utterance, general background
information, and the consideration of what Grice dubs the ‗Cooperative Principle
(CP)‘:
Make your conversational contribution such as is required, at the stage at which
it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are
engaged [3].
According to Grice, the CP is implemented, in the plans of speakers and
understanding of hearers, by following ‗maxims:‘


Quantity

Make your contribution as informative as is required (for the current purposes of
the exchange).
Do not make your contribution more informative than is required.


Quality

(Supermaxim): Try to make your contribution one that is true.
(Submaxims): Do not say what you believe to be false.
Do not say that for which you lack adequate evidence.


Relation

Be relevant.


Manner

(Supermaxim): Be perspicuous.
(Submaxims): Avoid obscurity of expression.
Avoid ambiguity.
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Be brief (avoid unnecessary prolixity).
Be orderly.
Frame whatever you say in the form most suitable for any reply that would be
regarded as appropriate; or, facilitate in your form of expression the appropriate reply
[1].
Grice sees the principles governing conversation as derived from general
principles governing human rational cooperative action. There has been much
discussion about the CP and the maxims. Are all of them necessary? Do we need
more? Are they normative or descriptive? What's their exact role in the theory of
implicatures: Are they principles that speakers and hearers are assumed to observe in
rational communication, or simply theorist's tools for rational reconstruction? Does
the CP require from speaker and hearer further cooperation towards a common goal
beyond that of understanding and being understood? What is clear is that Grice
attributes to these principles an essential role for the definition and the interpretation
of conversational implicatures.
Conversational implicatures have the following characteristics:
They are cancelable.
They are non-detachable.
They are calculable [3].
This last property is what Grice considers crucial for distinguishing between
conversational and conventional implicatures. Conventional implicatures are
generated by the meaning of certain particles like ‗but‘ or ‗therefore.‘ Consider the
difference between (1) and (2):
1.

He is an Englishman, therefore he is brave.

2.

He is an Englishman, and he is brave.

3.

His being brave follows from his being English.

According to Grice, a speaker has said the same with (1) as with (2). The
difference is that with (1) he implicates (3). This is a conventional implicature. It is
the conventional meaning of ‗therefore,‘ and not maxims of cooperation, that carry us
beyond what is said.
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Grice‘s concept of conventional implicatures (which has antecedents in Frege;
see Bach 1999b) is the most controversial part of his theory of conversation for many
followers, for several reasons. According to some, its application to particular
examples runs against common intuitions. By using the word ‗therefore‘ is the
speaker not saying that there is some causal connection between being brave and
being English? Isn‘t he saying and both merely implying that one's being brave
follows from one‘s being English. Moreover, the category of conventional
implicatures blurs the distinction between what is said, usually conceived as
determined by the semantic conventions of language, and what is implicated, usually
thought of as a matter of inference as to a speaker's intentions in saying what he or
she does. Conventional sentence meaning contributes crucially to what is said, which
is considered essentially different from implicatures; but now we have the result that
some elements of conventional meaning do not contribute to what is said but to
implicatures (albeit conventional) [2]. Finally, it places the study of the conventional
meaning of some expressions within the realm of pragmatics (study of implicatures),
rather than semantics, usually conceived as the home of conventional meaning.
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СТРУКТУРНА СПЕЦИФІКА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ
ТЕРМІНІВ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті окреслені теоретичні підходи до визначення поняття «науковотехнічний

дискурс»

тавикладено

результати

вивчення

структурно-

семантичних особливостей багатокомпонентних термінів, Автор доводить
тезу щодо вирішальної ролі екстралінгвальних чинників у функціонуванні
аналізованих

спеціалізованих

лексичних

одиниць

і

втрати

ними

термінологічного статусу через перехід до лексики широкого вжитку.
Ключові слова: багатокомпонентний термін, науково-технічний дискурс,
термін, терміносполучення, структурний аналіз.
Постановка проблеми. Стаття присвячена дослідженню особливостей
перекладу багатокомпонентних термінів в науково-технічних текстах, з огляду
на те, що саме цей вид перекладу передбачає глибокі знання перекладачем
спеціальної термінології та вміння орієнтуватися до стрімких змін у різних
галузях сучасної науки та техніки.
Недостатня наукова систематизація багатокомпонентних термінів науковотехнічної і наукової спрямованості, подальша їх класифікація та встановлення
специфіки і способів перекладу обумовлюють актуальність даної роботи. Мета
статті полягає у висвітленні результатів дослідження структурних особливостей
багатокомпонентних термінів у науково-технічному дискурсі шляхом вивчення
їх складута доведення робочої гіпотези щодо ролі екстралінгвальних (зокрема
соціальних) чинників щодо розширення функціональної сфери термінів певних
семантичних груп шляхом входження їх у широкий вжиток завдяки посиленню
інтересу з боку різних верств населення до галузі чи сфери їхнього
використання.

151

Виклад основного матеріалу дослідження. Вихідним для даного
дослідження дискурсу є його визначення як складного комунікативного явища
у поєднанні прагматичних, соціокультурних, психологічних факторів, яке
розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент комунікації та
когнітивної діяльності. Н.Д. Арутюнова визначає дискурс як « … зв‘язний текст
у сукупності з екстралінгвістичним – прагматичними, соціокультурними та
іншими факторами; текст, узятий у подієвому аспекті. Дискурс – це мовлення
―занурене у життя‖» [1, с. 136-137].
В межах сучасних підходів до дослідження дискурсу, як цілісної
комунікативної

діяльності,

важливими

дискурсивними

ознаками

вважаютьнаявність учасників комунікативної взаємодії; інституційність /
персональність; діалогічність; інтеракція; змістовність; лінгвістична (зв‘язний
текст) та екстралінгвістична структура (мета, настанови, уявлення про світ,
переконання); комунікативна спрямованість[5]. Аналіз фактичного матеріалу
доводить притаманність зазначених ознак науково-технічному і науковопопулярному дискурсу.
В.І. Карасик виокремлює два основні типи дискурсу: персональний
(особистісно-зорієнтований)

та

інституційний

(статусно-орієнтований),

зазначаючи, що у особистісно-орієнтованомудискурсі учасники спілкування
добре знають один одного, а в статусно орієнтованому – відбувається взаємодія
представників соціальних груп або інститутів, які реалізують свої статуснорольові можливості [4]. Ми вважаємо науково-технічний і науково-популярний
дискурс різновидами інституційного (статусно-орієнтованого) комунікативного
спілкування.
У дослідженні розрізняємо технічний, науково-технічний, науковопопулярний дискурс. Технічний дискурс представлений текстами прикладного
характеру, необхідних для фахівців, хто буде використовувати технічні
рішення, втілених у приладах, станках, механізмах, пристроях в процесі їх
монтажу,

експлуатації

чи

обслуговування.

Зокрема

тексти

технічної

документації розраховані на споживача продукції фірми чи заводу, і на відміну
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від підручника чи енциклопедії, каталог або специфікація передбачають
користувача, якому непотрібні загальні пояснення, але необхідні і цікаві
різноманітні тонкощі та подробиці, адже він добре обізнаний зі спеціальною
термінологією.
Основною прагматичною рисою наукового дискурсу є точний і чіткий
виклад матеріалу за майже повної відсутності виражальних елементів, які
надають мовленню емоційної насиченості, з основною увагою до контенту, а не
емоційно-чуттєвій сторони висловлення. Очевидно, що емоційно забарвлені
мовні елементи не відіграють вирішальної ролі у науковій літературі, однак
аналіз функціонально-семантичних особливостей багатокомпонентних термінів
у науково-популярному та науково-технічному дискурсі доводить досить
високий ступінь експресивності спеціалізованої лексики в окремих текстах.
Тим не менш, варто наголосити, що наскільки б широко небула представлена
емоційна функція у рамках наукового чи науково-популярного висловлювання,
вона завжди підпорядкована основній його меті реалізації інформаційної
функції, оскільки емоційна функція є вторинною і лише допомагає більш
переконливо викласти певні факти чи довести аргументи.
Науковці зазначають, що мовними засобами створення експресивного,
емоційного характеру наукового мовлення виступають:
1) форми найвищого ступеня;
2) емоційно-експресивні іменники, прикметники та дієслова;
3) вставні слова, прийменники, підсилювальні та обмежувальні частки;
4) емфатичні елементи;
5) більш чи менш нейтральні за забарвленням фразеологічні сполучення
технічного характеру;
6) питання, що привертають увагу читача, на які автор дає відповідь у
подальшому тексті [3, с. 5-7].
Матеріалом

для

дослідження

структурних

особливостей

багатокомпонентної термінології науково-технічного характеру послугувала
стаття «SpaceX: Crew Dragon is returning to Earth – here‘s when to hold your
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breath» [8], з якої було обрано 44 багатокомпонентних термінів методом
суцільної вибірки, які наведені нижче в таблиці.
Терміни з 2
компонентами
theundockingproced
ure;
lift off;
The historic launch;
Mission control;
The vehicle‘s
capability;
fatal g-forces;
Earth orbit;
The speed of sound;
plasma layer;
Conductive wire;
To reach the
spacecraft; on-board
crew;
The Apollo
missions; Mars
Pathfinder;
Risky stage;
a gentle splashdown;
reusable rockets;
operational certification;
in-space research;

Терміни з 3
компонентами
Internationa
lSpace Station;
Crew Dragon
spacecraft;
a commercial
spacecompany;
commercial
spaceflights;
finding the right
angle;
the friction of the
airdrag;
enter the upper
atmosphere;
Reentry danger
points;
Crew Dragon‘s
return; the parachuteassisted landing;
Space exploration
support;
Crew Dragon

Терміни з більш ніжз 3ма компонентами
Commencing regular ISS
missions;
Catastrophically skip off
the atmosphere;
Strong shock wave forms;
Huge reentry engineering
challenge;
PICA-X material heat
shield; failed 2018 Soyuz
rocket launch;
Lowering the cost of
space exploration;
Enabling privates pace
exploration;
Commercial aero space
company Axiom Space;
The world‘s first
commercial spacestation;
zero-gravity atmospheric
flights;
orbital flights with a
spacewalk option

splashdown

Space Adventures.
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Результатами структурного дослідження, в ході якого було проаналізовано
44 багатокомпонентних термінів з яких, свідчать про можливість виокремити
3основні групи за кількістю компонентів у термінах: група багатокомпонентних
термінів, які складаються з 2 компонентів є найбільш репрезентативною в
англійській мові та становить 45% (20 термінів) від загальної кількості вибірки,
тоді як інші дві групи виявились однаково наповненими і становлять по 27%
(по 12 термінів) кожна. Результати більш репрезентативного дослідження
аналізованих багатокомпонентних термінів у науково-технічному та науковопопулярному дискурсі свідчать про наявність похибки у 5-7% щодо
приналежності до різних структурних типів. Вадливим є також типологізація
багатокомпонентної термінологічної лексики за моделями утворення, що
дозволяє встановити певні відповідності щодо притаманних різним мовах
шляхів категоризації наукових уявлень в різних галузях науки і техніки.
Перспективним, на наш погляд, є застосування когнітивного підходу до
вивчення текстів різних жанрів, адже «… наукова проблематика когнітивної
лінгвістики пов‘язана з комплексним аналізом тексту чи дискурсу в рамках
новітніх підходів з проекцією на семантичний, прагматичний, концептуальний
та комунікативний аспекти» [7, c. 93]. Саме такий підхід уможливлює
комплексне вивчення особливостей термінологічної лексики, яка швидко
асимілюється широким загалом і відповідно втрачає термінологічні ознакдля
забезпечення комунікації щодо особливої проблематики, цікавої та важливої
для представників різних верств населення.
Висновки.

Переклад

багатокомпонентних

термінів

в

наукових

і

публіцистичних текстах потребує бездоганних знань вузьких спеціальностей
науки, а також багатогранного сприйняття мовного образу світу.
Аналітичний огляд теоретичних джерел, присвячених дослідженню
науково-технічного

та

науково-популярного

дискурсу

як

виду

інституціонального та різновиду наукового, аналіз фактичного матеріалу
доводять наявність у текстах науково-технічного характеру притаманної для
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них низки комунікативно-функціональних особливостей, зокрема ясність,
строгість, лаконічність і чіткість викладу, та наявність маркерів категорії
вторинності,кожен з яких представлений певними структурними типами.
Отримані

результати

аналізу

структурних

особливостей

багатокомпонентних термінівдають підстави вважати за доцільнеподальше
дослідження даної категорії термінів з метою визначення їхніх семантичних,
прагматичних, концептуальних та комунікативнихособливостей.
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Лобода В.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ВОКАБУЛЯРУ В АНГЛОМОВНОМУ
ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ
З появою Інтернету як комунікативного каналу передачі даних, який
згодом стає засобом масової комунікації, виникає принципово нова форма
спілкування і формується особливий вид дискурсу – Інтернет-дискурс.
Спілкування в Інтернеті стало об‘єктивною лінгвістичною реальністю, оскільки
є найпоширенішою формою віртуального спілкування у світі, за допомогою
якої можна відкинути канонічні засади жанру, його шаблони, правила,
правопис,

тому

дослідження

особливостей

вокабуляру

у

віртуальній

комунікації набуло важливості з точки зору перспектив розвитку мови й
мовлення.
Якщо раніше Інтернет сприймався як найвизначніший технічний винахід,
який кардинально змінив життя людства, то сьогодні можливості Інтернету в
більшості розглядаються з точки зору соціальних перспектив. У цьому
контексті роль мови в Інтернеті виходить на центральне місце. Подібне
ставлення до Інтернету з'явилося з середини 1990-х років. Д. Крістал, відомий
британський лінгвіст, зауважив, що якщо появу Інтернету можна назвати
революцією, то це, безперечно, лінгвістична революція [3, c.24].
Під поняттям «Інтернет-дискурс» розуміють спілкування в Глобальній
мережі та відносять його до різновиду мережевого дискурсу. В сучасній
лінгвістиці Інтернет-дискурс як особливий тип дискурсу тлумачиться порізному. Здебільшого він розуміється як: 1) процес створення текстів у
сукупності

з

прагмалінгвістичними,

соціокультурними,

психологічними
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факторами; цілеспрямована соціальна дія, що включає взаємодію людей та
механізми їх свідомості – когнітивні процеси [2, с. 186]; 2) складна текстова
система, зумовлена екстралінгвістичними соціокультурними факторами і
специфічною ситуацією вступу в мовленнєвий контакт за допомогою
електронних приладів як користувачів один з одним в мережі Інтернет, так і
користувачів з дискурсивним Інтернет-простором [1, с. 15].
Інтернет-дискурсу як виду комунікації притаманні риси, що вирізняють
його з поміж інших видів дискурсу. До таких

ознак, слідом за Я. Вжещ,

відносимо: 1) електронний сигнал як канал спілкування; 2) віртуальність; 3)
віддаленість в просторі та часі; 4) опосередкованість технічними засобами; 5)
передачу емоцій, почуттів за допомогою «смайликів»; 6) комбінацію різних
типів дискурсу; 7) специфічну етику [1, c.16].
В межах Інтернет-дискурсу динамічного розвитку набуває феномен
глобальної електронної англійської мови, що отримала назву Weblish (web +
English). Цей вид сучасної Інтернет-комунікації, що представлений лексичними
одиницями

сленгу,

характеризується

наступними

лінгвістичними

особливостями:
 недотриманням правил правопису та граматики, застосування великих
літер, порушення правил пунктуації, використанням абревіацій, акронімів та
емотиконів;
 постійним поповненням новими виразами, які створюються Інтернеткористувачами, що свідчить про незалежність розвитку лексики Weblish від
системи загальної лінгвістики.
Науковці виділяють чотири основні лексичні групи в Інтернет-дискурсі
[1, c. 17]:
1) загальновживані технічні терміни: http, Java, JPEG, XML, etc .;
2) лексеми, відомі широкій аудиторії інтернет-користувачів: home page,
posting, blog, avatar, etc .;
3) лексеми, що існують в середовищі користувачів певних блогів: Gopher,
mouse potato, punk, etc .;
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4) лексеми, що вживаються більшістю людей, які знаходяться в курсі
розвитку інформаційних технологій: website, surfing, delete, download, etc.
Один з поширених методів створення Інтернет-лексем є поєднання двох
окремих слів в одне складне слово. Деякі слова-елементи повторюються і
використовуються неодноразово. Наприклад, слово «mouse» можна зустріти в
таких формах складних лексем як «mouseclick», «mousepad», «mouseover» та
інші.
Крім того в Інтернет-комунікації поширеною є сленгова лексика: room –
усі присутні у чаті; kookie – cool (кльовий), google – to google (шукати щось в
Інтернеті); to cam chat – to chat online with camera (спілкуватись онлайн за
допомогою веб-камери) [4].
Найбільш яскравою і характерною особливістю мови Інтернету є широке
використання

різноманітних

скорочень.

Інтернет-спільнота

неминуче

переходить на скорочення мови спілкування з тієї основної причини, що потік
інформації настільки швидкий, що реагувати на нього за допомогою масивних
синтаксичних конструкцій з правильно побудованими фразами й підібраними
словами є недоречним марнотратством.
Серед

скорочень

розрізняють

акроніми

та

абревіатури.

Важливо

зауважити, що кожен акронім є абревіатурою, але не кожна абревіатура може
бути акронімом. Абревіатура – це коротка форма слова або фрази, акронім –
абревіатура, що складається з перших літер кожного слова в назві та
вимовляється як слово [4]. Наприклад: FYI – for your information (інформація
для вас), FAQ – frequently asked questions (часті питання), ATM – аt the moment
(в дану хвилину, зараз).
Лексична одиниця ASAP є похідною від As Soon As Possible, з
семантичним значенням «якомога швидше». Це скорочення почало широко
вживатися спочатку як ініціальна абревіатура і писалося великими літерами.
Однак зараз, внаслідок його постійного використання вже за межами
віртуальної комунікації, воно пишеться як звичайне слово

«asap» і

вимовляється за правилами читання англійських слів [4].
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Досить часто зустрічається алфавітно-числова абревіація, тобто поєднання
букв та цифр: BE4 – before (перед), 4GET – forget (забудь), F2F – face to face
(тет-а-тет). В даному випадку цифри своїм звучанням замінюють співзвучні їм
слова. Окремі слова можуть бути скорочені до двох або трьох букв: PLS –
please (будь ласка), THX or TX – thanks (дякую), PPL – people (люди) [4].
Варто зазначити, що функції скорочень не обмежуються лише словами і
короткими фразами, вони можуть позначати речення: CID – Consider it done
(вважайте це виконаним), CIO – Check it out (перевірте), GTG – Got to go (маю
йти), WDYS – What did you say? (Що ви сказали?), HAND – Have a nice day!
(Гарного дня!).
Отже, незважаючи на удаване спрощення нормативної літературної мови,
вокабуляр англійської мови, безумовно, збагачується завдяки функціонуванню
Інтернет-комунікації, поява якої продиктована сучасними технологіями та
темпом життя. Підсистема Інтернет-лексики знаходиться в постійному
розвитку,

виділяється

власними

мовними

ознаками,

розширює

межі

використання, формуючи новий стиль Інтернет-спілкування, що впливає на
мовленнєву поведінку всього суспільства в цілому. Стрімкі зміни в сфері
комп'ютерних технологій та швидкість, з якою відбувається зміна мови в
Інтернеті, дозволяє зробити висновок, що описані в даному дослідженні
особливості Інтернет-дискурсу та його вокабуляру не є остаточними.
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INTERTEXTUALITY AS A CONCEPT AND A SKILL IN
TRANSLATION
The term intertextuality is so broad that some scholars predict the danger: any
researcher may bestow it with any meaning s/he fancies and this meaning will be
correct [2, p. 13]. According to the William Irving, most critics regard intertextuality
as a stylish way to speak about allusions and infl uences. Yet originally this term used
to explain the very ontology of literature rather than allusions as a literary
phenomenon. On the one hand, intertextuality is a method of reading one text through
the other, on the other hand, it is a recognition and belief that all texts exist in a
network of relations [1].
For Ferdinand de Saussure the relational nature of the word emerges from a
vision of language seen as a generalized and abstract system which includes the
spoken word and that which is spoken about.
For Mikhail Bakhtin the relation originates from the existence of the word
within specific social registers, and specific moments of utterance and reception.
Since neither Saussure nor Bakhtin actually employs the term, most people credit
Julia Kristeva as being the inventor of the term ―intertextuality.‖ Kristeva has been
influenced by both Saussurean and Bakhtinian models and attempts to combine their
major theories [2, p. 12].
For Ferdinand de Saussure the relational nature of the word emerges from a
vision of language seen as a generalized and abstract system which includes the
spoken word and that which is spoken about.
For Mikhail Bakhtin the relation originates from the existence of the word
within specific social registers, and specific moments of utterance and reception.
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Since neither Saussure nor Bakhtin actually employs the term, most people credit
Julia Kristeva as being the inventor of the term ―intertextuality.‖ Kristeva has been
influenced by both Saussurean and Bakhtinian models and attempts to combine their
major theories.
In the 1960s, literary critic Julia Kristeva posed the idea that intertextual
relationships could be found throughout many forms of literature – different texts
exist through their relation to prior literary texts – feeding into the idea that no text
is truly or uniquely original. The notion of intertextuality posits that everything has
some form of influence or borrowing from literary works of the past [2, p.11].
Intertextuality is so widely employed as a method of analyzing explicit
references to other texts that it seems to have lost all connections with deconstruction
that gave rise to it. Since each sign keeps traces of other signs, each discourse – traces
of other discourses, each text – traces of other texts, all text are virtually intertexts.
Some intertexts are explicit while others are so implicit that even the author himself
may be unaware of them.
The ability of the texts to signify derives from and is defined by their relations to
the whole corpus of pre-existing literature. Texts therefore cannot be straightforward,
self-contained vehicles of their authors‘ intended meanings, but must be read through
and within a complex cultural matrix. These are truths universally acknowledged, and
the cluster of ideas that they represent is conveniently termed intertextuality.
Intertextual relations can, of course, be relatively simple or complex; authors can use
them knowingly or unawares, actively or inertly [3].
In the philosophical sense the phenomenon of intertextuality entails: 1) the
ability of any text to generate senses through the presence or copresence of other
texts in it; 2) the shift of the authoritative right on true understanding of the text from
the author to the reader; 3) the recognition of inner instability of the text and
correspondingly, the possibility of multiple interpretations.
Intertextuality has a structure of the prototype with the hard core (typical
features of the genre, which the reader easily identified) and blurred edges of the
periphery where some features are shared by different genres or text-types. Each
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translation has double intertextuality: the original has intertextual links with texts of
the source language (SL) and translation establishes intertextual links with the texts
of the target language (TL). The translator should give preference to textual
connections of the TL to meet the target reader‘s (TR‘s) expectations. In general, the
translator is the mediator of intertextuality of the source text (ST) and the target text
(TT), thus translation can be referred to as mediated intertextuality [2, p. 11].
Sometimes the translator makes the language of the original to show through the
translated text and create intertextual hybrids. If such translations are repeated, they
can result in lingual changes and introduce new textual traditions into the TL, ―to
enlarge the set of its cognitive repertoire.
The phenomenon of translation is also viewed correspondingly: defiened
topologically a culture is a sequence of translations and transformations of constants
[1]. G. Steiner substitutes the term intertextualityby his coinage interanimation: the
new beginning draws on precedent or canonical models so as to reduce the menacing
emptiness which surrounds novelty. This interanimation has exerted influence on a
substantial portion of Western literature, plastic art and philosophy and can vary from
the obvious repletion to implicit allusion and change almost beyond recognition.
Translation studies paradigm of intertextuality has been elaborated to cover 1) textual
translation – translation of the whole text into the whole text; 2) metatextual
translation – translation of the whole text into the culture: commentaries, reviews,
ads; 3) intertextual translation – the author translates into his text somebody else‘s
word or the whole complex of them; 4) extratextual translation–splits the text into
codes rendered by other than verbal means (screen production) [2].
Language acquisition is normally discussed in terms of acquiring various
linguistic competences, which comprise the basic set of two productive (speaking and
writing) and two receptive (reading and listening) skills. However, a fuller
understanding of a foreign language text, spoken or written, is achieved only through
a wider range of competences, including intertextual competence [1].
Intertextual competence is defined as the ability to spot and recognize
intertextual elements in a given text to decode their pragmatic and contextual
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meaning. Identifying the source is optional. It presents difficulties for learners and
hinders the development of their receptive skills. Cultural awareness can be
developed, but in order to do that educators must be guided with a clear road-map of
the existing knowledge gap.
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ETHNOCENTRISM AND STEREOTYPING
Cultural diversity and intercultural contact have become facts of modern life,
and understanding intercultural interactions have become a part of everyday life.
Functioning in this new world means that you understand the theories, principles and
dynamics

of

intercultural

communication.

Intercultural

(multicultural)

communication is the circumstance in which people from diverse cultural
backgrounds interact with each other.
Emphasizing the cultural differences among the people of the world invites the
desire for understanding those differences. Increasing this understanding, in turn,
revitalizes the interactions between people. This renewal of our disposition to being
social may be that unifying element that we like to refer to as 'human nature'.
Differences in language, food, dress, and attitudes toward time, work habits,
social behavior, and the like can cause many of our intercultural contacts to be
frustrating or even unsuccessful. As Milton Bennett notices, "Intercultural sensitivity
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is not natural. It is not part of our primate past, nor has it characterized most of
human history. Cross-cultural contact usually has been accompanied by bloodshed,
oppression, or genocide" [1, p. 21].
One of many important obstacles on the way to effective intercultural
communication is the problem of ethnocentrism. "Ethnocentrism" is a commonly
used word in circles where ethnicity, inter-ethnic relations, and similar social issues
are of concern. Ethnocentrism is the tendency to believe that one's ethnic or cultural
group is centrally important, and that all other groups are measured in relation to
one's own. The term ‗ethnocentrism‘ combines the Greek word ‗ethnos‘ with the
word ‗center‘ and its literal translation is that a particular ‗ethnos‘ is in the center.
Boris Bizumic (The Australian National University) notices that the concept has
existed since at least the 1870s, and it was probably Ludwig Gumplowicz who coined
the concept and used it in his books and papers written in German and Polish.
William G. Sumner later adopted and popularized the concept. Given the Sumner did
not reference Gumplowicz‘s work on ethnocentrism, later researchers have
incorrectly credited Sumner with inventing the concept in 1906 [2, p. 168].
Gumplowicz saw ethnocentrism as a similar concept to geocentrism and
anthropocentrism, but with a focus on one‘s own ethnic group or people. As B.
Bizumic continues, Gumplowicz viewed it as a belief that one‘s own ethnic group is
more important, superior, and better than any other group [2, p. 168].
Sumner defined ethnocentrism as the view of things in which one´s group is the
center of everything, and others are scaled and rated with reference to it. Each group
nourishes its own pride and vanity, boasts itself superior, exalts its own divinities and
looks with contempt on outsiders. Ethnocentrism can be understood as the disposition
to read the rest of the world, those of different cultural traditions, from inside the
conceptual scheme of one's own ethnocultural group. The ethnocentric attitude
assumes that one's own ethnic worldview is the only one from which other customs,
practices, and habits can be understood and judged. So the notion of ethnocentrism is
conceived as a profound failure to understand other conceptual schemes, and, by
extension, practices, habits, expressions, and articulations of others on their own
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terms. Standing inside our own conceptual schemes, we are blinded even to the
possibilities of other ways of thinking, seeing, understanding, and interpreting the
world, of being and belonging—in short, other ways of worldmaking.
Ethnocentrism leads to misunderstanding others. We falsely distort what is
meaningful and functional to other peoples through our own tinted glasses. We see
their ways in terms of our life experience, not their context. We do not understand
that their ways have their own meanings and functions in life, just as our ways have
for us.
Ethnocentrism is also evident in international relations, creating conflicts and
inhibiting resolution of conflicts. There are extreme forms of ethnocentrism that pose
serious social problems, of course, such as racism, colonialism, and ethnic cleansing.
These views are generally condemned by the world community, but we regularly see
such cases in the news.
As to prejudices, they include both positive and negative ones on at least three
levels: prejudices about their own culture, about the other, about what one thinks the
other thinks of one‘s own culture. These three levels of ‗images‘ determine any
communication with and perception of the other within and between cultures, and
must necessarily be taken into consideration when reflecting upon the constituents of
the professional translator‘s cultural competence.
Stereotypes differ from both ethnocentrism and prejudice. There is a variety of
definitions of the term stereotype that generally agree about its basic nature but differ
in certain additional aspects. There seems to be common agreement that stereotypes
are beliefs about the characteristics of an outgroup or its members. According to
Shuli Zhang and Dongyuan Deng, stereotypes simply mean cognitive representations
of another group that influence our feelings toward members of that group [3, p. 25].
Scientists believe, that stereotypes, in and of themselves, do not lead to
miscommunication and /or communication breakdown. To some extent, people‘s
assumption to others leads to stereotypes. The accuracy of our predictions depends on
whether the traits that we include in our stereotype of another group are similar to the
ones in that group‘s stereotype of its own group [3, p. 25]. A stereotype is an
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oversimplified belief about a culture or specific group of people. While some
stereotypes can be negative, a pure stereotype is typically not intended to be hurtful.
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ЗНАЧЕННЯ СИЛЬНИХ ПОЗИЦІЙ ТЕКСТУ ДЛЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ПІДТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
(на матеріалі роману Джона Гріна «Провина зірок»)
Статтю присвячено дослідженню сильних позицій тексту як сигналів
підтекстової інформації. Виявлено специфіку функціонування мовних одиниць,
що зазнають виділення в тексті роману (заголовок), антропонімів, прихoвaних
симвoлiв тa знaкiв у рoмaнi Джoнa Грiнa «Прoвинa зiрoк». Рoзглядaється їх
знaчення тa варіанти iнтерпретaцiї.
Ключoвi слoвa: пiдтекст, знaк, симвoл, смисл, кoнтекст, пoсилaння, Джон
Грін, «Провина зірок», сильні позиіції тексту.
Підтекстова інформація – це особливий вид інформації, який обов‘язково
представлений

у

художніх

текстах.

Визначення

змістово-підтекстової
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інформації як прихованої, глибинної не означає, що цей тип інформації не
представлений у тексті роману. Як зазначає В.О.Вуколова, підтекст не має
власних засобів вираження, він утворюється внаслідок поєднання експліцитних
засобів мови [2,

с. 118]. За відсутності спеціальних засобів підтекстова

інформація експлікується різними мовними засобами, які у контексті твору
набувають здатності передавати додатковий смисл. Такі додаткові відтінки
здебільшого є важливішими з погляду втілення концепції твору. На глибину
сприйняття тексту разом із суб‘єктивними факторами впливають об‘єктивні, до
яких належать властивості та якості власне тексту: його позамовний зміст,
сукупність мовних засобів, що представляють в тексті цей зміст, а також
фонетичних, графічних, лексичних, синтаксичних та інших планів тексту [2, с.
118].
Мета статті – визначити особливості функціонування сигналів підтекстової
інформації та з‘ясувати їхню роль у формуванні підтексту літературного твору.
Роман Джона Гріна «Провина зірок» (John Green ―The Fault in Our Stars‖) один з найуспішніших та найпопулярніших творів письменнника, творчість
якого є прикладом сучасної американської літератури для «мoлoдих дoрoслих».
Дaний лiтерaтурний нaпрям oрiєнтoвaний нa мoлoдих людей віком 13-19 рoкiв,
якi перебувaють в перехiднoму вiцi i гoтуються стaти дoрoслими. Це зумовлює і
специфіку тем та сюжетів, і особливості індивідуально-авторського стилю.
Поштовхом для написання роману слугувала історія дівчини Естер Ерл
(Esther Earl), яка померла від раку щитовидної залози у віці 16 років. Джон Грін
та її бaтьки в 2010 р. зaснувaли блaгoдiйний фoнд «Ця зiркa нiкoли НЕ
пoтухне». Метою фонду є фiнaнсoвa дoпoмoгa бaтькaм, чиї дiти хвoріють нa
рaк. Сaме любoв дo Естер Ерл та її сiм'ї нaдихнулa Джoнa Грiнa нa нaписaння
рoмaну «Провина зірок», головними персонажами якого є смертельнo хвoрi
пiдлiтки.
Відомо, що зміст тексту не є сумою змістів його складових, залежність між
ними складніша, а місце тих чи інших одиниць впливає на їхнє значення.
Найважливіші елементи посідають у тексті такі місця, де вони будуть особливо
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привертати увагу читача. Одним із головних типів виділення є сильна позиція
тексту. Диференційними ознаками для типології сильних позицій є наступні:
місце в тексті, характер інформації, що передається, граматична структура,
наявність чи відсутність алюзій, співвідношення з іншими типами виділення,
оформлення меж. Перш за все, привертає увагу заголовок твору, дає перший
орієнтир, за яким будується сприйняття тексту в цілому. Заголовок не просто
передує тексту, він є його органічною частиною і функціонує лише разом з усім
текстом. На думку В.О.Вуколової, заголовок покликаний встановити контакт
між адресантом (автором) і адресатом (читачем) [1, с. 69]. Заголовок роману
«Провина зірок» дає перший орієнтир, за яким вибудовується сприйняття
тексту як цілого.У заголовку міститься домінанта змісту всього тексту, яка
підпорядковує собі його побудову, а відтак і сприйняття. Заголовок вважається
сильною позицією в тексті. На думку В.А.Кухаренко, задане у заголовку слово
«пронизує» весь текст, зв‘язує його [4, с. 92].
Заголовок ―The Fault in Our Stars‖ цікавий своєю багатозначністью. Поперше, він є алюзією на цитату з п'єси Вiльямa Шекспiрa «Юлiй Цезaр»: The
fault, dear Brutus is not in our stars, / But in ourselves, that we are underlings
(Бувaє, щo сaмi для себе дoлю / Ми твoримo. Тут не у зoрях рiч, / A в нaс сaмих,
у нaших звичкaх рaбських). Але книга Джона Гріна намагається спростувати це
твердження: інколи погані речі трапляються не через нашу провину чи
недбалість, головні герої не могли зробити нічого, що б спричинило важку
хворобу, інколи не можна уникнути того, що для тебе приготували зірки. В
дaнoму випaдку лише «зiрки», тoбтo дoля, злий рoк, виннi в тoму, щo
вiдбувaється з персoнaжaми рoмaну, вини сaмих пiдлiткiв в цьoму немaє.
Крім того, в назві твору «закодовано» ім‘я згаданої подруги Джон Гріна –
Естер, адже прекрасне і загадкове біблійне ім‘я Естер в перекладі з івріту –
«зірка». Такий натяк відіграє одну з ключових ролей у створенні назви роману і
формуванні підтексту твору загалом. Фонові знання здебільшого є кодом, що
дає змогу читачеві проникнути в глибинний шар інформаційного потоку –
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пласт концептуальної та підтекстової інформації, який не представлено
експліцитно.
Антропоніми

як

специфічні

знаки

входять

до

фонових

знань

лінгвокультурної спільності. Антропонімікон художнього твору створює свою
систему, яку визначено особливостями стилю письменника. Письменник
здійснює вибір і обробку словесного матеріалу, його авторизацію. Власне ім‘я –
це дивовижний мовний знак. В мовленні він наповнюється змістом, яке
включає

всі

знання

комунікантів

про

названий

об‘єкт.

Важливою

характеристикою імені, що функціонує, є невідповідність його інформаційного
обсягу та емоційно-оцінної спрямованості при позначенні одно й того ж самого
референту. Це пов‘язано з неминучими індивідуальними розбіжностями
комунікантів, їхніх особистісних якостей та системи зв‘язків і відносин з
об‘єктом, що позначається. Мовознавці неодноразово, аналізуючи ті чи інші
аспекти теорії власного імені на рівні мови, підкреслювали притаманний
власним іменам зв'язок з культурою того чи іншого народу. З огляду на це,
викликають науковий інтерес антропоніми роману «Провина зірок».
Один з друзів смертельно хворих підлітків має ім‘я Isaak (Айзек). Джoн
Грiн нaзвaв персoнaжa цим iм'ям не випaдкoвo: вoнo дaнo нa честь бiблiйнoгo
Iсaaкa.
Aйзек хвoрiв нa рiдкiсну фoрму рaку, через яку йoму видалили oдне oкo i
скoрo мали видaлити iнше. Aвтoр пoзбaвив герoя зoру за iснуючoю
лiтерaтурнoю трaдицiєю, згiднo з якoю епiчнi iстoрiї рoзпoвiдaються слiпими
вiд Гoмерa дo Мiльтoнa, a Грiн хoтiв ствoрити сaме «мaленьку епiчну iстoрiю
прo зaкoхaних, нaписaну нa невеликoму пoлoтнi i присвячену не пoлiтиці, вiйнi,
сiмейнoму рoзлaду aбo чoмусь ще, a хвoрoбі» [5].
Головні персoнaжi рoмaну Джoнa Грiнa – звичaйнi пiдлiтки в незвичaйних,
дрaмaтичних, нaвiть трaгiчних oбстaвинaх, які серйoзно вплинули нa стaвлення
дo цих юнaкiв i дiвчaт з бoку iнших людей та нa глибину їх пoгляду нa свiт.
Нaприклaд, Хейзел рoзумiє приреченiсть свoїх вiднoсин з oтoчуючими i те, нa
щo вoнa їх прирiкaє: I‘m a grenade and at some point I‘m going to blow up and I
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would like to minimize the casualties, okay? And I can‘t be a regular teenager,
because I‘m a grenade [6]. – Я – грaнaтa, i в якийсь мoмент я вибухну, i я б
хoтiлa мiнiмiзувaти числo жертв, гaрaзд? I я не мoжу бути звичaйним
пiдлiткoм, тoму щo я – грaнaтa [3]. Смертельне зaхвoрювaння дiтей також
змiнює бaтькiв: у Oгaстусa вoни стaють oдержимi вiрoю в oдужaння,
рoзвiшують пo дoму нaдихaючi нaписи i ставляться дo синa як дo дитини,
натомість батьки Хейзел, нaвпaки, нaмaгaються змусити її жити нoрмaльним
життям підлітків i зaймaтися речами, щo напевно в iнших oбстaвинaх
кaтегoричнo зaбoрoнили б.
Перебувaючи в Aмстердaмi, Oгaстус нaрештi зiзнaється Хейзел, щo у ньoгo
були виявленi численi метaстaзи. Сaме тoдi дiвчинa рoзумiє, нaскiльки
пoверхневе i примiтивне її уявлення прo себе як прo грaнaту: Only now that I
loved a grenade did I understand the foolishness of trying to save others from my own
impending fragmentation: I couldn‘t unlove Augustus Waters. And I didn‘t want to
[6]. – Тiльки тепер, кoли я сaмa кохала грaнaту, я зрoзумiлa всю дурiсть спрoби
врятувaти iнших вiд мoгo влaснoгo швидкoгo рoзриву: я не мoглa не любити
Oгaстусa [3].
Неoбхiднo відмітити, щo Джoн Грiн прoтягoм рoмaну неoднoрaзoвo дaвaв
зрoзумiти увaжнoму читaчевi, щo чекaє нa Oгaстусa в мaйбутньoму: пo всьoму
тексту були рoзкидaнi бaгaтoзнaчнi нaтяки. Тaк, Хейзел гoвoрить юнaкoвi, щo
нiкoли не зустрiчaлaся з пoмерлими; Oгaстус зaвжди першим вiшaє трубку
телефoну; перед вiд'їздoм в Aмстердaм Oгaстус плaче з невiдoмoї причини; в
aерoпoрту, вiн нaдoвгo кудись вiдлучaється; i нaвiть фiльм в лiтaку у ньoгo
включився рaнiше, нiж у Хейзел.
Вaжливим симвoлoм стaє пaчкa сигaрет, якoї герoю мaлo б вистaчити дo
вiсiмнaдцятирiччя. Ця oбстaвинa демoнструє втрaту юнaкoм кoлишньoї влaди
нaд тим, щo мoглo вбити йoгo, i є передвiсникoм швидкoї смертi.
Вaртo зaзнaчити, щo перед смертю Хейзел стaлa нaзивaти Oгaстусa Гaсoм
– тaк сaмo, як йoгo нaзивaли бaтьки, демoнструючи цим йoгo перетвoрення з
зaгaдкoвoгo герoя, мaйже суперменa в слaбкoгo, смертельнo хвoрoгo юнaкa.
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Мiж цими iменaми iснувала принципoвa вiдмiннiсть: здивoвaний i
безневинний Гaс прoявлявся крiзь мaйстрa ширoких жестiв, схильнoгo дo
метaфoр Oгaстусa. Кiнцівка його листa є гoлoвним пoсилoм рoмaну: You don‘t
get to choose if you get hurt in this world, old man, but you do have some say in who
hurts you [6]. – Не тoбi вирiшувaти, чи ранить тебе хтoсь в цьoму свiтi, aле
вiд тебе зaлежить, хтo це зрoбить [3].
Фінальна фраза роману підводить підсумок твору: I do, Augustus. I do (Тaк,
Oгaстус. Тaк). Нагадує традиційну форму відповіді під час шлюбної церемонії,
що сигналізує про довічний зв'язок між героями.
Рoмaн Джона Грiнa «Прoвинa зiрoк» прoнизaний пiдтекстoвими смислaми,
знaкaми тa симвoлaми. У свoєму твoрi aвтoр викoристoвує чужі (у тoму числi вигaдaні) твoри як визнaчaльний фaктoр рoзвитку i пoвoрoтiв сюжету;
симвoлiчні детaлі; численнi iстoричнi тa лiтерaтурнi вiдсилaння.
Умiння гoвoрити з пiдлiткaми чеснo i жoрсткo, без знижoк нa вiк i
влaстивий чaстинi тiнейджерiв нaдлишкoвий oптимiзм - хaрaктернa рисa
твoрчoгo стилю Джoнa Грiнa, щo визнaчaє йoгo пoпулярнiсть в читaцькoму
середoвищi.
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FORMS OF NON-VERBAL COMMUNICATION
There is a very common perception among people that for understanding any
oral message we have to concentrate and subsequently be able to understand the nonverbal elements, but in reality non-verbal communication is not as easy to understand
as it seems to be. Often it is misinterpreted and because of that wrong message is
understood by the receiver. Another widely accepted fact states that by focusing upon
the body language of a person we can predict how he/she feels about any situation.
But all that varies from context to context, from culture to culture. Studies in the field
of non-verbal communication have well illustrated the fact. Since non-verbal
behavior arises from our cultural common sense, we use different systems of
understanding gestures, postures, and silence, emotional expressions, touch, physical
appearance, and other non-verbal cues including personality [3, p. 112].
Nowadays the problem of interpersonal relationships and their communication is
very important. Non-verbal communication includes such forms of self-expression
which are not expressed with the help of words, but on other linguistic symbols. It is
very important to understand the language of non-verbal communication, because
non-verbal communication is valuable for its spontaneity and can be manifested on
unconscious level. Signs of non-verbal communication transfer abundant information
about the person you are talking to, his/her feelings, mood, attitude, etc. and they can
be the subject of special research. However, the fact that the signs of non-verbal
communication are culturally specific, causes some difficulties in intercultural
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communication and can be a source of misunderstanding and even conflicts. As E. G.
Kreidlin emphasizes: ―There are no face expressions, posture or body position which
has the same meaning in all cultures‖ [2, p. 68].
Non-verbal communication can take many forms. Effectiveness as an
international professional often hinges on understanding what these forms might be
and how their meanings may differ between countries. Below are samples of different
forms of non-verbal communication, as well as specific cultural variances.
Gestures and body positioning. Gestures are specific body movements that carry
meaning. Hand motions alone can convey many meanings: «Come here», «Go
away», «It's okay» are just a few examples. The gestures for these phrases often
differ across cultures. For example, beckoning people to come with the palm up is
common in the United States. This same gesture in the Philippines, Korea, and parts
of Latin America as well as other countries is considered rude. In some countries,
only an animal would be beckoned with the palm up [4, p. 23].
As children, we imitate and learn to use these non-verbal movements to
accompany or replace words. When traveling to another country, foreign visitors
soon learn that not all gestures are universal. For example, the «O.K.» gesture in the
American culture is a symbol for money in Japan. This same gesture is obscene in
some Latin American countries. (This is why the editors of a Brazilian newspaper
enjoyed publishing a picture of a former American president giving the «O.K.»
symbol with both hands!) [4, p. 29].
Many American business executives enjoy relaxing with their feet up on their
desks. But to show a person from Saudi Arabia or Thailand the sole of one's foot is
extremely insulting, because the foot is considered the dirtiest part of the body. Can
you imagine the reaction in Thailand when a foreign shoe company distributed an
advertisement showing a pair of shoes next to a sacred sculpture of Budda? [1, p.
124].
Facial Expressiveness. Facial expressions carry meaning that is determined by
situations and relationships. For instance, in American culture the smile is typically
an expression of pleasure. Yet it also has other functions. A woman's smile at a police
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officer does not carry the same meaning as the smile she gives to a young child. A
smile may show affection, convey politeness, or disguise true feelings. For example,
many people in Ukraine consider smiling at strangers in public to be unusual and
even suspicious behavior. Yet many Americans smile freely at strangers in public
places (although this is less common in big cities). Some Ukrainians believe that
Americans smile in the wrong places; some Americans believe that Ukrainians don't
smile enough. In Southeast Asian cultures, a smile is frequently used to cover
emotional pain or embarrassment. Vietnamese people may tell the sad story of how
they had to leave their country but end the story with a smile.
Our faces reveal emotions and attitudes, but we should not attempt to "read"
people from another culture as we would "read" someone from our own culture. The
degree of facial expressiveness one exhibits varies among individuals and cultures.
The fact that members of one culture do not express their emotions as openly as do
members of another does not mean that they do not experience emotions. Rather,
there are cultural restraints on the amount of nonverbal expressiveness permitted. For
example, in public and formal situations many Japanese do not show their emotions
as freely as Americans do. More privately and with friends, Japanese and Americans
seem to show their emotions similarly. Many teachers in the United States have a
difficult time knowing whether their Japanese students understand and enjoy their
lessons [1, p. 98].
Eye contact. Eye contact is important because insufficient or excessive eye
contact can create communication barriers. In relationships, it serves to show
intimacy, attention, and influence. As with facial expressions, there are no specific
rules governing eye behavior in the United States, except that it‘s considered rude to
stare, especially at strangers. In parts of the United States, however, such as on the
West Coast and in the South, it is quite common to glance at strangers when passing
them. For example, it is usual for two strangers walking toward each other to make
eye contact, smile, and perhaps even say «Hi» before immediately looking away.
This type of contact doesn't mean much; it is simply a way of acknowledging another
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person's presence. In general, Americans make less eye contact in bus stations, for
example, than in more comfortable settings such as a university student center.
Patterns of eye contact are different across cultures. Some Americans feel
uncomfortable with the «gaze» that is sometimes associated with Arab or Indian
communication patterns. For Americans, this style of eye contact is too intense. Yet
too little eye contact may also be viewed negatively, because it may convey a lack of
interest, inattention, or even mistrust. The relationship between the lack of eye
contact and mistrust in the American culture is stated directly in the expression
«Never trust a person who doesn't look you in the eyes». In contrast, in many other
parts of the world (especially in Asian countries), a person's lack of eye contact
toward an authority figure signifies respect and deference [4, p. 21].
Conversation distance. Unconsciously, we all keep a comfortable distance
around us when we interact with other people. This distance has had several names
over the years, including «personal space», «interpersonal distance», «comfort zone»,
and «body bubble». This space between us and another person forms invisible walls
that define how comfortable we feel at various distances from other people.
Culture does not always determine the message of non-verbal communication.
The individual's personality, the context, and the relationship also influence its
meaning. However, like verbal language, non-verbal language is linked to person's
cultural background. People are generally comfortable with others who have «body
language» similar to their own.
When one person's non-verbal language matches that of another, there is
increased comfort. In non-verbal communication across cultures there are similarities
and differences. Whether we choose to emphasize the former or the latter, the «silent
language» is much louder than it first appears.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ПЕРЕКЛАДАЧА
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Kroll О., student
Berlin Technical University, Berlin
USAGE OF INTERACTIVE METHODS IN
INTERPRETERS’ PROFESSIONAL EDUCATION
In today`s world the importance of speech training for students of translators is
not in doubt. A foreign language, as an academic discipline, performs additional
functions that help develop creative, logical and individual qualities of a person. The
absence of language barriers expands the range of opportunities for employment,
education abroad, as well as allows you to establish business contacts with foreign
colleagues and partners on a communicative and sufficient level. Thus, the primary
goal of studying a foreign language is the formation of interpreters‘ professional
competence during education.
During the course of studying in foreign languages, lecturers of Vinnytsia
Institute of Trade and Economics of KNUTE use the most common interactive
methods in professional education such as: brainstorming, the range of ideas,
microphone (free accumulation of a large number of ideas on a certain topic, critical
understanding of them); the method of prediction or forecasting (by means of the
didactic material to confirm or deny the hypothesis, to formulate the topic of the
lesson); discussion, PRES-method (students give reasoned answers to a certain
discussion question successively and reach a common opinion); business games
(behaviour and the work of specific employees in the specialty).
Among the typical business games used by us in foreign language lessons, we
determine those related to speech behaviour, for example, hotel staff (porters,
administrators, regular managers, managers). The tasks are aimed at pairs of students
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and can be formulated as follows: a) play the role of the client and the next manager
in solving a certain problem situation; b) play the role of administrator and client and
demonstrate their speech behavior while paying for accommodation services; c) play
the role of the receptionist and the client: the receptionist politely meets the client and
explains to him how to go to the manager [1, p. 88].
In conducting of practical classes in foreign languages, we used innovative
pedagogical technologies and methods to increase the effectiveness of learning,
attracting all the group's competitors to active work, creating the best conditions for
learning the skills of listening and speaking, increasing motivation for learning and
promoting the development of the personality of the applicants. When using
innovative technology, attention is focused on the competent approach to the
formation of foreign-language communication competence, as required by the
student-centered aspects of the educational process organization [2, p. 453].
Another important aspect in the formation of foreign language competence is the
usage of information and communication technology training, which includes the use
of information and communication technologies in education, the work with
computer and multimedia educational programs, the distance learning technologies in
foreign languages, the creation of presentations in the Microsoft PowerPoint, the
usage of World Wide Web resources.
Distance learning course «Business Foreign Language» was developed on the
basis of the Internet platform Moodle for carrying out of individual work by future
interpreters. Through this course, students have the opportunity to look through all
the material that the teacher gave at practical lessons throughout the study; print it, if
necessary; to do homework and work independently; work out missed classes.
The distance learning course «Business Foreign Language» aims at forming a
foreign language communicative, informational, professional and cognitive
competence of future interpreters, which includes: assimilation of the terminology
apparatus of the economy, trade and tourism business, and the ability of using it for
academic and professional needs; the development of skills of oral (dialogical and
monologic) speech, writing, functional reading, forming abilities of compilation of
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annotations and the abstraction of foreign-language texts of professional subjects;
deepening of understanding of foreign-language socio-cultural realities, knowledge
and adequate interpretation of various samples of linguistic behaviour, ability to
respond adequately and to operate in the professional and everyday contexts of the
multicultural environment [1, p. 307].
The distance course is divided into separate sections, which contain the
following components: methodical guidelines for working with the course; working
educational program of the course «Business Foreign Language»; thematic plans and
criteria for estimation of the discipline; list of recommended literature, glossary;
plans and tasks for practical lessons; test tasks; methodical recommendations and
tasks for individual work of students; individual tasks for working out missed classes;
test tasks for self-control; program questions for an exam on the discipline;
grammatical tasks; a list of topics for the exam on the discipline «Foreign Language
for Professional Purposes» and «Business Foreign Language»; multimedia course
materials.
Web-quest technology is effective means of forming the foreign-language
communicative competencies necessary for the effective performance of professional
activity by future specialists. Web-quest is a design simulation of the integral
structure of the future specialists, for the implementation of which Internet resources
are used.
Because of the web-quest, students develop the following competency
components: social role choice, group skills, information seeking, knowledge of
information technologies, ability to creative thinking and creativity, selfimprovement.
The main purpose of the web-quest – students providing with the practical skills
and knowledge that they need in real working conditions, as well as the formation of
such indicators of competence as: the presence of internal motivation to creative selfrealization; the ability to solve managerial problems in situations of uncertainty;
knowledge in the field of translation studies, economics, tourism, management,
business, knowledge of management technology; speed, flexibility, originality,
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associativity of thinking; possession of techniques for generating and analyzing ideas,
initiative in activities; the ability to influence subordinates, contact; basic managerial
skills, experience of creative activity.
Consequently, interactive methods are used to achieve the proper level of
formation of professional competence of interpreters during training at a higher
education establishment, as well as the ability to independently implement the
acquired skills and knowledge during professional activity.

References:
1. Bondar N. D. Vykorystannia zasobiv dystantsiinoho navchannia dlia
orhanizatsii samostiinoi roboty fakhivtsiv turystychnoi sfery (na prykladi
inozemnykh mov) / Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho
universytetu

imeni

Ivana

Ohiienka, Instytut

pedahohiky NAPN

Ukrainy.

Pedahohichna osvita : teoriia i praktyka. Vyp. 26 (1–2019). Ch.2. P. 305-309.
2. Bondar N., Havryliuk N., Osaulchyk O., Dovhan L. Implementation of ELearning as an Integral Part of the Educational Process / Society. Integration.
Education : Proceeding of the International Scientific Conference. Volume IV, May
22th-23th, 2020. P. 449-459.
3. Chernii

H.

V.

Interaktyvni

tekhnolohii

yak

zasib

formuvannia

komunikatyvnykh umin fakhivtsiv sfer turyzmu. Vinnytsia, 2013. Vyp. 40. P. 86-89.

УДК 378.147:811.111(045)
Гаврилюк Н.М., к.пед.н.,доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
THE DEFINITION OF BLENDED LEARNING
Remote learning, hybrid learning, flipping classes are practices which involve
learning, the concept of place or distance, and the use of technology. Whatever one
chooses to call it, blended learning combines classroom and online education. And
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because of improvements in both university curriculum and digital technology, as a
learning model it continues to gain momentum. While education experts continue to
debate the efficacy of hybrid learning, its existence has challenged them to reevaluate not just technology‘s place in (and out of) the classroom, but also how to
reach and teach students more effectively.
That alone is one of the major benefits of blended learning. Oxford Dictionary:
definition of blended learning is a style of education in which students learn via
electronic and online media as well as traditional face-to-face teaching.
Defining hybrid or blended education is a trickier task than one might think
opinions vary wildly on the matter. In reports on the merits and potential of blended
education scholars define hybrid courses as those that “integrate online with
traditional face-to-face class activities in a planned, pedagogically valuable
manner.” Educators probably disagree on what qualifies as ‗pedagogically valuable,‘
but the essence is clear: hybrid education uses online technology to not just
supplement, but transform and improve the learning process.
That does not mean a professor can simply start a chat room or upload lecture
videos and say he is leading a hybrid classroom. According to Education Elements,
which develops hybrid learning technologies, successful blended learning occurs
when technology and teaching inform each other: material becomes dynamic when it
reaches students of varying learning styles. In other words, hybrid classrooms on the
Internet can reach and engage students in a truly customizable way. In this scenario,
online education is a game-changer, not just a supplement for the status quo.
Blended learning is an approach to learning that combines face-to-face and
online learning experiences. Ideally, each (both online and off) will complement the
other by using its particular strength.
While generally seen as a ‗trend‘ in ‗progressive learning,‘ Blended Learning
can also be viewed as a kind of relic symbolic of the gap between ‗traditional
education‘ (for the last century or so in brick-and-mortar schools and classrooms) and
connected and digital learning. This, of course, implies that digital-only is the future
and the ultimate incarnation of learning, which is a short-sighted view. The point,
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though, is that blended learning is a mix of old and new as much as it is a mix of
physical and digital learning.
Scholars enumerate types of blended learning: the flipped classroom, hybrid
learning.
The major contributing factor is rise of digital and mobile learning technology.
Related educational concepts are project-based learning, growth mindset, design
thinking, robotics.
Related cultural trends are e-learning and distance learning; the shift from
‗television‘ to ‗YouTube‘, growth of social media, working from home or remote
offices.
Blended learning tools and resources are Google Classroom, YouTube, Zoom,
Microsoft Teams, Skype, Moodle, Blackboard.
Examples of blended learning occur when students do face-to-face group work
in a classroom, then go home to analyze that work and turn in a video as an
assessment form; take a course online, then receive face-to-face tutoring between
online lessons.
In the course of higher education, blended or hybrid learning is a snazzy, yet
relatively new tool and not all professors use it the same way. Trends have emerged,
however. For instance, most professors in blended classrooms use some version of a
course management system application to connect with students online. Blackboard
and Moodle are perhaps two of the best known LMS applications used today but
slowly are being supplemented or bested by cloud-based content and learning
management systems. Through platforms like these, students can access videos of
lectures, track assignments and progress, interact with professors and peers, and
review other supporting materials, like Power Point presentations or scholarly
articles.
Even if all professors used the same platform, however, they could each
integrate them into their classrooms differently. According to a report on the subject a
great number of professors could supplement traditional coursework with online
media in the classroom, or simply alternate between online and classroom instruction.
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Perhaps one of the most recent or at least most widely covered hybrid teaching
models is what we can call the ‗online driver‘ method, or, as it has come to be
known, ‗flipping.‘
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ
СТУДЕНТІВ
У статті визначено суть методу проектів при вивченні іноземної мови,
його зміст та принципи. Доведено ефективність застосування даного методу в
процесі навчання студентів іноземної мови. Доведено, що використання
проектного методу навчання допомагає створювати на заняттях іноземної мови
творчу атмосферу, активний пізнавальний процес, у який залучається кожен
студент. Проаналізовано, що даний метод навчання маючи вплив на емоційну
сферу студента дозволяє найбільш ефективно прищеплювати загальнолюдські
цінності не як набір установок, а як внутрішнє переконання, його світогляд.
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На сучасному етапі розвитку системи освіти однієї з найбільш актуальних
проблем, що вимагають нових шляхів вирішення, є необхідність якісного
поліпшення знання англійської мови. Успішне оволодіння іноземною мовою
сьогодні – це необхідна передумова для отримання цікавої роботи в країні і за
кордоном.

За

для

досягнення

даних

цілей

необхідно

розробляти

і

використовувати нові підходи та технології, націлені на підвищення мотивації
навчальної діяльності студентів, а відповідно і рівня володіння мовою.
Висвітлення методологічних аспектів проблеми практичного використання
цих сучасних методів у навчально-виховному процесі ВЗО є важливими і
будуть розглядатися далі. Слід наголосити, що об‘єднуючим началом усіх
пропонованих

методів

є

вільний

розвиток

особистості

підлітка

(інтелектуальний, творчий і духовний). На нашу думку, одним з найбільш
креативних методів навчання іноземної мови, який характеризується високою
комунікативністю й активним включенням учнів у навчальну діяльність,
вважається метод проектів.
Результати наукових досліджень і педагогічний досвід сучасних педагогів
та науковців дають змогу стверджувати, що використання креативних методів
навчання має низку суттєвих переваг перед традиційними методами в контексті
формування загальнолюдських цінностей (Е. Арванітопуло, Л. Байдурова, І.
Зимня, І. Мудрицька, А. Муратов, Е. Полат, Т. Полилова, Т. Шапошникова та
ін.).
Креативні

методи

навчання

іноземній

мові

–

це

методи,

що

характеризуються високою комунікативністю, сприяють самостійному й
творчому оволодінню іноземною мовою, де кожен студент утягнений в
активний творчий пізнавальний процес, у самостійний пошук нової інформації
– ―добування‖ знань, у результаті яких студент ставиться в ситуацію, коли він
змушений проявляти ініціативу в усіх видах навчальної діяльності. Іншими
словами, метод проектів є апогеєм катарсичної навчальної діяльності студентів,
у процесі якої й відбувається формування в них загальнолюдських цінностей.
Оскільки в основу методу проектів покладено ідею, яка становить суть поняття
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―проект‖, він прагматично спрямований на результат, який досягається після
розв‘язання тієї чи іншої практично або теоретично значимої для підліткової
аудиторії проблеми. Важливо, що результат, отримуваний у ході роботи над
проектом, студент може побачити, осмислити й використати в реальній
практичній діяльності. Проект цінний тим, що в ході його виконання студенти
вчаться самостійно здобувати інформацію, отримуючи знання й досвід
пізнавальної й навчальної діяльності, збагачуючи при цьому свою духовноціннісну сферу.
Для ефективного практичного використання методу проектів на заняттях
іноземної мови ми керувались у своїй роботі основними принципами проектної
роботи:
- Проблемність. Визначення й розв‘язання актуальних проблем самими
студентами – це спонукальний мотив для інтелектуальної діяльності, яка, у
свою чергу, є необхідною умовою навчального процесу.
-Варіативність.
самокерованою

Варіативність

формою

побудови

визначається
проекту,

вільною,

тобто

а

отже,

надається

повна

самостійність під час роботи над проектом.
- Когнітивність. Когнітивний підхід у методиці навчання мовам передбачає
не нав‘язувати лінгвістичне знання, а допомогти йому народитись і розвивати
його. Саме робота над проектом створює такі потреби, які стимулюють інтерес
до навчання, перетворюючи процес вивчення мови на процес відкриття мови,
процес дослідницький та експериментаторський. - Наявність інтересу до
навчального процесу. Як свідчить досвід, студенти засвоюють набагато
більший обсяг матеріалу, якщо процес навчання подобається їм.
- Особистісний чинник. У ході реалізації проекту студенти отримують
широкі можливості для того, щоб думати, говорити про себе, свої внутрішні
відчуття, інтереси, життєві пріоритети й цінності, що, у свою чергу, активізує
спілкування в групі.
- Адаптивність. Цей принцип відображає системну вимогу відповідності
елементів системи зовнішнього й внутрішнього середовища самій системі. На
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практиці реалізація цього принципу полягає в тому, що перед студентами
ставляться проблеми, які адаптовані до їхніх інтересів, а також до освітнього
рівня, на якому перебуває студент [3, 14]. Дослідники виділяють специфічні
переваги проектного

методу:

-

цей

метод характеризується

високою

комунікативністю й активним включенням студентів у навчальну діяльність; кожен приймає особисту відповідальність за просування в навчанні; - робота
над проектом поєднується зі створенням міцної мовної бази; - використання
методу проектів дозволяє створити умови для розвитку особистості, оскільки
він розвиває активне самостійне мислення й учить студента не просто
запам‘ятовувати й відтворювати знання, а й уміти застосовувати їх на практиці;
- процес роботи над проектом стимулює діяльнісну активність.
Педагоги Л. Байдурова й Т. Шапошникова, ґрунтуючись на практичному
досвіді застосування методів проектів, відзначають, що він дозволяє
створювати на заняттях іноземної мови творчу атмосферу, активний
пізнавальний процес, у який залучається кожен студент. У процесі оволодіння
культурою виконання проектного завдання студенти вчаться творчо мислити
[2, 20].
Ми

виходимо

з

того,

що

метод

проектів

належить

до

групи

комунікативних методів, отже, формуючи на заняттях іноземної мови
міжкультурну компетенцію, ми формуємо особистість студена, який має
загальнопланетарне

мислення,

здатний

розглядати

себе

не

лише

як

представника своєї рідної національної культури, але і як громадянина Світу,
який гармонійно поєднує в собі національні духовні цінності й ціннісні
пріоритети носіїв іноземної мови, яка ним вивчається, сприймає себе суб‘єктом
діалогу культур і усвідомлює свою роль і відповідальність у глобальних
загальнолюдських процесах [4, 43].
Е. Арванітопуло відзначає, що одним із значень, у яких уживається термін
―проект‖, є ―особлива форма організації комунікативно-пізнавальної діяльності,
як спосіб організації мовного й розмовного матеріалу. ...проект можна
розглядати як систему комунікативних завдань, які становлять структуру
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діяльності студентів [1, 7]. Відзначається також, що ―в процесі реалізації
проекту

відбувається

реалізація

комунікативно-пізнавальної

діяльності

студентів у вигляді проекту‖ [8, 115]. Як найважливішу для цілей дослідження
особливість методів проектів слід навести відображену у визначенні проекту,
даному І. Зимньою: ―Проект – самостійно планована й реалізована студентами
робота, у якій мовленнєве спілкування вплетене в інтелектуально-емоційний
контекст іншої діяльності‖ [3, 9]. Розробляючи й упроваджуючи метод
проектів, ми виходимо з того, що саме вплив на емоційну сферу підлітка
дозволяє найбільш ефективно прищеплювати загальнолюдські цінності не як
набір установок, а як внутрішнє переконання підлітка, його світогляд.
Пізнавальні процеси, які розгортаються в ході навчальної діяльності,
майже завжди супроводжуються позитивними й негативними емоційними
переживаннями, які виступають значимими детермінантами, що обумовлюють
її успішність. Це пояснюється тим, що емоційні стани й почуття здатні
справляти регулюючий і енергізуючий вплив і на процеси сприйняття, пам‘яті,
мислення, уяви, і на особистісні прояви (інтереси, потреби, мотиви та ін.). У
кожному пізнавальному процесі можна виділити емоційну складову [6, 67].
Слід відзначити, що, виділяючи в пізнавальному процесі цілі й спонукаючи до
відповідних дій, емоції обумовлюють і динамічні характеристики пізнавальних
процесів – темп пізнавальної діяльності, настроєність на той чи інший рівень
активності.
У процесі формування загальнолюдських цінностей методом проектів
емоції виконують функції оцінки й спонукання, виражаючи оцінне, особистісне
ставлення до тих або інших фактів, ситуацій, явищ, до самого себе, до
навколишніх. Як показує наше дослідження, саме особистісно орієнтована
концепція навчання якнайкраще знаходить своє втілення в методі проектів,
коли викладачь не нав‘язує вибір об‘єктів вивчення та їхню інтерпретацію. Він
визначає навчальну мету заняття, організовує, спрямовує, коригує в цьому
контексті весь навчальний процес, ураховуючи інтереси студента, рівень його
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знань і умінь. Функції викладача – створення сприятливого клімату на парі й
поза нею, забезпечення необхідної мотивації в навчанні й поведінці.
Таким чином, ситуація на заняттях англійської мови, зорієнтована на
формування в студента загальнолюдських цінностей, має відповідати таким
умовам: - Для студента важлива не сама граматична чи лексична структура, а
те, чим вона заповнена. Зміст навчання має зацікавити студентів і відповідати
їхнім пізнавальним і комунікативним потребам. - Заняття повинне розглядатися
не як традиційне, а як організація спільної справи викладача та студентів.
Необхідно створювати умови, у яких ―продукуються‖ позитивні емоції.
Емоційна насиченість навчального матеріалу з іноземної мови надає
можливість спільного з педагогом-наставником переживання гуманістичних
цінностей. - У процесі засвоєння іноземної (англійської) мови відбувається
інтерналізація, внутрішнє засвоєння суспільно-значущих цінностей. Процес
інтерналізації цінностей включає, насамперед, інформацію про ціннісний
об‘єкт, у ході здобуття якої здійснюється його співвіднесення з потребами,
інтересами особистості та виявлення його суб‘єктивної цінності. Оцінка й
усвідомлення цінності ще не означає прийняття її як особистісної, власної,
оскільки важливу роль тут відіграє вплив об‘єкта на емоційну сферу
особистості, тобто переживання цінності, яка цілком усвідомлюється й виявляє
себе в ситуації вибору [5, 22].
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У контексті впровадження освітніх стандартів нового покоління освітня
система потребує оновлення існуючих підходів у підготовці фахівців, що
задовольняють потреби сучасного суспільства . Наукові дослідження останніх
років свідчать, що приблизно 60% від загальної кількості студентів зосереджені
не на вивченні теорії, а точніше на практичних аспектах змісту. І відсоток таких
студентів зростає з року в рік. Студенти хочуть відразу отримати досвід
безпосередньої діяльності й експериментування, а не спочатку вивчати
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теоретичну концепцію а лише після цього застосовувати її на практиці.
Інтерактивне

навчання

з

теоретичної

та

практичної

точки

зору

використовується для активізації процесу розуміння, володіння та творчогo
застосування знань, для того щоб вирішувати практичні завдання, спілкуватися
та формувати стосунки з іншими людьми, заохочувати інтерес дo професії,
формувати моделі поведінки, забезпечувати високу мотивацію студентів до
отримання

нової

інформації,

тим

самим

зміцнюючи

комунікативну

компетенцію майбутніх фахівців, що є найвищою метою вивчення мoви. Окрім
вивчення теоретичних аспектів інтерактивного навчання, важливо враховувати,
що традиційні методи навчального процесу, такі як лекція, пояснення, вправи,
безумовно, важливі для професійного розвитку, алe правильне та регулярне
застосування інтерактивних методик дозволяє учням збагачувати свої знання
англійської мови, формувати самостійне мислення, організовувати середовище
самонавчання та допомагає вчителям зробити заняття цікавими, корисними та
продуктивними.
Дослідники виокремлюють наступні сучасні технології: проблемного
навчання; ігрові; диференційовані; інформаційні; особистісно зорієнтованого
навчання; розвивального навчання; колективного способу навчання; розвитку
критичного мислення; програмного навчання; інтерактивного навчання;
модульного навчання; колективного творчого виховання; дистанційного
навчання та ін. Представлене розмаїття технологій пояснюється тим, що кожен
автор і виконавець упроваджує в педагогічний процес щось своє, індивідуальне
[3. с.16]. На практиці досить ефективними виявляються такі форми роботи:
індивідуальна, парна, групова й робота в команді. Тому всі вправи й завдання
повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та
реакцією (Information gap, choice, feedback). Для їх виконання студенти
потребуватимуть додаткової інформації, докладатимуть певних зусиль для її
засвоєння та в такий спосіб зможуть краще та ефективніше організувати свою
діяльність [7, с.54]. Найбільш ефективними є такі форми парної та групової
роботи: – внутрішні (зовнішні) кола (inside / outside circles); – мозковий штурм
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(brain storm); – читання зигзагом (jigsaw reading); – обмін думками (think-pairshare); – парні інтерв‘ю (pair-interviews) та інші. Саме інтерактивні технології
навчання, на відміну від активних методів, здатні на сучасному етапі внести
якісні зміни і наповнити новим змістом навчально-виховний процес.
Інтерактивна модель навчання – якісно нова. Це спеціальна форма організації
пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити
комфортні умови навчання, за яких кожен відчуває свою успішність,
інтелектуальну спроможність. Що ж саме ми розуміємо під поняттям
«інтерактивні технології»? Слід зазначити, що інтерактивне навчання – це
спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Для того щоб досягнути
цієї мети потрібно створити викладачеві певні умови при яких студент буде
відчувати себе успішним та усвідомлювати свою інтелектуальну здатність.
Створення атмосфери доброзичливості та взаємної підтримки дозволить
отримати не тільки нові знання але й розвинути саму пізнавальну діяльність, та
переводить її на вищий рівень співробітництва. Саме такі умови призведуть до
продуктивного навчального процесу. Під час навчального процесу усі студенти
є задіяними у процес пізнання, мають можливість розуміти та рефлексувати з
приводу того, що вони знають та думають. Спільна діяльність студентів під час
пізнання, освоєння навчального матеріалу означає те, що «кожен вносить свій
індивідуальний внесок, відбувається обмін знаннями, думками, ідеями,
засобами діяльності»[1]. Можна зазначити, що студент на занятті з
використанням інноваційних технологій буде активним лише у тому випадку,
якщо його не лякатиме сама атмосфера заняття, якщо буде відсутня критика з
боку викладача,

а зауваження матимуть конструктивний характер і

стосуватимуться насамперед результатів його діяльності. Тільки за відсутності
страху

перед

тим

новим,

що

пропонує

педагог,

студент

зможе

експериментувати з моделями поведінки, визначаючи свою роль у спільній
роботі, обираючи і формуючи свою позицію, думку, точку зору.
Завдяки колосальнми змінам в освітньому просторі, зокрема використанню
інтерактивних технологій у навчальному просторі, можна підкреслити, що
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студенти є зацікавлені до сприйняття

нової інформації та готовими до

практичного та вдалого застосування свої здобутків у професійному житті.
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УДК 159.9:378:81’25(045)
Шостак У.В. , к.псих.н.
Вінницький торговельно економічний інститут КНТЕУ
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЧА
Стрімкий розвиток міжнародних відносин зумовлює високий попит на
професії перекладацького профілю. З кожним роком попит на перекладачів
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зростає, а тому дедалі більше зростають і вимоги до професійної
компетентності цих фахівців.
Перш за все доцільно б було звернути увагу на визначення поняття
―компетентність‖

яке

у

психологічній

літературі

тлумачиться

досить

неоднозначно.
Так, поняття ―компетентність‖ (лат. сompetentia, від competo – спільно
досягаю, відповідаю) тлумачиться в словниках як керування знаннями, які
дозволяють зробити певний висновок [2, с. 212], ―обізнаність, правомірність‖,
―авторитетність, повноправність‖ [2, с. 648]. У понятті ―компетентність‖
виокремлюються два аспекти. По-перше, це – ―коло повноважень, наданих
законом, статутом або іншим актом конкретному органу або посадовій особі‖.
По-друге, це – знання і досвід особистості в тій чи іншій галузі діяльності [2, с.
613]. Тобто, компетентність являє собою інтегративну якість особистості, яка
значною мірою визначає характер діяльності індивіда. Перші згадки про
поняття ―компетентність‖ у науковій психологічний літературі зустрічаються в
роботах німецького вченого Ю.Хабермаса, який використовує його як
соціологічний термін в контексті теорії мовної комунікації [10].
Поняття ―професійна компетентність‖ (від лат. рrofessio – офіційне знання,
сompeto – відповідати, знаходити) в енциклопедичних виданнях тлумачиться як
―інтегральна характеристика ділових та особистісних якостей фахівця, що
відображують рівень знань і умінь індивіда, цілком достатній для здійснення
певного виду діяльності‖ [2, с. 372].
До поняття ―професійна компетентність‖ звертаються багато учених –
педагоги, психологи та методисти. Зокрема, Є. В. Клюєв вважає, що поняття
―професійна компетентність‖ включає в себе знання, уміння та навички
професійного характеру, а також способи виконання професійної діяльності [5].
Дещо по-іншому визначає професійну компетентність О. О. Горшкова.
Отже, до структури професійної компетентності вчена відносить, крім знань,
ще й як здатність приймати відповідальні рішення, вміння доводити справу до
кінця, вміння постійно вчитися, оперативно опановувати нововведеннями і
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швидко адаптуватися до мінливих умов професійної діяльності [3]. Професійну
компетентність А.І.Новіков розглядає як інтегральну професійно-особистісну
характеристику, яка визначається готовністю і здатністю фахівця виконувати
професійні функції з огляду на прийняті в суспільстві на даний момент норми і
стандарти [8, с. 158–166].
Професійну компетентність В.Н.Комісаров визначає як ―структуру, яка
вміщує знання, професійний досвід, здібності до діяльності і навички поведінки
індивіда, що визначаються метою, складністю ситуації і посадою, а також
знаннями і вміннями в сфері взаємодії з іншими інститутами і людьми‖ [6].
Поняття

―перекладацька

компетентність‖

в

психолого-педагогічній

літературі розглядається різними авторами по-різному. Різноманітність і
різноплановість

тлумачень

даного

поняття

великою

мірою

зумовлені

розходженням наукових підходів.
Узагальнюючи різні підходи до поняття ―перекладацька компетентність‖,
А.П.Назаретян і І.М.Дроздов включають до її змісту ряд ознак: опанування
фахівцем специфічними здібностями, що вміщують особистісні психологічні
риси і характеристики поведінки, значущі для даної професійної діяльності;
здатність отримувати високі результати в певній сфері діяльності; наявність у
перекладача не тільки знань, але й умінь застосовувати ці знання на практиці;
постійна робота над собою з метою підвищення компетентності в процесі
навчання у вузі; багатокомпонентність психологічної компетентності, що
забезпечує найвищий рівень успішності в професійній діяльності перекладача
[7].
Давайте повернемося саме до визначення перекладу. Переклад І.О.Зимня
та Д.І.Єрмолович визначають як безперервний процес осмислення (формування
і формулювання) думки, що сприймається. За словами авторів, здійснюючи
переклад, слід спочатку зрозуміти сенс повідомлення, ―перетворити‖ його в
задум, а потім вже сформулювати висловлювання іншою мовою [4, с. 33].
Процес перекладу Д. Робінсон розглядає як складний вид інтелектуальної
діяльності, що вимагає швидкого здійснення фахівцем багаторівневого аналізу
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семантичних

полів,

синтаксичних

структур,

культурних

відмінностей,

соціологічних і психологічних аспектів врахування реакцій читача чи слухача.
У перекладі актуальною є творчість, новизна, навіть перекладачі найбільш
формалізованих текстів (наприклад, прогноз погоди) постійно стикаються з
новими ситуаціями і змушені розв‘язувати проблеми, які виникають досить
несподівано [9, с. 157].
Підсумовуючи можна сказати, що переклад не можна розглядати лише як
процес мовного перекодування. Переклад – це особливий вид людської
діяльності, що задовольняє громадську потребу в двомовній комунікації, яка
максимальною мірою наближена до одномовної в текстових, соціальних і
культурних умовах, що постійно змінюються.
Перекладацька компетентність є основною складовою професійної
компетентності фахівця. Професійна компетентність є більш широким
поняттям, адже, за визначенням І.Й.Халимон, вміщує ціннісномотиваційний,
когнітивно-операційний, особистісний та рефлексивний компоненти [11].
Науковець вважає, що до показників ціннісно-мотиваційного компонента
віднесено: 1) бажання працювати вчителем іноземної мови; 2) прагнення
досконало оволодіти професією вчителя іноземної мови; 3) зацікавленість
іноземною

мовою

як

важливим

засобом

спілкування,

навчання

і

самовдосконалення. Показниками сформованості професійної компетентності
за когнітивно-операційним критерієм є: 1) іншомовні комунікативні вміння; 2)
система професійно значущих знань; 3) уміння застосовувати теоретичні
знання в педагогічній діяльності. Показниками особистісного критерію
визначено

комунікабельність,

емпатію,

креативність,

ініціативність,

толерантність, щирість у ставленні до учнів, активність, педагогічний такт у
спілкуванні,

інтерес

до

дитини

(людини),

організаторські

здібності.

Показниками рефлексивного критерію обрано: 1) уміння аналізувати і
адекватно оцінювати свою діяльність (вміння самооцінювання); 2) уміння
коригувати власну діяльність залежно від обставин; 3) уміння саморегуляції,
самовдосконалення, саморозвитку [11]. Отже, професійна компетентність
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вміщує різні за структурою та характером складові, одні з яких, наприклад,
―креативність‖, ―ініціативність‖, ―толерантність‖ та ін. є особистісними
якостями фахівця, інші ж, зокрема, ―бажання працювати вчителем іноземної
мови‖, ―прагнення досконало оволодіти професією вчителя іноземної мови‖ та
ін., відносяться до характеристик мотивації діяльності спеціаліста. На відміну
від професійної компетентності, перекладацька компетентність є більш вузьким
за

структурою

поняттям,

більш

однорідним

тощо,

і,

отже,

вміщує

характеристики одного порядку, які, на нашу думку, позначаються в науковій
літературі терміном ―компетенції‖. Найбільшою мірою повно поняття
―компетенції‖ та їхні види були проаналізовані у дослідженнях І.О.Зимньої [4].
Відзначаючи, що компетенції – це деякі внутрішні, приховані психологічні
новоутворення (знання, настановлення, програми (алгоритми) дій, системи
цінностей і відносин), які потім виявляються в компетентностях.
Психологічними чинниками формування перекладацької компетентності
майбутніх філологів є:  врахування викладачем складного компонентного
складу перекладацької діяльності, а саме її базових функцій (інформаційноаналітичної,

герменевтичної,

мовленнєво-прогностичної,

міжкультурно-

посередницької, конструктивно-перетворювальної, організаційно-адаптивної,
міжособистісно-комунікативної,

контролюючої,

кумулятивної);

[12].

організація перекладацької діяльності майбутніх філологів з метою актуалізації
лінгвістичної,

комунікативної,

лінгвокраїнознавчої,

інтерпретативної,

міжкультурної, інформаційної, творчої, прогностичної, ціннісної, а також
соціально-особистісних та загальнонаукових компетенцій; готовність студентів
до участі в програмі формування перекладацької компетентності, а саме у
психологічних тренінгах, ділових та рольових іграх, які актуалізують рівень
когнітивної, мовної, комунікативної та соціокультурної складності особистості
студентів; готовність студентів до самостійного виконання перекладацької
діяльності та прийняття професійно виважених рішень, формування базових
компетенцій, які входять до когнітивного, соціально-психологічного та
аксіологічного

компонентів

перекладацької

компетентності,

включення
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студентів до діяльності, наближеної до реальних умов професії [12].Таким
чином, формування всіх складових перекладацької компетентності відбувається
у взаємозв‘язку та забезпечує: 1) розвиток комунікативних умінь ; 2) розвиток
загально-навчальних

та

спеціальних

навчальних

умінь;;

3)

розвиток

компенсаторних умінь ; 4) розвиток перекладацьких вмінь з урахуванням всіх
видів мовленнєвої діяльності; 5) виховання студентів, здійснюване через
формування ціннісного ставлення до культури, яка осягається, і процесу
оволодіння цією культурою; 6) розвиток особистості студентів, здійснюваний у
процесі опанування ними досвіду творчої, пошукової діяльності, усвідомлення
явищ як своєї, так й іншої дійсності розуміння, їх спільних рис та відмінності;
7) процес навчання майбутніх філологів засобами іноземної мови [12].
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