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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Загальна теорія перекладу» є невіддільною 

складовою підготовки магістра в галузі перекладу. Курс загальної теорії 

перекладу передбачає підготовку фахівця, що володіє знаннями про 

професійний переклад в обсязі, який є необхідним для засвоєння основних 

теоретичних положень сучасного перекладознавства як системи уявлень про 

міжмовну й міжкультурну комунікацію; отримання уявлення про сучасний стан 

науки про переклад в Україні і за кордоном; професійної орієнтації в 

термінологічному апараті перекладознавчого характеру; засвоєння основних 

закономірностей процесу перекладу і типу перекладацьких відповідностей на 

основі гносеології і теорії комунікації; вміння застосовувати сучасну 

методологію досліджень до розв’язання конкретної перекладознавчої 

проблеми; систематизації накопиченого фактичного матеріалу згідно з 

обраними критеріями відбору на основі сучасних теоретичних положень. 

Мета курсу полягає у засвоєнні основних теоретичних положень сучасної 

загальної теорії перекладу та формування наукового підходу до планування та 

здійснення перекладацької діяльності. Курс тісно пов’язаний із циклом інших 

теоретичних лінгвістичних дисциплін і покликаний сформувати у студентів 

комплексне уявлення про переклад як засіб здійснення «полілогу культур».  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 сучасний стан науки про переклад в Україні і за кордоном; 

 теоретичні положення перекладознавства як бази для практичних вмінь і 

навичок перекладу; 

 принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери застосування; 

 види та типи перекладу; 

 основні перекладознавчі терміни; 

 основні методи та моделі перекладу як засіб відтворення процесу перекладу; 

 види перекладацьких (міжмовних) трансформацій; 
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вміти:  

 здійснювати переклади всіх типів: письмовий (повний, реферативний, 

анотаційний); усний (переклад з листка, послідовний); односторонній, 

двосторонній; 

 проводити перекладознавчий аналіз текстів різних жанрів; 

 вирішувати складні перекладознавчі проблеми, знаходячи найбільш 

адекватний варіант перекладу; 

 проводити підбір фактичного мовного матеріалу за обраною темою 

наукового дослідження; 

 здійснювати теоретичну інтерпретацію та глибокий перекладознавчий аналіз 

за темою дослідження. 

Курс лекцій може бути використаний при проведенні перекладознавчих 

досліджень та написані наукових робіт різних рівнів. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

 

№ 

п/п 

Тема Денна 

форма 

навчання 

К-сть год. 

лекцій 

1 Мова як засіб комунікації 4 

2 Сучасні теорії перекладу 6 

3 Лексичні проблеми перекладу 2 

4 Граматичні проблеми перекладу 4 

5 Стилістичні проблеми перекладу 2 

6 Основи усного перекладу 2 

7 Основи машинного перекладу 2 

 Усього годин за семестр 22 
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Тема 1 Мова як засіб комунікації 

Лекція 1-2. 

1. Мова та її функції. 

2. Мова як знакова кодова система. 

3. Теорія перекладу та семіотика. 

 

Мова та її функції 

Під терміном «мова» розуміють: 

1. Знакову систему, що є універсальним засобом встановлення 

взаємовідношень людини з довкіллям у процесі її життєдіяльності. Людина 

засвоює мову, а потім використовує її у різних видах діяльності з певною 

метою. 

2. Систему особливих знаків і символів, якою дається інтерпретація в 

певному прагматичному контексті її використання. 

3. Числення, тобто побудову формальної моделі засобами мови. Вона 

отримала назву формалізованої, логістичної мови. 

Сучасна мова: 

 природна – виникла історично, може бути вербальною і невербальною. 

 штучна – логічно сконструйована (кодові системи, знаки дорожнього 

руху, наукові мови, мови програмування тощо). 

Функції мови: мислетвірна (когнітивна або гносеологічна, акумулятивна, 

комунікативна (фатична, репрезентативна, емотивна, експресивна, 

волюнтативна, прагматична, естетична, метамовна). 

 

Мова як знакова кодова система 

Семіотика (грец. semiotike – вчення про знаки) – наука про знаки та мову 

як знакову систему; гуманітарна дисципліна, що досліджує всі факти культури 

як феномени, котрі мають знаковий вираз. 

Ідеї семіотичного аналізу мови розвивали філософи (Аристотель, 

Т. Гоббс, Д. Локк, Г. Ляйбніц) і лінгвісти (А. Гумбольдт, Ф. де Соссюр, 
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Е. Бенвеніст, О. Потебня, К. Бюлер, Р.О. Якобсон, Ю.М. Лоттман). Як особлива 

наука (система знання про знаки) семіотика сформувалася на початку ХХ ст. 

Засновники: американські філософи й лінгвісти Ч. Пірс (1830-1914 рр.) і 

Ч. Морріс (1901-1979 рр.). 

Семіотика: 

 Дескриптивна – вивчає конкретні знакові системи. 

 Теоретична – вивчає загальні властивості та відношення, що 

притаманні будь-яким знаковим системам, незалежно від їх матеріального 

втілення. До її складу відносять логічну семіотику, яка аналізує природні і 

штучні мови у різних аспектах їх функціонування. 

Основний об’єкт дослідження семіотики – знак – об’єкт (предмет, образ), 

який репрезентує інший об’єкт, властивості об’єкта, зв’язки між об’єктами, дії, 

події, ситуації, стан справ тощо у процесі практичної та пізнавальної діяльності 

людей. Він містить певну інформацію про об’єкт, який репрезентує. 

Знаки: 

 Мовні; 

 Позамовні. 

Мова Штучна знакова система 

Знаки 

Самопороджувальні Мають автора 

Здатні до саморозвитку Не здатні до саморозвитку 

Позначають усе, мають універсальну 

семантику – словами можна записати 

все 

Не здатні позначати все 

Полісемічні (полісемантичні) Однозначні 

Можуть виникати і зникати Не виникають і не зникають 

несанкціоновано 
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Знаки: 

 Іконічні; 

 Індексальні; 

 Конвенційні. 

За способом зв’язку з позначуваним об’єктом знаки поділяють на: 

 Іконічні – означають схожість між знаком і позначуваним об’єктом. 

Подібність форми і змісту, подібність з простими якостями. Образи (танок, 

звук, малюнок, фото, образ у дзеркалі) й діаграми (рисунки, копії документів, 

відбитки пальців). У мові це звуконаслідування, або ідіофони: і-го-го, няв-няв, 

бр-р-р, апчхі та ін. Іконічним знаком може бути не тільки слово. Так, по 

зауваженню Р.О. Якобсона, іконічним є порядок слів у фразі «Прийшов, 

побачив, переміг», оскільки лінійний порядок слів повторює послідовність 

відповідних дій. 

 Індексальні (лат. index – покажчик) – символи, які приписуються до 

інших символів, аби відрізнити їх один від іншого. Засновуються на відношенні 

суміжності. Дим – індекс вогню, червоне обличчя – ознака захворювання. У 

мові це дейктики (займенники та деякі прислівники на зразок тут, там, зараз, 

вчора – вказують, але не називають. 

 Символи – не мають схожості з позначуваним предметом, виражають 

загальне, абстрактне (поняття, ідею, гіпотезу, теорію, якість, властивість, 

абстракту сутність певного предмета). Зв’язок між формою і змістом є 

умовним. Наприклад, герб, прапор, гімн є знаками-символами певної держави. 

До цієї групи відноситься більшість мовних знаків. 

Іконічні й індексальні знаки є природними. Символічні – конвенційними. 

Процес, в якому щось функціонує як знак, називається знаковим 

процесом або семіозисом. Цей процес (згідно з традицією, що сягає часів 

Стародавньої Греції) розглядається з точки зору чотирьох його основних 

компонентів. Серед них: 

 знаковий засіб (те, що виступає знаком); 



10 
 

 значення (те, на що вказує знак); 

 інтерпретатор (той, хто сприймає знак); 

 інтерпретанта (дія, поведінка, реакція того, хто сприймає знак). 

Зазначені компоненти прояснюють загальну тезу: «знак вказує на щось 

для когось», яка фіксує три виміри знакового процесу: семантичний, 

синтаксичний і прагматичний. 

Відповідно, виокремлюють три такі складові частини семіотики: 

 Семантика (грец. semanticos – означальний) – теорія, яка вивчає смисл і 

значення мовних виразів, аналізує мову як знакову систему за функціями 

означення та позначення. Основні семантичні категорії: висловлення, ім’я, 

термін, смисл, значення, денотат, референція, дескрипція. 

 Синтаксис (грец. syntaxis – зв’язок, побудова) вивчає правила 

поєднання і розміщення мовних знаків у певній знаковій системі, 

абстрагуючись від функцій означення та позначення, які досліджує семантика. 

 Прагматика (грец. pragma – дія, справа) вивчає способи використання 

знаків і мови як знакової системи в конкретних практичних ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основним компонентом знакового процесу є знак. Кожний знак має 

значення, тобто щось позначає. Розрізняють два основних типи значення знака: 

 предметне значення; 

ІНШІ ЗНАКИ 

ЗНАК 

УЧАСНИКИ 

МОВЛЕННЄВОГО 

АКТУ 

РЕФЕРЕНТ 

синтаксис 

синтактика 

семантика прагматика 
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 смислове значення. 

Предметне значення (денотат) знаку – це предмет, що позначається цим 

знаком. Предметні значення різноманітні: це можуть бути окремі предмети і 

класи предметів, явища, процеси, властивості предметів та відношення між 

ними тощо. 

Смислове значення (смисл) знаку – це зміст знаку, який засвоюється в 

процесі його розуміння. Інакше кажучи, смисл знаку – це сукупність суттєвих 

рис, властивостей, характеристик предмета, який позначається цим знаком. 

Розглянемо мовний вислів (знак) «Аристотель». Предметним значенням цього 

знаку буде виступати сама людина, яку звали «Аристотель», а смисловим 

значенням у різних знакових ситуаціях можуть бути ті чи інші властивості цієї 

людини: «засновник логіки», «вчитель Олександра Македонського» тощо. 

На перший погляд здається, що визначити предметне і смислове значення 

різноманітних мовних висловів зовсім не важко. Однак насправді це не так. 

Дуже багато непорозумінь виникає між людьми саме тому, що вони чітко не 

визначилися зі структурою значення мовних висловів, які вони застосовують. 

Така ситуація обумовлена тим, що у процесах мислення і спілкування люди 

застосовують мовні вислови (знаки), які є: 

 багатозначними; 

 неточними; 

 неясними. 

Одна форма – одне значення є великою рідкістю в мові. Омонімія, 

полісемія. Багатозначність мовних знаків засновується на метафорі (подібність) 

і метонімії (взаємозаміщення). 

Співвідношення знаку, поняття і тим, що стоїть за поняттям. Лексичне 

значення завжди конкретне (крісло відрізняється від стільця, приміром). 

Граматичне значення завжди абстракте (частини мови і їх категорії). 

Прагматичне значення – це ті суттєві ознаки, які стосуються впливу на 

реципієнта. Спочатку прагматичне значення трактувалося конотативно або як 

експресивна, стилістично забарвлена інформація. 
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Проаналізуйте: 

Весна  лекс. знач.  сезон 

  грам. знач.  іменник, ж.р., однина і т.д. 

  прагм. знач. неможливо визначити без широкого контексту 

Значення – найбільш загальне, те, що розподіляється всіма, уявлення про 

інформацію, яка стоїть за знаком. Мовне значення – це інваріантний зміст 

мовної свідомості. У будь-якого значення, як у абстракції, є смисл. 

Смисл слова – це категорія мовленнєвої семантики. Те, як реалізується 

конкретний знак у конкретній ситуації. В прагматиці говорять про смисли (у 

сучасному розумінні). 

Знак: 

 Те, що стоїть за знаком у свідомості людини; 

 Те, що реально стоїть за знаком. 

Відношення між смислом і значенням: логіко-семантичний трикутник 

Оґдена-Річардса:    Знак (слово) 

 

 

 

 

 

   Предмет     Поняття 

  (денотат, референт)    (сигніфікат) 

[cat] 

 

 

 

 

 

   Конкретний кіт   те, що записано в словнику 

         навпроти «cat» 
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Трикомпонентна структура породження поняття: реальність – свідомість 

– мова. В свідомості формується поняття про предмет, який пов’язується з 

мовним знаком і перетворюється на значення. Уявлення про значення не існує 

поза мовними знаками. Мова опосередковує структуру поняття надзвичайне 

непослідовно, що спричиняється опосередкованістю реальності і мови. Саме 

так утворюються різні мови, оскільки поняття по-різному відображаються у 

мові. Своєрідність семантичних систем мови – результат опосередкованості 

між дійсністю і мисленням. Тому у різних мовах не існує жорсткої залежності 

між поняттям і значенням. 

 

Теорія перекладу та семіотика 

Якщо семіотику взагалі можна визначити як науку про знакові системи в 

природі й суспільстві, то семіотику мови слід визначити як науку про такі 

знакові системи, які мають висловлення. Переклад можна вважати подвійним 

процесом семіології. Перекладач сприймає за допомогою знаків комплекс 

тексту, а потім адресат цільової мови як кінцевий рецептор всього тексту, 

інтерпретує знаки перекладу.  

Протягом декількох останніх років намітилося певне зближення 

семіотики й теорії перекладу. Цьому сприяє виокремлення з загальної 

семіотики та лінгвосеміотики, відповідно до вихідниї постулатів якої природна 

мова є, перш за все, системою знаків, і кожен текст може бути описаний у 

семіотичних термінах. 

Окресленню цілей і завдань теорії перекладу з позицій функціональної 

лінгвосеміотики присвячено дослідження С.Н. Сироваткіна. Мовознавець 

використовує у ролі ключового поняття переклад як кодовий перехід, що є 

семіозисом, у процесі якого здійснюється ряд операцій переходу від різних 

систем прообразів до єдиного образу – мовного знаку. Лінгвістична теорія, на 

яку спирається автор, не обмежується іманентною структурою мови. Єдиним 

типом «мовного знаку», якому вона приписує статус реального буття, є 

висловлення. Щодо елементів нижчих рівнів (синтагм, слів, морфем), то вони 
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розглядаються як будівельний матеріал для актуального знаку – висловлення, 

що є центральною лінгвосеміотичною категорією. 

Розглядаючи модус буття знаків, С.Н. Сироваткін використовує опозиції 

«система-текст» і «актуальне-неактуальне». Неактуальна система не може 

породжувати природні тексти, вона лише встановлює правила гри. Під 

актуалізацією розуміють включення неактуального тексту (речення або 

множини речень) в систему відношень, які Ч. Морріс визначає як виміри 

семіозису – синтактику («знак : знак»), семантику («знак : референт» і 

прагматику («знак : людина»). Описуючи процес актуалізації мовного знаку, 

автор робить важливий для перекладу висновок про те, що «мисленнєвий 

еквівалент» актуального знаку не вичерпується словниками і граматичними 

поняттями, які можуть співвідноситися з даним експонентом (план вираження 

мовного знака, позначувальне). Він включає серію пресупозицій та імплікацій, 

обумовлених контекстом семіозису. 

Очевидно однобокий характер має визначення процесу перекладу як 

простого перекодування. Оскільки переклад – це не тільки транспонування 

тексту в іншу систему мовних знаків, але і в іншу культуру, він не зводиться до 

перекодування, а є також і поясненням, і витлумаченням, й інтерпретацією. 

Тож переклад можна розглядати як семіозис, пов’язаний із співіснуванням 

різноманітних знакових систем природних мов і «вторинних моделювальних 

систем» культури (термін Ю.М. Лотмана), які на них накладаються. Об’єкт, що 

належить до однієї знакової системи, трансформується в об’єкт, що належить 

іншій системі, у межах операцій переносу (transfer). Відмітною рисою цього 

процесу є те, що новий об’єкт, що належить системі-рецептору, у той самий час 

репрезентує об’єкт, що належить вихідній системі. Це досягається завдяки 

наявності деяких інваріантних (незміннних за деяких перетворень) рис, що 

пов’язують вказані об’єкти. 

Кожна операція переносу пов’язується з наявністю трьох типів 

відношень: 
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1) між об’єктом і відповідною системою (прийнятнясть з точки зору норм 

цієї системи); 

2) між двома об’єктами (адекватність, еквівалентність, відповідність); 

3) між системами (кодами). 

Під час будь-якої операції переносу існує можливість створення різних 

об’єктів на базі одного вихідного. При цьому кожен новий створений об’єкт 

може виявляти різноманітні відношення до вихідного, тобто розділяти з ним 

різноманітні інваріантні ознаки. Звідси випливає, що подібні операції є 

незворотніми. Іншими словами, завжди існує потенційна можливість 

реконструкції декількох вихідних об’єктів на осноі одного кінцевого. 

За В. Вільсом, лінгвосеміотичний підхід до ткексту має виходити з відмої 

формули Who says what in which channel and with what effect? Її застосування до 

тексту дозволяє виокремити чотири виміри тексту: 

1) тему тексту (про що йдеться у цьому тексті); 

2) функцію тексту (яку мету переслідує відправник тексту); 

3) прагматику тексту (яке коло адресатів має на увазі відправник тексту); 

4) поверхневу структуру тексту, в якій інтегруються лексика й синтаксис, 

які взаємодіють одна з одним. 

Певне зближення теорії перекладу і семіотики, що намітилося останнім 

часом, ще не привело до суттєвих результатів. Поки що вдалося сформулювати 

деякі принципи семіотичного підходу до аналізу перекладу, намітити певні 

перспективи застосування семіотики до вивчення перекладу, обґрунтувати в 

термінах семіотики деякі положення, до того емпірично встановлені в теорії і 

практиці перекладу (про односпрямованість процесу перекладу, асиметрію 

відношень між вихідним і кінцевим текстом, примат міжтекстових відношень 

стососвно мовних і т.ін.). Суттєвим є також те, що саме текст є тією цариною, 

де тісно переплелися інтереси семіотики, лінгвістики тексту й теорії перекладу 

Очевидно, між теорією перекладу й семіотикою можуть існувати цікаві й 

перспективні можливості подальшого розвитку. 

Література: [19; 21; 32; 33; 34] 
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Тема 2 Сучасні теорії перекладу 

Лекції 1–3. 

1. Об’єкт, предмет і завдання теорії перекладу. 

2. Розділи теорії перекладу. 

3. Проблема дефініції перекладу. 

4. Типологія перекладів. 

5. Моделі перекладу. 

6. Перекладацькі стратегії. 

7. Проблема еквівалентності в перекладознавстві 

 

Об’єкт, предмет і завдання теорії перекладу 

Теорія перекладу або перекладознавство – наукова дисципліна, яка 

вивчає процес перекладу та результат перекладацької діяльності.  

Завдання, що стоять перед перекладознавством:  

 розкриття базових понять перекладознавства;  

 висвітлення основних проблем теорії перекладу;  

 визначення процесу перекладу та його закономірностей;  

 аналіз сутності міжмовних перекладацьких відповідників різних рівнів 

шляхом узагальнення та систематизації спостережень над конкретними 

текстами оригіналу та перекладу;  

 опис прийомів і способів перекладу;  

 розгляд історії перекладацької теорії та практики;  

 визначення ролі перекладів у розвитку вітчизняної культури;  

 формування умінь і навичок перекладацької діяльності тощо.  

Об’єкт перекладознавства – перекладні тексти та їхні оригінали, 

порівняння яких між собою надає дослідникам об’єктивні дані для розвитку 

теорії перекладу. Предметом вивчення перекладознавства є процес перекладу 

як подвійний інтерпретаційно-породжувальний дискурс.  
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У перекладознавстві вивчається як процес перекладу, що відбувається у 

свідомості людини, так і результати цього процесу, мовленнєві утворення, 

тексти. Тексти є єдиним матеріалізованим свідоцтвом здійсненого процесу 

перекладу та конкретним матеріалом для зіставного наукового аналізу; вони 

дозволяють встановити перекладацькі закономірності, способи та прийоми 

еквівалентної передачі різноманітної й багатопланової інформації оригіналу в 

перекладі. Матеріалом перекладу є тексти різних сфер мовлення: розмовного, 

ділового, наукового, публіцистичного тощо.  

 

Розділи теорії перекладу 

 Загальна теорія перекладу вивчає універсальні закономірності процесу 

перекладу взагалі та залежно від жанру перекладних текстів, визначає 

теоретичні засади міжмовних, стилістичних, функціональних й інших 

відповідників, специфіку усного та письмового перекладу тощо. О.В. Федоров 

визначає загальну теорію перекладу як «систему узагальнення, застосовувану 

до перекладу різних видів матеріалу з різних мов на різні мови». 

 Часткові теорії перекладу виявляють особливості перекладу з однієї 

конкретної мови на іншу, типи відповідників між конкретними мовними 

одиницями та явищами, види оказіональних мовленнєвих відповідників, 

індивідуальних стилістичних прийомів перекладачів тощо. За О.В. Федоровим, 

це «підсумки роботи дослідження перекладу з однієї конкретної мови на іншу 

та перекладу конкретних видів матеріалу.  

 Спеціальні теорії перекладу досліджують специфіку різних видів 

перекладацької діяльності (переклад усний, письмовий, синхронний, 

послідовний, абзацно-фразовий тощо) й особливості, своєрідність і 

закономірності, зумовлені жанром твору, що перекладається (переклад 

художньої, наукової, технічної, публіцистичної та іншої літератури). 

 Історія теорії та практики перекладу вивчає історичні етапи й основні 

напрямки перекладацької діяльності, періодизацією перекладів, варіювання 
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уявлень про сутність перекладу, роль перекладної літератури в національних 

літературах тощо. 

 Критика перекладу дає оцінку адекватності перекладу оригіналові й 

обумовлює значення перекладів для культури мови, що приймає. Цей напрямок 

зазвичай пов’язаний із перекладами художньої літератури та тільки починає 

оформлюватися в самостійний науково обґрунтований розділ 

перекладознавства. 

 Теорія машинного перекладу є підґрунтям моделювання процесу 

природного перекладу. Вона спрямована на комп’ютерне програмування та 

створення автоматичних систем перекладу з однієї мови на іншу переважно 

науково-технічних і ділових текстів. 

Із перекладознавством тісно пов’язана методика викладання перекладу, 

яка розробляє найоптимальніші методи навчання різним видам перекладу з 

однієї мови на іншу. 

Деякі дослідники вважають, що у сучасному перекладознавстві існують 

ще два розділи: практикологія перекладу, яка включає в себе соціологію 

перекладу, редакційну роботу над перекладом, методологію критики перекладу, 

та дидактика перекладу, що вивчає питання навчання перекладачів і складання 

посібників для них. 

Становлення когнітивної лінгвістики зумовило появу нової галузі 

перекладознавства – когнітивної транслятології, орієнтованої на дослідження 

концептуальних структур, які відповідають вербальним формам текстів 

оригіналу та перекладу, а також когнітивних механізмів перетворення 

інформації при перекладі. 

 

Проблема дефініції перекладу 

Переклад – одне з найдавніших занять людини. Розбіжність мов 

спонукала людей до цієї нелегкої, але такої необхідної праці, яка слугує цілям 

спілкування й обміну духовними цінностями між народами.  
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Слово «переклад» має два термінологічні значення: перше з них визначає 

розумову діяльність, процес передачі змісту, вираженого однією мовою, 

засобами іншої мови; друге називає результат цього процесу – усний або 

письмовий текст. Хоча ці поняття й відрізняються, вони являють собою 

діалектичну єдність, одне не мислиться без іншого.  

Дефініції терміну «переклад» залежать від дослідницьких цілей і поглядів 

ученого та його приналежності до тієї чи іншої наукової школи. Один із 

засновників російського перекладознавства, прибічник денотативної теорії 

перекладу О.В. Федоров, для якого матеріалом аналізу «слугують тільки тексти 

як мовленнєві утворення», вважає, що переклад означає вміння «висловити 

правильно та повно засобами однієї мови те, що вже висловлено раніше 

засобами іншої мови». Послідовники денотативних поглядів на переклад 

вважають його процесом опису за допомогою мови перекладу денотатів, 

описаних мовою оригіналу.  

Прибічниця структурних методів дослідження Л.О. Черняховська 

визначає переклад як «перетворення структури мовленнєвого утворення, в 

результаті якого, при збереженні незмінним змістовного плану, змінюється 

план вираження. Одна мова замінюється іншою».  

Послідовники трансформаційних методів дають такі визначення 

перекладу: 1) В.Н. Комиссаров: переклад – це «перетворення одиниць і 

структур вихідної мови на одиниці та структури мови перекладу; 

2) Л.С. Бархударов: переклад – процес перетворення мовленнєвого утворення 

однією мовою в мовленнєве утворення іншою мовою за умов збереження 

незмінного плану змісту, тобто значення.  

У перекладознавстві існує також комплексний підхід до визначення 

перекладу: 1) В.В. Сдобніков, О.В. Петрова: переклад – це вид мовного 

посередництва, за якого мовою перекладу створюється текст, що є 

комунікативно рівноцінним оригіналові (у функціональному, змістовному та 

структурному плані); В.С. Виноградов: переклад – це викликаний суспільною 

необхідністю процес і результат передачі інформації (змісту), виражених у 
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письмовому або усному тексті однією мовою, за допомогою еквівалентного 

(адекватного) тексту іншою мовою.  

Процес перекладу О.О. Селіванова кваліфікує як подвійний 

інтерпретаційно-породжувальний дискурс, адже процес перекладу має дві фази: 

сприйняття й інтерпретація оригінального тексту перекладачем та породження 

тексту перекладу.  

І.С. Шевченко та О.І. Морозова визначають дискурс як інтегральний 

феномен, когнітивно-комунікативну діяльність, що являє собою сукупність 

процесу і результату й містить екстралінгвальний та власне лінгвальний 

аспекти. В останньому, окрім тексту, виокремлюються пресупозиція і контекст 

(прагматичний, соціальний, когнітивний), які обумовлюють вибір мовних 

засобів. Такий підхід до тлумачення цього феномену дозволяє враховувати як 

діяльнісний аспект спілкування, так і його сталу складову – текст як продукт 

комунікації, «лінгвістичне втілення дискурсу». 

Як зазначає О.В. Ребрій, у когнітивно-комунікативному аспекті 

(насамперед в аспекті когнітивної семіотики) переклад визначається як процес 

перекодування повідомлень, закодованих в знаках однієї мовної системи, у 

повідомлення, закодовані в знаках іншої мовної системи.  

 

Типологія перекладів 

У перекладознавстві існують різні класифікації перекладів у залежності 

від певних критеріїв. 

За таким критерієм, як форма, в перекладознавстві послідовно 

виокремлюються усний і письмовий переклад. Л.С. Бархударов пропонує 

докладніший поділ цих видів перекладу: 

 письмово-письмовий переклад, або письмовий переклад письмового 

тексту: обидві мови – вихідна мова та мова перекладу – вживаються в 

письмовій формі. 

 усно-усний переклад, або усний переклад усного тексту: обидві мови 

вживаються в усній формі. У межах цього виду перекладу існує два різновиди: 
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послідовний і синхронний переклад. Послідовний іде за текстом першотвору, 

або є таким, що вже пролунав, тобто сказаним повністю, або виголошуваним з 

перервами – зазвичай «поабзацно», тобто групами з декількох речень, рідше 

«пофразово» – окремими реченнями з паузою після кожного речення. 

Синхронний здійснюється одночасно з виголошуванням тексту оригіналу – в 

цілому одночасно, однак на окремих проміжках мовлення синхронний переклад 

або відстає від мовлення на вихідної мови з мінімальним розривом у часі (на 

декілька слів) або дещо забігає наперед порівняно з промовлянням тексту 

вихідної мови. Обидва позначені різновиди усно-усного перекладу пов’язані зі 

специфічними труднощами психологічного характеру: перший різновид 

потребує від перекладача добре натренованої швидкодіючої пам’яті; під час 

другого на перший план виступає вміння одночасного слухання та говоріння, 

яке потребує спеціальної тривалої підготовки.  

 письмово-усний переклад, або усний переклад письмового тексту. У 

цьому виді перекладу також можливими є два різновиди: переклад, що 

здійснюється одночасно з читанням першотвору про себе (як і під час 

синхронного перекладу, з послідовними відставаннями та випередженнями). 

Такий різновид письмово-усного перекладу часто називають «перекладом з 

аркуша»; переклад, що здійснюється послідовно, після прочитання всього 

тексту в цілому або поабзацно. Такий різновид письмово-усного перекладу 

називають «перекладом з підготовкою» (назва умовна, «підготовка» в цьому 

випадку мінімальна – попереднє прочитання та розуміння тексту оригіналу). 

 усно-письмовий переклад, або письмовий переклад усного тексту. 

Єдиним випадком практичного застосування усно-письмового перекладу є так 

званий диктант-переклад – один із різновидів тренувальних вправ на заняттях з 

вивчення іноземної мови.  

За критерієм взаємозв’язку з оригіналом в перекладознавстві 

виокремлюються наступні види перекладу:  

 дослівний переклад – механічна підстановка слів заданої мови як 

еквівалентів слів іншої мови за умов збереження конструкції.  
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 вільний переклад передає загальний зміст тексту іншою мовою 

відповідно до розуміння перекладача (не дотримуючись формальної 

відповідності між мовою-оригіналом і мовою-перекладом). 

За критерієм участі людини виокремлюють машинний – автоматичний 

переклад тексту, виконаний електронними машинами.  

Критерій – за жанрово-стилістичною приналежністю тексту – дозволяє 

виокремити інформативний, або спеціальний, (офіційно-діловий, науково-

технічний, газетно-публіцистичний, переклад релігійних текстів) і художній 

переклад. 

За критерієм сфери спілкування розрізнюють художній, науковий, 

технічний, релігійний, юридичний, політичний, побутовий та інші типи 

перекладу. 

За часовими параметрами переклад також може бути діахронічним 

(переклад «Слова про Ігорів похід» сучасною українською мовою) та 

синхронічним, коли першотвір і друготвір перебувають в одній часовій 

площині. 

За ступенем спорідненості мов переклад може здійснюватися між 

близькоспорідненими мовами, наприклад, білоруською, російською і 

українською; середньоспорідненими мовами (болгарською та польською); 

далекоспорідненими – українською, німецькою, французькою – що належать до 

індоєвропейських мов; неспорідненими – китайською та українською. 

Зворотний переклад – це переклад з оригіналу на іномову, а потім переклад з 

іномови на мову оригіналу. Використовується як засіб перевірки правильності 

прямого перекладу. 

Існує також автопереклад, який здійснює сам автор. Квітка-Основ’яненко 

свої україномовні твори перекладав російською, те саме робила і Марко 

Вовчок. Авторизований переклад – такий, що здійснений іншою особою, але 

схвалений автором першотвору. 
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Моделі перекладу 

Актуальною проблемою сучасного перекладознавства є моделювання 

перекладацького процесу. Моделі перекладу – це гіпотетичні абстрактні схеми 

представлення процесу перекладу, метою побудови яких є спроба знайти 

пояснення перетворенню змісту, вираженого засобами однієї мови, на 

відповідний зміст, виражений засобами іншої мови. Модель перекладу – 

умовний опис низки розумових операцій, виконуючи які перекладач може 

здійснити переклад всього оригіналу або його частини.  

Найбільш поширеними в загальній теорії перекладу є денотативна, 

семантична, трансформаційна, семантико-семіотична, комунікативно-

функціональна, інформативна моделі перекладу.  

 Денотативна (ситуативна) модель перекладу передбачає ототожнення 

знаків двох мов із денотатами або референтами на підставі єдності предметного 

світу, складники якого отримують позначення у мовах світу. За умови 

відсутності у певних мовах відповідників перекладач компенсує такі лакуни за 

рахунок коментарів, приміток, прямих запозичень. Звернення до денотативної 

ситуації зумовлює спосіб її опису в певній культурі засобами відповідної мови. 

 Семантична модель перекладу апелює до змістовних компонентів 

вихідного тексту, застосовуючи компонентний аналіз відповідників, і до 

синтезу змісту в матеріалі мови перекладу. Ця модель оперує глибинними 

семантичними категоріями та структурами й передбачає досягнення 

адекватності шляхом відповідності набору семантичних, конотативних і 

стильових ознак.Інформаційна модель перекладу (яку запропонував і розробив 

Р.К. Міньяр-Бєлоручев) є врахувує різні типи інформації, носієм яких є 

оригінальний текст і які повинен декодувати перекладач, щоб мовою перекладу 

перетворити інформаційний масив для оптимального сприйняття його 

адресатом перекладу. Інформативна модель має переважно етнокультурну 

установку, враховує своєрідність культур, онтологій етносів, умови створення 

вихідного тексту, культурну компетенцію адресатів перекладу. 
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 Трансформаційна модель перекладу (І.І. Ревзін, В.Ю. Розенцвейг, 

Ю. Найда) ґрунтується на міжмовних трансформаціях мінімальних ядерних 

глибинних структур, зокрема, на перебудові синтаксичних схем побудови 

речень, знанні принципів і параметрів вихідної мови й мови перекладу, 

трансформацій й обмежень на них у певних мовах. 

 Модель перекладу із мовою-посередником розглядають або як 

еталонну систему поєднання наборів ознак двох мов, або як гіпотетичну 

концептуальну мову, що представляє зміст тексту й позбавлена особливостей 

мов оригіналу та перекладу. Дослідники припускають можливість мови-

посередника лише для двох мов при перекладі тексту з однієї мови на іншу як 

проміжний простір між ними, що фактично є сполученням двох мов. Так, мова-

посередник містить набір еталонних ознак, які всі не можуть бути представлені 

в тій чи іншій мові, а наявні в кожній із мов частково. 

А. Баранов представляє прикладну модель «синтезу через аналіз», 

проміжною ланкою якої концептуальне представлення тексту, позбавлене 

особливостей вхідної та вихідної мов, забезпечене мовними знаннями та 

здатністю й різноманітними екстралінгвальними знаннями. Дослідник 

наголошує на тому, що переклад за повною схемою − це не підбір 

перекладацьких відповідників, а максимально глибоке розуміння тексту плюс 

породження нового тексту іншою мовою, або, інакше, два послідовних 

переклади: спершу на гіпотетичну концептуальну мову-посередник, а потім, 

уже з цього посередника, на мову-мету. У наведеній моделі перекладу 

застосовується принцип мови-посередника як гіпотетичної концептуальної 

мови, що представляє зміст тексту й позбавлена особливостей мов оригіналу та 

перекладу. Перехід від етапу прямого перекладу до систем із трансфером, що є 

стратегією побудови програм машинного перекладу за допомогою введення 

проміжної мови-посередника, приводить до ідеї створення універсальної 

семантичної мови, незалежної від вхідної й вихідної мов. Однак розробка такої 

мови зіткнулася з недостатнім рівнем сучасної семантичної теорії та 

залишилася віддаленою перспективою. 
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 Психолінгвістична модель перекладу передбачає використання такої 

внутрішньої програми як згорнутого змісту оригінального тексту (концепту), 

що дає змогу перекодувати її за правилами мови перекладу. При цьому 

перекладач проектує власне зовнішнє мовлення на зміст і форму вихідного 

тексту.  

 Комунікативні моделі перекладу корелюють із моделюванням 

комунікативних ситуацій у теорії комунікації, прагматиці, теорії зв’язку. Такі 

моделі є різноманітними за кількістю складників, способом їхньої взаємодії 

(О. Каде, В. Вілс). Переклад у цих моделях розглядається як перехідна ланка 

між двома накладеними одна на одну комунікативними ситуаціями й 

передбачає дві фази: декодування й обробки перекладачем змісту 

оригінального тексту й породження нового тексту мовою перекладу. За 

Р.К. Міньяр-Бєлоручевим, переклад мовби подвоює компоненти комунікації, 

з’являються два джерела, кожне із своїми мотивами і цілями висловлення, дві 

ситуації (зокрема, позитивна й негативна), два мовленнєвих утворення і два 

одержувача. Подвоєння компонентів комунікації і є головною відмінністю 

перекладу як виду мовленнєвої діяльності. 

Перша фаза комунікативних моделей перекладу передбачає рефлексивне 

розуміння перекладачем світу смислів адресанта оригінального тексту, його 

програми інтерпретації для читача оригіналу, ступеня цінності текстової 

інформації та співвіднесеності її з вихідною культурою й буттям.  

Друга фаза перекладу є зіставленням внутрішньо висловленої рефлексії 

перекладача з кодом іншої мови у «міжпороговому» просторі інтерпретації / 

породження з урахуванням універсуму іншої культури та буття іншого етносу, 

що є підґрунтям для створення тексту перекладу. З огляду на це процес 

перекладу можна кваліфікувати як інтерпретаційно-породжувальний дискурс. 

Діяльність перекладача не є ізольованою, адже вона перебуває у складних 

діалогічних відношеннях із буттєвою сферою, семіотичним універсумом 

культури тексту оригіналу та перекладу.  
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 Дискурсивна модель перекладу, запропонована О.О. Селівановою, 

ґрунтується на розробленій діалогічній моделі комунікативної ситуації 

(дискурсу), теоретичні засади якої висновуються з концепції діалогічності 

гуманітарного пізнання М. Бахтіна, теоретичного потенціалу лінгвосеміотики, 

комунікативної лінгвістики, лінгвокультурології, етнопсихолінгвістики, 

текстолінгвістики, дискурсології, лінгвосинергетики. 

Діалогічна модель являє собою складну нелінійну систему, що включає 

ряд модулів як самостійних функціональних вузлів. Антропними модулями 

перекладу як інтерпретативно-породжувального дискурсу є адресант, 

передбачуваний або реальний адресат і перекладач як проміжна система, що 

здійснює перетворення вихідного тексту. Дані модулі представлені сферами 

індивідуальної свідомості, синхронізованими з полями колективної свідомості 

й культури етносів, і одним або двома (для перекладача) мовними кодами. Ці 

складові забезпечують на основі багатопланових діалогічних відношень: 

a. породження модуля тексту-оригіналу з убудованою в ньому програмою 

інтерактивності й інтерпретації;  

b. інтерпретацію цього модуля перекладачем виходячи з його компетенції 

й інтерпретанти;  

c. породження модуля тексту-перекладу як перетворення на основі зміни 

регістрів ментальних лексиконів, націлене на передбачуваного адресата;  

d. сприйняття його реальним адресатом перекладу. 

Діалогічними корелятами перерахованих модулів, у тому числі текстових, 

служать динамізовані в часі й просторі модулі інтеріоризованого буття й 

семіотичних універсумів культури, до яких занурені автор, перекладач й 

адресат. На думку авторки цієї моделі перекладу, в ракурсі пропонованої 

моделі представляється перспективна концепція тотального перекладу П. 

Торопа, відповідно до якої процесуальна сутність перекладу розглядається в 

сукупності чотирьох факторів: текстового, метатекстового, інтертекстового й 

екстратекстового. Останні два фактори детермінують переклад 

соціокультурною онтологією етносів, тому що культура виходить за межі 
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сукупності або навіть системи текстів і розчиняється в соціумі. Модель 

перекладу організована як синергетична, тобто відкрита, складна, нелінійна, 

нерівноважна суперсистема, що переходить від хаосу рефлексії перекладача до 

порядку породження нового тексту й далі від хаосу рефлексії адресата при 

сприйнятті ним перекладного тексту до порядку входження тексту до 

універсума нової культури. Головним аттрактором такої системи слугує 

діалогічність, що опосередкує всі фази перекладу. Синергетика перекладу 

визначається також взаємною детермінованістю всіх складових її 

комунікативного континуума, наявністю параметрів самоорганізації системи, 

що забезпечують баланс змістів і прагматичну відповідність, і деструктивних 

чинників, що базуються на лакунарності мов і текстів оригіналу та перекладу, 

невідповідності культурної й комунікативної компетенції носіїв мови оригіналу 

та перекладу. При перекладі, пройшовши через хаотичний, неструктурований 

стан, система робить фазовий перехід на якісно новий рівень самоорганізації. 

 

Перекладацькі стратегії 

Конкретна стратегія перекладача і технічні прийоми, застосовувані ним в 

процесі перекладу, багато в чому залежать від співвідношення вихідної мови і 

мови перекладу і характеру розв’язуваної перекладацької задачі. В основі 

перекладацької стратегії лежить ряд принципових установок, з яких свідомо чи 

несвідомо виходить перекладач. Перш за все передбачається, що в процесі 

перекладу розуміння оригіналу завжди передує його перекладу не тільки в 

якості двох послідовних етапів, але і як обов’язкова умова здійснення 

перекладацького процесу. Іншими словами, перекладач може перевести лише 

те, що він зрозумів. Ця установка здійснюється не цілком послідовно, оскільки, 

з одного боку, саме розуміння може бути різного ступеня, а, з іншого боку, у 

виняткових випадках перекладач може використовувати в перекладі одиничну 

відповідність, не будучи впевненим, що означає спеціальний термін, що 

перекладається. Крім того, оригінал може включати висловлювання, навмисно 

позбавлені сенсу, аж до безглуздих «абсурдних» текстів значних розмірів. 
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Твори «літератури абсурду», як правило, не підлягають перекладу. У цих 

випадках зазначений принцип доповнюється застереженням, що те, що 

безглуздо або неясно в оригіналі, повинно залишитися таким і в перекладі. 

Проте в загальному вигляді правило «не розумію – не перекладаю» зберігає 

свою силу. 

Другий принцип, який визначає стратегію перекладача, звичайно 

формулюється як вимога «перекладати сенс, а не букву оригіналу» і має на 

увазі неприпустимість сліпого копіювання форми оригіналу. Це означає 

необхідність правильної інтерпретації значення мовних одиниць в контексті, 

тобто вимога не задовольнятися тим уявним змістом, який пов’язаний лише з 

найбільш вживаними значеннями цих одиниць. 

Третій принцип полягає в тому, що перекладач розрізняє в змісті 

перекладацького тексту відносно більш і менш важливі елементи сенсу. 

Передбачається, що перекладач прагне якомога повніше передати весь зміст 

оригіналу і там, де це можливо, здійснює «прямий переклад», використовуючи 

аналогічні синтаксичні структури та найближчі відповідності лексичним 

одиницям оригіналу. Але при цьому аж ніяк не все у змісті оригіналу є для 

перекладача рівноцінним. Він здатний розподіляти частини цього змісту за 

ступенем їх важливості для даного акта комунікації і в разі необхідності може 

пожертвувати менш важливим елементом глузду, щоб успішніше відтворити 

більш важливий елемент. Комунікативно важливими можуть виявитися і окремі 

елементи плану вираження оригіналу. В романі Дж. Брейн «Місце нагорі» 

герой, проклинаючи ненависний йому місто, нагороджує його поруч 

негативних епітетів, що починаються з тієї ж букви, що й місто. Ця алітерація є 

засобом, за допомогою якого він намагається висловити свої почуття: “Dead 

Dufton,” I muttered to myself. “Dirty Dufton, Dreary Dufton, Despicable Dufton” – 

then stopped. Для відтворення подібного ефекту в перекладі доведеться 

відмовитися від пошуків близьких за значенням епітетів. Еквівалентними 

будуть слово зниженої лексики, що починається з букви «д»: 

«Душный Дафтон, – бормотал я себе под нос. – Допотопный Дафтон, Дрянной 



29 
 

Дафтон, Дохлый Дафтон...» – и умолк. (Пер. Т. Кудрявцевої и Т. Озерської). 

Уміння визначити смислову домінанту, найбільш важливу частину змісту 

висловлювання, складає найважливішу частину професійної майстерності 

перекладача. 

Четвертий стратегічний принцип перекладача полягає в постулаті, що 

значення цілого важливіше значення окремих частин, що можна пожертвувати 

окремими деталями заради правильної передачі цілого. Примат цілого над 

частиною не означає, зрозуміло, що не слід передавати деталі, коли це 

можливо, а вказує на можливість обмежитися, в разі 

необхідності, передачею лише загального змісту повідомлення.  

Ще один постулат, який лежить в основі стратегії перекладача, говорить, 

що переклад повинен повністю відповідати нормам мови перекладу, що 

перекладач повинен особливо уважно стежити за повноцінністю мови 

перекладу, уникати так званої «перекладацької мови» (translatese), що псує 

мову під впливом іншомовних форм. 

Основні принципи перекладацької стратегії доповнюються 

обгрунтуванням правомірності застосування ряду технічних прийомів, які 

порушують формальну подобу перекладу оригіналу, але забезпечують 

досягнення більш високого рівня еквівалентності. Найбільш загальними і 

широко поширеними з таких прийомів є переміщення, додавання й опущення 

лексичних одиниць в процесі перекладу. 

 

Проблема еквівалентності в перекладознавстві 

Еквівалентність перекладу є головною ознакою й умовою його існування: 

«Еквівалентність розкриває найважливішу особливість перекладу та є одним із 

центральних понять сучасного перекладознавства», – зазначає В.Н. Комісаров.  

Вважається, що традиційний термін перекладацька еквівалентність ввів 

до перекладознавства Р. Якобсон у статті «О лингвистических аспектах 

перевода» 1959 р. 
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За В.С. Виноградовим, еквівалентність текстів оригіналу та перекладу 

розглядається як збереження відносної рівності змістової, смислової, 

семантичної, стилістичної та функціонально-комунікативної інформації 

оригіналу та перекладу.  

Для розмежування понять еквівалентності перекладу та відповідності 

прагматичного впливу текстів оригіналу й перекладу було введено термін 

адекватність перекладу, яка розгладається як близькість оцінок змісту текстів 

їхніми адресатами, відповідність поставленій перед перекладачем меті. 

Поняття еквівалентності й адекватності перекладу розмежовують автори 

теорії скопосу К. Райс і Г. Вермеєр, В.Н. Коміссаров, О.Д. Швейцер, 

М.К. Гарбовський. «Адекватність перекладу передбачає його відповідність тим 

очікуванням, які покладають на нього учасники комунікації, а також тим 

умовам, в яких він створюється. Категорія адекватності є характеристикою не 

міри відповідності тексту перекладу тексту оригіналу, а міри його відповідності 

учасникам комунікації», – вважає М.К. Гарбовський. При цьому зазначає, що 

адекватність як властивість перекладу в більшій мірі орієнтована на одержувача 

перекладу.  

Зважаючи на розмежування термінів адекватність й еквівалентність, 

виокремлюють адекватний та еквівалентний переклад: адекватний відповідає 

поставленій меті, еквівалентний ґрунтується на функціональній відповідності 

оригіналу та перекладу.  

У перекладознавстві розрізнюють теоретично можливу й оптимальну 

еквівалентність. Теоретично можлива визначається співвідношенням структур і 

правил функціонування двох мов, оптимальна – відповідністю оригіналу та 

перекладу в конкретному випадку. Досягнення повної еквівалентності 

практично неможливе, а іноді навіть небажане, адже це руйнує відповідність 

впливу текстів на читача оригіналу та перекладу. 

Спроба побудувати типологію еквівалентності, знайти щаблі, що ведуть 

від теоретично можливої до оптимальної, зумовили виникнення теорії рівнів 

еквівалентності. Найвідоміші теорії рівнів еквівалентності ґрунтуються на 
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трьох типах відповідностей знака, установлених в семіотиці: семантичному, 

синтаксичному та прагматичному.  

Модель перекладацької еквівалентності Г. Єгера відтворюється на 

чотирьох рівнях:  

 прагматичному (для чого говорить)  

 семантичному-1 – денотативному (про що говорить)  

 семантичному-2 – сигніфікативному (як сказати)  

 синтаксичному (як розташувати елементи висловлювання відносно 

один одного)  

О.Д. Швейцер також виокремлює чотири рівні еквівалентності: 

прагматичний, семантичний (компонентний), семантичний (референційний),  

синтаксичний. Домінує прагматичний рівень, що «охоплює такі життєво 

важливі для комунікації фактори, як комунікативна інтенція, комунікативний 

ефект, установка на адресата ... управляє іншими рівнями».  

В.Н. Комісаров розмежовує такі рівні еквівалентності: мети комунікації, 

способу опису ситуації, опису ситуації, структури висловлення, лексико-

семантичної відповідності. 

У найсучасніших працях теоретиків перекладознавства розглядаються 

такі типи еквівалентності:  

 денотативна (фонова//екстралінгвальна) інформаційна еквівалентність;  

 конотативна, орієнтована на передачу стилістичного регістру або 

говору (соціолекту);  

 структурно-нормативна як збереження жанрової специфіки оригіналу;  

 прагматична, що передбачає адаптацію змісту оригіналу з метою його 

правильного сприйняття читачем перекладу;  

 формально-естетична, орієнтована на відповідність враження від тексту 

оригіналу та перекладу.  

Американський перекладач і теоретик перекладу Ю. Найда запропонував 

виділити два типи еквівалентності перекладу: формальну та динамічну. 
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Формальна орієнтована на оригінал (на форму та зміст) і передбачає 

збереження в тексті перекладу формальних ознак оригіналу (відтворення 

граматичних форм, пунктуації, абзаців, калькування ідіом за умови пояснення у 

примітках і коментарях відхилень від оригіналу). Ю. Найда такий переклад 

називає перекладом-глосою, що переносить реципієнта до культури народу, 

мовою якого написаний оригінал. Динамічна еквівалентність орієнтована на 

читача перекладу й тому потребує від перекладача адаптації лексики та 

граматики. За Ю. Найдою, точний переклад є неможливим, отже, перед 

перекладачем постає вибір типу еквівалентності. Домінантою перекладу 

дослідник вважав динамічну еквівалентність, зважаючи на культурно-етнічний 

акцент його школи та специфіку перекладацької діяльності в Американському 

біблійному товаристві (адаптація Біблії переважно для сприйняття 

африканськими й індіанськими племенами).  

У перекладознавчих студіях кінця 80-х р.р. 20 ст. динамічна 

еквівалентність поступилася місцем комунікативно-функціональній, що 

визначається: як найоптимальніша збалансованість смислової, конотативної, 

екстралінгвістичної інформації текстів оригіналу та перекладу, що мотивується 

необхідністю досягнення рівноцінності їхнього впливу на своїх адресатів як 

найоптимальніший баланс семантики та форми, денотативної, конотативної 

стилістичної, культурної, прагматичної інформації текстів оригіналу та 

перекладу.  

В.С. Виноградов розглядає проблему еквівалентності в залежності від 

типу перекладного тексту. Рівень еквівалентності усних і письмових 

перекладних текстів різний. Найскладнішим для досягнення еквівалентності є 

усний, насамперед синхронний, переклад. Відносно-еквівалентними можуть 

бути офіційно-ділові, суспільно-інформативні, наукові тектси. У художньому 

перекладі (особливо віршованому), за В.С. Виноградовим, свої особливі закони 

еквівалентності оригіналу: «... він може лише нескінченно зближуватися з 

оригіналом. Тому що у художнього перекладу є свій творець, свій мовний 
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матеріал і своє життя в мовному, літературному та соціальному середовищі, що 

відрізняється від середовища оригіналу». 

Для досягнення еквівалентності оригіналу та перекладу, за відсутності 

прямих, повних відповідників, перекладачеві необхідно вміло застосувати 

трансформації – перетворення, які здійснюються при переході від 

оригінального тексту до перекладного.  

У перекладознавстві існують різні типології трансформацій. Я.Й. Рецкер 

виокремлює в перекладі три категорії відповідників: 1) еквіваленти, 2) варіантні 

та контекстуальні відповідники, 3) перекладацькі трансформації. До 

трансформацій відносить: диференціацію значень, конкретизацію, 

генералізацію, змістовий розвиток, антонімічний переклад, цілісне 

перетворення та компенсацію втрат.  

За класифікацією Л. С. Бархударова, яку він сам називає приблизною й 

умовною, трансформації діляться на перестановки, заміни, додавання й 

опущення.  

Л.С. Бархударов, Л.К. Латишев, Т.Р. Левицька, А.М. Фітерман, 

В.Н. Комісаров трансформації підрозділяють на морфологічні, синтаксичні, 

стилістичні, семантичні, змішані. 

Література: [2; 4; 5; 6; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 

35; 37; 38; 39; 41] 

 

Тема 3 Лексичні проблеми перекладу 

Лекція 1. 

1. Міжмовні лексичні відповідники. 

2. Денотативний аспект лексичних трансформацій. 

3. Конотативний аспект лексичних трансформацій. 

4. Номінативний аспект лексичних трансформацій. 
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Міжмовні лексичні відповідники 

Існування міжмовних лексичних відповідників закономірний факт мовної 

дійсності. Закономірна сутність лексичних відповідників пов’язана з 

лінгвістичними універсаліями, що фіксують подібність мовних ознак. Вона 

випливає з універсальності логіко-понятійного складу мов, залежить від того, 

що слово є обов’язковою понятійною одиницею будь-якої сучасної мови, в якій 

відображаються осмислені людиною різноманітні факти й явища природи та 

суспільства. 

Перекладацькі відповідники (еквіваленти) – це слова та словосполуки 

перекладу й оригіналу, які в одному з своїх значень передають рівний, або 

відносно рівний, обсяг інформації та є функціонально рівнозначними. 

У перекладознавстві існують різні типології лексичних відповідників. 

В.С. Виноградов лексичні відповідники ділить:  

 За формою: на еквівокабульні – слову-оригіналу відповідає слово в 

перекладі, а словосполуці – словосполука, та нееквівокабульні: слову-оригіналу 

відповідає словосполука в перекладі або навпаки. У свою чергу, еквівокабульні 

відповідники поділяються на еквірозрядні, якщо лексичні одиниці, що 

зіставляються, відносяться до однієї частини мови, та нееквірозрядні, якщо 

названі одиниці є різними частинами мови. 

 За обсягом інформації, що передається: на повні та неповні (часткові). У 

повних еквівалентів обсяг інформації, що передається, збігається. У неповних 

еквівалентів зазвичай при повному або частковому збігу смислової інформації 

інші її види можуть не збігатися. 

 За характером функціонування в мові: на константні й оказіональні. 

 За способом (прийомом) перекладу: на прямі, синонімічні, гіпо-

гіперонімічні, дескриптивні, функціональні та престаційні. 

Я.Й. Рецкер виокремлює в перекладі три категорії відповідників: 

1) еквіваленти, 2) варіантні та контекстуальні, 3) перекладацькі трансформації. 

До трансформацій відносить: диференціацію значень, конкретизацію, 
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генералізацію, змістовий розвиток, антонімічний переклад, цілісне 

перетворення та компенсацію втрат.  

О.О. Селіванова на лексичному рівні виокремлює формальні та 

формально-змістові трансформації. Формальні трансформації на лексичному 

рівні в перекладі представляють словникові відповідники лексем, що 

отримують в мові перекладу однаковий із вихідною одиницею семний набір (за 

В.С. Виноградовим це прямі, традиційно усталені словниковими еквівалентами, 

які на міжмовному рівні можна кваліфікувати як абсолютні міжмовні 

синоніми). Формально-змістові трансформації на лексичному рівні в перекладі 

представляють словникові відповідники лексем, що отримують в мові 

перекладу неоднаковий із вихідною одиницею семний набір. На лексичному 

рівні формально-змістові трансформації мають два плани вираження: 

денотативний і конотативний. 

 

Денотативний аспект лексичних трансформацій 

У денотативному плані, який маніфестує понятійно-логічне ядро 

значення, формально-змістові трансформації у перекладі представляють 

словникові відповідники лексем, що отримують в мові перекладу неоднаковий 

із вихідною одиницею семний набір, актуалізований контекстом повідомлення. 

Такі трансформації в перекладознавстві названі синонімічними замінами (Р. 

К. Міньяр-Бєлоручев), а лексичні відповідники – міжмовними відносними 

синонімами (В.C. Виноградов). 

Денотативний план формально-змістових трансформацій на лексичному 

рівні маніфестують кореферентні заміни. Кореферентний ряд у текстах 

оригіналу та перекладу представлений найчастіше позначеннями особи, 

персонажа різними властивими йому найменуваннями. Мають місце 

перекладах й інші кореферентні трансформації, наприклад, заміна особового 

займенника на словосполуку, що характеризує вік і зовнішність персонажа, чи 

вказує на родинні зв’язки. Зазвичай в перекладі вжито кореферент з більшою 
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інформативністю, слово чи словосполуку, які характеризують, уточнюють, 

нагадують.  

До трансформацій денотативного плану належать метонімічні заміни, які 

можна диференціювати залежно від статусу суміжних предметів, явищ, понять: 

 Партонімічні трансформації – заміни назви цілого назвою його 

частини (дівчина – щоки дівчини). 

 Холонімічні трансформації – заміни назви частини назвою цілого 

(частини тіла – тіло). 

 Парто-партонімічні трансформації – заміни назви однієї частини 

назвою іншої частини (broad chest – широкі плечі). 

 Гіперонімічні трансформації – заміни назви видового поняття назвою 

родового (генералізація) (пісня – епос). 

 Гіпонімічні трансформації – заміни родової назви видовою 

(конкретизація): (пташки – горобці). 

 Еквонімічні трансформації – заміни гіпоніма іншим гіпонімом того 

самого класу: (доріжка закоханих та поетів – ковер влюбленных и поэтов).  

У перекладознавстві до лексичних трансформацій, услід за 

Я.Й. Рецкером, відносять антонімічний переклад. На думку О.О. Селіванової, 

антонімічний переклад є нічим іншим, як синонімічною заміною, зважаючи на 

загальну відповідність цілісного змісту, хоч і дещо модифікованого в перекладі 

(співаєш гарно – поешь неплохо).  

До трансформацій денотативного плану О.О. Селіванова відносить 

метафоричні трансформації. Російська лінгвістка М.І. Фоміна пояснює 

метафору як перенесення, що відбувається в результаті виникнення подібних 

образних асоціацій між предметами. У когнітивній семантиці концептуальна 

метафора розглядається американськими лінгвістами М. Джонсоном, 

Дж. Лакоффом як розуміння однією концептуальною області в термінах іншої. 

Виокремлюють дві зони метафори: донорську і реципієнтну (К.В. Рахіліна): 

вовк (дон.), виє − вітер (рец.) виє; людина (дон.) йде − годинник (рец.) йде. За 
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О.О. Селівановою, метафоричні трансформації також є синонімічними 

замінами, здебільшого контекстуального типу. В їх складі виокремлено 

деметафоризацію, реметафоризацію, трансметафоризацію. 

 Реметафоризація – заміна в перекладі неметафори метафорою: Однієї 

з таких ночей і склалась тут пісня, отой «Берег любові» (Гончар, Берег 

любові) // Вот в одну из таких-то ночей и родилась здесь песня, тот «Берег 

любви». Для позначення концепту ПІСНЯ перекладач використовує знак 

концепту ЛЮДИНА родилась. 

 Деметафоризація – заміна метафори неметафорою. 

 Трансметафоризація – заміна донорської зони метафори: … тільки 

магія почуття, піднятого до співу, допоможе їй втримати те, що вона 

найбільше боялася втратити (Гончар, Берег любові) // … только волшебная 

сила чувства, раскаленного до пения, помогут ей удержать в себе то, что она 

более всего боялась утратить. Донорською концептосферою метафори в 

оригіналі є ЛЮДИНА, в російському перекладі – ВОГОНЬ. 

 

Конотативний аспект лексичних трансформацій 

За О.О. Селівановою, конотативні трансформації диференціюються на 

оцінно-емотивні, експресивні та функціонально-стилістичні. Результатом таких 

трансформацій є міжмовні синонімічні відповідники, що відрізняються оцінно-

емотивними, експресивними та функціонально-стилістичними відтінками 

значень.  

 Функціонально-стилістичні трансформації представлені втратою, 

заміною або виникненням в перекладному тексті функціонально-стилістичного 

забарвлення мовних одиниць. У лінгвістиці виокремлюються в словниковому 

складі мови наступні види стилістичної характеристики слів: нейтральна 

(загальновживана, міжстильова) лексика – стилістично немарковані слова. 

Сюди відноситься переважна більшість слів, що входять в ядро словникового 

складу будь-якої мови; книжна – слова, що вживаються тільки в письмовому 

мовленні (у будь-яких її жанрах) і не вживаються в побутово-розмовному 
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мовленні, хоча в «офіційній» ситуації вони можуть вживатися і в усному 

мовленні. Різновидами книжної лексики є поетична, офіційно-ділова (у т.ч. 

канцеляризми), термінологічна; побутово-розмовна лексика – слова, що 

вживаються в усному мовленні в «неофіційній» ситуації та не вживаються 

зазвичай в письмовому мовленні. 

У перекладознавстві існує поняття регістр слова. Термін використовує 

І.Р. Гальперін, даючи характеристику словникового складу англійської мови в 

плані його стилістичної диференціації. Термін «регістр» (реєстрація) в цьому 

значенні, або близькому до нього, вживається в роботах лінгвістів Лондонської 

школи, зокрема, у праці Дж. Кетфорда «Лінгвістична теорія перекладу». 

Виокремлено такі регістри: 

- фамільярний: рос. оболтус, паршивец, трескать; відповідно укр. 

телепень, паршивець, тріскати; 

- невимушений: рос. авоська, подкачать, подвыпивший; 

- нейтральний: укр. син, день, будинок, жити, думати, білий, дерев’яний, 

я, ми; 

- формальний: рос. прибыть, отчислить, очередной, бракосочетание; 

укр. прибуття; 

- піднесений: рос. стезя, вкусить, лицезреть, очи, власы, ланиты.  

Нерідкі випадки, коли в мові є кілька слів з однаковим референційним 

значенням, що відносяться до різних регістрів. Пор.: рос. дрыхнуть 

(фамільярне) – спать (невимушене і нейтральне) – отдыхать (формальне) – 

почивать (піднесене). Переважна більшість слів належить до нейтрального 

регістру; вони можуть вживатися в будь-якому регістрі мови, подібно до того, 

як стилістично нейтральні слова вживаються в будь-якому стилі чи жанрі мови. 

 Експресивні конотативні трансформації передбачають модифікацію 

чи втрату, посилення чи применшення ознаки. Так, посилення ознаки 

спостерігаємо у наступних фрагментах перекладу: Яке море стає велике такої 

ясної місячної ночі ... (Гончар, Берег любові) // Каким огромным становится 

море в такие ясные лунные ночи ... 
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Номінативний аспект лексичних трансформацій 

Трансформації в номінативному плані є модифікаціями ономасіологічних 

структур номінативних одиниць у перекладі, що супроводжуються як 

збереженням (формальні), так і зміною їхнього змісту (формально-змістові). 

Наприклад, формально-змістова трансформація: композит у перекладі отримує 

відповідник-дериват, що модифікує денотативний зміст фрагмента: – Де він, 

той самоволець? (Гончар, Берег любові) // – Где же этот беглец? 

Оказіональні композити оригіналу по-різному передають автори 

російських перекладів романів О. Гончара. У перекладі «Берега любові» 

авторському неологізму-композиту відповідає словосполука: Сірою 

пустельністю, льодовими вітрами зустріло його це античне крайсвіття. Ось 

тут опинився у цім крайсвітнім вигнанні, недосяжнім для могутніх твоїх 

богів ... (Берег любові) // Серой, унылой пустынностью, ледяными ветрами 

встретил его этот античный край света. Вот ты где очутился, изгнанный на 

край света, недостижимый для могучих своих богов… У перекладі «Собору» 

перекладачка зберігає оказіоналізм: Тужно, кінецьсвітньо горять заводи 

(Собор) // Скорбно, конецсветно горят заводы. 

Часто в перекладах слову відповідає описовий зворот, вжитий, зазвичай, 

для пояснення слова-реалії. Такий тип трансформацій по-різному кваліфікують 

в перекладознавстві: як описовий переклад, відносячи його до стилістичних 

трансформацій (А.М. Фітерман, Т.Р. Левицька), або до трансформацій 

прагматичного рівня (О.Д. Швейцер), або до лексико-граматичних як 

експлікацію (В.Н. Комісаров)) чи дескриптивні, або перифрастичні, 

відповідники (В.С. Виноградов): Схилившись на мур, Інна в задумі слухає тишу 

цієї цикадної ночі.... (Гончар, Берег любові) // Прислонившись к каменной 

стене, Инна в задумчивости слушает тишину этой цикадной ночи… Слово 

оригіналу часто відповідає лексикалізованій словосполуці (дієслівно-

іменниковому звороту) в перекладі: Знову з машинами прибули на жнива хлопці 

з військової частини ... – розтаборилися з радіостанцією біля тих самих ферм 

(Гончар, Берег любові) // Снова прибыли на жатву со своими машинами 
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хлопцы из воинской части, ... расположились лагерем там же, у самых ферм. 

Такого типу заміни можна віднести до формальних синтаксичних 

трансформацій.  

Використання лексичних трансформацій в денотативному, 

конотативному та номінативному аспектах дозволяє утримати 

найоптимальніший баланс денотативної, конотативної, стилістичної, 

культурної та прагматичної інформації текстів оригіналу та перекладу. 

 

Проблема лакун і реалій в перекладознавстві 

Лакуна (від лат. lacuna – пробіл, заглиблення) – базові елементи 

національної специфіки лінгвокультурної спільноти, що ускладнюють переклад 

її текстів і сприйняття їх іншокультурними реципієнтами через відсутність в 

одній мові порівняно з іншою певних відповідників мовних одиниць різних 

рівнів, позначень понять, категорій, асоціативних реакцій, а також 

паравербальних засобів мовлення. Лакуни суперечать звичному діапазону 

досвіду мовця, носія іншої мови. Головними ознаками лакун є незрозумілість, 

незвичність (екзотичність), чужість.  

У мовознавстві існують різнопланові класифікації лакун. О.О. Селіванова 

поділяє їх на системні та функціональні, або мовні й мовленнєві, мовні й 

культурологічні. Системні (мовні) лакуни виявляються при зіставленні одиниць 

різних рівнів мовної системи, а функціональні (мовленнєві) – в мовленні. 

Системні лакуни диференціюються залежно від мовного рівня на: 

 фонетичні (відсутність в одній мові певних фонем, невідповідність 

інтонаційних конструкцій, наголосу, пауз); 

 лексичні (відсутність в одній мові слова-відповідника): рос. матрешка; 

укр. бриль; ісп. сомбреро; груз. чача; 

 номінативні (невідповідність статусу найменувань у двох мовах, 

наприклад, відповідником простого слова однієї мови є композит або сполука 

іншої): рос. железная дорога – укр. залізниця, англ. barber – укр. пара над 

водою в морозний день; 
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 морфологічні (відсутність в одній мові певної морфологічної категорії 

порівняно з іншою): дійсні дієприкметники відсутні в українській мові: рос. 

цветущий сад // укр. садок, що цвіте; герундій має місце в англійській, 

відсутній в українській мові; 

 синтаксичні (невідповідність синтаксичної будови у мовах): укр. У 

нього карі очі // англ. He has brown eyes // нім. Er hat braune Augen // пол. Ma 

brązowe oczy. 

 стилістичні (розбіжність відповідників за стилістичною 

забарвленістю): пор.: рос. глаза (нейтр.) – очи (стилістично забарвлене: 

поетичне, високе) // укр. очі – нейтр.  

До складу функціональних лакун відносять: 

 діяльнісно-комунікативні (невідповідність різного роду комунікативно 

релевантних кінем – фонаційних, жестів, міміки, рухів тіла, голови, ніг; типу 

погляду, відстані комунікантів, часових особливостей спілкування, торкань, 

постави тощо). Кивок голови у росіян, українців – так, у болгар – ні; 

 культурологічні, зумовлені особливостями національної ментальності й 

культури, мовленнєвого етикету; 

 лакуни культурного простору (специфіка реалій: національних страв, 

одиниць міри, свят, обрядів і т. ін.). Лакуни культурного простору включають 

лакуни сприйняття відстані, етнографічні, пов’язані з побутом, лакуни 

культурного запасу (символічні). 

Існують інші класифікації лакун. Так, за принципом співвідношення 

слова з концептом виділені: лексичні – за умови відсутності слова чи сполуки в 

іншій мові та при наявності концепту; семантичні – при відсутності семеми, але 

при наявності концепту; концептуальні (когнітивні) – при відсутності концепту 

та слова. 

Термін лакуна в перекладознавстві ототожнюється з безеквівалентною 

лексикою, хоч вони перебувають у відношеннях включення другої до першої 

(не всяка лакуна є безеквівалентною). Дослідники пропонують розмежувати 
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когнітивні лакуни як безеквівалентні слова, а відсутність слів і семем 

ототожнювати із власне лакунами. 

Лакуни називають також терміном реалії (Р. Брислін), проте реалії 

належать до концептуальних лакун. Реалії – це лакуни культурного простору, 

Вони позначають національні страви, одиниці міри, свята, обряди тощо, а 

також сприйняття відстані, етнографічні, пов’язані з побутом, лакуни 

культурного запасу (символічні)). О.Д. Швейцер реаліями називає одиниці 

національної мови, що позначають унікальні референти, властиві одній 

лінгвокультурі та відсутні в іншій. 

Лексичні одиниці, що передають культурну інформацію (реалії), діляться 

на ряд тематичних груп (С. Влахов, С. Флорін, В.С. Виноградов):  

a) Житло, майно; 

b) Одяг, головні убори; 

c) Їжа, напої; 

d) Види праці та заняття; 

e) Грошові знаки, одиниці міри; 

f) Музичні інструменти, народні танці та пісні, виконавці; 

g) Народні свята, ігри; 

h) Звертання. 

Етнографічні та міфологічні реалії: етнічні та соціальні спільноти та їхні 

представники; божества, казкові істоти, легендарні місця. 

Реалії світу природи: тварини; рослини; ландшафт, пейзаж;  

Реалії державно-адміністративного устрою суспільного життя: 

адміністративні одиниці та державні інститути; суспільні організації, партії 

тощо, їхні функціонери й учасники; громадянські професії, титули та звання. 

Ономастичні реалії – реальні й вигадані імена. У літературному перекладі 

власні імена не тільки називають, а й указують на національну приналежність. 

Таким чином, власні назви сприяють збереженню в перекладі національного 

колориту оригіналу: 
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 Антропоніми: а) загальні імена та прізвища; б) індивидуальні імена та 

прізвища, що називають відомих політичних діячів, літераторів, художників, 

артистів, спортсменів й інших знаменитостей і часто потребуючих в перекладах 

особливих коментарів. 

 Топоніми. У перекладознавстві назви реальних географічних об’єктів 

В.С. Виноградов вважає доцільним розділити на дві групи: звичні та 

меморіальні топоніми. Другі з них несуть в собі, крім указання на геооб’єкт, 

додаткову змістову інформацію, яка для перекладача буває надзвичайно 

важливою. 

 Імена літературних героїв. У художніх текстах постійно зустрічаються 

згадки про персонажів інших творів літератури. У перекладах вони 

коментуються. 

 Назви компаній, музеїв, театрів, палаців, ресторанів, магазинів, 

пляжів, аеропортів тощо. Усі ці імена перекладачу важливо знати для 

правильного розуміння та відтворення тексту. 

 Символи – естетично канонізовані, культурно значущі концептуальні 

структури іншої, ніж первинний зміст реалії чи знака, понятійної сфери, яка 

характеризується образністю, мотивованістю, дейктичністю, імперативністю, 

психологічністю: вегетативні символи; анімалістичні символи: кольорова 

символіка; фольклорні, історичні, літературно-книжні алюзії; мовні алюзії (у 

них є натяк на який-небудь фразеологізм, прислів’я, крилатий чи бродячий 

вислів. У перекладі книги Шамфора зустрічаємо: «Две придворные дамы, 

проезжая по Новому мосту за какие-нибудь две минуты, успели увидеть там и 

монаха, и белую лошадь. Тогда одна из них, толкнув подругу локтем, заметила: 

«Что до шлюхи, то уж нам-то ее высматривать незачем». Російському чи 

українському читачеві без коментаря не зрозуміти натяку в анекдоті на стару 

французьку приказку «Когда по Новому мосту ни пойдешь, всегда встретишь 

там монаха, белую лошадь и шлюху»). 



44 
 

Для позначення реалій в лексикології використовують термін екзотизм. 

Екзотизми – слова, що позначають властиві іншим народам або країнам 

поняття. 

С. Влахов і С. Флорін передбачають кілька прийомів передачі реалій в 

перекладі:  

I – транскрипція (транслітерація), 

II – власне переклад, що включає: 1) неологізми (калька, полукалька, 

освоєння, семантичний неологізм), 2) заміна реалій, 3) приблизний переклад 

(родо-видова заміна, функціональний аналог і опис, пояснення, тлумачення), 4) 

контекстуальний переклад.  

Ю.А. Сорокін, І.Ю. Марковіна, О.О. Селіванова вбачають усунення 

інтерактивних перешкод, що виникли в результаті лакун, в прийомах їхньої 

компенсації:  

1) тлумаченнях, примітках, виносках, коментарях; 2) заміні концепту на 

більш близький; 3) порівнянні з етнічним прототипом одного класу реалій у 

двох мовах; 4) генералізації (заміни гіперонімом); 5) еквонімізації (заміни 

іншою назвою видового предмета того самого класу); 6) заміни теми на більш 

близьку для іншої культури з метою збереження оцінки, емотивності 

фрагмента; 7) запозичення шляхом транскрипції, транслітерації, 

напівкалькування, калькування і т. ін. 

Транскрипція (транслітерація). При першій появі в тексті 

транскрибоване слово зазвичай супроводжується виноскою або поясненнями, 

що вміло вводяться в текст перекладу. Досвідчені перекладачі та теоретики 

перекладу не раз закликали колег зберігати почуття міри при використанні 

іншомовних слів у перекладі. Надмірне захоплення транскрибуванням 

іншомовних слів, що позначають реалії; а не так уже й рідко прийнятих за них, 

не тільки не сприяє збереженню національного колориту, а, навпаки, знищує 

його, захаращуючи російську розповідь і змушуючи читача спотикатися на 

кожному кроці об непотрібні екзотизми.  
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Калькування. У художньому перекладі цей прийом застосовується для 

передачі індивідуально-авторських неологізмів, коли перекладач створює 

виразні оказіональні слова. Таких словесних «придумок» і кальок багато серед 

загальних і власних імен. Калькуються традиційно деякі власні назви: газета 

«Красная звезда» – «The Red Star», Красная площадь – The Red Square (проте 

ulitsa, prospekt і їхні назви транскрибуються), Liberal Party – Ліберальна партія. 

Калькування використовують для перекладу прислів’їв і приказок, коли з 

різних причин необхідно зберегти не тільки їхній зміст, але й образно-смислову 

основу. Структурно-семантичне калькування іноземних слів часто 

застосовується в перекладах наукової літератури.  

Гіпо-гіперонімічний переклад. Для цього способу перекладу характерно 

установлення відношення еквівалентності між словом оригіналу, що передає 

видове поняття-реалію, та словом в мові перекладу, що називає відповідне 

родове поняття, чи навпаки. З іспанської словам нопаль (вид кактусу), кебрачо 

(вид дерева) чи грана (вид горілки) будуть відповідати в українськму перекладі 

їхні міжмовні гіпероніми (родові поняття): кактус, дерево, горілка. Такий 

спосіб перекладу Ю.А. Сорокін, І.Ю. Марковіна, називаючи компенсацією, 

ілюструють цікавим прикладом: назву американської п’єси Д.-Л. Коуберна The 

Gin Game (буквально: «Гра в джин») було перекладено російською мовою 

«Игра в карты». Лакуна компенсована в результаті заміни конкретної назви гри 

джин загальним поняттям гра в карти. 

Еквонімізація (уподібнення, заміна концепту на більш близький для 

реципієнта) – це заміна в перекладі іншою назвою видового предмета того 

самого класу. Уподібнені слова, за В.С. Виноградовим, називають поняття, 

супідрядні по відношенню до родового поняття: бомбачі – шаровари, мачете – 

тесак, боліче – кеглі, ранчо – хата, хижа.  

Тлумачення, коментарі, виноски, примітки. У випадках тлумачення реалії 

(перифрастичного (описового, дескриптивного, експлікативного перекладу) 

відповідники установлюються між словом (або фразеологізмом) оригіналу та 
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словосполукою перекладу, що пояснює його зміст: пучеро – суп (юшка) з 

яловичини, сельве – тропічний ліс. 

За В.С. Виноградовим, перифраза нерідко поєднується з транскрипцією, 

заміняючи коментар, роблячи природнішим відповідне оригіналу перекладне 

авторське мовлення, коли його не перериває виноска. Хуана поставила на стол 

пучеро, похлебку из говядины, и все принялись за еду – приклад поєднання 

транскрипції та дескриптивного перекладу. 

У російський переклад англійської казки «Воду заперли» перекладачка 

Н. Шерешевська гармонійно вводить реалію та пояснює її: А вы, наверное, 

знаете, что в давние времена во всем Деворшинском графстве вряд ли нашелся 

бы хоть один дом без своего домового, или, как их еще называли, брауни.  

Російський переклад англійської казки «Юний Роланд» (переклад 

Г. Кружкова) супроводжують виноски: Тогда отправился старший брат к 

волшебнику Мерлину и спросил, не знает ли тот, где искать леди Эллен. – 

Прекрасную леди Эллен, – ответил Мерлин, – похитили эльфы. (Мерлин – 

могущественній чародей, мудрец и пророк. Один из наиболее популярних 

персонажей британского фольклора; эльфы – в германо-скандинавской 

мифологии духи природы, легкие, воздушные существа, наделенные 

волшебными способностями). 

Примітки як короткі записи, що є поясненням реалії супроводжуючи 

публіцистичні, а інколи художні, перекладні тексти, можуть подаватися в 

дужках після реалії; та часто примітки як додатки до художнього перекладного 

тексту поміщаються в кінці книги. 

Література: [3; 7; 8; 9; 12; 13; 17; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 35; 36; 

38; 40]. 

 

Тема 4 Граматичні проблеми перекладу 

Лекція 1-2. 

1. Трансформації на словотвірному рівні. 

2. Трансформації на морфологічному рівні. 
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3. Трансформації на синтаксичному рівні. 

Граматичні системи різних мов мають як різну кількість категорій, так і 

відмінності у їх вираженні. Синтаксичні організації мов відрізняються 

специфічними рисами у структурі словосполучень і речень. Специфіка 

граматичних систем мов призводить перекладача до необхідності здійснити 

трансформації на словотвірному, морфологічному та синтаксичному рівнях. 

Такі трансформації зазвичай полягають у перетворенні граматичної одиниці 

відповідно до норм мови перекладу.  

 

Трансформації на словотвірному рівні 

На словотвірному рівні трансформації, за О.О. Селівановою, 

репрезентовані:  

 словотвірним калькуванням як поморфемним перекладом одиниць (лат. 

adverbium – укр. прислівник; англ. backbencher – рос. заднескамеечник);  

 інверсією складників слова (наприклад, рос. листопад – укр. падолист; 

рос. медведь – укр. ведмідь).  

В англо-українському перекладі трапляються випадки використання 

подібної трансформації. Наведені нижче приклади ілюструють утворення 

деяких похідних прикметників в аглійській і українській мовах. Так, helpless // 

безпорадний; careless behavior // безтурботна поведінка; еndless love // 

нескінченне кохання. Суфікс -less, за допомогою якого утворено досить багато 

слів в англійській мові, відповідає в українській мові префіксам не- або без-. 

Зазвичай такі перетворення на словотвірному рівні формальні.  

 

Трансформації на морфологічному рівні.  

На морфологічному рівні виокремлено такі перекладацькі трансформації: 

категорійна заміна, частиномовна заміна, заміна морфологічних засобів 

лексичними.  

 Категорійна заміна – зміна в перекладі роду, числа, відмінка, часу, 

стану, форми ступеня порівняння тощо. Такі заміни в перекладі зазвичай мають 
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системний характер – диктуються особливостями граматичних систем 

відповідних мов. Пор.: Чья это собака, спрашиваю? (Чехов, Хамелеон) // ... 

Чий це собака, питаю?; He was all politeness but it seemed to Poirot that this man, 

for all his easy manners, was not at ease // Директор готелю був міцним 

привабливим чоловіком, дуже ввічливим, але Пуаро здалося, що незважаючи на 

невимушену поведінку, йому було не по собі.  

 Частиномовна заміна в перекладі може бути пов’язана з граматичною 

лакуною. Герундій оригіналу замінено дієсловом в перекладі, оскільки в 

українській мові відсутня ця частина мови: They stood looking up at a tall 

woman… // Вони стояли й дивились на зображену на картині високу жінку… 

Дієприкметник цветущих перекладач замінює прийменниково-іменниковою 

формою в квіту, адже в українській мові дійсні дієприкметники на -ущ-, -ющ- 

не вживаються: Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда 

усыпает мой письменный стол их белыми лепестками (Лермонтов, Герой 

нашого времени) // Віти черешень в квіту дивляться в мої вікна, і вітер іноді 

засипає мій письмовий стіл їх білими пелюстками.  

Частиномовні перетворення можуть диктуватися частішим вживанням 

певної частини мови в тій чи іншій конструкції мови перекладу. Так, заміна 

прийменниково-відмінкової форми іменника із значенням обставини 

прислівником з тим самим значенням характерна для російсько-українського 

перекладу: Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с 

беспокойством стал спрашивать меня (Л. Толстой, Детство) // Карл Іванович 

здивувався, облишив мої підошви і стурбовано почав розпитувати мене. 

Заміна англійського віддієслівного іменника, утвореного за допомогою 

суфікса -er, на українську особову форму дієслова є закономірною: Oh, I’m no 

dancer, but I like watching her dance (Фіцджеральд, Великий Гетсбі) // А я ж не 

танцюю, я тільки люблю дивитися як вона танцює.  

 Заміна морфологічних засобів лексичними. Наприклад, форма 

найвищого ступеню порівняння прикметника передається в наступних 

фрагментах українського перекладу прикметником й іменником з емоційно-
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експресивним значенням: Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой 

на дверь второй комнаты: – Сильнейший сердечный припадок (Ильф, Петров, 

Двенадцать стульев) // Мадам Кузнєцова закопилила губи і показала рукою на 

двері другої кімнати: – Жахливий серцевий напад; …Отец… был турецко-

подданным и умер, не оставив сыну своему Остапу-Сулейману ни малейшего 

наследства (Ильф, Петров, Двенадцать стульев) // … Батько… був турецько-

підданий і помер, не залишивши синові своєму Остапу-Сулейману ані крихти 

спадщини.  

Морфологічні трансформації зазвичай формальні (із збереженням змісту 

мовних одиниць), проте можуть бути і формально-змістовими. Так, зміна 

категорії роду може мати формально-змістовий характер. Твір Оскара Уайльда 

«Маленький принц» – це історія про кохання ластівки та стеблинки 

(англійською the Swallow і the Reod (he і she – чоловік і жінка). У російському 

перекладі Чуковський спершу переклав ласточка та тростинка, потім 

ласточка та тростник, помінявши місцями чоловічий і жіночий персонажі, 

порушивши зміст твору.  

 

Трансформації на синтаксичному рівні.  

На синтаксичному рівні виокремлюють такі перекладацькі трансформації: 

 заміни словосполуки словом і навпаки: …Все равно на нем Зобар 

гарцевать станет (Горький, Старуха Изергиль) // …однаково на ньому Зобар 

гарцюватиме. 

 замінами синтаксичного зв’язку у словосполуках і реченнях 

(наприклад, у випадках синкретизму форми – вживання складносурядного 

речення у значенні складнопідрядного, безсполучникового речення у значенні 

складносурядного тощо): Что-то ветром подуло... (Чехов, Хамелеон) // Щось 

вітер подув ... В оригіналі – односкладне безособове речення, що виражає 

пасивну дію; у перекладі – двоскладне, що виражає активну дію. 

 членування речень – перетворення складного речення мови оригіналу 

на два й більше самостійних речення в мові перекладу: Hermione’s eyes were 
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puffy and red; she looked as if she had not slept (Ролінг, Гаррі Поттер і смертельні 

реліквії) // Очі в Герміони були підпухлі й червоні. Здається, вона взагалі не 

спала. 

 об’єднання речень – перетворення синтаксичної структури оригіналу 

шляхом з’єднання двох (чи більше) речень в одне (складне): Вскоре вышел 

директор. Дед провожал его (Шукшин, Калина красная) // Скоро вийшов 

директор, якого проводив дiд. Прості, мало поширені речення об’єднані в 

складнопідрядне речення з присубстантивним підрядним. У цьому випадку 

перекладач відійшов від жанрової специфіки оригіналу (твір В. Шукшина 

«Калина красная» – кіносценарій).  

 опущення мовних одиниць і конструкцій: Карл Иваныч, не обращая на 

это ровно никакого внимания …(Л. Толстой, Детство) // Карл Іванович, не 

звертаючи на це ніякісінької уваги… – опущення частки рівно обумовлено 

відсутністю прямого еквівалента; перекладач компенсує таке опущення 

суфіксом суб’єктивної оцінки в слові ніякісінького, що додало експресивного 

значення до тексту перекладу, втраченого в результаті опущення.  

 додавання мовних одиниць і конструкцій – вид граматичних 

трансформацій, що являють собою лексичне збільшення: Уж лучше бы век 

учиться да не уезжать…(Л. Толстой, Детство) // Вже краще б довіку вчитися 

та не їхати нікуди…; Sind sie bald fertig? – послышался из классной голос 

Карла Иваныча (Л. Толстой Детство) // – Sind sie bald fertig? – почувся з класної 

кімнати голос Карла Івановича. Додавання обумовлені інформативною 

недостатністю деяких семантичних компонентів для українського читача, 

нехарактерним для української мови слововживанням тощо.  

Перестановки диктуються правилами порядку слів у тій чи іншій 

конструкції певної мови: Hercule Poirot, swaying to and fro in the tube train, 

thought to himself that there were too many people in the world // Похитуючись 

взад і вперед у вагоні метро і валячись то на одного, то на іншого пасажира, 

Еркюль Пуаро думав про те… В англійській мові закріплений порядок слів: 

спочатку – головні члени речення – підмет і присудок, потім – другорядні. В 
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академічній граматиці української мови вказано, що звичайне розташування 

членів речення в українській мові відбувається відповідно до моделі: обставина, 

присудок, підмет, тобто порядок протилежний прийнятому в англійській мові.  

Описані синтаксичні трансформації можуть бути як формальними, так і 

формально-змістовими. Наприклад, заміна означено-особових речень 

безособовими впливає на зміст фрази: Не знаю, что произошло с Лерхом 

(А. Грин, Бегущая по волнам) // Не відомо, що трапилося з Лєрхом.  

Різні типи трансформацій можуть поєднуватися. Морфологічні та 

синтаксичні трансформації зазвичай взаємообумовлені. Для українського 

перекладу характерна заміна дієприкметникового звороту підрядним 

присубстантивним реченням, при цьому еквівалентом дієприкметника є 

однокореневе дієслово: Дорога шла между разбросанными группами дубов и 

орешника, покривавшего луг (Гоголь, Вий). // Дорога йшла між розкиданими 

групами дубів та ліщини, що вкривали луку. Така трансформація пояснюється 

тим, що дійсні дієприкметники з суфіксами -вш-, -ш-, що активно вживаються в 

російській мові, не вживаються в українській, не відповідають її літературній 

нормі. Такі дієприкметники також перекладаються дієприслівниками: 

…проходивший мимо ремеслянник, долго еще остановившись, нюхал, как 

гончая собака, воздух (Гоголь, Вий) // …який-небудь ремісник, проходячи мимо, 

зупинявся і довго ще нюхав, як гончак, повітря. Дієприкметник проходивший 

замінено в перекладі дієприслівником проходячи; а дієприслівник 

остановившись, в свою чергу, переведено дієсловом зупинявся. Для української 

мови не властиві також дійсні дієприкметники теперішнього часу на -учій. -

ючій (крім деяких збережених дієприкметників, які, виражаючи постійну 

ознаку, перейшли в розряд прикметників: співучий, живучий, родючий, 

палючий, кусючий, лежачий, ходячий, зрячий, терплячий). Замість них 

вживаються підрядні означальні речення, прикметники з суфіксами -льн-,-н- 

іменники й інші засоби. Вибір засобу залежить від сутності визначуваного 

поняття, а також від значення іменника, з яким воно поєднується.  

Література: [30; 31; 35; 39; 42]. 
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Тема 5 Стилістичні проблеми перекладу 

Лекція 1. 

1. Жанрово-стилістичні проблеми перекладу. 

2. Прагматичний аспект перекладу. 

 

Жанрово-стилістичні проблеми перекладу 

Перекладаючи тексти з однією мови на іншу, слід мати на увазі, що 

можуть існувати різні жанрові і стилістичні норми текстів у мові оригіналу і 

мові перекладу. Так, наприклад, в англомовних наукових статтях автори 

частіше вживають займенник першої особи однини І, ніж у статтях українською 

мовою. В англомовних наукових працях частіше, ніж в україномовних, 

вживаються розмовні лексичні та фразеологічні елементи. 

При перекладі тексти мають адаптуватися з урахуванням стилістичних і 

жанрових норм, що існують у мові і культурі перекладу стосовно відповідних 

текстів. Неврахування розбіжностей в перекладі призводить до стилістичних 

перекладацьких помилок, що, хоча й вважаються меншими вадами перекладу, 

ніж смислові помилки, знижують якість перекладу. 

 

Прагматичний аспект перекладу 

Для збереження функціонально-комунікативної еквівалентності тексту 

оригіналу та його перекладу важливий збалансований прагматичний вплив 

текстів оригіналу та перекладу на своїх реципієнтів.  

О.О. Селіванова виокремлює в особливий тип перекладацьких 

перетворень – формально-змістові трансформації з прагматичним 

компонентом, які передбачають зміну форми та змісту одиниць у тексті, 

текстових фрагментів з метою збалансування прагматичного впливу перекладу 

на свого читача. Підґрунтям виокремлення цього типу трансформацій є 

концепція динамічної еквівалентності Ю. Найди, який вбачав мотивацію 

перекладацьких трансформацій в необхідності досягнення рівноцінного 

регулятивного впливу на адресатів тексту оригіналу та перекладу.  
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Г. Єгер, услід за ним О.Д. Швейцер, виокремлюючи чотири рівні 

еквівалентності (прагматичний, семантичний (компонентний), семантичний 

(референційний), синтаксичний), домінувальним вважають прагматичний 

рівень, що охоплює такі життєво важливі для комунікації фактори, як 

комунікативна інтенція, комунікативний ефект, установка на адресата й 

управляє іншими рівнями.  

 Переклад фразеологічних одиниць. Прагматичну спрямованість мають 

фразеологічні одиниці, що відображають самобутність уявлень певного народу 

про світ навколо. Фразеологізми є своєрідною етнокультурною рефлексією 

мовця в комунікативній ситуації, оскільки він свідомо чи несвідомо 

співвідносить особисте емоційно-оцінне відношення та ціннісну орієнтацію зі 

змістом знака, а образний зміст звороту з еталонами та стереотипами 

національно-культурного сприйняття й розуміння світу. Наприклад, 

походження англійської ідіоми to be (live) in clover (буквально: бути (жити) в 

конюшині), що означає безтурботне життя в комфорті та достатку, пов’язують з 

тим фактом, що худоба, яка пасеться на луках конюшини, швидко набирає у 

вазі. Конюшина в англійській культурі має символічний зміст: друїди, 

стародавні жителі Ірландії, вважали її найкращим захистом від зла та 

чаклунства. Також трилисник (shamrock) конюшини символізує святу Трійцю – 

єдність батька, сина і святого духу. У слов’янській культурі у фраземі з тим же 

значенням використано модус позитивної оцінки та прототип масла – символу 

достатку: укр. як вареник у маслі (у сметані) // рос. как сыр в масле // польск. 

jak pączek w maśle (czuć się). Французи про безтурботне життя кажуть: Vivre 

comme un coq en pâte (буквально: жити як півень в тісті).  

Порівняймо також паремійних фонд різних народів, до якого входять 

фразеологізми з компонентами-колоронімами, зоонімами, фітонімами тощо. 

Тож, перекладачу в процесі передачі фразем з однієї мови на іншу важливо 

пам’ятати, що вони є відбитком еталонів і стереотипів національно-

культурного сприйняття та розуміння світу. 
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Керуючись потребами перекладу, В.С. Виноградов усі стійкі сполуки 

поділяє на три групи: лексичні, компаративні та предикативні:  

- Лексичні фразеологізми – семантично співвідносні зі словами, 

поняттєво аналогічні їм. Такі звороти включені в словниковий запас мови як 

аналоги різних частин мови, характеризуються семантичною цілісністю, 

образним емоційно-експресивним значенням. Значення «обманювати» мають 

фразеологізми – укр. водити когось за носа // рос. водить кого-либо за нос // 

англ. to draw the wool over someone’s eyes (буквально: натягнути шерсть на 

очі) // фр. mener qn en bateau (буквально: водити як кораблик), нім J-n an der 

Nase herumführen (буквально: водити когось за носа). Значення «дуже 

злякатися» передають фразеологізми: рос. Душа ушла в пятки // англ. One’s 

heart sank into one’s boot (буквально: серце опустилося в черевики) // фр. Il une 

peur bleue (буквально: у нього блакитний страх) // ісп. Quedarse más muerto que 

vivo (буквально: залишитися більш мертвим, ніж живим) // нім. Das Herz ist in 

die Hose gefallen (буквально: серце упало в штани).  

Оптимальне перекладацьке рішення для передачі лексичних 

фразеологізмів В.С. Виноградов вбачає в пошуку ідентичної одиниці мови 

перекладу. Фразеологізмам оригіналу в мові перекладу можуть відповідати 

сталі звороти, окремі слова та вільні словосполуки, що мають еквівалентний 

об’єм інформації. 

У перекладі використовуються фразеологізми, ідентичні фразеологізмам 

оригіналу – з однаковим значенням, стилістичним відтінком і внутрішньою 

формою (повні еквіваленти): И дальше замямлил такие прописные истины, 

что толпа похолодела (Ильф и Петров, Двенадцать стульев) // І далі замимрив 

такі прописні істини, що натовп похолов; Кислярский был на седьмом небе 

(Ильф и Петров, Двенадцать стульев) // Кислярський був на сьомому небі. 

Фразеологізмам оригіналу можуть відповідати фразеологізми в перекладі 

з однаковим значенням і стилістичним відтінком, але різним лексичним 

наповненням (неповні або часткові еквіваленти): Воробьи несли разный вздор 

(Ильф и Петров, Двенадцать стульев) // Горобці верзли всілякі дурниці. 
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Компоненти фразеологізмів-еквівалентів є відносними міжмовними 

синонімами: (нести (пороть) ахинею (дичь, вздор, ерунду, галиматью, чушь) – 

верзти (плести) нісенітниці(ю); теревені правити; говорити (молоти, верзти) 

дурниці (казна-що).  

Різну образну основу мають тотожні за значенням фразеологізми в 

текстах оригіналу та перекладу: Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, 

чёрт! Но! (Чехов, Горе) // Та їдь же ти, хай тобі трясця, чорт! Но! 

Фразеологічному звороту оригіналу може відповідати вільна сполука в 

перекладі: Шутки в сторону, разговаривать с вами мне не охотно… (Чехов, 

Маска) // Годі жартувати, розмовляти з вами мені неохота...  

Слово може бути замінено фразеологічним зворотом, часто з метою 

компенсувати конотативні втрати: – Ведь этак одурачить целую компанию 

может только артист, талант, – весело говорил Жестяков, подсаживая его 

(Чехов, Маска) // – Адже отак пошити в дурні цілу компанію може тільки 

артист, талант, – весело говорив Жестяков, підсаджуючи його. Емоційно-

експресивне слово одурачить трансформовано в розмовну фразему пошити в 

дурні за наявності слів-відповідників обдурити, підманити, враховуючи 

емоційну, просторічну, часто лайливу лексику оповідання А. Чехова «Маска».  

Компаративні фразеологізми закріпились в мові як стійкі порівняння. 

Еталони порівняння в кожній мові свої. У слов’янській фразеології повільну 

людину порівнюють із «сонною» (повільною) мухою чи сонною людиною: рос. 

как сонная муха // укр. як сонна муха (як сонна, як сонний) // польск. jak 

senna mucha, jak mucha w smole. Різні асоціації у різних народів викликає худа 

людина: укр. худий як скіпка (скіпа), рос. худой как спичка (щепка) // англ. 

thin as a rake (буквально: худий як граблі) // фр. maigre comme un clou 

(буквально: худий як цвях) // ісп. hecho un fideo (буквально: худий як 

макаронина) // нім. dünn wie ein Streichholz (буквально: худий як сірник).  

Варіативні об’єкти порівняння спостерігаються в різних мовах у 

фразеологізмах зі значенням «червоніти»: рос. красный как клюква (как рак) // 

укр. червоний як (мов) буряк (рак) // англ. red as a lobster (червоний як омар) // 
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фр. rouge comme une tomate (червоний як помідор) або rouge comme une 

écrevisse (червоний як креветка) // ісп. rojo como un tomate (червоний як 

помідор) // нім. Krebsrot (буквально: червоний рак); надзвичайно багатий 

варіативний ряд в польській мові: być czerwonym jak burak, rak, piwonia, indyk, 

upiór itp.  

Найбільш частими прийомами перекладу компаративних фразеологізмів 

вважаються: підбір відповідного фразеологізму та калькування. У практиці 

перекладу мають місце також інші прийоми. Наприклад, вільну метафоричну 

словосполуку смертельно пьян М. Пилинська перекладає українським 

компаративним фразеологізмом (п’яний) як чіп: Тут только Ипполит 

Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян (Ильф, Петров, Двенадцать 

стульев) // Тут тільки Іполит Матвійович помітив, що майстер п’яний як чіп. 

В обох одиницях є сема міри та ступеня (очень сильно), збережено стилістичне 

значення (розмовне).  

Предикативні фразеологізми – це прислів’я, приказки, афоризми й інші 

стійкі судження, в яких відобразились трудовий, моральний і життєвий досвід 

народу, практична філософія та життєва мудрість. Прийоми перекладу 

предикативних фразеологізмів подібні до прийомів передачі лексичних і 

компаративних. Предикативні фразеологізми можуть калькуватися – 

передаватися покомпонентно в перекладі. Так, калькується перекладачкою 

створена авторами роману «Дванадцять стільців» за аналогією до прислів’я 

Жизнь прожить – не поле перейти паремія: Трамвай построить – это не 

ишака купить (Ильф, Петров, Двенадцать стульев) // Трамвай побудувати – це 

не ішака купити.  

Іноді до простих нефразеологізованих речень перекладач добирає 

еквівалент – фразеологізм: Растрачивает чужие деньги (Ильф, Петров, 

Двенадцать стульев) // Пускає на вітер чужі гроші.  

 Фігуративні трансформації в перекладі – це втрата (чи збереження) 

стилістичного прийому в перекладі. Збереження прагматичної орієнтації тексту 

перекладу є важливим у випадках передачі концептуально вагомого 
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стилістичного прийому або комплексу фігур, які зумовлюють стилістичний 

принцип висування як спосіб формальної організації тексту, що передбачає 

концентрацію уваги читача на певних елементах повідомлення, які викликають 

здивування своєю несподіваністю, непередбачуваністю й неприродністю з 

метою підкреслення, виділення певної думки. Серед найбільш вивчених типів 

висування виокремлюють зчеплення як наявність подібних елементів у 

подібних позиціях; конвергенцію як поєднання в одному місці тексту 

комплексу стилістичних прийомів; ошукане очікування як порушення 

передбачуваності текстових подій.  

Не збережено стилістичний прийом в перекладі наступного фрагмента 

оповідання А. Чехова: Его начало помучивать беспокойство (Смерть 

чиновника) // Його став мучити неспокій. Сема «непостоянность и 

многократность повторения действия», що має місце в чеховському іронічному 

помучивать, втратилася в дієслові перекладу мучити. Утрата або модифікація 

певної стилістичної фігури впливає на образність і виразність тексту перекладу. 

На думку І.М. Литвин, функціонально-стилістичні втрати спостерігаються і в 

процесі перекладу наступних уривків тексту оповідання А. Чехова: Оба были 

приятно ошеломлены (Толстый и тонкий) // Обидва були приємно здивовані; 

Все трое были приятно ошеломлены (Толстый и тонкий) // Всі троє були 

приємно вражені. Слово ошеломлены двічі зустрічається в тексті оригіналу, на 

самому початку і в самому кінці розповіді, та сприяє створенню комічного 

ефекту в поєднанні з прислівником приятно, відображаючи різні ситуації. 

Перекладач по-різному перекладає його, вдаючись до варіативного 

синонімічному пошуку: здивовані, вражені. У двомовному словнику 

представлені відповідники: ошеломлять – приголомшити, розм. ошелешувати, 

тоді як вражать – поражать, потрясать, изумлять; здивований – удивленный 

(сильнее) изумленный, пораженный, (выражающий недоумение), озадаченный, 

(растерянный) недоумевающий. І.М. Литвин зазначає, що комічний ефект було 

б збережено за використання перекладачем прямого словникового 

відповідника, що повторюється в тексті, приголомшені (ошелешені).  
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 Прагматичні концептуальні перетворення в перекладах. Орієнтація на 

адресата чужої культури зумовлює прагматичні концептуальні перетворення в 

перекладах – це підміна реалій оригінального тексту реаліями мови перекладу, 

зміна за допомогою мовних засобів різних рівнів способів категоризації світу та 

внутрішнього рефлексивного досвіду. Концептуальні перетворення залежать 

від культурних стереотипів народу − детермінованих соціумом і культурою, 

впорядкованих і фіксованих структур свідомості, що уособлюють результати 

пізнання дійсності певним угрупованням і є схематизованими та спрощеними 

стандартними ознаками етносвідомості; від архетипів колективного 

позасвідомого, етнічних міфів, символів, етнічного спектра прецедентних 

феноменів, культурних норм тощо. У текстах українських перекладів оповідань 

А. Чехова відбувається заміна найменування відповідно до усталеної мовної 

традиції: Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, 

словно свекор какой… (Чехов, Унтер Пришибеев) // – Дітей за вуха скубе, за 

молодицями підглядає, щоб чого не вийшло, немов свекор якийсь... Іменник зі 

збірним значенням, що відповідає лексемі ребята, відсутній в українській мові, 

тому в перекладі його замінено іменником у множині діти (пор.: рос. дети). 

Заміжня молода жінка у росіян – баба, в українців – молодиця. Спостерігається 

заміна концепту в перекладі на більш близький (зрозумілий) українському 

читачеві в наступному фрагменті тексту: … да куда же к лешему я это еду? 

(Чехов, Горе) // … та куди ж це до дідька я їду? Звертання господа, господа 

почтенные, милый человек, господин хороший, що відображають російську 

етикетну традицію, в перекладі орієнтовані на українського читача: панове, 

панове шановні, чоловіче добрий, пане ласкавий: А вы, господа, 

подвиньтесь… нечего тут! (Чехов, Маска) // А ви, панове, посуньтесь... нема 

чого тут!; Вот что, господа почтенные! (Чехов, Маска) // Ось що, панове 

шановні!; – Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку… (Чехов, 

Маска) // – Ось що, чоловіче добрий: даю тобі хвилину строку...; Слава те 

господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и 

мыслей таких в голове не было... (Злоумышленник) // Слава тобі господи, пане 
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ласкавий, вік свій звікували і не тільки не вбивали, але й у думці такого не 

було…  

Важливим моментом є передача в перекладі вигуків – слів, що виражають 

почуття, емоції людини. Вигуки, не маючи номінативної функції, є мовними 

знаками-сигналами, що вживаються для найкоротшого вираження реакції 

людини на різні події реальної дійсності. Висловлюючи, але не називаючи 

почуття, вигуки усвідомлюються всіма носіями певної мови та всім зрозумілі, 

тому що за ними закріплений певний зміст. Такі знаки специфічні для кожної 

мови і вимагають до себе особливої уваги перекладача: пор.: укр. ой! // рос. ой! 

// нім. ау! // ісп. ау-ау-ау // фр. ай-ай!; укр. Боже мій! Господи // рос. Боже 

мой! // нім. Mein Goot! // фр. Mon Dieu! Bon Dieu! – Батюшки! – изумился 

тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? (Чехов, Толстый и тонкий) 

// – Матінко! – здивувався тонкий. – Миша! Друг дитинства! Звідки ти 

взявся? Російському емоційно-експресивному вигуку батюшки, що виражає 

здивування, відповідає український матінко. 

Уваги перекладача вимагають імперативи, адже, по-різному кличуть, 

тварин в різних країнах, наприклад, курей: укр. тю-тю-тю; рос. цып-цып! // 

нім. put-put! // фр. Poule! Poule! (poule – курка, курча); а котів укр. киць-киць; 

кицю-кицю; // рос. кис-сис // бол. мац-мац (маце – кішка); нім. miz –miz.  

Поза увагою перекладача не можуть залишитися звуконаслідування: укр. 

ку-ка-рі-ку // рос. ку-ка-ре-ку // англ. кок-е-дудл-ду // нім. кі-ке-рі-кі // фр. ко-

ко-рі-ко // італ. чі-кі-рі-чі // швед. у-ке-лі-ку.  

 Аксіологічні прагматичні трансформації спрямовані на збереження 

ціннісної орієнтації текстів у перекладі – сенсорних, психологічних, 

естетичних, утилітарних та ін. оцінок, моральних норм, етнічних пріоритетів. 

 Мегатекстові трансформації. Одним із найпоширеніших прийомів 

компенсації інформації для читача перекладу є виноски, коментування та 

примітки, які дають змогу збалансувати прагматичний вплив. Приміром, у 

перекладах романів Вальтера Скотта примітки займають більше десятка 

сторінок. Адже на сторінках романів Вальтера Скотта оживають історія 
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Шотландії та її герої, невідомі, скажімо, слов’янському читачу. Так, російський 

переклад роману «Роб Рой» М. Д. Волипіним: Своей славой он был в 

значительной мере обязан тому обстоятельству, что проживал у самой 

границы Горной Страны… Мак-Грегори вели долгую кровную вражду с 

Лердом Луссом, − главою Колхкухонов, могущественного рода, обитавшего у 

нижнего края Лох-Ломонда. супроводжують примітки: Горная Страна – 

северная часть Шотландии. Лох-Ломонд – озеро в западной части 

Шотландии.  

Література: [27; 35; 39]. 

 

Тема 6 Основи усного перекладу 

Лекція 1. 

1. Усний послідовний переклад. 

2. Синхронний переклад. 

3. Синхронізація відеотексту. 

4. Переклад з аркушу. 

5. Комунальний переклад. 

 

Усний послідовний переклад 

Усний послідовний переклад – це вид перекладу, під час якого 

перекладач перекладає на слух 1-2 фрази або дещо більший фрагмент усного 

тексту, який вимовляє учасник бесіди, причому одразу після того, як ці декілька 

фраз було вимовлено. Такий вид перекладу часто називають абзацно-фразовим. 

Як правило, перекладач знаходиться безпосередньо поряд з мовцем, тому може 

бачити його міміку й жестикуляцію, що допомагає правильно зрозуміти зміст 

сказаного. Однак інколи перекладач знаходиться поза полем зору аудиторії, в 

кабіні або за сценою, і сприймає мовлення через навушники. В цьому випадку 

можливість спостерігати за оратором хоча б здалеку є дуже важливою. 

Завдання усного перекладача, який перекладає послідовно, полягає в 

тому, щоб запам’ятати смисл значного фрагмента тексту й потім відтворити 
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його на іншій мові, зберігаючи не тільки пізнавальну інформацію, а й по 

можливості стиль оратора, а також емоційну інформацію. Відповідно, такий 

перекладач повинен мати розвинену пам’ять, вміння на ходу орієнтуватися в 

стилі, мати певні акторські задатки. 

До обов’язкових вимог в усному перекладі належить його висока 

швидкість. У середньому вона має знаходитися на верхній межі швидкості 

сприйняття усного мовлення. Якщо оратор говорить швидко, вона має 

дорівнювати мовленню оратора. Якщо оратор говорить повільно, перекладач 

зобов’язаний говорити швидше за оратора. Паузи між промовою оратора і 

промовою перекладача мають бути зведені до мінімуму. 

Найпростіший для перекладача варіант послідовного перекладу – це 

переклад офіційної доповіді, повідомлення або промови. В цьому випадку, як 

правило, текст можна отримати заздалегідь або дізнатися її тему. Перекладач 

має нагоду проаналізувати текст, познайомитися зі спеціальною літературою з 

теми, скласти «тезаурус». Однак і в цьому випадку перекладач не 

застрахований від несподіванок, тому що оратор може під час виступу 

скоротити або розширити текст доповіді, відхилитися від теми чи навіть 

повністю змінити її. Тому усному перекладачеві необхідно мати навички 

психологічної готовності до найнеочікуванішого повороту подій при перекладі. 

Найбільш непередбачуваний характер має зміст дискусії, яку 

перекладачеві доводиться перекладати практично на будь-якій конференції. 

Окрім загальної заявленої проблеми, перекладачу невідомий зміст виступів 

конкретних учасників і суть можливих проблем, які можуть піднятися протягом 

дискусії. Під час переговорів можуть спалахувати конфлікти. Тому перекладач 

має досконало володіти правилами професійної етики, щоб знати, як 

поводитися, що робити і що перекладати у конфліктній ситуації. 

Усний послідовний переклад може бути одностороннім і двостороннім. 

Односторонній переклад передбачає, що цей перекладач перекладає лише з 

іноземної мови на рідну, а з рідної на іноземну мову перекладає інший 
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перекладач (як правило, носій мови перекладу). У сучасній міжнародній 

перекладацькій практиці цей варіант вважають пріоритетним. 

Двосторонній переклад означає ситуацію, коли один і той самий 

перекладач перекладає всі виступи і з іноземної мови на рідну, і з рідної на 

іноземну. Якість перекладу з рідної мови на іноземну і якість перекладу з 

іноземної на рідну дещо відрізняється. При перекладі з іноземної мови 

перекладений текст виходить більш зв’язним, цілісним, правильним, ніж при 

перекладі на іноземну мову. Проте, не є виключенням помилки й 

непорозуміння на етапі сприйняття вихідного іншомовного тексту, оскільки 

при найвищому рівні знання іноземної мови він все ж сприймається не так 

повно й надійно, як рідний. І навпаки, при перекладі з рідної мови на іноземну 

проблем зі сприйняттям не виникає (вони є можливими лише в умовах поганої 

чутності, через дефекти мовлення в оратора й з інших подібних суб’єктивних 

причин). Але в перекладеному тексті можливі різноманітні помилки. 

Багато перекладачів, зауважують, що на іноземну мову їм перекладати 

легше, ніж на рідну. Це протирічить уявленню непрофесіоналів про складнощі 

перекладу. Зазвичай вважають, що на рідну мову перекладати легше. Парадокс 

пояснити просто. По-перше, повнота сприйняття – важлива основа для 

повноцінного перекладу, це означає, при перекладі з рідної мови ця основа є 

надійнішою. Надійність сприйняття слугує чинником, що організовує 

психологічно: добре розуміючи вихідний текст, перекладач менше хвилюється. 

По-друге, можливості вибору варіантів при перекладі на іноземну мову є 

вужчими, уявлення про систему іноземної мови є дещо спрощеними, 

перекладач знає менше іноземних слів і зворотів, ніж слів рідною мовою. Вибір 

спрощується, на пошуки варіанту витрачається менше часу, переклад 

здійснюється швидше. Але це не означає, що він є якіснішим. 

Допоміжним засобом запам’ятовування в усному послідовному перекладі 

можуть слугувати нотатки перекладача. Найпродуктивнішим для запису є 

перекладацький скоропис. За допомогою скоропису перекладач може 

перекладати усно в послідовному режимі одразу великі фрагменти усного 
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виступу (що тривають 10-15 хвилин) або навіть увесь виступ (до 40 хвилин). 

Перекладач прослуховує великий фрагмент або весь виступ і за допомогою 

перекладацького скоропису записує основний зміст повідомлення, а потім, 

дотримуючись усіх описаних вище вимог (висока швидкість мовлення, 

збереження емоційного забарвлення і стиля оратора), відтворює виступ на мові 

перекладу. В уміння так званого конференц-перекладача переклад такого типу 

тепер включається в обов’язковому порядку, а саме поняття конференц-

перекладу, яке колись охоплювало навички абзацно-фразового перекладу 

виступів і вміння перекладати дискусію в двосторонньому режимі, тепер 

базується на перекладі цілісного тексту.  

У такого різновиду усного послідовного перекладу є дві очевидних 

переваги: перша – він дозволяє зробити максимально еквівалентний переклад, 

оскільки перекладач передає зміст, спираючись на знання всього тексту, у той 

час коли при абзацно-фразовому перекладі він, як правило, наступного 

контексту не знає; крім того перекладач не прив’язаний до окремих слів і 

висловам і переклад, таким чином, позбавлений буквалізмів; друга перевага 

полягає в тому, що перекладач не перериває оратора й оратор можу у повному 

обсязі передати слухачам емоційну інформацію: адже вимушені паузи 

руйнують, у першу чергу, емоційний фон виступу. Переклад цілого тексту має і 

суттєвий недолік: поки оратор не завершить промову, аудиторія, яка не знає 

мови оратора, в очікуванні перекладу явно  нудьгує. 

Важливою професійною якістю усного перекладача є знання літературної 

норми мов оригіналу і перекладу, оскільки тексти усних виступів, як правило, 

тримаються в рамках усного варіанту літературної норми. Нечастими є 

випадки, коли в усному мовленні необхідно застосовувати функціональні 

домінанти іншого стилю. Це, приміром, панегірик, траурна промова, де домінує 

високий стиль. Усна літературна норма, на відміну від письмової, має деякі 

риси усного розмовного мовлення. З них найрозповсюдженішими є дві: 

емоційний порядок слів і наявність фразеологізмів.  
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Текст усного послідовного перекладу, як правило, ніде не фіксується, 

оскільки він є необхідним лише в момент усного контакту. Однак інколи його 

записують на магнітофон або, рідше, стенографують з метою створення, 

наприклад, писемних текстів матеріалів конференції. Основою для створення 

писемних текстів або отримання конкретної інформації можуть служити також 

скорочені записи перекладача. 

 

Синхронний переклад 

Під час синхронного перекладу текст перекладається майже одночасно з 

його виголошенням (з невеликим відставанням). Оскільки він потребує від 

перекладача вміння одночасно слухати, розуміти, перекладати і говорити, цей 

вид перекладу вважається найскладнішим. Однак усні перекладачі-

професіонали, як правило, не погоджуються з таким уявленням, віддаючи 

перше місце за ступенем складності і затратам сил послідовному перекладу. 

Дійсно, необхідність одночасно говорити й слухати вимагає від людини 

особливої натренованості. Можливо, мовлення людини, коли вона одночасно 

говорить і слухає, позбавляється частки яскравості й оригінальності, але воно є 

цілком можливим. Таким чином, до психо-фізичних аномалій такий варіант 

використання мовлення віднести неможна, але він, безумовно, вимагає 

надзвичайної напруги й концентрації. 

Під час синхронного перекладу перекладач знаходиться в ізольованій 

кабіні й оратора бачить або здалеку через спеціальне вікно, або на екрані 

монітору, а його промову чує крізь навушники. Оскільки переклад транслюють 

да зали також через навушники, котрими обладнане кожне крісло у конференц-

залі, особливо важливим є зберігати чистоту ефіру, не допускати сторонніх 

шумів, розмов, покашлювань, так званого ефірного «сміття». 

Ще більшого значення, ніж при послідовному перекладі, набуває чистота 

мовлення перекладача, його дикція, артикуляційна правильність вимови, 

відсутність зайвих слів і звуків типу «м-м-м», «е-е», «ніби» тощо. Також 

чистим, «поставленим», має бути й тембр голосу, оскільки швидкість мовлення, 
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як правило, є вищою за нормальну за рахунок відсутності пауз. У кожного 

синхронного перекладача є власний спосіб підтримки голосу: стакан води без 

газу, спеціальні таблетки від кашлю, кава з вершками. Важливою є також 

інтонаційна культура синхронного перекладача. Його інтонації мають бути 

рівними, не агресивними, але впевненими, переконливими – це найбільш 

комфортне поєднання для слухачів. 

Синхронні перекладачі працюють у парах, змінюючись кожні 10-20 

хвилин. Змінившись, перекладач продовжує слідкувати за промовою оратора і 

використовує вільний час, звіряючись зі словниками й матеріалами 

конференції, а якщо потрібно, то і допомагає напарнику.  

Синхронний переклад здійснюється за дуже короткими сегментами 

тексту, які й слугують у цьому випадку мінімальними одиницями перекладу, 

тому провідним навиком при цьому виді перекладу, що допомагає зберегти 

його еквівалентність, є навик прогнозування. Але й за розвиненого навику 

прогнозування, помилок не уникнути. Перекладач намагається виправити 

власні помилки, вводячи корегувальну інформацію у свої наступні репліки, і на 

це йде певний час. Разом із тим, перекладачеві у жодному разі не можна 

відставати від оратора, оскільки він утратить нитку смислу. Такий часовий 

пресинг змушує синхронного перекладача стискати, компресувати свою 

промову, обирати найкоротші слова та найбільш компактні мовні звороти, а 

також опускати другорядну, на його погляд, інформацію. 

Синхронний переклад перш за все задіює аналітичні й мовленнєві 

навички, і меншою мірою пам’ять. Як і під час послідовного перекладу, 

перекладачу необхідно мати колосальний обсяг лексики в активному запасі. Як 

правило, ораторський текст, який доводиться перекладати синхроністу, це 

текст, який промовляється доволі швидко (оскільки майже завжди на офіційних 

заходах існує регламент) і є усним монологом оратора на рідній для нього мові 

за заздалегідь заготовленим текстом (рідше – без заготованки). 

Однак трапляються й ускладнення. Наприклад, з нерозповсюджених у 

міжнародному вжитку мов перекладають, як правило, через англійську. Тоді 
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лише один синхроніст перекладає з мови оригіналу на англійську, решта 

«беруть» його перекладений текст і перекладають на рідну мову. Тоді якість 

роботи всіх перекладачів залежить від роботи цього провідного перекладача, і 

на ньому лежить подвійна відповідальність. 

Ускладнює переклад акцент оратора і неправильність його мовлення, 

якщо він береться за доповідь на нерідній для себе мові. Відомі труднощі, які 

викликає англійська японців, індійців, шведів. Специфіка їх рідних мов 

накладає відбиток на їх англійську. Передусім це відбивається на вимові, яка 

ускладнює сприйняття їх мовлення перекладачем. Певні труднощі може 

викликати у перекладача швидке зачитування оратором писемних цитат 

(наприклад, текстів законів) або читання вголос документів. Насамкінець, 

специфічні завдання виникають перед синхроністом у випадку, коли оратор 

говорить дуже повільно, робить великі паузи, повторюється. Виникає 

небезпека, що мовлення перекладача виглядатиме «рваним», з великими 

паузами, слухачі втратять логіку роздумів, і їм здаватиметься, що перекладач 

погано перекладає або перекладає не все. У подібній ситуації перекладачеві 

доводиться брати на себе редагування тексту. Окрім того, йому необхідно 

чимось заповнювати паузи. Тут йому може стати у пригоді навичка, 

протилежна навичці компресування, а саме вміння розгортати текст, обираючи 

найбільш об’ємні мовленнєві звороти, скажімо, замінювати дієприкметниковий 

зворот складнопідрядним реченням. 

Окрім основного виду синхронного перекладу, описаного вище, існує ще 

два різновиди. Перша – це так званий синхрон пошепки. Перекладач 

знаходиться безпосередньо поряд з людиною або групою людей, для яких 

перекладає, і тихо, впівголоса або пошепки, щоб не заважати решті присутніх 

(за що професіонали й прозвали його «шептієм»), перекладає для них зміст 

промови оратора або учасника дискусії. Таке «персональне» обслуговування є 

необхідним тоді, коли більшість присутніх перекладу не потребує. Такий 

переклад також широко практикується на неофіційних зустрічах: наприклад, 

під час відвідування театру, перегляду телепередач на іноземній мові тощо. 
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«Шептій» працює у надзвичайно складних умовах, часто в обставинах 

непередбачуваних перешкод (чуже голосне мовлення, музика, запитання і 

висловлювання з боку клієнта), але і вимоги до його перекладу є нижчими, ніж 

до перекладу конференц-синхроніста. Як правило, від нього очікують лише 

скорочену передачу загального змісту іншомовного повідомлення. 

Інший різновид – це «контрольний» синхрон, який став зустрічатися все 

частіше під час проведення великих конференцій. Перекладач знаходиться в 

особливій кабіні і чує оратора через навушники. Він або не бачить оратора 

взагалі, або має можливість зрідка кидати на нього погляд, споглядаючи екран 

монітора. «Кидати», тому що його головне завдання полягає у тому, щоб, 

перекладаючи подумки почутий текст, одразу набирати його на комп’ютері. 

Тому в основному він дивиться на інший екран монітора, де фіксується текст 

оратора. Його основне завдання те саме, що і в звичайного синхроніста: не 

відстати від оратора і якнайповніше передати зміст його промови. Однак 

водночас він мусить мати навички швидкого, бажано «сліпого» (не дивлячись 

на клавіатуру) набору на комп’ютері. Звісно, текст виходить неповним. Тому 

після закінчення робочого дня перекладачу доводиться упродовж тривалого 

відрізку часу доопрацьовувати свій текст. Цей різновид синхронного перекладу 

співвідноситься з письмовим, оскільки в результаті маємо писемний текст. Він 

слугує основою для майбутньої публікації матеріалів конференції, а також 

може використовуватися і для контролю за роботою решти синхроністів. 

 

Синхронізація відеотексту 

Живу синхронізацію відеотексту перекладачем, тобто синхронний 

переклад через мікрофон того, що говорять у цей момент герої кінофільму або 

диктор (у випадку, якщо це документальний фільм), майже повністю витіснило 

останніми роками дублювання – заміна тексту, що звучить іноземною мовою, 

на підготований текст мовою перекладу у виконанні акторів. Це відбулося у 

першу чергу тому, що звуковий ряд кіно: тембр, інтонації, специфіка реплік, які 

виголошуються на мові оригіналу, фонові шуми в кадрі загальновизнано 
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вважаються частиною художнього задуму автора фільму, і глядачі мають мати 

можливість познайомитися з ними у тому вигляді, в якому їх створив автор. 

Під час живої синхронізації репліки героїв іноземною мовою притишено 

звучать крізь динаміки, а голос перекладача чутно крізь навушники. Це 

підготований синхрон. Перекладачу заздалегідь має відеоряд і скрипт 

іноземною мовою. Він готує переклад і складає власний скрипт, репетирує 

власний майбутній синхронний переклад. Особливою складністю є 

«вкладання» тексту в кадр, оскільки довжина звучання перекладеного тексту 

може не співпадати з довжиною звучання тексту в оригіналі. 

Окрім цього існує проблема передавання емоційності дієвих осіб стрічки. 

На це є дві точки зору, які відповідають двом різним стилям роботи 

синхронізаторів кіно. Згідно з першою точкою зору, перекладач зобов’язаний 

бути ще й актором і транслятором емоцій кінострічки. Згідно з іншою точкою 

зору, весь емоційний заряд має надходити від оригінального тексту і від 

екранного дійства, перекладач лише транслює беземоційний текст. Його рівний 

голос, контрастуючи з емоційними голосами героїв, підкреслює емоційний фон 

фільму.  

У поодиноких випадках, наприклад, під час незапланованих показів на 

кінофестивалях або конференціях, перекладачеві доводиться синхронізувати 

кінотекст без підготовки. Якість такої синхронізації завжди буде нижчою. 

 

Переклад з аркушу 

Переклад з аркушу здається багатьом одним із найлегших видів усного 

перекладу. Однак це лише поверхневе враження. Перекладу з аркушу навчають 

у всіх великих перекладацьких навчальних закладах, і це навчання триває 

чималий період часу. 

Складність перекладу з аркушу полягає у тому, що перекладачеві 

необхідно без підготовки (або з дуже незначним періодом підготовки у декілька 

хвилин), перекласти писемний текст вголос, ніби зчитуючи його з аркушу. 

Здавалося б, все дуже просто, адже пам’ять напружувати непотрібно, писемна 
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опора завжди перед очима. Однак, на відміну від письмового перекладача, 

перекладач з аркушу не може повноцінно спиратися на весь текст. Він має 

володіти вмінням швидко, за декількома симптомами визначити тип тексту, 

його стилістичну специфіку, суть проблеми, яка обговорюється у тексті, 

тематику й область знань. Навіть у найлегшому випадку, якщо необхідно 

перекласти ділового листа, текст може ускладнюватися термінологією, 

специфічними мовленнєвими зворотами. У більш складних випадках з аркушу 

доводиться перекладати резолюції, декларації, маніфести, тобто документи, які 

мають правовий статус і вимагають особливої точності при перекладі. 

 

Комунальний переклад 

Під цієї назвою (термін І.С. Алєксєєвої) приховується один із 

найсучасніших сучасних напрямів у розвитку діяльності усного перекладача: 

переклад у медичних та адміністративних закладах. Його особливість полягає 

не в специфіці власне перекладу, а в специфічній позиції перекладача. 

Звісно, усні перекладачі й раніше за необхідності перекладали у суді, 

мерії, лікарні, в’язниці. Їх завданням було, як завжди, забезпечення 

мовленнєвого контакту. Однак лише нещодавно з’ясувалося, що подолання 

лише мовленнєвого бар’єру ще не достатньо. Для забезпечення повного 

рівноправ’я, повної правової інтеграції іноземного громадянина, який не 

володіє мовою країни, в систему її законів, правил і цінностей, необхідне також 

подолання і міжкультурного бар’єру. Інакше не уникнути численних 

непорозумінь. Місія комунального перекладача полягає у тому, щоб полегшити 

іноземному громадянину контакт із владою. Для цього необхідно мати глибокі 

знання культури і соціальної специфіки народів і країн, що репрезентують 

обидві мови, а також соціальної психології та психології особистості. 

На відміну від більшості усних перекладачів, комунальному 

перекладачеві доводиться мати справу з усним мовленням, далеким від 

офіційного, з діалектами і просторіччям. Водночас він має володіти мовою 
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суду, медицини, офіційних установ. Більшою мірою, ніж конференц-

перекладачеві, йому необхідна терпимість і витримка у стресових ситуаціях. 

Будь-який усний переклад здійснюється в умовах гострого дефіцита часу, 

а тому, окрім знань і професійних умінь, вимагає величезної витримки й 

психологічної стійкості. Саме ці якості усні перекладачі ставляють на перше 

місце, коли йдеться про їх професію. 

Література: [1]. 

 

Тема 7 Основи машинного перекладу 

Лекція 1. 

1. Машинний переклад: сучасний стан і перспективи. 

2. Лінгвістичне програмне забезпечення. 

3. Сучасний стан автоматизованого перекладу. 

 

Машинний переклад: сучасний стан і перспективи   

Однією з можливостей подолання мовного бар’єру у спілкуванні є 

застосування систем машинного перекладу (СМП) як засобу підвищення 

продуктивності перекладацької праці. Але машинні перекладачі можуть бути 

лише підмогою в роботі фахівців різних профілів, і не можуть замінити людей-

перекладачів. У першу чергу це пов’язано з тим, що в більшості випадків 

машинний перекладач не може зробити повністю адекватний переклад з однієї 

мови на іншу, й машинний переклад тексту дуже сильно поступається 

перекладу людиною, потребуючи подальшої доробки.  

Саме зараз особливо актуальним є пошук шляхів надання максимальної 

допомоги перекладачам. І, якщо не повністю підмінити людину-перекладача 

програмами-перекладачами, то хоча б максимально автоматизувати процес 

перекладу, що здійснюється людиною, щоб, з одного боку, максимально 

полегшити нелегку працю перекладача, а з іншого – зробити її максимально 

ефективною. Здійснити подібне можна, лише максимально інтегруючи зусилля 

спеціалістів в галузі кібернетики, програмування, психології та лінгвістики, і 
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відшукавши причину проблеми адекватності перекладу програмами-

перекладачами. Це наблизить вирішення цієї проблеми і, можливо, дозволить 

створити таку систему машинного перекладу, яка б дозволила отримувати 

адекватний переклад тексту без втручання людей-перекладачів 

Переклад наукової, технічної, ділової, правової документації з однієї мови 

на іншу є невід’ємною частиною науково-технічного прогресу. В епоху 

міжнародних контактів, що поширюються, завданням особливої важливості 

стає переклад різноманітної технічної та комерційної документації на мови 

країн-імпортерів продукції. Це завдання ускладнюється як специфікою 

перекладу на іноземні мови, так i жорсткими вимогами до якості такого 

перекладу, що має в цих випадках міжнародне значення.  

Відповіддю на соціальний запит подолання мовного бар’єру стало 

утворення індустрії машинного перекладу – галузі комп’ютерної лінгвістики, 

що формувалася з початку 70-х років (хоча перші кроки в цьому напрямі були 

зроблені в середині 50-х років у США i СРСР).  

Машинний переклад (Machine Translation, MT) – це технологія перекладу 

текстів комп’ютерною програмою з однієї мови на іншу. 

У 1954 р. відбувся «Джорджтаунський експеримент»: публіці був 

представлений перший електронний перекладач – російсько-англійска система 

IBM Mark II, яка містила словник з 250 одиниць і 6 граматичних правил. 

Протягом наступних 10 років технології машинного перекладу продовжували 

стрімко розвиватися, але незабаром стало ясно, що машина не зможе 

перекладати тексти так само бездоганно, як і людина.  

Новий етап розвитку технологій машинного перекладу пов’язаний з 

появою обчислювальної техніки в кінці 70-х-початку 80-х рр.. ХХ ст. 

Програмісти відмовилися від ідеї створення «ідеальної» машини-перекладача: 

нові системи розроблялися з метою багаторазового збільшення швидкості 

перекладу інформації, але з обов’язковою участю людини для досягнення 

ідеальної якості. 

Черговий виток досліджень в 90-х роках минулого століття пов’язаний з 
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колосальним прогресом сучасних персональних комп’ютерів і появою Інтернету. 

Можливість перекладу в режимі онлайн дозволив би подолати мовний бар’єр і 

здійснювати навігацію по іноземним сайтам, але процес подолання мовного 

бар’єру за допомогою онлайн перекладачів продовжується і зараз. 

З допомогою систем з технологією Machine Translation можна миттєво 

отримати чорновий варіант перекладу, коли необхідно швидко вловити 

загальний зміст тексту. В теперішній час вже розроблено дуже багато СМП, які 

класифікуються за різними принципами. 

У зв’язку з тим, що машинний переклад використовується все частіше і 

стає доступнішим для широких верств населення, проблема якості перекладу 

стає все актуальнішою. Між тим, навіть самі фірми-виробники СМП відкрито 

заявляють, що якість машинного перекладу далека від ідеалу і лише в рідкісних 

випадках він є адекватним. 

До машинного перекладу звертаються з метою отримати найзагальнішу 

інформацію про першоджерело, а саме про його жанрову та тематичну 

співвіднесеність. Як правило, реципієнтами перекладу є фахівці у певній 

області, які або не володіють іноземною мовою у достатньому обсязі, або не 

мають часу, щоб опрацювати значну кількість текстів.  

Також машинний переклад потрібен, коли треба вирішити, чи є 

необхідність у подальшому працювати з цим текстом. У цьому випадку 

переклад повинен передати основну комунікативну домінанту оригіналу, надати 

отримувачу більш або менш детальну інформацію про зміст повідомлення, що 

міститися у першоджерелі. 

Машинний переклад можуть також застосовувати перекладачі у своїй 

професійній діяльності. Одна з головних цілей – отримання еквівалентів 

термінологічних складових першоджерела для подальшого редагування усього 

тексту рідною мовою.  

Ідея використання комп’ютера для електронного перекладу текстів 

виникла ще на початку появи обчислювальної техніки. Для електронного 

перекладу документів з однієї мови на іншу нині розроблено багато різних 
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програм. Однак через складнощі опису семантики природних мов до цього часу 

остаточно проблему перекладу ще не вирішено. Проте сучасні засоби 

автоматизації перекладу досягають такого рівня, який дає змогу ефективно 

використовувати їх на практиці. Це пов’язано з тим, що в наукових, технічних, 

економічних та інших текстах, на відміну від художніх, використовується 

обмежена кількість мовних конструкцій, які більше орієнтовано на однозначну 

інтерпретацію. 

 

Лінгвістичне програмне забезпечення 

На ринку ПЗ з’являється все більше програм, які належать до класу 

лінгвістичного ПЗ: 

- програми орфографічного і граматичного контролю текстів; 

- професійні спеціалізовані пакети оптичного розпізнавання символів 

(OCR, Optical Character Recognition), 

- словники синонімів і антонімів (тезауруси); 

- тлумачні словники; 

- електронні двомовні/багатомовні словники; 

- системи автоматизованого перекладу (САП); 

- системи онлайнового перекладу. 

До засобів автоматизації перекладу належать два типи програм: 

електронні словники й автоматизовані системи перекладу. 

Електронні словники – це програмні засоби для перекладу окремих слів 

та словосполучень документа. Деякі з них забезпечують звуковий супровід 

перекладених слів. Серед найпопулярніших програм цього класу слід 

відзначити ABBYY Lingvo, Babylon, Мультилекс, Мультитран та ін. 

Системи автоматизованого перекладу забезпечують повний цикл 

перекладу документа: введення початкового тексту, переклад, редагування, 

форматування й збереження перекладеного тексту. Прикладами програм 

перекладу можуть бути PROMT, Play та Pragma. 
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Сучасний стан автоматизованого перекладу 

Загальна теорія перекладу досліджує загальні закономірності перекладу 

як процесу перетворення тексту з однієї мови на іншу зі збереженням змісту 

цих текстів. Часткові теорії перекладу розглядають проблеми перекладу між 

двома конкретними мовами (парами мов). На цей час питання автоматизованого 

перекладу в основному пов’язані з одним видом літератури – науково-технічної. 

Повністю автоматизований високоякісний автоматизований переклад слід 

вважати ідеалом. 

Сучасний розвиток систем автоматизованого перекладу визначають два 

напрямки: 

1) створення систем автоматизованого перекладу з опорою на 

використання універсальної мови; 

2) створення електронних словників лінгвістичних одиниць, а також 

автоматизованих термінологічних банків даних. 

Сучасні промислові системи автоматизованого перекладу 

характеризуються низкою певних характеристик: двомовність (переклад з однієї 

мови на іншу), асиметричність (переклад тільки в один бік), вузька тематика 

текстів, висока швидкість перекладу, орієнтація систем на виконання великих 

обсягів перекладів стандартизованих текстів. Для цих систем важливо 

передбачати, що вживання загальнолітературної і наукової лексики в перекладі 

підлягає якісним змінам. 

На сучасному етапі системи автоматизованого перекладу 

характеризуються деяким поєднанням моделювання дій людини-перекладача і 

створення як великих за обсягом словників загальнолексичного значення, так і 

специфічних словників субмов. 

Очевидно, що створення систем автоматизованого перекладу, які б добре 

перекладали тексти довільної тематики та змісту, справа майбутнього. Сьогодні 

для того, щоб програма перекладала тексти достатньо добре і стабільно, вони 

повинні належати до однієї проблемної області і більш того, до одного стилю. 

Це дозволяє використовувати при перекладі спеціально орієнтований на вузьку 
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проблемну область словник, а часто і специфічні алгоритмічні рішення. 

Операційними ланками машинного перекладу, який застосовує принцип 

«синтезу через аналіз», вважаються:  

- парсер – синтаксичний (або в інших моделях, фонетичний і 

морфологічний) аналіз вхідного тексту за допомогою лексикону та граматики;  

- трансфер – застосування проміжних рівнів представлення вхідного 

тексту за допомогою мов-посередників, структур знань, лексичних і 

синтаксичних фільтрів і т. ін.;  

- синтез вихідного тексту на підставі граматики та лексикону мови 

вихідного тексту й інформації проміжного рівня.  

Сьогодні існує значна кількість комерційних систем машинного 

перекладу, серед яких SYSTRAN (перекладацька система BabelFish), 

EUROTRA (на базі мови-посередника з використанням есперанто), METAL, 

ATLAS, GETA, CETA, Automatic Dictionary lookup, Computer translation system, 

TAUM, ПРОМПТ, СОКРАТ, СПРИНТ, ЛОГОС, МЕТЕО, ВАЙДНЕР, ТИТУС, 

КУЛЬТ, системи ЕТАП (як теоретична модель використовується концепція 

«СМИСЛ ↔ ТЕКСТ» І. Мельчука та його послідовників) тощо. 

Останнім часом обертів набирають і так звані програмами пам’яті 

перекладів (Translation Memory), які широко використовують на Заході і 

поступово починають запроваджувати в Україні. За допомогою програми 

можна створити базу паралельних текстів. Накопичення перекладів, які 

зберігаються у пам’яті перекладів, створює феномен перекладацької 

гіпертекстуальності. В інформатиці він позначає таке подання тексту, коли 

зміст його розкривається не лише після прочитання від початку до кінця (так 

звана лінеарність тексту), а завдяки можливості переходу з одного місця у 

тексті до іншого через так звані посилання, які відсилають до певних місць як у 

межах тексту чи документа, так і до іншого документа. Здійснюючи пошук того 

чи того терміна або уривка тексту, перекладач водночас здійснює пошук за 

всіма підключеними термінологічними базами та базами паралельних текстів. 
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В Україні розробка програм машинного перекладу розпочалася у 60-

ті р.р. Інститутом кібернетики Академії наук і Київським державним 

університетом ім. Тараса Шевченка. Для перекладу текстів із російської мови 

на українську створено систему «Плай» (словник містить 155 562 українських 

слова та 125 741 російських слів), для англо-українського перекладу 

застосовується програми РУМП, Language Master, Pragma. 

Обертів набирають програми автоматизованого перекладу «з інтелектом 

користувача», приміром, TRADOS, та онлайн-перекладачі зі здатністю 

навчання, як то Google translate та Bing, а також вбудовані системи перекладу 

на основі нейронних мереж, як, наприклад, у соціальної мережі Facebook. 

Література: [36; 38]. 
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