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ЭКСПреССиВнаЯ и оЦеночнаЯ ТиПЫ КонноТаЦиЙ 
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в исследовании д.н.Шмелева фигурируют экспрессивные элементы язы-
ка:

1) те, которые характеризуют эмоциональное состояние говорящего или 
его отношение к предмету сообщения (или направлены на то, чтобы эмоционально 
воздействовать на собеседника);

2) те, которые характеризуют самого говорящего с языковой точки зрения 
[3, с. 103]

Слово обладает  экспрессивным компонентом  значения, если своей образ-
ностью или каким-нибудь другим способом подчеркивает, усиливает то, что на-
зывается в этом же слове или в других, синтаксически связанных с ним словах. 
например: She was a thin, frail little thing, and her hair which was delicate and thin was 
bobbed.

Слово thing вместо girl экспрессивно подчеркивает хрупкость девушки, вы-
раженную прилагательными thin, frail, little. Thing в применении к человеку всегда 
употребляется с прилагательным.

различают экспрессивность образную и увеличительную. в обоих случаях 
экспрессивный компонент зависит от предметно-логического, но совершенно ина-
че, чем оценочный. обратимся к примеру: Life was not made merely to be slaved away.

Экспрессивность в данном случае образная, основанная на метафориче-
ском переносе. но перенос происходит внутри лексемы, а не внутри слова — у 
глагола slave нет неэкспрессивного варианта.

Экспрессивность для глагола slave  (работать тяжко, непосильно, как ра-
ботают рабы) —  экспрессивность узуальная. Глагол slave для обозначения труда 
рабов не употребляется и обозначает тяжелый труд юридически свободных граж-
дан. Ср.: the slaves work – the Ford workers slave. но в приведенном примере пассивная 
конструкция, интенсифицирующий постпозитив away и связь со словом life созда-
ют новый вариант — растратить (жизнь) на тяжелый труд. Экспрессивность по-
лучается уже окказиональная, как бы вторичная и контекстуально обусловленная, 
что ее дополнительно усиливает [1, с. 167].

оценочное значение языковых единиц, в котором реализуется эта катего-
рия, определяется в.н.Телия как «информация, содержащая сведения о ценност-
ном отношении субъекта речи (того, кто использует данное слово или выражение) 
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к определенному свойству обозначаемого, выделенному относительно того или 
иного аспекта рассмотрения некоторого объекта» [2, с. 54].

оценочная лексика характерна для описания общественной жизни и по-
литических событий и нередко использует разные виды переносных значений, в то 
время как прямые значения нейтральны.

оценочные коннотации часто встречаются в ораторской речи и совсем 
не приняты в научной или официально-деловой речи. Здесь оценка должна быть 
эксплицитно указана с помощью объективных показателей. Слово может обладать 
экспрессивным компонентом значения, если своей образностью или каким-нибудь 
другим способом подчеркивает, усиливает то, что называется в этом же слове или 
в других. выделяется увеличительная (all, ever, even, quite, really, absolutely, so) и об-
разная экспрессивность.

оценочная коннотация выражает либо хорошее, либо плохое отношение 
говорящего к происходящему. Так в группе слов: well–known — famous — notorious — 
celebrated, прилагательное notorious несет отрицательную коннотацию, а слово 
celebrated положительную коннотацию.

в группе слов: to produce — to create — to manufacture — to fabricate, глагол 
to create характеризует процесс, как вдохновенный и благородный. To  manufacture 
означает «производить механическим способом без вдохновения или оригинальности». 
Таким образом слово to create носит положительную коннотацию, а to manufacture – 
отрицательную.

Таким образом, оценочная лексика нередко использует рзные виды пере-
носных значений, в то время как прямые значения нейтральны. оценочные кон-
нотации часто встречаются в ораторской речи и не используются в научной и де-
ловой речи. Экспрессивный тип коннотации используется для усиления того, что 
говорят. Экспрессивность может быть как и образной (основанной на метафори-
ческом переносе), так и увеличительной.

литература:
1. арнольд и.в. Стилистика современного английского языка /  и.  в.  арнольд.  – 

М.: Просвещение, 1990. 300 с
2. Телия в. н. коннотативный аспект семантики языковых единиц. М., 1986.
3. Шмелев д. н.Проблемы семантического анализа лексики / д. н. Шмелев. – М.: 

изд–во лки, 2008. 280 с.
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Преподаватель, специалист, национальный Технический университет 

украины «киевский Политехнический институт»

КориСніСТь ВиКориСТаннЯ інТераКТиВних ТехнологіЙ ПіД чаС 
ВиКлаДаннЯ іноЗеМної МоВи У ВнЗ

Ключові слова: інноваційні технології, мультимедійні засоби, інтерактивна 
дошка, групова робота, мотивація студента, проектна діяльність.

Key words: innovation technologies, multimedia means, interactive board, group 
work, students’ motivation, project activity.

у сучасних умовах розвитку суспільства актуальними є пошуки нових 
підходів до методик навчання іноземної мови.

у науковій парадигмі сьогодення інноваційним технологіям освіти 
присвячені роботи як українських (л. ващенко, л.даниленко, Т. дрофи, Ю. Жука, І. 
Зимньої, Т. рибалко), так і зарубіжних (С. джонсона, дж. керолла) дослідників.

Як визначає Т.рибалко: «Привнесення новітніх технологій у процес навчан-
ня значно підвищує мотивацію студента, адже інтерактивний підхід спрямований 
на вияв внутрішніх, особистісних якостей людини, активізацію обох півкуль мозку 
та взаємодію всієї аудиторії разом, аніж викладача та окремого студента» [1].

Серед інноваційних навчальних технологій особливе місце посідають 
мультимедійні засоби. на думку І.в. Ставицької: «Існують наступні способи викори-
стання мультимедійних засобів на заняттях іноземної мови: використання електрон-
них лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій; забезпечення дистанційної 
форми навчання; проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; побудова 
систем контролю й перевірки знань і умінь студентів; створення і підтримка сайтів 
навчальних закладів; створення презентацій навчального матеріалу; здійснення 
проектної і дослідницької діяльності студентів тощо» [2].

Слід зазначити, що на сьогоднішній день особливою популярністю на за-
няттях з іноземної мови користується робота з інтерактивною дошкою. За допомо-
гою таких дошок виконуються наступні форми навчальної діяльності:

активна групова робота та рольові ігри. Залучення інтерактивної дошки 
помітно розширює рамки групової роботи та можливості рольових ігор, адже сту-
денти здатні самі проявити себе в якості викладача, підготувати відповідні аудіо-, 
відео- та візуальні матеріали, відмовившись від звичайної статичної проекції.

дистанційне навчання. Запис заняття на диск дозволяє студенту ще раз 
звернутися до теми, повністю пригадавши весь матеріал та послідовність його 
подачі.

необхідно відмітити, що застосування інтерактивних дошок має такі пере-
ваги:

Зростання ефективності подачі матеріалу. розширені можливості викла-
дання значно покращують сам процес сприйняття студентами нової інформації, 
активізуючи їх нервові центри та концентрацію.

Економія часу, що дозволяє зосередитись на самому матеріалі, аніж його 
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написанні чи конспектуванні.

організація зворотного зв’язку та відмова від лінійного викладу робочого 
матеріалу. Завдяки створенню ефекту присутності різної аудиторії підтримується 
не лише діалоговий, а й полілоговий режими співпраці, що допомагає виявити 
внутрішні якості студентів та проявити себе.

Підвищення зацікавленості студентів у навчальному процесі. Застосуван-
ня інтерактивних дошок допомагає підтримувати увагу та зацікавленість студента 
протягом заняття.

отже, завдяки впровадженню інтерактивних технологій, зокре-
ма інтерактивної дошки, у процес вивчення іноземної мови пасивне занят-
тя перетворюється на динамічне, що значно підтримує цікавість студентів та їх 
мотивацію вивчення іноземної мови. розширюються можливості викладання, 
оскільки залучаються відеоматеріали, аудіотексти, мультимедійні лекції, електронні 
таблиці та схеми та ін. змінюється характер навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, активізується їхня самостійна робота з електронно-технічними засоба-
ми навчальної спрямованості.

література
1. рибалко Т. в. використання комп’ютерних технологій при вивченні іноземних 

мов / Т. в. рибалко. [Електронний ресурс].  – 2011.  – режим доступу: http://
intkonf.org/ribalko-tv-vikoristannya-kompyuternih-tehnologiy-pri-vivchenni-
inozemnih-mov/

2. Ставицька І.в. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті [Електронний 
ресурс]. – режим доступу до статті: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103 (21.12.12). – 
назва з екрану.
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ПоліСеМіЯ ПриЙМенниКіВ У СВіТлі Теорії ПроТоТиПіВ

Ключові слова / Keywords: прийменники / prepositions, полісемія / polysemy, 
теорія прототипів / prototype theory.

З визнанням багатозначності прийменників неабиякої актуальності 
набуває проблема виявлення характеру зв’язків між значеннями одного приймен-
ника, іншими словами  – виявлення структури багатозначного слова. більшість 
учених розглядають значення полісемантичного прийменника як таке, що побудо-
ване за принципом радіально організованої категорії з прототипним значенням у 
центрі. дослідження структури багатозначного прийменника спирається на теорію 
прототипів та набуває ознак динамічної прототипної семантики, у межах якої зна-
чення слова розглядається як спосіб категоризації об’єктів (іменники) або сцен 
(дієслова, прийменники) [3].

Залучаючи теорію прототипів до досліджень полісемії прийменників, 
вчені використовують як поняття стереотипу, так і поняття прототипу, а 
найрізноманітніші значення одного прийменника визначають на підставі низ-
ки рис, спільних з прототипом, причому жодна з цих рис не є ні необхідною, ні 
обов’язковою умовою вживання прийменника.

Такий підхід характеризує праці французьких мовознавців П.  денда-
ля, в.  де Мюльдера та а.  вандергейден [2; 3]. Поряд з прототипним, просторо-
вим значенням прийменника вчені виокремлюють певне абстрактне значення, 
яке функціонує як стереотип (stéréotype partagé), тобто припускають, що саме 
це значення інші члени лінгвістичної спільноти пов’язують з цією мовною оди-
ницею. наприклад, абстрактним значенням прийменника contre буде „рух об’єкта 
локалізації у напрямку об’єкта референції; об’єкт локалізації досягає або майже 
досягає контакту з об’єктом референції; об’єкт референції функціонує як межа” [2, 
c.  70]. конкретні ж (просторові) значення contre утворюють прототипну категорію 
за принципом фамільної подібності. Прототипне просторове значення contre  – 
сила, яка спрямовує певну сутність у напрямку іншої сутності  – охоплює декілька 
рис: контакт / наближення; незалежність об’єкта локалізації від об’єкта референції; 
горизонтальність. Прийменнику contre також притаманні похідні просторові зна-
чення, утворені шляхом комбінації деяких прототипних рис. непросторові значен-
ня contre утворені шляхом метафори від просторових значень [2, с. 71-72].

Теорія прототипів Е.  рош [5] та концепція фамільної подібності 
л. вітгенштейна [1] послужили теоретичним підґрунтям дослідження просторових 
прийменників французької мови у праці к.  ванделуаза [6]. к.  ванделуаз визначає 
для кожного прийменника певні правила вживання, які автор вважає глобальними 
концептами, що поводяться як фамільні подібності, зміст яких можна представити 
у вигляді комбінацій різних характеристик [6, с. 70]. кожне окреме вживання при-
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йменника можна описати за допомогою однієї або кількох характеристик. опис зна-
чення прийменників за к. ванделуазом можна проілюструвати так:

відштовхуючись від характеристики вживань прийменника, автор визначає 
імпульс прийменника  – вузол, через який здійснюється перший доступ до його сітки 
значень [6, с.  71]. Фактично, імпульс прийменника  – це назва фамільної подібності, 
яка дозволяє визначити, який саме прийменник необхідно вжити у тій чи іншій 
конфігурації. Так, імпульс, або глобальний концепт, який керує прийменником sur – це 
відношення опори, де є носій та ноша (porteur / porté). у більшості ситуацій, в яких один 
об’єкт розташований на поверхні іншого, тобто один об’єкт несе або підтримує інший, 
він знаходиться над ним, часткового його приховує та знаходиться з ним у контакті. Ці 
три характеристики є аспектами відношення опори, які можна аналізувати окремо і 
які мотивують вживання прийменника sur [6, с. 201].

к.  ванделуаз пропонує своє, особливе тлумачення феномена полісемії 
прийменників: прийменник може мати кілька правил вживання, які знаходяться у 
комплементарній дистрибуції залежно від перспективи бачення просторової сце-
ни. Так, автор виокремлює два варіанти прийменників devant та derrière, залежно від 
того, чи об’єкту референції притаманна або не притаманна внутрішня орієнтація. 
два різновиди прийменників devant та derrière пов’язані між собою прагматичним 
мостом, як це показано нижче (рис.2).

розглянувши основні тенденції опису значення прийменників, ми 
приєднуємося до думки тих вчених, які вважають прийменник полісемантичною 
одиницею, значення якої організоване за зразком класичної моделі категорії з про-
тотипним членом у центрі. визнаючи первинність геометричних та топологічних 
характеристик у семантиці просторових прийменників, ми вважаємо за потрібне 
врахувати також функціональні зв’язки між об’єктами-учасниками локативного 
відношення, які, на нашу думку, теж є семантичними складниками значення про-
сторових прийменників. Ми розглядаємо прототипне значення прийменника як 
таке, що охоплює низку рис тополого-геометричної та функціональної природи, 
які актуалізуються залежно від вживання прийменника.

Рисунок 1. Опис значення прийменників за К.Ванделуазом. 

Рисунок 2. Зв’язок між значеннями полісемантичного прийменника за К. Ванделуазом. 
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оСоБенноСТи аКТУалиЗаЦии оККаЗиональноЙ 
КонТраСТиВноСТи В хУДожеСТВенноМ ДиСКУрСе

Аннотация: в данной статье приводится когнитивный анализ окказиона-
лизмов, позволяющий выявить национально-культурные особенности британской 
и американской юмористической фэнтези и британского и американского юмора.

Ключевые слова/Keywords: окказионализм/occasionalism, модель когни-
тивного анализа окказионализмов/the model of cognitive analysis of occasionalisms, 
комический концептуальный признак/comical conceptual sign, юмористически реа-
лизованный концепт/humorously realized concept.

Согласно определению из словаря-справочника лингвистических терми-
нов, окказионализм  – слово, образованное по непродуктивной модели, используе-
мое только в условиях данного контекста [3, с. 157].

«анализ окказионализмов разных типов является, по преимуществу, се-
мантическим и проводится, главным образом, посредством семного и контексту-
ального методов с привлечением таких приемов исследования, как анализ словар-
ных дефиниций, словообразовательный анализ, функционально-грамматический 
анализ. Структурно-семантическое исследование окказионализмов естественно 
сопряжено со стилистическим анализом художественного произведения» [1, c. 5]. 
в данной статье мы приводим анализ окказионализмов, основанный на концеп-
ции комического а.д. кошелева. Проиллюстрируем модель когнитивного анализа 
окказионализмов, взятых из текстов художественных произведений Т. Пратчетта 
«Carpe Jugulum» и Ш.Теппер «beauty». Модель актуализации комического кон-
цептуального признака а.д. кошелева включает в себя механизм идентификации 
противоречия, порождающего комизм, а также позволяет выявить юмористически 
реализованный концепт:

«Only, well, the King’s getting a bit…upset. He said it did say RSVP on the invita-
tion», – said Millie, trying not to meet Nanny eye to eye. – «Oh, witches never reservups», – 
said Nanny. They just come» [4, p. 65]. –«Только король начинает уже расстраиваться. 
Он сказал, что на приглашении пометка с просьбой ответить или прос. отв.», – ска-
зала Милли, избегая нянюшкиного взгляда. – «О, ведьмы никогда не простответят», – 
сказала нянюшка. Они просто приходят».

аббревиатура rSVp заимствована из французского языка. она расшифро-
вывается как «repondez s’il vous» plait или «ответьте, пожалуйста». автор в своем 
примере обыгрывает данную аббревиатуру словом reservups. Мы приводим свой 
эквивалент перевода слова «reservups», такой как «простответят», образованный 
от слов «с просьбой ответить» или «прос. отв.». образ действия: отвечать на при-
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глашение ← характеристика (ответить, не приходя ↔  – прийти, не ответив). в 
данном случае контекст создает дуальное прочтение смысла образа действия «от-
вечать на приглашение». данный образ действия актуализируется в буквальном 
и переносных смыслах, как «ответить на приглашение согласием письменно, со-
блюдая правила этикета» и «ответить на приглашение приходом, то есть принять 
его». С точки зрения соблюдения правил этикета образ действия «отвечать на при-
глашение» идентифицируется как «сначала ответить, не приходя» в эндогенной 
актуализации. Процедура интерпретации устанавливает некоторое отклонение от 
норм этикета экзогенной трактовкой «– прийти, не ответив». Экзогенная трактовка 
является умеренно негативной в данном случае, так как обнаруживает факт вы-
полнения ответа на приглашение посредством прихода. образ, приобретая такую 
внешнеобусловленную трактовку, становится комичным. Получаем юмористиче-
ски реализованный концепт «отвечать на приглашение».

«What is xyloglyphy?» – I asked, amazed. – «Wood carving», – he replied. – «It was the 
only x I could think of». – And zealotry»? – «One must be zealous, mustn’t one. About something». 
«And you learned usury»? – «To avoid it, Grandmother» [5, p. 211]. «А что такое ксилогли-
фия?» – спросила я недоуменно. – «Резьба по дереву», – ответил он. – «Чего стоит уже 
только одно «кс» в этом слове». – «А фанатизм?» – «Каждый должен проявлять рвение к 
чему-нибудь, не так ли». – «И ты поэтому изучал ростовщичество?» – «Да, матушка, 
именно для того, чтобы его избежать».

автор в данном примере вновь прибегает к окказионализму «ксилогли-
фия», слову, заменяющему в данном контексте слово «ксилография». а также 
создает некоторый каламбур по поводу значения слова «usury», или «ростов-
щичество», благодаря которому дает читателю понять, что на самом деле, обу-
чаясь его ремеслу, герой освобождается от проявления рвения, необходимого 
для овладения любым делом. окказионализм «ксилоглифия» лишает слово-
означаемое «ксилография» качественной сущности, составляющей основу его 
предметно-логического содержания, и актуализирует связанный с ней фрейм 
невежественности и нежелания постигать основы и быть специалистом в каком-
либо деле. в результате получаем такой комический концептуальный признак, 
как образ действия: быть специалистом ← характеристика (разбираться в сво-
ем деле, проявлять рвение к чему-либо ↔ – не проявлять рвения к чему-либо) 
концептуальный признак «быть специалистом ←  – не проявлять рвения к 
чему-либо» приобретает статус экзогенности в силу внешнеобусловленной до-
полнительной трактовки, придающей образу комизм. Получаем юмористически 
реализованный концепт «профессионал».

«I had the finest tutors from the time I was a child and learned Latin, Greek, French, 
and the common tongue as well as the trivium and quadrivium, including grammar, rhetoric, 
logic, mathematics, composition, and history. I learned to play four musical instruments and 
sing in a pleasing voice a great number of popular ballads and instructive songs» [5, p. 211]. – 
«С детства у меня были самые лучшие учителя, я изучала латинский, греческий, фран-
цузский языки, и разговорный язык, от самых тривиальных до самых квадривиальных 
слов, включая грамматику, риторику, логику, математику, письмо и историю. Я учи-
лась играть на четырех музыкальных инструментах и петь приятным голосом знаме-
нитые баллады и нравоучительные песни».
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в вышеприведенном примере автор использует окказионализм «quadrivi-

um» в значении чего-то более сложного, изощренного по сравнению с явлениями, 
относящимися к категории «trivium»  – «простых, пустяковых». Героиня романа, 
описывая процесс обучения, слегка утрирует степень сложности изучаемых ею 
слов. характеристика сложных, или «квадривиальных» слов, актуализируется сле-
дующим комическим концептуальным признаком: образ: слово ← характеристика 
(сложное, реально существующее ↔ – квадривиальное, несуществующее, нереаль-
ной сложности). образ «слово» характеризуется как «сложное, реально существу-
ющее» в своей эндогенной актуализации. Экзогенная актуализация предполагает 
концептуализацию рассматриваемого образа в качестве «– квадривиального, несу-
ществующего, нереальной сложности». Такая характеристика несколько снижает об-
раз соотносимого с ним понятия и его имманентной составляющей. но негативность 
экзогенной характеристики ни в коем случае не элиминирует позитивности эндоген-
ной, а придает образу комичность. данный образ приобретает статус комического 
только при осознании его вымышленной характеристики, приобретаемой в рамках 
контекста фэнтезийного произведения. Получаем юмористически реализованный 
концепт «слово».

«I’m not an unreasonable vampire. But within a year, children, I think I can have us 
quite cured of phenophobia and even capable of a little light salad. That is the double snake 
symbol of the Djelibeybian water cult», – he said calmly. «You see? – said the Count excit-
edly. – You barely flinched! Sacrephobia can be beaten! I’ve always said so!» [4, p. 138]. – «Я 
благоразумный вампир. Ещё год, дети, и я думаю, что все мы вылечимся от фено-
фобии и даже сможем себе позволить легкий салат. Вот двойная змея – символ дже-
либейбийского культа воды»,  – сказал он спокойно. «Вот видишь?!  – взволнованно 
воскликнул граф. – Ты даже не вздрогнул! И с святофобией можно тоже справиться! 
Я всегда это говорил!»

окказионализмы phenophobia и sacrephobia образованы путем контамина-
ции слов ( предположительно phenomenon (необыкновенное явление), sacred (свя-
той) и phobia (мед. невроз страха, фобия). Слово-окказионализм djelibeybian (дже-
либейбийский) является полностью авторским, что придает роману уникальность 
в художественно-юмористическом плане. Сценарий плана освобождения вампиров 
от страхов при виде человека актуализирует следующий комический концептуаль-
ный признак: образ: фобия, боязнь ← характеристика (боязнь человека, связанная 
с внутренне переживаемыми страхами ↔ – боязнь вампира при виде человека и 
всего, что с ним связано, выдуманная боязнь). Процедура идентификации концеп-
туализирует образ «фобия, боязнь» характеристикой «боязнь человека, связанная 
с внутренне переживаемыми страхами». Процедура интерпретации превращает в 
отрицательный эндогенный статус данного образа характеристикой «– боязнь вам-
пира при виде человека и всего, что с ним связано». Знаки-окказионализмы актуа-
лизируют собой некоторое противоречие норме рассматриваемого явления. образ с 
его эндогенной характеристикой получает дополнительную внешне обусловленную 
экзогенную характеристику, придающую комизм. Получаем юмористически реали-
зованный концепт «фобия».

итак, проведенный нами анализ показал, что окказионализмы играют 
решающую роль в определении индивидуально-авторского стиля. в основе окка-
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зионализмов лежит противоречие, порождающее комизм. комизм, порожденный 
противоречием окказионализмов в контексте, позволяет выявить национально-
культурные особенности авторов. Юмористически реализованные концепты, полу-
ченные посредством актуализации комического концептуального признака, состав-
ляют концептуальное поле национально – культурных особенностей британского и 
американского юмора.
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когнитивный подход является решением с проблемами восприятия, мыш-
ления, познания, объяснения и понимания, в любой области он акцентирует вни-
мание на «знаниях» и процессах представления, интерпретации, и производства 
новых знаний [5, с.53]. Язык является средством организации, обработки и пере-
дачи информации. он изучается не автономно, а с точки зрения того, как он от-
ражает видение мира человеком и способы восприятия мира, общие принципы 
категоризации и механизм обработки информации, а также с позиции того как в 
языке представлен познавательный опыт человека и влияние окружающей среды 
[2, с.5-6]. вследствие того, что язык является неотъемлемой частью познания (ког-
ниции), он отражает взаимодействие психологических, коммуникативных, функ-
циональных и культурных факторов [9,с.340].

на современном этапе развития лингвистики полноценное изучение язы-
ка невозможно без применения когнитивного подхода. именно это определяет ак-
туальность нашего исследования.

Цель статьи  – исследовать основные этапы становления когнитивной 
лингвистики и определить главные направления когнитивного подхода к изуче-
нию языка.

Стоит отметить, что еще с древних времен когниция стала объектом ис-
следования, но рассматривалась по-разному. Так античные философы утвержда-
ли, что в основе становления языка и порождения речи находится логика. авторы 
философской грамматики а. арно и к. ланела, которые развивали философскую 
идею декарта, считали способность говорить врожденной для человека, которая 
реализуется с помощью импульса  – идеи. другие мыслительные операции они от-
рицали.

Следующие школы и направления, которые появлялись в лингвистике, 
изучали язык лишь с одной стороны, а центральное место отводили избиратель-
ному подходу. Сравнительно-исторический метод был ориентирован только на 
языковые формы, их сходство или различие в родственных языках на разных эта-
пах развития [4,с.170-172]. в структурной лингвистике преимущественно иссле-
довался внешний семантический уровень. основным методом исследования был 
компонентный анализ [1,с. 9]. Приверженцы этого направления придерживались 
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мнения, что между языковыми знаниями (знаниями языковых значений, форм, ка-
тегорий) и неязыковыми знаниями (энциклопедическими знаниями о мире) суще-
ствует четкая граница. Значение слов не зависит от осознанности состояния дел в 
реальном или воображаемом мире человека который говорит. все, что было непо-
средственно связано с описанием языковых единиц и категорий – это влияние че-
ловеческого фактора (психическое состояние, социальные и культурные аспекты, 
условия коммуникации и т.п.)  – считалось несущественным для лингвистических 
исследований [2, с.12,56]. Структуралисты не отрицали этого факта и поддержива-
ли когнитивистов в том, что значение является контекстуально обусловленным и 
не может существовать само по себе . но, в отличие от последних, структуралисты 
понимали под таким контекстом только внутриязыковой контекст, т.е. синтагма-
тические и парадигматические отношения между языковыми знаками внутри си-
стемы языка.

несмотря на большое количество различных подходов к исследованию, в 
когнитивной лингвистике базисным является предмет концептуализации [10,с.156], 
информационная структура, которая кодируется умом [10,с.81]. Значение – это ког-
нитивная структура, а контекст, который определяет языковое значение, является 
внешним в системе языка и олицетворяет другие когнитивные структуры. изуче-
ние языковых форм является заведомо неполным без обращения к когнитивным 
категориям, поскольку мысленно категории практически невозможно отделить от 
языковых категорий. именно поэтому на первом месте в когнитивной лингвистике 
выступает системное описание и объяснение механизмов усвоения человеком язы-
ка и принципы строения этих механизмов, то есть основная задача состоит в отве-
те на вопрос: какие « репрезентации » знаний и процедуры их обработки? [3, с.21].

другая характерная особенность когнитивной лингвистики состоит в под-
ходе к категоризации. в рамках классического подхода, который положен в основу 
традиционной лингвистики, выделяют следующее:

а) категории имеют четкие границы;
б ) все члены категории наделены определенными обязательными и наи-

более существенными признаками;
в) признаки категории бинарно противопоставлены;
г ) все члены категории имеют одинаковый статус, то есть равны по зна-

чимости.
в то же время в когнитивной лингвистике развивался другой подход к 

природе категоризации, предложенный л. витгенштейном. основываясь на своем   
известный анализе значения слова «игра», ученый делает вывод о существовании 
«семейной сходства» (родового сходства) между членами категории, таким обра-
зом характеризуя и сходство, и различие между ними. Позже исследования Э. рош 
показали, что категория имеет центр и периферию. Это дало основания утверждать 
существование прототипов, вокруг которых формируются другие, менее прототи-
пичние члены семантической категории. С помощью различных экспериментов Э. 
рош показала, что степень членства в категории является психологически обуслов-
ленным понятием, то есть не зависит от языка, а отражает определенные психоло-
гические аспекты восприятия мира человеком. определившись как самостоятель-
ное направление в языкознании, когнитивная лингвистика также не возражает 
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ничего из того, что было достигнуто ранее в лингвистике, а наоборот, объеденяет 
все полученные знания, и обобщает их на новом, более высоком, пояснительном 
уровне [1, с.8].

когнитивный уровень анализа создает возможность выйти за пределы соб-
ственно знания и осуществить анализ соотношения языкового значения и концеп-
туального содержания, который передается отдельным словом [2, с.13]. когнитив-
ная лингвистика базируется на обусловленности языка внеязыковой реальностью, 
на тесной взаимосвязи единиц языка. а значит, это направление исследования 
определяет новые подходы к изучению терминологической лексики и создает воз-
можности изучать термины как слова в их прямой связи с научным понятием. в 
рамках когнитивной науки срок рассматривают, как таковой, что фиксирует осо-
бую структуру знания человека [6, с.21].

когнитивный подход рассматривается как помощь для преодоления барье-
ров, возникающих между людьми, говорящих на разных языках.

для лучшего и широкого понимания явлений, происходящих в языке, воз-
никает необходимость применения именно когнитивного подхода, который дает 
возможность представить широкую когнитивную основу механизмов накопления 
знаний, их обработки, хранения и изображения как когнитивных моделей. на этом 
этапе своего развития когнитивная лингвистика представляет собой направление, 
состоящий из совокупности различных подходов и течений. однако, несмотря на 
некоторую обобщенность взглядов и даже методов исследования, нет ни одного 
определенного лидера, ни готовой модели, а наоборот, существует широкий вы-
бор и интересные поиски новых решений и задач, которые иногда представлены в 
различных направлениях [7, с.371]. когнитивным считается любое исследование, в 
котором языковые явления связаны с деятельностью человеческого мозга [2, с.13].

наиболее известные направления в американской когнитивной лингвисти-
ке это когнитивная грамматика, разработанная р. ларгакером, фреймовая сематика, 
впервые предложенная ч. Филлмор, теория идеализированных когнитивных моде-
лей дж. лакоффа, возникшей на основе всех вышеупомянутых направлений исследо-
вания. к когнитивной лингвистики также относят труды р. джекендоффа, л. Талми и 
польско- австралийского лингвиста а. вежбицькои. в рамках этих исследований раз-
работаны основные понятия, которые положены в основу когнитивной лингвисти-
ки. в частности введены такие понятия как образ-схема (image schema – ментальная 
схематическая структура , вокруг которой организовывается опыт человека),   фигура 
(figure – движущийся в ситуации) и фон (ground – неподвижные объекты в ситуации, 
на фоне которых движутся фигуры), база (base – отдельный концепт, вызванный в 
сознании языковым выражением), профиль (profile – определенные подструктуры, 
выделенные в базе), траекторий, или объект, который движется ( trajectory  – объ-
ект , который движется относительно ориентира ), ориентир или точка отсчета 
(landmark – очерчена фигура, относительно которой движется траекторий), фрейм 
(frame – структура знаний о типизированный объект или стереотипное ситуацию) и 
сценарий (sccenario – последовательность стереотипных событий , упорядоченная во 
времени ), концептуальные метафоры (conceptual metaphors – когнитивные структу-
ры , базирующиеся на понимании одной отрасли сквозь призму другой), отражение, 
или проекция (mapping – взаимное или одностороннее перенос знаний из одной кон-
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цептуальной структуры в другую) и др. .

итак, когнитивное направление исследования предполагает использова-
ние новых подходов к изучению языка, в частности терминологической лексики. 
Создает возможность изучать термины как слова, в их прямой связи с научным 
понятием. Перспектива дальнейшего исследования заключается в изучении когни-
тивной основы английской терминосистемы военного дела.
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skills.

С развитием компьютерных технологий выросло новое поколение молоде-
жи, которое привыкло к быстрому и легкому доступу информации и неосознан-
ному ее восприятию. Тогда как изучение иностранного языка требует времени, си-
стемности в занятиях, осознанного подхода к изучению тех или иных языковых 
явлений, сосредоточенности, усидчивости и т.д. Поэтому перед преподавателями 
стоит непростая задача  – сделать процесс обучения доступным, неутомительным, 
увлекательным, разнообразным с привлечением как традиционных, так и нетради-
ционных форм обучения.

компьютерные технологии дают нам такую возможность, предлагая боль-
шой ресурс электронных образовательных средств и программ. важность совре-
менных информационно-коммуникационных технологий заключается в том, что 
они реализуют важнейший дидактический принцип  – принцип наглядности. Ма-
териалы, предоставляемые посредством информационно-коммуникационных тех-
нологий, являются более информативными, красочными, позволяют рассмотреть 
процессы разносторонне, приближают к реальной жизни благодаря их аутентич-
ности. кроме того, информационно-компьютерные технологии позволяют сделать 
обучение проблемным, творческим, ориентированным на исследовательскую дея-
тельность.

особое место среди современных технических средств занимают аудиовизу-
альные и мультимедийные средства, являющиеся наиболее эффективными средства-
ми обучения и способствующими процессу модернизации образования. Мультиме-
диатехнология представляет звуковую и видеоинфоpмацию, объединяя звук, текст, 
гpафику и видео в одном цифровом представлении. Преимущества этой технологии 
«позволяют решать следующие педагогические задачи: ориентироваться на различные 
каналы восприятия ученика; варьировать режимы представления информации; пока-
зывать явления в динамике; включать в обучающие материалы задания, выполнение 
которых невозможно без использования компьютера» [1, с. 36].

в последнее время создано много мультимедийных программных продук-
тов, к которым можно отнести  – справочный материал (энциклопедии, словари), 
обучающие программы, электронные учебники с аудио и видео приложением, ком-
пьютерные обучающие и развивающие игры, программные системы контроля зна-
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ний (опросники и тесты), презентации, которые могут включать в себя анимацию, 
аудио- и видеофрагменты, учебный видеоматериал (фильмы, видеолекции, реклам-
ные ролики, интервью), образовательные сайты.

Преподаватель может успешно интегрировать образовательный электрон-
ный ресурс в учебный процесс для обучения разным видам речевой деятельности 
и аспектам языка. Мультимедийные программы особенно полезны при обучении 
фонетике. обучая иноязычному говорению, необходимо формировать не только 
грамматические, лексические, но и произносительные навыки, так как «звуковая 
материя является первоэлементом речи и слухо-произносительные навыки лежат 
в основе всех видов речевой деятельности» [2, с. 67]. Г.в. рогова выделяет следую-
щие этапы работы над произносительными навыками: ознакомление со звуками, 
тренировка учащихся в их произнесении, применение приобретенных навыков в 
устной речи и при чтении вслух. Произнесение того или иного звука происходит 
на основе артикуляционных правил, «правил-инструкций», объясняемых препо-
давателем или диктором видео или аудиокурса.

работа над произношением заключается в основном в активном слуша-
нии и осознанной имитации. При активном слушании студенты получают задания, 
стимулирующие выделение звука из ряда звуков или потока слов. например: про-
слушайте и назовите слово с указанным звуком; назовите слово с долгой/краткой 
гласной; произнесите слово, на которое падает ударение и т.д. упражнения в актив-
ном слушании эффективны в формировании произносительных навыков, так как 
«они шлифуют слух и готовят почву для воспроизведения» [2, с. 69]. Следует уде-
лять большое внимание упражнениям на воспроизведение, т.е. осознанную ими-
тацию эталона, так как они «помогают преодолеть межъязыковую и внутриязы-
ковую интерференцию, в частности подмену иноязычного звука родноязычным» 
[2, с. 69]. упражнения на осознанную имитацию направлены на воспроизведение 
с привлечением внимания учащихся к конкретным фонетическим явлениям. Эти 
упражнения основываются на принципе от простого к сложному: от звука к слову 
и микротексту. Произносительные и ритмико-интонационные навыки можно фор-
мировать на более содержательном материале: пословицах, поговорках, рифмов-
ках, афоризмах и т.д., что будет способствовать так же развитию социокультурной 
компетенции студентов. на более продвинутом уровне обучения совершенствова-
ние произносительных навыков может осуществляться при предъявлении нового 
лексико-грамматического материала.

для более эффективного результата в работе над фонетическими явления-
ми можно использовать видео уроки, разработанные арнольдом кахновским: «ал-
фавит и спеллинг», «Транскрипция за 10  минут», «Правила чтения в английском 
языке».

в уроке «алфавит и спеллинг» (http://english03.ru/alfavit-i-spelling) автор 
поясняет, необходимость знания букв английского алфавита для реального обще-
ния. например: в разговоре по телефону, при заказе билетов или регистрации в 
отеле, часто возникает ситуация, когда вы что-то не понимаете или вас не понима-
ют. в этом случае вы просите “Spell it, please” (Произнесите по буквам, пожалуйста). 
каждая буква произносится диктором (носителем языка) два раза и у слушающего 
есть возможность при нажатии на паузу повторять за диктором. для более бы-
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строго запоминания алфавита предлагается песенка. в конце урока преподаватель 
британского университета проводит небольшую практику, произносит буквы по 
группам, учащиеся должны определить принцип деления букв на группы и потре-
нироваться в написании букв под диктовку за диктором, далее прослушать мини 
диалоги (произнесение имени по буквам) и назвать свое имя по буквам. урок пред-
ставляется интересным и занимательным с подробными пояснениями автора и яр-
кими примерами из жизни.

в уроке «Транскрипция за 10  минут» (http://english100.ru/uroki/1-urok-
transkripciya) автор подробно и в доступной форме объясняет артикуляцию основ-
ных звуков английского языка, сравнивая их с русскими аналогами и иллюстрируя 
примерами из английского языка. в этом же уроке вы найдете «говорящую табли-
цу звуков», в которой даны все транскрипционные символы. нажимая курсором 
на символ, вы слышите несколько примеров, произносимых диктором. Таблицей 
удобно пользоваться: она компактна, звуки поделены на группы: vowels, diphthongs, 
consonants и примеры подобраны на разные правила чтения. Студенты могут соот-
носить форму фонетического символа и его звучание, тренироваться в написании 
звуков и их произношении самостоятельно в удобном для них режиме.

в уроке «Правила чтения в английском языке» (http://english100.ru/uroki/
chtenie) а. кахновский объясняет, почему так сложно читать на английском языке, 
почему слова читаются не так как пишутся, почему так много исключений. Приво-
дятся варианты произношения некоторых букв на примере слов с их транскрип-
цией и переводом, примеры озвучены дикторами из оксфорда. в уроке рассматри-
ваются правила чтения, наиболее часто употребляемые в речи. Поэтому этот урок 
требует от преподавателя дополнительных разъяснений.

Эти уроки можно включать в аудиторные занятия при наличии доступа в 
интернет или рекомендовать студентам закрепить изученный материал, отработав 
описанные выше уроки в домашних условиях самостоятельно. к сожалению, ав-
тор не предлагает в этих видеоуроках других видов упражнений на формирование 
произносительного навыка, кроме как осознанная имитация фонетических явле-
ний и практика в написании букв и звуков.

в дальнейшем усвоении правил чтения могут помочь фонетические ин-
терактивные упражнения, размещенные на сайте http://www.englishmedialab.com/
pronunciation.html. Здесь учащиеся также могут найти видеоуроки с описанием ар-
тикуляции всех звуков, произносимых британскими дикторами. но объяснение да-
ется на английском языке, что может оказаться довольно сложным для понимания 
студентами непродвинутого уровня. Эти видеоуроки хорошо бы включать в ау-
диторные занятия, на которых преподаватель или студенты продвинутого уровня 
могли бы прокомментировать объяснения диктора. После изучения правил чтения 
студенты могут проверить, насколько хорошо они усвоили материал, выполнив 
интерактивные упражнения. на сайте представлены тренировочные упражнения 
с разными заданиями. например: в каком из данных слов нет звука, указанного на 
картинке (multiple choice); укажите слово, которое читается иначе (odd word out); 
выберите звук или дифтонг, произносимый в данном слове; напечатайте слово, со-
ответствующее данным фонетическим символам (транскрипции); укажите слово, 
в котором есть произносимый звук (audio exercise); выберите слово, в котором уда-
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рение падает на первый слог (word stress); выберите слово с правильным ударением 
и т.д. упражнения направлены на тренировку разных фонетических явлений (зна-
ния транскрипции, правил чтения, ударения, интонации), имеют разные задания 
и способы выполнения. Студенты могут оценить свои знания в процессе выпол-
нения упражнения, когда появляется надпись: correct/ incorrect и в конце упраж-
нения определяется количество верных и неверных ответов в процентном соот-
ношении. учащиеся могут просмотреть выполненное задание и проанализировать 
свои ошибки. выполняя многократно упражнения, студенты запоминают правила, 
доводя свои умения до автоматизма.

ресурсы и возможности интернета неисчерпаемы. в данной статье проана-
лизированы описанные выше образовательные сайты, которые могут быть полез-
ны в формировании произносительных навыков как составной части коммуника-
тивной компетенции. Профессионализм и творческий потенциал преподавателя 
позволит отобрать необходимый и корректный материал и умело интегрировать 
его в учебный процесс. а такие инновационные качества электронных ресурсов 
как аутентичность и интерактивность позволят погружать студентов в языковую 
среду, расширять возможности самостоятельной работы, осуществлять автомати-
зированный самоконтроль, развивать творческую деятельность студентов и под-
держивать мотивацию к обучению.

литература
1. бовтенко М.а. компьютерная лингводидактика – М.: Флинта: наука, 2005. – 216с.
2. рогова Г.в., рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранному 

языку в средней школе – М.: Просвещение, 1991. – 129с.
3. Электронный ресурс. – режим доступа: http://english03.ru/alfavit-i-spelling
4. Электронный ресурс  – режим доступа: http://english100.ru/uroki/1-urok-

transkripciya
5. Электронный ресурс .– режим доступа: http://english100.ru/uroki/ chtenie
6. Электронный ресурс .– режим доступа: http://www.englishmedialab. com/

pronunciation.html



25

Научные исследования современности
Под- СЕкЦиЯ 5. Языковедение и иностранные языки.
УДК 811.111-13

Фрасинюк наталія іванівна
аспірант Інституту філології 

київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

КарТина СВіТУ ЯК оБЄКТ лінгВіСТичного ДоСліДженнЯ

картина світу суб’єктивний образ об’єктивної реальності, який лежить в 
основі індивідуального і суспільного пізнання і відображає не тільки знання про 
світ, але й фантазії та мрії про світ.

Ключові слова: мова, картина світу, мовна картина світу.

Мова як явище національної культури наприкінці хх століття стала 
постійним предметом дослідження багатьох сучасних лінгвістів (в. колесов, а. 
вежбицька, Ю. Степанов, в. Маслова, І. Голубовська та інші). Мова розглядається як 
невід’ємна частина пізнання і пов’язується з глибинним філософським розумінням 
дійсності, вона є скарбницею національної культури.

Саме мова виступає як одна з основних передумов формування й існування 
нації, адже вона передає особливості національного духу і характеру: “кожного 
разу, коли ми маємо справу з внутрішнім світом людини, мова виявляється чи не 
найбільш надійним провідником у цей світ, оскільки закріплює досвід інтроспекцій 
десятків поколінь впродовж багатьох тисячоліть ” [1,с.43] .

дослідження людського фактора в мові набуває нового ракурсу у зв’язку з 
вивченням картини світу та мовної картини світу. Мова бере участь у двох проце-
сах. По-перше, у її надрах формується мовна картина світу, один із найглибинніших 
шарів картини світу людини. По-друге саме мова відбиває та експлікує інші карти-
ни світу людини, які через спеціальну лексику входять у мову, вносячи в неї риси 
людини та її культурні цінності.

введення поняття картина світу у лінгвістику дає змогу дослідникам 
по-новому подивитися на вже відомі лінгвістичні проблеми. З картиною світу 
пов’язана певна логіка світобачення, спосіб світосприйняття. Проте картина світу 
не є дзеркальним відбиттям світу, а лише певною його інтерпретацією. картина 
світу розглядається як сукупність усіх знань людини про світ,що виникає в процесі 
розумової діяльності людини під час її контактів зі світом, інтегрований глобаль-
ний образ світу, що відображає весь процес духовної активності людини[13,с.87]; 
як сукупність образів, створених в результаті взаємодії людини і навколишнього 
світу, які є основними в даній культурі [7,с. 6]; як цілісний глобальний образ світу, 
який лежить в основі світобачення людини, котра репрезентує сутнісні якості світу 
в розумінні її носіїв і є результатом всієї духовної активності людини [11, с.21]; як 
суб’єктивний образ об’єктивної реальності, що лежить в основі індивідуального 
та суспільного пізнання, і об’єктивований у мові і текстах, потрібних людині для 
адаптації у світі[12, с.127].картина світу охоплює ментальну сферу і систематизує 
знання у вигляді цілісної картини. вона варіативна, в ній виділяють універсальні і 
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специфічні компоненти, що зумовлено єдиним загальнолюдським світосприйняттям, 
з одного боку, і особливостями умов життя і діяльності того чи іншого народу, 
з іншого. картина світу поділяється на різні типи: 1) картина світу загальна для 
цілої нації; 2) картина світу будь-якої соціальної групи; 3) картина світу окремої 
особистості [12,с. 127].

Феномен картини світу дуже давній. Його корені сягають періоду появи 
перших людей. Проте сам термін «картина світу» постає наприкінці хІх століття у 
фізиці. І протягом тривалого часу ототожнюється з науковою картиною світу, яку 
М.Планк розуміє як «модель реального світу в абсолютному змісті, незалежного 
від окремих особистостей і всього людського мислення» [11, с.13]. вчений дотри-
мувався думки, що в «картину світу» повинні включатися лише ті уявлення, які 
відображають природу як таку, незалежну від сприйняття її людиною. «картина 
світу, світу речей, для всіх людей однакова», хоча чуттєві сприйняття у різних лю-
дей можуть бути різні. [10, с.104-105].

велика роль у запровадженні терміна «картина світу» належить 
л.вітгенштейну. Саме він розглядав термін «картина світу» як модель дійсності. на 
думку вченого, мова єдина форма зв’язку людини з навколишнім світом, а картина 
світу, яку людина створює у своєму розумі, визначається мовою, її особливостями 
та побудовою: «нас бере в полон картина. І ми не можемо вийти за її межі, оскільки 
вона міститься в нашій мові, і так нещадно повторює її нам» [2,с.128]. Проте вчений 
не розмежовує «мовну картину світу» і «картину світу» в цілому, хоч і підкреслює 
метафоричність цього терміна, вказуючи на його синонімічність психологічному 
поняттю «образ світу». на його думку, «мовна картина світу» і «картина світу» те 
саме поняття, оскільки мовна одиниця не просто лінгвістичне значення, а поняття. 
І тому, як людина володіє мовою, так вона і знає світ.

Створення картини світу (образу моделі світу) є невід’ємним моментом людсь-
кого життя. картина світу «створюється як відповідь на, переважно, практичні потреби 
людини, як необхідна когнітивна основа його адаптації» [11, с.21]. вона (картина світу) 
«властива суб’єктові, опосередковує його сприйняття і усвідомлення світу, набуває 
ніби самостійного онтологічного статусу, впливаючи, навіть будучи ілюзорною…, на 
всю поведінку в цілому» [9,с.31-32]. І лише “людина має намір якимось адекватним 
способом створити в собі просту і чітку картину світу для того, щоб значною мірою 
спробувати замінити цей світ створеною таким чином картиною. Цим займаються ху-
дожник, поет, філософ… на цю картину і її оформлення людина переносить центр 
тяжіння свого духовного життя…” [4, с.136].

а на думку М. хайдеггера, «при слові «картина» ми думаємо перш за все про 
зображення чогось… картина світу проте говорить про велике… картина означає тут 
не змальоване, а те, що ми чуємо у мовленні… картина світу означає, таким чином , не 
картину , яка зображує світ, а світ зрозумілий у змісті такої картини…»[16,с.49].

кожна нація формує свою картину світу залежно від стереотипів, символів, 
еталонів, які організовують певний соціум. За словами б.а.Серебреннікова, карти-
на світу  – це «синтетична єдність суб’єктивного і об’єктивного начал у світогляді 
людини, синтез духовно-індивідуальної та культурно-історичної субстанції» , що 
дає змогу в єдиному смисловому просторі об’єднати два світи  – видимий світ 
предметно-практичної діяльності і «невидимий світ» безкінечного [11,с. 49-51].
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всі картини світу взаємопов’язані: картина світу окремої особистості вхо-

дить у картину світу соціальної групи, яка, в свою чергу, є складовою національної 
картини світу. національна картина світу опосередкована мовою нації, її культурою 
і традиціями. Типологію картин світу можна побудувати залежно від різновидів 
духовної культури. на основі шести духовних культур  – релігії, науки, мистецтва, 
етики, політики та художньої літератури формується шість базових картин світу: 
1) релігійна, 2) наукова, 3) естетична, 4) етична, 5) політична, 6) художня. кожна з 
цих картин поділяється на різні типи.

на думку о.а. корнілова, типологію картин світу можна побудувати за-
лежно від різних видів пізнання, оскільки «результат осмислення світу кожним з 
видів пізнання фіксується в матрицях мови, яка обслуговує даний тип пізнання» 
[5,с.4]. автор виділяє такі картини світу: 1) наукову, яка формується колективним 
науковим пізнанням; 2) національно-наукову (терміносистеми національної мови), 
яка формується національним науковим пізнанням; 3) мовну, котра формується 
мовним пізнання тієї чи іншої мовної спільноти; 4) національно-мовну, яка 
формується мовним пізнанням конкретного мовного суспільства конкретного 
етносу; 5) індивідуально-національну мовну, що формується мовним пізнанням 
окремої людини [5,с. 112-113].

Суттєвим є зв’язок між мовною картиною світу та «картиною світу», тому 
що наша концептуальна система, яка відображається у вигляді мовної картини 
світу, залежить від фізичного і культурного досвіду людини, а картина світу  – 
інформація про життя людини в навколишньому світі. «картина світу» містить у 
собі риси людської суб’єктивності, вона є ядром світобачення людини і саме в її над-
рах утворюється мовна картина світу. Зокрема, в. Маслова наголошує: “ оскільки 
виникнення картини світу тісно пов’язане з мовою і здебільшого визначається нею, 
то її називають мовною картиною світу ” [8, с.50]. Такий погляд підтримує і Ж. Со-
коловська, яка стверджує, що “в літературі під картиною світу(= “мовній картині 
світу”) розуміють два різних аспекти розгляду семантики (або лексики)” [15, с.6].

але поняття «картина світу» і «мовна картина світу» не ототожнюються. 
Мовна картина світу є одним із шарів загальної картини світу. аналізуючи погляди 
в.в.красних, ми можемо тлумачити мовну картину як певні знання про світ, що 
відображені в лексиці, граматиці чи в пареміології [6,65-68]. Мовна картина світу – 
«світ у дзеркалі мови», а картина світу  – «відбиття у психіці людини предметної 
навколишньої дійсності… як результат минулого того народу, про мову якого 
йдеться» [6 ,с.66]. вчений звертає увагу на те, що мовна картина світу дуже впливає 
на картину світу. картина світу і мовна картина світу різні поняття, що перебува-
ють в причинно-наслідкових зв’язках.

Стосовно розрізнення «картини світу» та «мовної картини світу» то Е. Сепір 
та б.уорф вважають: «уявлення про те, що людина орієнтується у внутрішньому 
світі, по суті, без допомоги мови і що мова є лише випадковим засобом вирішення 
специфічних завдань мислення та комунікації,  – це лише ілюзія». насправді, «ре-
альний світ формується на базі мовних звичок тієї чи іншої соціальної групи» 
[14,с.261]. на думку Е.Сепіра «реальний світ» – це «проміжний світ», який включає 
мову у її зв’язках з мисленням, психікою, культурою, соціальними та професійними 
феноменами. ось чому він стверджує, що «сучасному лінгвісту стає важче об-
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межуватися лише своїм традиційним предметом… він не може не розділяти 
взаємних інтересів, які зв’язують лінгвістику з антропологією та історією культу-
ри, з соціологією, психологією, філософією і  – в більш віддаленій перспективі  – з 
фізіологією та фізикою» [14, с.260-261].

отже, картина світу суб’єктивний образ об’єктивної реальності, який ле-
жить в основі індивідуального і суспільного пізнання, який охоплює ментальну 
сферу і оформлює, систематизує знання у вигляді цілісної картини, в надрах якої 
утворюється мовна картина світу. З одного боку, вона (картина світу) “є способом 
моделювання реальності і характеризується універсальністю, глобальністю охо-
плення усіх галузей знання про світ, людину та суспільство” [ 5, с.9], а з іншого, у 
ній відображаються “не тільки знання про світ, але й хибне розуміння того ж таки 
світу, процес і результати спостереження над світом, його оцінки, фантазії та мрії 
про світ, вигадки ” [5,с.98]. а мовна картина світу це “мозаїкоподібна польова си-
стема взаємопов’язаних мовних одиниць, що через складну систему фонетичних 
явищ, лексико-семантичних і граматичних значень, а також стилістичних харак-
теристик відбиває відносно об’єктивний стан речей довкілля і внутрішнього світу 
людини, тобто загалом картину світу ” [3, с.26].

Model of the world is a subjective image of objective reality that underlies 
individual and social learning and reflects not only the knowledge of the world, but also 
fantasy and dream about the world.

Key words: language,model of the world ,linguistic model of the world,
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реКлаМні Слогани – ПроБлеМи ПереКлаДУ Та аДаПТаЦії
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strategy, рекурсія/recursion, дослівний переклад/word-for-word translation.

Сучасне життя неможливо уявити без реклами. вона оточує нас з усіх боків – 
яскраві оголошення на біг-бордах, блоки реклами на телебаченні та радіо, газети, 
листівки тощо. Щоденно нам пропонують щось купити, продати, звернути увагу 
на спеціальну пропозицію, відвідати виставку тощо. недарма кажуть: «реклама  – 
двигун торгівлі». Саме грамотно поданий товар викликає сильніше бажання його 
придбати, та й переважна більшість людей довіряє відомим, розрекламованим 
фірмам.

компаніям, які діють на міжнародному ринку, дуже важливо виділити 
свій товар, зробити його добре помітним, пізнаваним. для цього і використовують 
слогани – короткі влучні фрази, які добре запам’ятовуються. не зважаючи на те, що 
вони дуже лаконічні й прості, вони повністю відображають філософію компанії.

рекламний слоган є предметом дослідження багатьох українських і 
зарубіжних науковців, серед яких Ю.  баженов, а.  вайзе, а.  Годдар, ч.  Гудрам, 
Ф.  Панкратов та інші. оскільки проблема перекладу та адаптації слоганів у наш 
час залишається актуальною, науковці продовжують займатися розкриттям 
поняття рекламного слогану, визначенням його місця у структурі реклами, а також 
труднощами, що виникають при його перекладі з однієї мови на іншу [1; 3; 4].

Переклад рекламних слоганів виділяється як окрема частина роботи з 
рекламними текстами, оскільки має яскраво виражену специфіку. Помічено, що 
прямий і дослівний переклад фрази, який може здатися найлегшим, найчастіше 
неможливий, а якщо й можливий – він не передасть того значення, яке у цю фразу 
вкладав автор. але все ж існує певна, невелика кількість рекламних слоганів, до 
яких може застосовуватись прямий переклад, і при цьому він буде звучати адек-
ватно.

Проте перекладачеві зазвичай доводиться вдаватися до адаптації 
іноземного слогану задля того, щоб уникнути банальності та зайвої простоти. 
Це пояснюється тим, що в англійській мові прості наперший погляд фрази ма-
ють певне значення, смислове навантаження, яке найчастіше втрачається при 
прямому перекладі. Саме тому доводиться підбирати адекватніший варіант, 
який краще виражає зміст всієї рекламної кампанії. часто у перекладацькій 
роботі з рекламними текстами не враховуються специфічні лінгвістичні та 
культуролінгвістичні характеристики, що може значно вплинути на зміст при 
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перекладі. Здійснюючи переклад слід пам’ятати про особливу комунікативну 
спрямованість рекламних повідомлень.

найчастіше вирізняють такі способи перекладу рекламного тексту та 
слоганів, як: повна відсутність перекладу, прямий переклад, адаптація, рекурсія.

Так, відсутність перекладу є досить поширеним явищем, коли рекламується 
продукція відомих фірм. наприклад, слоган компанії «nokia»: «Connecting people» 
знайомий всім, і він розглядається як показник якості, як товарний знак. Такі 
неперекладні слогани використовують як частину візуального образу реклами, 
привертаючи увагу глядачів чи слухачів.

Прямий переклад зазвичай вживають дуже обережно, адже при ньому май-
же не враховується культурний аспект мови-оригіналу. Такий переклад найчастіше 
можна зустріти у великій, дуже об’ємній рекламі техніки. але є й винятки. наприклад, 
реклама мережі ресторанів швидкого харчування «McDonald’s» використовує прямий 
переклад слогану «i’m loving it. McDonald’s» – «Я це люблю. Макдональдз» [ 4; 5; 6].

адаптація  – один з найпоширеніших способів, адже у цьому випадку 
текст реклами підлаштовують під особливості української мови. Якщо через низку 
причин вихідну фразу не вдається перекласти, її доводиться адаптувати так, аби 
споживач зрозумів стратегію правильно. Саме з таким перекладом трапляються 
найдивніші та найсерйозніші курйози, адже іноді компанія-рекламодавець не 
враховує особливостей жаргонізмів та інших тонкощів мови країни.

рекурсія  – це створення абсолютно нового тексту. Іноді, використовуючи 
цю стратегію, зберігають первинний фотоматеріал. але варто зазначити, що цей 
спосіб реклами є досить ризикований, адже образ та текст мають створювати єдиний 
концепт. Як приклад часто пригадують цікаву вигадку компанії «Volkswagen», яка 
рекламувала свій новий автомобіль «Volkswagen polo». Слоган українською звучав 
так: «Моя друга роlовина». ось так, використавши гру слів, компанія замінила 
оригінальний слоган «polo. Small but tough.», який не особливо привабливо звучав 
для українців, і важко запам’ятовувався [1; 2; 6].

на сьогодні також велику роль відіграє інтерпретація та переклад, які 
орієнтовані на іншомовних споживачів рекламної продукції. Під час перекладу 
рекламних текстів перекладачеві важливо враховувати кілька вагомих чинників, 
таких як: культурний рівень певної групи людей, вік, національність, стать, 
соціальний статус, освіту тощо [1; 3; 5]. необхідно встановити, чи можна передати 
особливості тексту-оригіналу на відповідний культурний рівень мови-перекладу. 
особливо важливим і водночас складним є переклад риторичних та стилістичні 
засобів тексту-оригіналу й при цьому збереження змісту оригінального слогану.

отже, переклад слоганів вимагає від перекладача не лише належного знан-
ня мов, але й відповідної культурної підготовки, аби оптимізувати рекламу до рівня 
того чи адресата.
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Сегодня еще вспоминают время, когда по речи дикторов радио и телевиде-
ния можно было проверять правильность произношения слов, как по орфоэпиче-
скому словарю; когда построение фраз и контекстуальное значение употребленно-
го слова не вызывало сомнений у самых требовательных лингвистов и стилистов. 
Эта эпоха теперь уже стала историей, в работе редакций радио и телевидения с тех 
пор многое изменилось. Современные руководители теле- и радиоканалов очень 
часто делают ставку на оперативность, экспрессию, популярность и т.д., но, к со-
жалению, далеко не всегда на качество выходящего в эфир материала.

Тем не менее человек, который по несколько раз в сутки выходит в эфир, 
рассказывает зрителям и слушателям о том, «что», «где» и «когда» случилось (т.е., 
диктор, репортер), просто обязан в силу своей профессиональной этики стремить-
ся к идеалу, то есть избегать в своей речи разного рода ошибок, причем, не только 
фактических.

начнем с того, что ошибки сегодня встречаются абсолютно во всех нор-
мативных речевых группах: морфологические, лексические, фонетические, синтак-
сические. Методом случайной выборки мы смогли представить следующую кар-
тину. Морфологические ошибки можно объяснить незнанием правил образования 
различных форм слова. Самое большое количество речевых огрехов встречается 
при употреблении имен числительных. Например: «Еще два дня назад здесь было 
около четыреста спортсменов (правильно: около четырехсот»). «Процедуры будут 
проводиться пятидесятью врачами столичной клиники (правильно: «с пятьюдеся-
тью врачами»). «более восемьсот тысяч детей теперь будут жить в безопасности» 
(правильно: «более восьмисот тысяч детей»). чаще всего это происходит в инфор-
мационных программах.

Грубым нарушением литературной нормы является несклонение или не-
полное склонение сложных и составных числительных. одной из самых распро-
страненных ошибок, как показали наши наблюдения, среди теле- и радиожур-
налистов является склонение числительного «полтора». Его, как правило, редко 
склоняют. «в течение последних полтора суток город превратился в свалку» (пра-
вильно: «полутора суток»).

очень часто дикторы и ведущие делают ошибки в выборе падежной фор-
мы составного числительного, оканчивающегося на «два», «три», «четыре» в соче-
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тании с одушевленным существительным. По правилам, в таких сложных речевых 
конструкциях винительный падеж сохраняет форму именительного: «За июль в го-
родскую больницу доставили уже сорок два раненых» (а не «сорок двух раненых»). 
дикторы забывают, что в порядковом числительном всегда склоняется только по-
следнее слово: «реконструкция моста должна быть завершена к двум тысячам три-
надцатому году» (правильно: «... к две тысячи тринадцатому году»). не секрет, что 
эта ошибка достаточно часто встречается и в речи чиновников разных уровней, 
выступающих в эфире.

Мы обнаружили, что зачастую, бывают и ошибки не только в имени чис-
лительном, но и в существительном, оказавшемся рядом. Например, названия ме-
сяцев: «власть обещает выплатить субсидии к восьмому ноябрю» (правильно: «к 
восьмому ноября»).

анализ текстов новостных программ показал, что нередки погрешности 
и при употреблении собирательных числительных. Специалисты не рекоменду-
ют использовать их в одном предложении с существительными, относящимися к 
официально-деловой лексике. Это правило должно стать «золотым» прежде всего 
для авторов информационных текстов. например: «в этом концертном зале сегод-
ня оказались сразу двое ректоров» (правильно: «...два ректора»).

числительные «оба» и «обе» способны ввести некоторых журналистов в 
состояние ужаса при уже включенном микрофоне или работающей камере. Можно 
обойтись и без суфлера, чтобы не бояться употреблять эти слова в своей речи. Сле-
дует всего лишь запомнить, что «оба»  – относится к существительным мужского 
рода, а «обе»  – к существительным рода женского: «Падение стоимости доллара 
весьма пагубно скажется на бюджете обоих стран» ( правильно: «обеих стран»).

в наших наблюдениях мы отмечаем и достаточно частотную речевую 
ошибку при образовании форм мужского рода в именительном падеже во множе-
ственном числе существительных: их почерка (вместо почерки); слесаря (вместо 
слесари); катера (вместо катеры).

досадно, но журналисты часто допускают ошибки и при склонении суще-
ствительных, обозначающих названия некоторых национальностей: буряты – бурят 
(не «бурятов»); башкиры – башкир (не «башкиров»); якуты – якутов (не «якут»); и 
другие того же порядка.

Лексические ошибки журналисты делают, если не уверены в значении слова 
или устойчивого выражения, однако используют его в речи. Например, одной из 
самых распространенных ошибок является употребление слова «обратно» вместо 
слова «снова». одно слово, примененное в контексте по незнанию, способно за-
путать зрителя, находящегося перед экраном: «улицу Советскую надо переимено-
вать обратно...»; или радостно улыбающийся спортивный комментатор сообщает 
«крайне радостную новость…»

нередко журналисты, стремясь показать свою осведомленность и глубо-
кое знание темы, употребляют в своей речи оборот «в этой связи...». к сожале-
нию, чаще всего это словосочетание употребляется, когда в тексте нет и намека на 
логическую связь предыдущего высказывания с последующим. Правильным было 
бы сказать: «в связи с этим». именно такое сочетание слов и устанавливает связь 
между уже сказанным и тем, о чем журналист планирует говорить далее.
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распространенной ошибкой явлется употребление слова «роспись» вместо 

«подпись» и «число» вместо «дата». Например: «в нашу редакцию пришло письмо, 
в конце которого была роспись и число». Здесь следует рассматривать значение 
каждого слово отдельно. Роспись – это вид живописи. она бывает хохломской, го-
родетской. а подпись – это собственноручно написанная под документом фамилия, 
которая подтверждает авторство подписавшегося субъекта или его согласие с из-
ложенным в документе. Слова «дата» и «число» – не являются взаимозаменяемыми 
синонимами. Понятие дата – более широкое, оно включает в себя и число, и месяц, 
и год. а число – это лишь день месяца. Пример: «уже известна дата открытия фести-
валя – это событие запланировано на 14 октября».

нередки случаи неправильно употребления слов «заглавный» и «главный». 
Так, в предложении «в фильме «один день» Энн хэтоуэй сыграла заглавную роль» 
слово «заглавный» было употреблено в значении «главный», что само по себе не-
верно, ведь «заглавный» означает «вынесенный в заглавие». а заглавную роль эта 
же актриса все-таки сырала в фильме «Фрида», названном так по имени героини.

Тавтология – еще один бич теле- и радиоэфира. Предложения, вроде «Сун-
дук нашли на очень глубокой глубине», – уже стали типичными.

Мы согласны с целым рядом современных лингвистов, которые считают, что в 
эфирной речи не следует увлекаться просторечными, разговорными конструкциями. 
Тем более не стоит использовать откровенно грубую лексику («халява, облажаться»). 
разговорные конструкции, действительно, очень оживляют эфир, но только тогда, если 
они уместно и мотивированно использованы. Сравните: «коммунальщики поменяли 
все отопление в доме» и «Зрители концерта – сплошь увэдэшники...»

уже очевидо, какое губительное влияние на русский литературный язык 
оказывают масштабы заимствования иностранных слов. Телевидение, вольно или 
невольно, активно пропагандирует употребление западных аналогов русским сло-
вам. Согласитесь, без слов шоу, тинейджер, раунд  – вполне можно было бы обой-
тись! в этом случае срабатывает мода на слово.

Следуя поставленной задаче исследования, мы выделяем и фонетические 
ошибки  – это самая многочисленная группа в арсенале современного журналиста. 
чаще всего ошибки встречаются в следующих словоформах (краткая справка по 
«Словарю ударений русского языка» агеенко Ф.л., Зарва М. в.,М.,2000).: бармен  – 
барменом; вёрсты, вёрстам (но в десяти верстах); возрастов ( люди всех возрастов); 
вручим (награды); девичье поле (но: девичья память); газопровод; заключим (со-
глашение); красивее; обнаружение; обеспечение; полиграфия; (вы) правы; стороны 
(но: две стороны, обе стороны).

При всем при том, что в редакциях радио и телевидения существует штат-
ная единица редактора (и корректора!), мы обнаружили целый ряд еще и синтак-
сических ошибок в том числе. Самой распространенной является нарушение норм 
управления: «понимает о том...; утверждает о том...»

ошибки допускают журналисты, употребляя существительные в роди-
тельном падеже с предлогами «согласно» и «благодаря»: согласно приказа, благо-
даря хорошей погоды. Правильно говорить: «согласно приказу, благодаря хорошей 
погоде». имя существительное в сочетании с вышеуказанными предлогами может 
употребляется только в дательном падеже.
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результаты проведенного нами исследования  – это всего лишь часть се-

рьезной общественной проблемы. Трудно не увидеть в данном материале явного 
общекультурного контекста. Средства массовой информации слишком легко стали 
относиться к своей прямой функции (после информативной!) – просветительской. 
Журналисты забывают о своей профессиональной этике, когда говорят и показы-
вают для миллионной аудитории.

литература:
1. Граудина, л.к., ицкович, в.а., катлинская, л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. 2-е изд., М., 2001.
2. белоусов, в.н. русский язык в ближнем зарубежье и русская речь в российских 

средствах массовой информации / в.н.белоусов. – М.: наука, 2000. – 400 с.
3. воротников, Ю.л.. о некоторых особенностях языка средств массовой инфор-

мации / Ю.л.воротников. – СПб.: Просвещение, 1999. – 342с.



37

Научные исследования современности
Под- СЕкЦи Я 6. Филология и журналистика.

Дацюк В.В.
викладач української мови 

луцький педагогічний коледж

оСноВні аСПеКТи ВиВченнЯ ТранСПоЗиЦії В СУчаСноМУ 
МоВоЗнаВСТВі

в останні десятиріччя у світовій лінгвістиці спостерігаємо активний 
перехід від формально-граматичного вивчення мовних явищ до функційно- 
комунікативного. Це пов’язано із зростанням зацікавленості до мовленнєвого акту 
як сфери здійснення комунікативної взаємодії. Такий розвиток лінгвістики є цілком 
закономірним, бо визначення сутності мови не може бути обмежене лише вивчен-
ням її системно-структурної організації, а потребує насамперед зорієнтованості на 
функціонування цієї системи.

Зацікавлення до живого функціонування мови знайшло відображення 
в дослідженні мовних засобів вираження певних комунікативних намірів люди-
ни у процесі мовленнєвого спілкування. Це дало поштовх до розвитку в сучасній 
лінгвістиці такого напряму як прагмалінгвістика, для якої характерний антропо-
центризм, тобто перенесення в центр уваги дослідження мовленнєвої діяльності 
людини. Мовознавці цього напряму розглядають висловлення як спосіб досягнен-
ня суб’єктом мовлення певної мети, вербального управління людською поведінкою. 
При цьому у фокус досліджень потрапляє не тільки будова певної одиниці та її 
мовне значення, а й умови її вживання комунікантом, відповідні контексти, що 
визначають її функціонування в мовленнєвому акті як засобу мовленнєвої дії та 
впливу.

безпосередній стосунок до такого підходу має вивчення транспозиційного 
потенціалу мовних одиниць. у дослідженні транспозиції вже існує певна традиція, 
вироблена пошуками зарубіжних та вітчизняних науковців. у світовій лінгвістиці 
різні аспекти цієї проблеми знайшли відбиття у працях Ш. баллі [1, с.325-326], 
Є. куриловича, Ю.С. Степанова, Ji. Теньєра [7, с. 378] та ін. в україністиці питан-
ня транспозиції привертають увагу І. р. вихованця [3], к. Г. Городенської, І. в. 
Піддубської та інших дослідників.

учені подають різні дефініції транспозиції. Зокрема, л. Теньєр, послугову-
ючись терміном трансляція, зауважував, що «вона здійснює перехід повнозначних 
слів з однієї граматичної категорії до іншої, тобто перетворює один клас слів на 
інший» [7, с. 378]. лінгвіст пов’язує трансляцію з морфологічним рівнем мови, а саме 
із системою повнозначних слів. на його думку, за допомогою трансляції, що широ-
ко використовується в мові, у мовленні постійно відбувається процес переходу слів 
з однієї категорії до іншої. л. Теньєр розмежовував трансляцію першого (перехід 
слів або основ з однієї частини мови до іншої) і другого ступеня (функціонування 
речень у ролі іменника, прикметника, прислівника). диференціював транспозицію 
також Ш. баллі, який виділив два її різновиди: функційну й семантичну. Специфіка 
першої полягає в зміні синтаксичної функції мовного знака за умови збереження 
семантичного змісту, наприклад, інфінітив  – «транспонована форма дієслова, що 
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дає змогу йому відігравати роль іменника» [1, с. 326]. Семантична транспозиція 
віддзеркалює зміну синтаксичної функції, що веде до зміни значення мовного зна-
ка, причому такий перехід здійснюють насамперед засоби суфіксального словот-
вору.

Теоретичні ідеї транспозиції, пов’язані насамперед з іменами    л. Теньєра, 
Ш. баллі, С. д. кацнельсона та ін., заклали підвалини для вивчення цього питання в 
українському мовознавстві. варто зазначити, що в україністиці сучасне тлумачення 
терміна «транспозиція» значно розширилося. Зокрема, її потрактовують як мовне 
явище, що має широке та вузьке значення. у широкому розумінні транспозицією 
вважають будь-яке переносне вживання мовної форми, зокрема й метафоричне. За 
вузького тлумачення функційна транспозиція стосується переходу слова з однієї 
частини мови до іншої чи її вживання у функції іншої частини мови. При цьому 
розмежовують два види транспозиції: а) неповну (синтаксичну), коли змінюється 
тільки синтаксична функція вихідної одиниці без зміни її морфологічної належності 
до відповідної частини мови (наприклад, мати — пісня матері, де форма родового 
відмінка матері виконує синтаксичну роль прикметника); б) повну (морфологічну), 
коли утворюється слово іншої частини мови. Заслуговують на увагу теоретичні по-
ложення про транспозицію І. р. вихованця, який, крім двох ступенів частиномовної 
транспозиції (неповної, або синтаксичної, і повної, або морфологічної), вирізнив 
семантичний ступінь як завершальний у системі транспозиційних процесів [2, с. 
19-23].

Покликаючись на сучасні лінгвістичні студії, можна зробити висновок, 
що термін транспозиція використовують на позначення: 1) конверсії частин мови; 
2) уживання слова в функції іншої частини мови; 3) метафоричного вживання 
граматичної форми (транспозиція функцій) або цілого висловлення (контрастивна 
транспозиція) тощо. об’єднувальним началом різних типів транспозиції виступа-
ють такі фактори: 1) транспозиція ґрунтується на семантичному або функційному 
зіставленні мовних одиниць; 2) найістотніша ознака транспозиції – переосмислення 
мовного знака. аспектом нашого дослідження є транспозиція функцій відмінкових 
грамем.

розкрити сутність транспозиції як явища системи мови дає змогу сем-
ний (компонентний) аналіз. Сему при цьому розглядають як компонент значення 
граматичної форми, передумовами транспозиції якої виступають такі чинники:

1) семна структурованість граматичного значення; 2) наявність спільних 
сем (елементів структури граматичного значення) як основи метафоричного пере-
носу; 3) існування на рівні системи мови синонімічної форми, що вживається в 
прямому значенні на місці транспонованої форми. умови транспозиційного про-
цесу: 1) перенесення форми в межах однієї парадигми; 2) наявність синтаксичного 
оточення (транспозиція форми реалізується в контексті чи за підтримки досить 
сильної відповідної комунікативної ситуації).

аналізуючи механізм транспозиційного процесу, І. в. Піддубська вирізняє 
такі основні етапи цього мовного явища: «1-й етап (механічний). Граматична фор-
ма (транспонована) потрапляє в нові, не властиві їй, контекстуальні умови; 2-й 
етап (якісних змін). відбувається взаємодія граматичного значення форми і гра-
матичного значення контексту, внаслідок чого утворюється синтез іншої якості  – 
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граматичне значення комунікативної одиниці, яке охоплює і граматичне значення 
транспозита, тобто транспонованої форми. Граматичне значення форми й грама-
тичне значення контексту взаємодіють внаслідок накладання їхніх семантичних 
полів. Як результат цього  – зміни у смисловій структурі граматичного значення 
форми й виникнення супровідних конотацій». уважаємо, що саме на таких засадах 
ґрунтується функціонування транспонованих відмінкових грамем.
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ПереДача іМПліЦиТного ЗМіСТУ При ПереКлаДі наУКоВо-
Технічних ТеКСТіВ З англіЙСьКої МоВи на УКраїнСьКУ

науково-технічні тексти функціонують переважно у науковій сфері. на-
уковий стиль характеризується точним підбором і поясненням фактів дійсності. 
З точки зору лексичної складової, особливістю науково-технічної літератури є 
“насиченість тексту спеціальною термінологією” [2, с. 273], що відрізняє цей стиль 
від текстів інших стилів. Тому під час перекладу науково-технічних текстів можуть 
виникати певні лексичні та граматичні труднощі.

Фахівці детально вивчають питання природи і механізмів походження 
та подолання імпліцитного змісту під час перекладу. деякі науковці розрізняють 
його як зміст, або смисл, який не виражений мовними засобами, але впізнаний та 
зрозумілий слухачем. При розумінні імпліцитного важливу роль відіграє контекст. 
до сих пір залишаються недослідженими та незрозумілими питання психологічних, 
логічних, когнітивних та інших основ імпліцитності, механізмів її виявлення, 
способів “кодування” імпліцитного мовцем та “декодування” слухачем і багато 
інших. Поняття «імпліцитності» досі не має усталеного визначення у лінгвістичних 
словниках та енциклопедіях.

дослідження імпліцитного змісту та його ролі у процесі розуміння науково-
технічних текстів викликає великий інтерес у багатьох лінгвістів та перекладачів. 
у сучасній комунікативній лінгвістиці поняття імпліцитності охоплює різні види 
інформації, що не виражена безпосередньо мовними засобами, і яку мовці виво-
дять, опираючись лише на експліцитно виражену семантику. дане поняття до сих 
пір є спірним, тому деякі вчені розходяться у тлумаченнях визначення поняття 
«імпліцитність».

Як вже було зазначено, нас сьогодні в лінгвістиці досі не існує загального 
поняття імплицитного, тому науковці пропонують різні його дефініції, розглядаю-
чи це поняття з різних кутів. в загальному, під визначенням «імплікація» розуміють 
те, що “мається на увазі” [1, c. 91]. Переважно дослідники роздідяють цю точку зору, 
але доповнюють і розгортають поняття імпліцитності в залежності від аспектів 
лінгвістики, які досліджуються. у сучасній науці все ще не існує єдиного розуміння 
імпліцитності, яку часто порівнюють і зближують з імплікацією. Імпліцитними 
можуть бути “скорочення, абревіатури, переносне вживання слів, вживання за-
гальних іменників в одиничному смислі, займенники, логічний наголос, питання, 
неповні речення, ентимема” [1, с. 92], тобто умовивід, у якому одне з його суджень 
виражено імпліцитно, наведення прикладу, який наводиться не сам для себе, а для 
підтвердження іншої думки, яку він представляє, а також дипломатична мова, або 
деякі особливі випадки того, що є зрозумілим само собою.

до джерел імпліцитного смислу більшість лінгвістів відносять: підтекст; 
імплікацію; пресупозицію; імплікатуру дискурсу.
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класифікацію імплікацій за типами запропонована б.М. клімзо всебічно 

відображає різні типи імплікацій способи їх перекладу. б.М. клімзо пропонує 
розподіляти лексичні одиниці з імпліцитним змістом на 7 типів, а саме: імплікації 
з випущенням одного з іменників, імплікації з випущенним словом-замінником, 
імплікації, що зустрічаються в реченнях-порівняннях, імплікації з явищем метонімії, 
імпліцитні терміни, багатокомпонентні імпліцитні терміни та імпліцитні слова-
замінники. він зазначає, що навіть і досвідчені перекладачі можуть не помітити 
імпліцитного змісту, що потрібно передати в перекладі, оскільки потрібно бути 
фахівцем не лише в сфері перекладу, але й також бути обізнаним в науково-
технічний сфері, куди належить текст чи стаття. наведемо приклад імплікації з ви-
пущенням одного з іменників [3, c. 120]:

High speech struck the astonished ears of working class delegates at Migrate.
Його промова вразила здивованих рабочих-делегатів в Магрейті.
окрім класифікації імплікацій, велика увага в сфері «імпліцитного» 

присвячуються проблемам перекладу імпліцитного підмету та присудку. карабан 
в.І. зазначає, що, як правило, “в науково-технічних текстах імпліцитний підмет дуже 
легко вивести, і це займенник it” [2, с. 74]. в українській мові дане лінгвістичне яви-
ще передається безособовим реченням без підмета. а щодо присудку, то для того, 
щоб зрозуміти як його правильно перекладати, “імплікативні дієслова потрібно 
протиставляти їх неімплікативним” [1, с. 94], як рекомендує Ю.о. артеменко

для перекладу лексичних одиниць з імпліцитним змістом в.І. карабан 
пропонує використовувати лексичні трансформації, оскільки такі одиниці немож-
ливо перекласти користуючись звичайним словником. Такі лексичні трансформації 
як контекстуальна заміна, генералізація, конкретизація, модуляція (смисловий 
розвиток), компенсація та антонімічний переклад допомогають перекладачу у 
подоланні даного лінгвістичного явища.
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ПроБлеМа ПереКлаДУ СленгУ
«Language most shows a man: Speak, that I may see though.» 

Ben Jonson

Мова, як відомо, є найважливішим засобом людського спілкування, за до-
помогою якого люди обмінюються думками і домагаються взаємного розуміння. 
Спілкування людей за допомогою мови здійснюється двома шляхами: в усній і в 
письмовій формі. Якщо співрозмовники володіють однією мовою, то спілкування 
відбувається безпосередньо, однак, коли люди володіють різними мовами, то без-
посереднє спілкування стає вже неможливим. у цьому випадку на допомогу при-
ходить переклад, який багато дослідників визначають як передачу засобами однієї 
мови думок, висловлених на іншій мові. Переклад, отже, є важливим допоміжним 
засобом, що забезпечує виконання мовою комунікативної функції в тих випадках, 
коли люди висловлюють свої думки на різних мовах. Саме переклад відіграє велику 
роль в обміні думками між різними народами.

в даний час не можна сказати, що питання виділення, класифікації, до-
слідження і «регулювання» сленгової лексики відноситься тільки до лінгвістичної 
проблематики. Цією проблемою займаються такі науки, як психологія, соціологія, 
педагогіка, група юридичних наук…

найбільший сучасний англійський дослідник сленгу Е. Партрідж і його послі-
довники визначають сленг як існуючі в розмовній сфері дуже неміцні, нестійкі, а часто 
і зовсім безладні і випадкові сукупності лексем, які відображають суспільну свідомість 
людей, що належать до певної соціальної групи або професійного середовища.

Інтерес дослідників до різних видів ненормативної лексики, особливо до 
такого специфічного, як сленг, існував завжди. І це цілком зрозуміло, оскільки 
сленг приваблює метафоричністю, виразністю і не традиційністю. Сленг вживаєть-
ся в стилістичних цілях: для створення ефекту новизни, незвичайності, для пере-
дачі певного настрою мовця, для додання висловлюванню конкретності, жвавості, 
точності, стислості, образності, а також щоб уникнути штампів.

найбільші труднощі при перекладі сленгових одиниць як з іноземної мови 
на мову перекладу, так і навпаки, полягають в тому, що сленг, а особливо молодіж-
ний є найрухомішим шаром лексики й жоден словник не в змозі наздогнати розви-
ток мови в цій сфері. кількість сленгізмів швидко зростає, до того ж багато лексич-
них одиниць сленгу дуже недовговічні та швидко виходять з вживання. Словники 
їх просто не встигають зареєструвати. Таким чином, найбільша складність у роботі 
зі сленгом – це знаходження сучасних еквівалентів [1, с.142].

вибір засобів вираження в мові перекладу залежить безпосередньо від 
з’ясування значення слова у контексті. остаточний варіант перекладу повинен 
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передавати не тільки значеннєві відтінки слова, але й експресивну забарвленість. 
часто контекст змушує відмовлятися від вибору одного з варіантів, тоді доводить-
ся шукати новий варіант перекладу  – контекстуальну заміну, коли у зв’язку з осо-
бливостями конкретного контексту перекладач відмовляється від використання 
існуючої відповідності та підбирає варіант перекладу, який підходить лише до да-
ного випадку.

відправною точкою для перекладу сленгізмів потрібно вважати саме по-
шук в якості можливих аналогів елементів сленгу в мові перекладу. Так як переклад 
англійського сленгу досить важкий, а категорії, які складають сленг, тісно пов’язані 
з просторіччям і часто в нього переходять, то при відсутності відповідностей пере-
кладач може вдатися до просторіччя.

наприклад:
– Why don’t you speak ordinary English? – she said coldly.
– Me? Ah thowt it wor’ ordinary.
– Чому ви не розмовляєте нормальною англійською? – спитала вона холодно.
– Я чи що? А я то кумекав, що моя англійська дуже навіть нормальна.
для перекладу сленгу та просторіччя можна використовувати ті ж способи 

перекладу, що і для перекладу літературної лексики . насамперед, це два основні 
шляхи по яких слідує перекладач: прямий, або буквальний і непрямий переклад. 
Перший спосіб не дуже підходить для перекладу одиниць сленгу, так як при цьо-
му порушуються принципи перекладацької адекватності і узагальнені норми мови 
перекладу.

наприклад:
– Heather: I’m over here Mike!  
– Mike: Okay. 
– Heather:  I don’t know if Josh ran off. I don’t. All his shit’s here.
Перекласти останню фразу буквально не можна, так як це буде порушенням 

узагальнених норм української мови, або хоча б тому, що тут перекладач стикається 
з відмінностями комунікативних норм двох мов: у сучасній англійській мові, осо-
бливо в американському варіанті вживання брутальних слів типу shit  – майже 
норма, але в українській мові таке неприйнятно, тому що українські еквіваленти 
англійських вульгаризмів набагато грубіші. Тому адекватний переклад буде при-
близно таким:

– Хейзер: Я тут, Майк! 
– Майк: Добре.
– Хейзер: Я не знаю, чи Джош втік. Не знаю. Все його барахло тут.
Також можна виділити два перекладацьких прийоми, які відносяться до 

першого способу: транскрипція (транслітерація) і калькування. Їх застосування 
можливе лише за умови, якщо значення транскрибованого (транслітерованого) 
або калькованого слова зрозуміле з контексту і переказ не порушує узагальнених 
норм і принципів адекватності та еквівалентності.

– «…old Dim at the back near laughed his Gulliver off – ho, ho, ho.»
– «...Старий Туп на задньому сидінні сміявся до напівсмерті, трясучи 

Гулівером – хо, хо, хо».
Тут значення слова «gulliver» (head) зрозуміле з контексту фрази.



44

Badania naukowe naszych czasów 
але до цього прийому можна вдаватися лише в рідкісних випадках і тільки 

тоді, коли значення слова зрозуміле читачам без спеціальних коментарів.
набагато частіше вдаються до непрямих способів перекладу, або перекладацьких 

трансформацій. основна їх функція полягає в створенні максимально точного лексично, 
адекватного перекладу твору за відсутності регулярних мовних відповідностей. При цьому 
адекватний переклад неможливий без урахування стилістичної сторони оригіналу, так як 
переклад також передбачає створення стилістичного аналога оригіналу.

великий німецький лінгвіст вільгельм фон Гумбольдт писав, що кожен пере-
клад здається йому спробою розв’язати нездійсненне завдання. Тому що кожен пере-
кладач неминуче повинен розбитися об один з двох підводних каменів, занадто точно 
дотримуючись або оригіналу за рахунок смаку і мови власного народу, або своєрідності 
власного народу за рахунок оригіналу. чогось середнього між тим і іншим не просто 
важко досягти, це взагалі неможливо зробити. Його погляди поділяє багато вчених. 
вони кажуть, що слова, які ми приймаємо за еквіваленти, насправді викликають різні 
уявлення у носіїв різних мов. Слова з різних мов викликають різні асоціації.

отже, при сприйнятті і розумінні елементів сленгу в мові потрібна опора на 
ситуацію, облік максимальної кількості ситуаційних чинників, що мотивують вживан-
ня елемента. При перекладі сленгу необхідно насамперед враховувати обумовленість 
елемента ситуативними чинниками, його смислове навантаження.

Ми можемо сказати, що сленг є складним для перекладу, маловивченим ша-
ром англійської мови. в українській літературній традиції мало розвинений переклад 
сленгової лексики, зважаючи на багатогранність цього лексичного шару і цензурних 
заборон в минулому.

Причинами невдалого перекладу найчастіше є те, що перекладачеві часто 
доводиться вдаватися до прийомів, що знижують експресію. Причиною невдалого 
перекладу також може бути і некомпетентність перекладача: незнання значень слів, 
недостатнє володіння мовою оригіналу.

Таким чином, ми можемо сказати , що при перекладі сленгізмів слід ви-
користовувати підхід, при якому враховуються вікові, соціальні та індивідуальні 
особливості персонажа. Завдання перекладача ускладнюється тим, що йому потрібно 
знайти такі виразні засоби, які були б знайомими основній масі читачів, на яких роз-
рахований переклад, але в той же час достовірні. Перекладачеві слід також пам’ятати, 
що в формуванні одиниць сленгу часто бере участь метафора, тому часто доводиться 
вдаватися до перекладу через образ.

Тому лише точне знання значень лексем, їх семантичних і стилістичних осо-
бливостей, стилю та образної системи перекладного тексту є основним критерієм 
сленгу та інших одиниць зниженої лексики.
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МіжКУльТУрні ПроБлеМи ПереКлаДУ

ключові слова / keywords: переклад / translation, комунікація / communi-
cation, мова / language, реалія / reality, адекватність / adequacy, носій мови / native 
speaker, фразеологізм / idiom, адресат / addressee, адресант / addresser, міжкультурний 
/ intercultural.

Тема «мова і культура»  – багатогранна й невичерпна. Переклад є засо-
бом спілкування людей різних національностей, тобто засобом міжмовної й 
міжкультурної комунікації. дослідження міжкультурних проблем перекладу є над-
звичайно актуальним у наш час, оскільки при спілкуванні представників різних 
народностей виникають певні труднощі, пов’язані з використанням реалій прита-
манних тим чи тим носіям мови. на це слід звернути достатньо уваги оскільки від 
“правильного” спілкування часом залежить доля цілої країни, незалежно від того, 
чи то дружні, чи бізнес-зустрічі їх представників.

Мета  – розглянути найбільш поширені проблеми перекладу в 
міжкультурних комунікаціях.

різноманітним аспектам перекладу з точки зору міжкультурної комунікації 
присвятило свої праці чимало вчених, найвідомішими з яких є в.богданова, 
Г.Матвєєва, л.бархударова, П.донець, Ф.бацевич.

Переклад  – це комплексна й багатогранна діяльність, у процесі якої 
відбувається не просто заміна однієї мови іншою. у перекладі взаємодіють різні 
культури, різні особистості, різні менталітети, традиції й установки. Переклад – це 
цінне джерело інформації про мови, що беруть участь в процесі перекладу, й про 
культури, до яких належать ці мови. Сучасна теорія перекладу виходить з того, 
що як мова, так і переклад є засобами спілкування. лінгвістичний підхід до вив-
чення перекладу передбачає питання про характер співвідношення двох мов і їх 
стилістичних засобів й аналіз мовних засобів вираження, що вживаються при 
перекладі. комунікативна концепція перекладу враховує особливості перекладу як 
акту міжмовної комунікації.

Загалом, найкращою основою для міжкультурних відносин є підготовка 
кваліфікованих перекладачів, адже від них залежить не лише порозуміння 
представників різних мовних груп, а й доля держави при перекладах економічних 
документів, договорів про співпрацю і тому подібне. результат перекладацької 
діяльності повинен відповідати оригіналу за функцією, ідеєю та бути адекватним. 
для цього перекладач безпосередньо має вміти за відсутності дослівного перекла-
ду замінювати слова, словосполучення, а іноді й речення, їх еквівалентами у мові, 
що використовується. Саме такі дії професійного перекладача називаються пере-
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кладацькою компетенцією, до складу якої входять комунікативний, прагматичний, 
текстоутворюючий, стратегічний, морально-етичний та професійно-технічний 
компоненти [1, с. 57].

неможливо здійснювати адекватний переклад не пізнавши культуру та 
філософію носіїв мови, у такому випадку інформація залишається для нас чужою 
і незрозумілою.

відмінності між комунікаціями різних культур не закінчуються на сфе-
рах поведінки і лінгвістики, а прослідковуються аж до розбіжностей, що стосу-
ються культурного досвіду різноманітних культурних спільнот, саме це впливає на 
структуру комунікативних установок. а культура вже залежить від внутрішнього 
світу людини [4]. Під час перекладу кожен учасник цього процесу вносить власний 
зміст. Перекладач відтворює зміст вихідного тексту таким чином, що він є носієм 
як національної, так й іншомовної культури. він створює власну перекладацьку 
картину світу, яка формує його свідомість як білінгва.

на особливу увагу заслуговує використання мовного коду. на лексичному рівні 
проявляються основні культурологічні розбіжності, тобто семантичні особливості 
понятійної картини світу у свідомості людини. Подолання таких розбіжностей і є сут-
тю перекладацьких трансформацій, які й створюють переклад.

для багатьох недосвідчених перекладачів проблемою стає вживання 
псевдоінтернаціоналізмів, ми їх ще називаємо “хибними друзями переклада-
ча”. до таких слів відносяться запропоновані приклади з англійської мови officer, 
speculation, control, та слова, до яких неможливо знайти відповідники lag strategу, 
eurobonds, externalities, hedge fund (приклади економічної лексики). Саме від ко-
ректного використання цих та інших схожих слів залежить успіх процесу пере-
кладу.

досить актуальним у перекладі постає також проблема перекладу 
фразеологізмів, що використовуються досить часто при спілкуванні з метою яко-
мога яскравіше виділити певну ситуацію. Їх переклад залежить від знання культу-
ри як адресата, так і адресанта.

для відтворення рідною мовою іноземного тексту існує два поширених 
типи перекладу: переклад-одомашнення та переклад-очуження. у першому ви-
падку оригінальний текст адаптується до контексту культури тієї людини, якій 
він адресується, у другому  – залишається незмінним, але при занадто великій 
культурній відмінності створюються попередні умови для розуміння висловлюван-
ня, граматичні та стилістичні норми дещо оновлюються або навіть і змінюються. 
до такої думки дійшов Й. брайтінгер зі своєю теорією [3, c.1].

р. Штольце розділила мовну специфіку на:
1) реальне неузгодження (оригінал не має відповідника у цільовій 

культурі);
2) формальне неузгодження (оригінал має відповідник у мові, на яку 

перекладається, але в іншій формі);
3) семантичне неузгодження (слова при перекладі можуть викликати у 

мові адресата небажані асоціації) [3, с.3].
Ще однією проблемою є переклад власних назв. Їх потрібно просто транс-

крибувати.
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а. Федоров дійшов висновку, що адекватним є той переклад, який буде 

відповідним до оригіналу за його функцією та засобами, обраними перекладачем, 
щоб зберегти його повноцінність [2, с.9].

отже, можна дійти висновку, що основною проблемою у процесі комунікації 
носіїв різних мов постає звичайне незнання культури свого співрозмовника. адже 
деякі словосполучення та фрази формувалися протягом довгого періоду історії 
і їх поява викликана певними подіями. Також особливими формами творення 
володіють фразеологізми. на формування інших впливали прості спостереження. 
наприклад, “it is raining cats and dogs”  – сильно дощить. Це є прямим прикладом 
культурних розбіжностей між англійською та українською мовами. для нас рідна 
культура є зрозумілою та відкритою, а для того, стати професійним перекладачем, 
потрібно бути знайомим достатньою мірою і з особливостями іноземних звичаїв 
та характеру поведінки. наряду з цими умовами перекладач повинен досконало 
володіти комунікативним стилем тої чи тої культури, враховувати її специфічні 
поняття та функції.
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ПереКлаД ЗаПоЗичень В англіЙСьКіЙ МоВі

Стаття висвітлює питання, пов’язані з проникненням в англійську мову 
лексики з інших мов. розглядаються запозичення з французької, латинської та 
німецької мов, історія їх формування.

Сучасна мова – це продукт тривалого історичного розвитку, в процесі якого 
мова зазнає різнобічним змін, обумовленим різними причинами. Зміни зачіпають 
всі сторонни мовної структури, але діють в них по-різному. Історичний розвиток 
кожного рівня залежить від конкретних причин і умов, що стимулюють зрушення в 
лексичному складі мови, в його фонетичної організації, в його граматичному ладі.

розвитку мови властиві процеси росту і розпаду. Так, в англійській мові 
розвиваються аналітичні форми, складна система дієслівного формотворення, але 
розпадається система відмінювання особових закінчень дієслова випадають слова 
із словникового складу, з’являються нові шляхом запозичення або новоутворень.

Історія мови розкриває усі процеси, які відбувалися в мові на різних 
етапах його існування, Причини змін, які закладені в самій мові, називають 
лінгвістичними,а фактори, пов’язані з історією народу, з загальним розвитком 
людського суспільства, екстралінгвістичними . Ці два поняття і дві сторони історії 
мови постійно стикаються.

Запозичення  – це процес, у результаті якого у мові з’являється й 
закріплюється певний іншомовний елемент. Це невід’ємна складова функціонування 
та історичного зміни мови, одна з основних джерел поповнення словникового запа-
су; також це повноцінний елемент мови, що є частиною його лексичного багатства, 
службовець джерелом нових коренів, словотвірними елементів і точних термінів.

Запозичення в англійському словниковому складі являють собою ту сферу 
лексики, яка найбільш тісно і безпосередньо відображає історію англії, показуючи 
вплив на мову зовнішніх нелінгвістичних причин. Тому їх доцільно простежити в 
хронологічному порядку, пов’язуючи їх з історією англійського народу. [1;141]

коли англи, сакси і юти в V столітті нашої ери переселилися до британії, 
вони знайшли там кельтське населення бриттів і галлів, яких вони відтіснили на 
захід (уельс і корнуолл) і на північ (Шотландія). у зіткненні мов перемога дісталася 
мови прибульців. розвиток їх мови і дало сучасний англійський.

Таких кельтських слів, які були б нам відомі вже в давньоанглійській і збе-
реглися б у мові до теперішнього часу, дуже небагато. Серед них: bannock коржик, 
down, dune пагорб, dun коричневий і, може бути, cradle. набагато численніші більш 
пізні запозичення з шотландського slogan, whisky, clan, ірландського bard, fun, Tory 
та ін діалектів, що містять кельтізми, а також запозичення через французьку мову 
beak, budget, career, gravel, harness, tunnel.у давньоанглійській мові розрізняють два 
шари латинських запозичень.
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Слова, які відносять до першого шару (до 800  р.), могли потрапити через 

кельтський мову і бути пов’язаними з триваючим чотири перші століття нашої 
ери пануванням римлян в британії, або потрапити в мову англів і саксів ще на 
континенті.

Як би там не було, вони свідчать про більш високу, ніж у кельтських та 
германських племен того часу матеріальній культурі римлян і означають конкретні 
речі і поняття, раніше англо-саксів невідомі.

наприклад:
port – лат. portus порт
wall-мірою. wall, лат. vallum вал
wine-да. win, лат. vinum вино
mile-да. mil, лат. milia (passuum) тисячі кроків.
всі слова цієї групи запозичені усним шляхом, повністю асимільовані й увійшли 

в основний словниковий фонд англійської мови. При цьому вони підкорилися грама-
тичному ладу англійської мови, втративши ті граматичні форми, які їм були властиві в 
латинській мові, а також підкорилися всім тим закономірним фонетичним змінам, які 
відбулися в словах англійської мови на протязі його історії.[4; 124]

до другого шару латинських запозичень відносять слова, що ввійшли в ан-
глосаксонський мову після розпочатого з 596  року прийняття християнства. Так 
само, як і слова першого шару, це переважно односкладові слова, запозичені усним 
шляхом і в більшості своїй позначають конкретні поняття.[2; 208]

Після битви при Гастінгсі в 1066  році відбувалося схрещування з 
норман-французькою мовою, на якій говорили норман, які встановили в англії 
своє панування.

основна маса населення англії продовжувала користуватися рідною мо-
вою, хоча багато хто, звичайно, знали обидві мови. все це викликало проникнен-
ня в словниковий запас англійської мови слів, що позначали коло понять, які на-
лежали до побуту, звичаїв і занять феодальної норманської знаті. Пізніше, коли 
англійський мова витіснила французька з усієї державного життя, в англійську 
мову влилося дуже багато французьких політичних термінів.

Таким чином, французькі запозичення цього періоду проникають голов-
ним чином не в основний словниковий фонд, а в певні пласти словникового складу. 
Пласти ці визначаються історичними умовами запозичення.

Перш за все, це слова, пов’язані з феодальними відносинами: feudal, baron, 
vassal, liege, chivalry.

деякі з цих слів, у той час відображали у своєму значенні феодальну ідеологію, 
пізніше отримали загальний зміст. Такі: command, obey, serve, noble, glory, danger.

Цікаво розвиток значення останнього слова; спочатку воно означало влада 
феодала і в цьому значенні було запозичене. Значення небезпеку воно набуло у 
Франції і так було запозичене вдруге.

Майже всі титули, за винятком king, queen, earl, lord і lady. норман-
французького походження. Слова, пов’язані з державним управлінням people, na-
tion, government, power, authority, court, crown і т. д. Слова, пов’язані з грошовими 
відносинами: money, property. Слова, що позначають сімейні відносини: parent, 
spouse, cousin, uncle, aunt, nephew, niece.
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капіталістичних відносин відповідає процес формування сучасних буржуазних 
націй. З утворенням націй нерозривно пов’язане і утворення національних мов. в 
англії кінця Xiii-ro-початку XiV-го століття, із збільшенням торгових зносин і зро-
станням міст і промисловості, боротьба за англійську мову, як основу національної 
мови, набуває великого значення.

особливості так званою 3-го шару латинських запозичень в тому, що вони 
йдуть не усним, а книжковим шляхом, і позначають переважно абстрактні поняття: 
basis, area, crisis, idea, ratio, stimulus. Серед них багато дієслів і прикметників: operate, 
cultivate, demonstrate, evolve, educate, admit, permit, complete, accept, affect, locate, separate, 
senior, junior, minor, inferior, exterior, superior, dependant.у письмовій формі сучасної 
англійської мови дуже вживані літерні скорочення від таких виразів, які в читанні 
замінюються англійським перекладом. З німецької мови запозичувалися також го-
ловним чином терміни науки і техніки.[3;127 ]

Таким чином, протягом своєї багатовікової історії англійська мова 
зіштовхувався з багатьма іншими мовами і збагачувався за їх рахунок. але зна-
чення запозичень не слід перебільшувати. Це лише один з багатьох способів, за 
рахунок яких відбувається збагачення мови.
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Згідно з козаковою Т.а. переклад  – це перетворення повідомлення на 
вихідній мові в повідомлення на мові перекладу. Точний переклад неможливий 
вже тому, що різні мови відрізняються одна від одної за граматичною структурою, 
кількістю слів, не кажучи вже про різні культури, що має вплив на спосіб і резуль-
тат перекладу [3, с.7]. або ж як пише комісаров в.н.: переклад  – це складний і 
багатогранний вид людської діяльності. в перекладі зустрічаються різні культури, 
різні особистості, різні рівні розвитку, різні літератури, різні епохи, різні традиції 
та установки [5, с.10]. Також, звичайно, переклад – це одне з найдревніших занять 
людства, адже перекладачі були потрібні у всі часи. відмінність мов спонукала люд-
ство до цієї нелегкої, проте необхідної праці [2, с.4].

Термін «ідіома» походить від давньогрецького слова «ídiōma», що 
означає «особливість, своєрідність. За словами о. Селіванової, ідіомами вважа-
ються лише такі «стійкі словосполуки, семантика яких не виводиться зі зна-
чень її складників, а інтегрована ними формально; виникає внаслідок утрати 
мотиваційних відношень» [6, с. 173].

Ідіома – це стале словосполучення (мовленнєвий зворот), загальний зміст яко-
го не є сумою значень складових його компонентів. Ідіоми в англійській мові – явище 
складне, проте дуже цікаве, вони мають специфічну синтаксичну структуру. для того, 
щоб вивчити як утворюються ідіоми, треба багато працювати і в процесі використо-
вувати такі науки як граматика, стилістика, фонетика, історія, філософія, та багато 
інших. Їх можна перекладати шляхом підбору абсолютного еквіваленту, відносного 
еквіваленту, фразеологічним аналогом та за допомогою описового перекладу. Метою 
перекладача є зберегти унікальність тої чи іншої ідіоми, і водночас зробити її вираз 
максимально доступним для розуміння представника іншої культури.

 І дійсно, основна задача перекладача – передати засобами іншої мови цілісно 
і точно зміст оригіналу, зберігши його стилістичні і експресивні особливості.

робота над перекладом будь-якого тексту, чи ідіоми, завжди залишається 
процесом творчим. він потребує від перекладача знання мов, які співставляються і 
певних умінь та навичок, а також неодмінного розуміння того, що людська мова не 
тільки матеріальна форма мислення, не тільки засіб спілкування, але й хранитель 
всього пізнаного людством за всю його історію.
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Мова ввібрала в себе культуру народу, і тому одною з головних задач при 

перекладі є допомога своїм співвітчизникам у розумінні інших людей, у яких інша 
мова і інша культура, сприяти діалогу культур [2, с.221].

багато хто по незнанню, або ж через брак досвіду, часто перекладає ідіоми 
дослівно. Це велика помилка, адже більшість ідіом насправді геть і близько не мають 
прямого значення, до них при перекладі потрібно підбирати найбільш підходящі 
еквіваленти з української мови. Також в англійській мові існує багато фраз, які 
зовсім не мають відповідного значення в українській мові, і до них важко підібрати 
еквіваленти [1, с.122]. Так наприклад фраза let`s paint the town red аж ніяк не означає 
давайте пофарбуємо місто в червоне, ця ідіома використовується в значенні: давай-
те гарно погуляємо, відсвяткуємо щось. чому ж вона має таке значення? Справа в 
тому, що в давнину англійці перед великими святами фарбували свої дахи в черво-
ний колір. Звідси і пішла ця ідіома.

отже багато чого залежить від історії мови та просто історії. напротязі 
дуже довгого часу в англії читали та цитували біблію. до англійської мови увійшли 
не тільки фрази, але й цілі вирази-ідіоми [4, с.130-131]: at the eleventh hour – в остан-
ню хвилину; can the leopard change his spots? – хіба леопард може змінити свої пля-
ми? Цей вираз використовується коли людина не хоче змінюватись на краще. в 
українській мові є еквівалент цьому вислову: горбатого могила виправить. або ж, 
наприклад, вислів: don`t throw the baby out with the water. буквальний переклад зву-
чить як: не виплескуйте дитину разом з водою. насправді ж значення ідіоми таке: 
постарайтесь знайти щось хороше в чомусь поганому. Знову ж таки тут відіграла 
роль історія. в давнину були великі проблеми з водою. люди не милися по пів року, 
тому навесні вода набиралася в великі чани, а коли вона прогрівалась, сім`ї купа-
лися. Так як в ті часи панував патріархат, то купатись починали з найстаршого до 
найменшого. І часто бувало так, що виливаючи воду з обриву, вони заразом вили-
вали маленьке дитя, яке було непомітне у вже брудній і каламутній воді.

Головною специфікою перекладу ідіом є врахування еквівалентності ідіоми 
при передачі її іншою мовою. наприклад ідіоми, які майже не мають українських 
еквівалентів, можна перекласти за допомогою описового перекладу, наприклад: to show 
the white feather – проявити боягузтво, малодушність. Також існує переклад образними 
виразами: a guinea pig – піддослідний кролик, jack of all trades – майстер на всі руки.

Повний переклад можна застосовувати при умові повної схожості як гра-
матичних форм, так і їх значень і функцій в вихідній мові і мові перекладу.

При перекладі ідіом, перекладач повинен володіти не тільки знанням мови, 
але й уміти аналізувати стилістичні і культурно-історичні аспекти вихідного тексту.

одиниці, які можуть виражати різні значення, в залежності від контексту, ситуації і 
підтексту потребують особливих прийомів при перекладі. Пошук відповідностей для таких 
одиниць потребує вивчення і аналізу словесних статей із різних словників і співставлення 
словесних значень з можливими контекстуальними значеннями [3, c.101].

казакова Т. а. в своїй книзі «Практические основы перевода» подає декілька 
правил перекладу фразеологічних одиниць та ідіом:

Пошук ідентичної фразеологічної одиниці/ідіоми в мові перекладу.
Пошук аналогічної фразеологічної одиниці/ідіоми, яка має спільне з 

вихідним значення, але побудоване на іншій словесно-образній основі.
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калькування, послівний переклад.
Подвійний або паралельний переклад фразеологізмів/ідіом.
Переклад-пояснення переносного значення ідіом [3, с.143-144].
І. корунець також подає деякі способи перекладу ідіом:
описове пояснення значення
Якщо в українській мові немає аналогу англійській ідіомі або еквіваленту, а 

дослівний переклад міг би привести до малозрозумілого буквалізму, перекладачеві 
необхідно відмовитись від передачі образності та використовувати описовий пере-
клад – з поясненням змісту ідіоматичні одиниці за допомогою вільного сполучення 
слів. If you want to be a member of this club, you are to abide by. – Якщо ти хочеш стати 
членом цього клубу, ти мусиш дотримуватися правил. I wouldn’t offend you for all the 
tea in China. – Я б ніколи тебе не образив, якою б не була причина! [7, с.160].

Транслітерація з поясненням, тобто додатковим знанням, необхідним 
для розуміння ідіоми. Такий спосіб досить зручний для перекладу більшості 
фразеологічних одиниць із власними назвами, оскільки сприяє формуванню в 
свідомості читача певної рамки, яка виникатиме в свідомості читача.

еквівалентний переклад:
Такі образні фразеологічні одиниці в мові, які повністю відповідають по 

змісту якому-небудь англійському фразеологізму і які базуються на одному з ним 
образі перекладаються за допомогою еквівалентів:

to stew in one’s own juice – варитися у своєму соку;
to be born under a lucky star – народитися під щасливою зіркою;
to pour oil on the flames – підлити масла у вогонь
Контекстуальні заміни при перекладі полягають в тому, що перекладач 

намагається знайти таку українську ідіому, яка хоча і не відповідає за значенням 
англійській, але з достатньою точністю передає її зміст у даному конкретному 
контексті: fetch and carry for – бути на побігеньках, to work one’s fingers to the bones – 
працювати не покладаючи рук, to pull foot – рвати кігті (швидко тікати).

отже, переклад ідіом, це важка і копітка справа, яка вимагає багато часу і 
знання не тільки мов, але й багатьох інших навичок.
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ПереКлаД БагаТоКоМПоненТних ТерМініВ

Термін – це слово або словосполучення, яке служить для вираження понят-
тя або назв предметів і прийняте в відповідній професійній сфері та вживане в осо-
бливих умовах. Термін як слово спеціальної сфери пізнання відображає результати 
досвіду і практичної діяльності людини, фіксує професійно-наукові знання про 
властивості об’єкта, що детермінується. через дефініцію термін розкриває суттєві 
ознаки і виражає спеціальне поняття у спеціальній сфері.

усі терміни по своїй будові поділяються на:
1) Прості, які складаються із одного слова: circuit – ланцюг;
2) Складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: 

flywheel – маховик;
3) Терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів:
circuit breaker – автоматичний вимикач.
Терміни-словосполучення поділяються на три типи.
до першого типу належать терміни-словосполучення, компонентами яких 

є самостійні слова, які можуть вживатися окремо і які зберігають своє значення: 
brake – гальмо, gear – прилад.

до другого типу відносяться такі терміни-словосполучення, які мають 
один із компонентів технічний термін, а другий – загальновживаної лексики. ком-
понентами такого типу можуть бути два іменники, або іменник і прикметник. Цей 
спосіб утворення науково-технічних термінів більш продуктивний, ніж перший, де 
два компоненти є самостійними термінами:

back coupling – зворотній зв’язок.
до третього типу відносяться терміни-словосполучення, обидва компо-

ненти яких являються собою слова загальновживаної лексики і тільки сполучення 
цих слів є терміном. Такий спосіб утворення науково-технічних термінів непро-
дуктивний: line wire – провід під напругою.

велике значення необхідно приділити структурно-змістовому аналізу 
складних слів, які складаються з великої кількості компонентів. При наявності 
полісемії компонентів аналіз таких термінів нерідко являє собою складне завдання. 
Тому структурно-змістовий аналіз багатокомпонентних термінів необхідно про-
водити в залежності від такого терміну. насамперед потрібно розкрити значення 
основного компонента. При цьому важливу роль грає контекст. Потім необхідно 
відшукати в складі терміна внутрішні терміни, усвідомити їх значення. Іноді, якщо 
одразу неможливо розкрити значення основного компонента, буває корисно по-
передньо проаналізувати визначений компонент. наприклад, якщо в терміні-
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складному слові cabin pressure regulator виділити внутрішній термін pressure «тиск 
(повітря) у кабіні», тоді весь термін необхідно перекласти як «регулятор тиску 
(повітря) у кабіні». Якщо ж членування зробити по-іншому і виділити внутрішній 
термін pressure regulator «регулятор тиску», тоді значення терміну буде іншим «ре-
гулятор тиску, встановлений в кабіні». у першому варіанті перший компонент 
cabin був функцією визначника тільки другого компонента (pressure), а утворений 
внутрішній термін був визначником третього компонента (regulator). у другому 
варіанті перший компонент визначав уже не другий компонент окремо, а весь 
внутрішній термін, утворений другим і третім компонентами.

у англійській науково-технічній термінології є велика кількість термінів, 
що складаються з декількох компонентів:

read  – write head for magnetic tape unit(універсальна голівка облаштування 
обчислювальної машини, що запам’ятовує, на магнітній стрічці).

Такі багатокомпонентні терміни відносяться до двох типів:
– нерозкладні терміни словосполучення;
– розкладні терміни словосполучення.
Стійкі термінологічні словосполучення набагато легше піддаються пере-

кладу, чим складні слова  – терміни, оскільки в них усі компоненти граматично 
оформлені, що полегшує розкриття смислових зв’язків між ними.

у термінах-словосполученнях граматичне оформлення може виражатися: 
суфіксами(selective communication);

приводами(system of taxes);
закінченнями(controlled system). Тому звичайний смисловий зміст 

термінологічних словосполучень не допускає ніяких неточностей в тлумаченні 
термінів. велика увага приділяється систематичності новостворюваних термінів.

Говорячи про переклад термінів з точки зору теорії, можна наголошувати 
на тому, що термін  – однозначний; термін не має конотативних значень; він по-
збавлений синонімів; незалежно від тексту термін перекладається терміном  – по-
вним та абсолютним еквівалентом. Переклад терміну далеко не завжди є простою 
заміною слова мови оригіналу словом в мові перекладу [3, с.36].

Існують технічні способи перекладу англомовних термінів, серед них:
1.визначення способу перекладу.
2.Прямий і непрямий переклад.
відмітимо, передусім, що у загальних рисах можна помітити два шляхи 

перекладу, по яких слідує перекладач: переклад прямий або буквальний і переклад 
непрямий.

дійсно, може мати місце випадок, коли повідомлення на початковій мові 
чудово переводиться в повідомлення на мові перекладу, бо воно грунтується 
або на паралельних категоріях(структурний паралелізм), або на паралельних 
поняттях(металінгвістичний паралелізм). але може статися і так, що перекла-
дач констатує наявність в мові перекладу «пропуску», який необхідно заповни-
ти еквівалентними засобами, домагаючись того, щоб загальне враження від двох 
повідомлень було однаковим. Може статися і так, що, внаслідок структурних або 
металінгвістичних відмінностей, деякі стилістичні ефекти неможливо передати 
на мові перекладу, не змінивши в тому або іншому ступені порядок дотримання 
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елементів або навіть лексичні одиниці. Зрозуміло, що в другому випадку необхідно 
прибігати до витонченіших способів, які на перший погляд можуть викликати зди-
вування, але хід яких можна простежити з метою строгого контролю за досягнен-
ням еквівалентності. Це способи непрямого перекладу. Запозичення, калькування і 
дослівний переклад – методи прямого перекладу. Інші – непрямого.

найпростішим способом перекладу є запозичення, яке дозволяє запо-
внити пропуск, зазвичай металінгвістичного характеру(нова техніка, невідомі по-
няття). Перекладача передусім цікавлять нові запозичення і навіть запозичення 
індивідуального характеру. Слід зазначити, що часто запозичення входять в мову 
через переклад, серед них фігурують семантичні запозичення, або «неправдиві 
друзі перекладача», яких слід особливо побоюватися.

калькування є запозиченням особливого роду : ми запозичуємо з іноземної 
мови ту або іншу синтагму і буквально переводимо елементи, які її складають. Ми 
отримуємо таким чином або калькування вираження, причому використовуємо 
синтаксичні структури мови перекладу, привносячи до нього нові експресивні еле-
менти, або калькування структури, причому привносимо до мови нові конструкції. 
наприклад, слово «superpower» переводиться, при використанні методу калькуван-
ня, як «наддержава». виділяють два види кальки слів : словотворчі і семантичні.

дослівний переклад, або переклад «слово в слово» означає перехід від 
початкової мови до мови перекладу, який призводить до створення правильного 
та ідіоматичного тексту, а перекладач при цьому стежить тільки за дотриманням 
обов’язкових норм мови, наприклад:

The Sharer shall not be liable for the Company’s obligations and shall take the risks 
for the losses caused by the Company’s activity. – учасник суспільства не відповідає по 
зобов’язаннях компанії і несе ризик збиток, викликаний її діяльність.

Транспозиція. Ми називаємо такий спосіб, який полягає в заміні однієї ча-
стини мови іншою частиною мови без зміни сенсу усього повідомлення. Цей спосіб 
може застосовуватися як в межах однієї мови, так, зокрема, і при перекладі.

Проаналізувавши теоретичний матеріал та приклади, можна зробити вис-
новок, що переклад багатокомпонентних термінів  – це складний вид діяльності 
перекладача, що потребує значної бази знань та обізнаності у різних сферах 
діяльності і наукових галузях. аби зробити правильний переклад багатокомпо-
нентного терміна потрібно правильно виявити його структуру та вірно визначити 
спосіб перекладу такого терміна, для досягнення адекватного перекладу та його 
відповідності до змісту та контексту матеріалу.
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реклама грає в житті людини важливу роль. вона впровадилася непомітно 
й поступово стала невід’ємною частиною нашого життя. куди б ми не йшли, що б 
не робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі 
і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні й радіо, у газетах і 
журналах, а також у мережі Інтернет.

реклама – складний вид людської діяльності. вона формується таким чином, 
щоб виявляти вплив на підсвідомість людини. Мова реклами – мова підсвідомості. 
Пряме звернення до свідомості споживача працює не тільки в рекламі товарів про-
мислового призначення.

реклама неодноразово ставала об’єктом лінгвістичного дослідження. ви-
конано цілий ряд робіт, присвячених структурним, семантичним, жанровим, 
стилістичним і комунікативним особливостям рекламної мови і тексту.

Сьогоднішні реалії змушують більш уважно ставитися до перекладу ре-
кламних текстів, також і з погляду їхнього психологічного впливу на масову 
аудиторію. Тексти рекламних оголошень мають містити чіткі фактичні дані; вони 
повинні бути вичерпно викладені й тому точно зрозумілі. При перекладі реклам-
них текстів перекладачеві необхідно враховувати: мету тексту, характер споживача, 
мовні якості тексту оригіналу, культурні й індивідуальні можливості мови в куль-
турному аспекті споживача й багато інших факторів. отже, переклад рекламних 
текстів вимагає творчих здібностей до продукування тексту, які виходять за рамки 
розуміння звичайної ролі перекладача.

на відміну від переказу, переклад повинен передавати не лише те, що містить 
оригінал, а те, як написаний оригінал [4, с. 7]. на цій основі в рекламному дискурсі 
розрізняють прагматичний і семантичний компоненти, які перебувають в ієрархічних 
відносинах: основну роль у рекламі відіграє прагматичний компонент, який обу-
мовлений логічною та емоційною аргументацією, а семантичний компонент є до-
датковим. Прагматичний компонент змісту визначає не лише тему повідомлення, а 
й комунікативну функцію кожного елемента семантичної структури [2, с. 132]. Це 
твердження є визначальним для перекладу рекламних текстів, оскільки воно вказує 
на можливість змін семантичного компонента за умови, що ці зміни не спричиняють 
змін прагматичного компонента рекламного дискурсу, тобто передбачувану в тексті 
логічну та емоційну аргументацію, яка при перекладі має залишатися незмінною.

двомовну комунікацію можна вважати успішною, якщо перекладе-
ний текст так само впливає на іноземного реципієнта, як і оригінал [2, с. 144]. 
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Ієрархічний зв’язок між прагматичним і семантичним компонентами в перекладі 
рекламних текстів полягає в тому, що прагматичний компонент контролює 
комунікативну функцію всіх елементів семантичного компонента та можливість 
його змін. З прагматичної точки зору переклад означає встановлення зв’язків між 
співрозмовниками в мові-оригіналу та мові-перекладу. Іншими словами, пере-
клад рекламних текстів ґрунтується на функціонально-прагматичній адекватності 
[1, с. 34], яка вимагає, перш за все, не повного й точного відтворення змісту та 
стилістичних особливостей тексту-оригіналу, а передачі основної комунікативної 
функції оригіналу.

Перш ніж здійснювати переклад рекламних текстів, слід з’ясувати, чи вар-
то його взагалі перекладати. для цього необхідно відповісти на два запитання: 1) 
чи виконує продукт подібну функцію на новому ринку?

2) чи викличе обраний у рекламному тексті імідж позитивні конотації у 
споживача рекламної продукції?

Якщо на ці запитання ви отримаєте позитивні відповіді, то для перекладу 
можна застосувати одну з таких стратегій:

1. Відсутність перекладу: якщо йдеться про рекламу продуктів, які виконують 
виключно апелятивну функцію, наприклад, парфуми, алкогольні напої або прикраси, 
то зазвичай такі рекламні тексти залишають без перекладу, тому що мета рекламно-
го повідомлення досягається, насамперед, за рахунок фотоефектів. рекламна кампанія 
горілки Absolut – «Absolut Moskow», «Absolut autumn», «Absolut spring».

2. Запозичення рекламного тексту: тут використовуються позитивні 
асоціації країни-виробника та її культури, тому логотипи, слогани та заголовки за-
лишають без перекладу, хоча повідомлення в мові-перекладі може доповнюватися 
додатковим текстом. наприклад, автомобільна марка «Volkswagen», що має має у 
своїй назві знайомі українцю компоненти  – фолк і вагон, які асоціюються з озна-
ками «народний» і «вагон», що початково орієнтується саме на загальнонародне 
використання.

3. Прямий переклад: ця стратегія використовується рідше, тому що вона 
менш за все враховує особливості культури мови-перекладу. Її застосовують, коли 
необхідно передати велику кількість інформації, наприклад, у рекламі технічної 
продукції: « Let’s make things better.»  – «Змінемо життя на краще» (реклама фірми 
«Філіпс»).

4. Адаптація: фотоматеріал зберігається, але текст адаптують відповідно 
до особливостей культури мови-перекладу. «Maybe she’s born wіth іt, maybe іt’s 
Maybellіne» – «Всі в захваті від тебе, а ти – від Мейбеллін.»

5. Ревізія: фотоматеріал зберігається, проте формулюється зовсім но-
вий текст. Ця стратегія є ризикованою, оскільки фотоматеріал і текст мають 
відтворювати єдиний рекламний концепт.

в україні більшість рекламодавців  – закордонні компанії. І у багатьох 
постає проблема перекладу довгої вихідної фрази і її адаптація в українській мові. 
Це означає, що зміст фрази, яка на англійській виражається череззміни формальних 
характеристик слів, на українській передається через сполучення змісту декількох 
слів. При перекладі англомовних рекламних текстів, у деяких випадках перекладачі 
не перекладають текст, а дають його семантичний еквівалент.
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Текст рекламної кампанії «Джоні Уокер» – «Taste lіfe» в дослівному перекладі 

звучав би наступним чином: «Спробуй життя на смак», на українську мову він 
був перекладений, як: «Живи, щоб було що згадати». Це характерний приклад 
прагматичної адаптації тексту.

розглянемо декілька прикладів можливого дослівного адекватного пере-
кладу:

«Finlandia. Vodka From The Top Of The World.» – «Фіндяндія. Горілка з вершини 
світу.» (реклама торгової марки «Finlandia»).

адекватний переклад можливий в більшості випадків лише тоді, коли ре-
кламне повідомлення складається ззаголовку або ззаголовку і слогану.

«Dolce Vita. The spirit of happiness.» – «Dolce Vita. Натхненність щастя». (ре-
клама торгової марки «Dior»)

реклама косметики й парфумерії для жінок у більшості випадків 
характеризується вишуканим стилем, який насичений конкретними словосполу-
ченнями й іншими засобами виразності, що надає тексту зовсім особливе звучан-
ня, неповторний тон, навіть, якщо мова йде про рекламу в пресі.

Можна визначити, що найчастіше успішними є ті неперекладні слогани, які 
містять слова з мінімального словникового запасу іноземних слів учня середньої шко-
ли. Цим фактором багато в чому обумовлене успішне впровадження на українському 
ринку таких іншомовних неперекладних слоганів, як: Спортивна фірма Nіke – «Just do 
іt»; копанія Sony – «Іt’s a Sony»; компанія Panasonіc – «From Panasonіc»;

Таким чином, основна мета реклами  – впливати на свідомість споживача, 
привернути його увагу та переконати його придбати певний товар. Тому переклад 
рекламного тексту повинен ураховувати стратегічні рішення вихідної концепції 
та її потенційний результат на запланованому ринку. При перекладі рекламних 
текстів перш за все має зберігатися прагматична функція тексту-оригіналу. Пере-
клад може бути успішним за умови, якщо він здійснює на реципієнта такий самий 
уплив, як і оригінал.

усі мовностилістичні засоби тексту оригіналу, які роблять рекламу 
ефективною, повинні бути передані в мові перекладу. Проте прагматика тексту-
перекладу повинна обов’язково збігатися з прагматикою тексту-оригіналу.
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СПриЙнЯТТЯ КУльТУрних реаліЙ У ПереКлаДі

Ключові слова / Key words: культурні реалії / cultural reality, класифікація / 
classification, переклад / translation, транскрипція / transcription, національний коло-
рит / national colouring, відповідник / equivalent.

досить часто перекладачі стикаються з такою проблемою як переклад лек-
сики з національно-культурним компонентом. Це особливий пласт лексики, що 
відображає саме етно-специфічний та соціокультурний елемент картини світу, 
який є унікальним і властивим лише одному-єдиному етносові. Соціокультурний 
фактор, тобто соціокультурні структури, що покладені в основу структур мовних, 
знаходять своє відображення в реаліях.

Мета статті  – класифікувати культурні реалії та передати особливості їх 
сприйняття при перекладі з однієї мови на іншу.

реалії (від середньовічного лат. realis  – суттєвий)  – предмети матеріальної 
культури, що виступають основою для номінативного значення слова. Їх відносять 
до лексичних одиниць, схильних до динаміки, тобто з плином часу утворюється 
все більше нових реалій, а це означає, що розширюється і поле їх дослідження. Ще 
можна навести більш точніше визначення: слова-реалії  – словникові одиниці, що 
означають предмети, поняття та ситуації, які не існують у практиці іншомовного 
соціального колективу. в цю групу входять слова, на позначення різного роду 
предметів побуту, матеріальної та духовної культури, властивої тільки даному 
народові.

найбільше реалії переважають в художніх текстах та усному мовленні.
англійським реаліям присвячені роботи л.С. бархударова, Г.д. Томахіна,
а.д. Швейцера та інших дослідників. Питання перекладу реалій є факуль-

тативним у працях таких видатних дослідників-перекладознавці як Є.М. верещагін, 
в.н. коміссаров, в.Г. костомаров, а.в. Федоров. до числа найвизначніших праць, 
присвячених дослідженню реалій, належить і монографія добре відомих у нашій 
країні болгарських перекладознавців

С. влахова та С. Флоріна «неперекладне в перекладі».
найчастіше дослідники вдаються до предметної, зовнішньої, позамовної 

класифікації реалій, і найпослідовніше, найгрунтовніше провели її саме С.влахов і 
С.Флорін. З історико-семантичного погляду виділяються:

1) власне реалії ( при існуючих референтах): укр. коломийка, трембітяр, 
постоли, яворівка, коливо, китайка, перебудова, гласність; англ. a baby-sitter, Boxing 
Day, the Central lobby, Poppy Day, Halloween, Harley Street doctor, a gifted child ( “у СШа 
особливо здібна дитина, для якої, з дозволу батьків, опрацьовується спеціальна 
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шкільна програма”) та ін.;

2) історичні реалії  – семантичні архаїзми, що внаслідок зникнення 
референтів входять до історично дискантної лексики, втративши життєздатність. 
вони вміщують фонові знання культурної спадщини. крім національного, для них 
характерний хронологічний колорит: укр. щезник, смерд, копний майдан, свячений, 
згінні дні, медведиця (“група жінок, яка, переодягнувшись, ходила по селу під час 
косовиці”), зелені хлопці (“опришки”), підбрехач (“другий сват у давніх українських 
весільних обрядах”), тарниця (“дерев’яне седло гуцулів”); рос. товарищ, трудо-
вой коллектив, хозрасчет, партком та ін.; англ. the Black and Tans (“чорно-руді”  – 
англійські каральні загони в Ірландії в 1920-1923), a priest`s hole (“іст. “нора”, 
пристанище священника; таємна кімната, звичайно в церкві або в замку, де пере-
ховувалися католицькі священники в англії під час переслідування католиків”) та 
ін.

у структурному плані виділяються:
1) реалії-одночлени: укр. вечорниці, криничар, денцівка, кобзарювати, ва-

лило; англ. a sheriff, a threepence, a maypole (“травневе дерево”- “стовп, прикрашений 
квітами, різнобарвними прапорцями, довкруги якого танцюють в першу неділю 
травня у великобританії”) та ін.

2) реалії-полічлени номінативного характеру: укр. курна хата, разо-
вий хліб, троїста музика, братська могила, дзвінкова криниця (“назва спеціальної 
радіопередачі про народну пісню”); англ. a banana split, St. Valentine`s Day, a Sussex 
pudding, a ticket day, a toffee apple, a soup-opera, garden seats, a means test man та ін.

3) реалії-фразеологізми: укр. лоби забрити, коло печі поратися, дбати про
скриню, стати під вінок, на панщині бути; англ. to reach the woolsack, to enter 

at the Stationer`s hall та ін [2].
виділяють такі способи трансляційного перейменування реалій: 

комбіновану реномінацію, транскрипцію, контекстуальне тлумачення реалій,
гіперонімічне перейменування, дескриптивну перифразу, калькування, 

міжмовну транспозицію на конотативному рівні, метод уподібнення.
Термін “транскрипція” означає віднайдення якомога точнішого віповідника 

через запис звучання слів мови-джерела графемами мови-переймача. Транскрипція 
зв’язана з точною (наскільки це можливо) передачею звучання іноземного сло-
ва (примат вимови). Можливий і примат графіки  – транслітераційна передача. 
Транскрипція і транслітерація – найлаконічніші способи. Завдяки ним створюється 
певний експресивний потенціал: у контексті слів рідної мови транскрибоване слово 
виділяється як чуже, надає предмету, який воно позначає, конотацій небуденності, 
оригінальності. Транскрипція, поруч із запозиченням і чужим синтаксисом, сприяє 
перенесенню читача в атмосферу чужої мови, а не перекладові з однієї мови на іншу. 
Інколи, завдяки транскрипції, у читача створюється фальшиве уявлення, нібито 
йдеться про реалію чужого побуту. насправді ж тут відіграла визначальну роль 
безпорадність перекладача, його небажання чи невміння віднайти потрібний (хай і 
описовий) відповідник [5]. Так, у перекладі рядків із співанки Ю.Федьковича “Фло-
яра”: “Сестри сидять у каганця, Шиття дошивають” – “The sisters finish their sewing 
by the light of the kahanets” знаходимо транскрибоване слово kahanets. Текст був би 
зрозумілішим, якщо б перекладачка вжила вислови a nightlight, a small lamp. в той 
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же час заголовок вірша  – реалію “Флояра”  – варто було б транскрибувати, бо, по-
перше, це специфічно гуцульський інструмент, а по-друге, ця реалія  – наскрізний 
експресоїд усієї поезії: у флояру тужить Іванів брат за ним; коли раптово голосно 
флояра замовкає, всі жахаються, передчуваючи якесь нещастя; коли Іван умирає на 
чужині йому вчувається голос флояри. Ф.ласвей вжила як заголовок гіперонім “The 
flute”. За характером будови та грі на ній a flute має певну подібність з флоярою, але 
в такому перекладі зникає уся національно-культурна інформація [1].

наприклад: роман в.Скотта “Ivanhoe” був опублікований у 1826р. у 
російському перекладі Г.ковтирьова під назвою “Ивангое”, а у львові у 1905р. 
опубліковали “Robinson Crusoe” в українському перекладі а.Павинського під на-
звою “Робінзон Крузоє”, автора ж назвали даніелем дефоє.

відомо, що в різних мовах одне і те ж слово може відповідати різним 
реаліям, які бувають іноді семантично близькими, а іноді  – володіти протилеж-
ними конотаціями. найпростішим прикладом є англійське слово bathroom, що 
перекладається на українську я к «ванна кімната». але в американській культурі 
фраза Can I go to the bathroom? означає,передусім, Чи можу я відвідати туалет? і 
тільки потім Чи можу я піти вмитися?[4]

реалії нерозривно пов’язані з культурою певного народу і є для його мови 
загальноуживаними і в той же час чужими для інших мов. основною рисою реалії 
є її колорит. Саме передача колориту при перекладі реалії з однієї мови іншою і 
складає головну проблему перекладача. деякі дослідники (верещагін Є.М., косто-
маров в.Г., Федоров а.в.) відносять реалії до розряду безеквівалентної лексики, 
стверджуючи, що вони не підлягають перекладу [2].

З погляду перекладацької практики пропонується розмежовувати явні і 
скриті (приховані, потаємні) реалії.

Слова-реалії останнього типу начебто мають відповідники в мові перекладу, 
але співвідносні поняття в позамовній дійсності дуже відрізняються між собою, тому 
беззастережна підстановка їхніх позначень, що мають різне художньо-стилістичне 
забарвлення, може спричинити додаткові труднощі для розуміння вихідного змісту 
[3]. очевидно, справа не стільки у предметно-логічних відмінностях міжмовних 
відповідників слів типу калина, піч, рушник, тополя тощо, скільки у відсутності в 
них аналогічних символічних функцій. Саме властиві українській мові символічні 
функції роблять їx прихованими, або, точніше, асоціативними реаліями, що не ма-
ють прямих аналогів у інших європейських мовах. Проте існує можливість пере-
давання цих реалій за допомогою різних типів синонімічних, гіперонімічних або 
ситуативних відповідників. наприклад, відносним відповідником української 
асоціативної реалії калина може виступати англійська лексема cranberry (журавли-
на), яка вживається в літературі з конотативною семантикою дівочої цнотливості й 
червоної барви. Подібні функції у французькій мові виконують флористичні назви 
aubepine (глід) та ronce (ожина) [6].

отже, проаналізувавши реалії і способи їх перекладу, ми дійшли висновку, 
що культурні реалії відіграють важливу роль у культурі мовлення народу. вони 
придають мові яскравого національного колориту, приносять інформацію, за до-
помогою якої можна більше дізнатися про історію і буденне життя народу. При 
перекладі культурних реалій, перекладач повинен найточніше передати суть тек-
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сту, застосувати всі можливі прийоми, щоб читач зміг зануритися в культуру на-
роду і зрозуміти її.
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ФоноВі ЗнаннЯ Та іМПліЦиТна інФорМаЦіЯ В ТеКСТах 
оригіналУ Та В ТеКСТах ПереКлаДУ

у статті йтиметься про інформацію, яку необхідно знати кожному 
перекладачеві, щоб бути обізнамим у сфері, в якій він працює, а також про те, 
наскільки важливими є фонові знання, і як це відображається в текстах перекла-
ду.

Метою даної роботи є якогомога ширше розкриття поняття про фонові 
знання та показ того, до чого може призвести те, що ми не досить обізнані в певній 
сфері, а також дослідження значення імпліцитної інформації в текстах оригіналу 
та в текстах перекладу.

нині є досить актуальною проблема перекладу тексту. Сучасний філолог, 
який вивчає дві чи більше мов, повинен спеціалізуватися в усіх аспектах перекладу. 
Головним завданням для перекладача є розуміння суті почутого та викладення її 
в якнайкращий спосіб. необхідно звертати увагу на розбіжності у словах та на-
магатися якнайшвидше відшукати правильне значення слова з метою уникнення 
помилок у перекладі.

На перший погляд значення слова «переклад» очевидне. Це відтворення 
змісту повідомлення, висловленого однією мовою, засобами іншої мови. У найбільш 
загальному визначенні переклад – це «збереження змісту повідомлення при зміні 
його мовної форми» [5, с. 4].

Однак сам процес перекладання може виявитися доволі складним. Адже різні 
мови мають різну лексику, морфологію, синтаксис. Слово однієї мови може перекла-
датися кількома словами іншої мови [3, с. 6].

Найпершою вимогою до перекладача є те, що він має бути обізнаним із тією 
галуззю суспільного виробництва, матеріального чи духовного, якій присвячено 
першотвір. Перекладач, окрім того, повинен володіти знаннями широкого культур-
ного спектру.

Перекладач мусить, як говорить Б. Томашевський, перефразовуючи вислів 
китайського філософа Конфуція, – «твердо знати, чого він не знає і знати, де знайти 
те, чого він не знає». До того ж він зобов’язаний добре знати мову, як першотвору, 
так і друготвору. Важливо знати усі нюанси, культурні цінності та надбання мови 
з якої перекладаєш, та мови на яку перекладаєш, адже традиції різні і часто вини-
кають непорозуміння, коли перекладач покладається лише на знання, що властиві 
його оточенню. Важливою є виконавча обдарованість перекладача, тобто володння 
технологією перекладу.

В особі перекладача поєднуються, по-перше, дослідник і критик, що виявляє, 
яке завдання ставить автор першотвору, та як він реалізує його; по-друге, мовозна-
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вець, що відшукує відповідники у друготворі; по-третє, письменник, який опрацьовує 
друготвір відповідно до вимог певного функціонального стилю.

У методах відтворення змісту першотвору перекладач має керуватись ви-
могами, які виникли на зорі перекладацької діяльності і стали керівним принципом. 
Французький поет Деліль: «Кожен хто береться за переклад, бере в борг, і він по-
винен його сплатити, якщо не тією самою монетою, то в тій самій сумі» [2, с. 24]. 
Це є хорошим девізом для будь-якого перекладача, адже він має передати інформацію 
настільки точно, наскільки він зрозумів її, та наскільки вона важлива. Буде недореч-
ним придумувати, чи замінювати слова, адже будь-який сенс сказаного втрачається.

О. Пушкін назвав перекладачів «поштовими кіньми освіченості» [2, с. 91], бо 
вони передають знання одного народу іншому, сприяють поширенню знань та ідей.

Отже, щоб бути хорошим спеціалістом в галузі перекладу необхідно мати 
велику кількість фонових знань, адже це, чи не найголовніше підґрунтя для вдалого 
перекладу.

Взагалі, термін фонові знання – англ. Background knowledge – в мовознавстві 
визначається як «обопільне розуміння комунікантами змісту мовних знаків». У 
перекладознавстві цей термін тлумачиться як знання про ті розбіжності, які є у 
різномовних комунікантів при відображенні та оцінюванні однакової подієвої ситуації. 
Якщо реалії – це незрозумілі комуніканту 2 мовні знаки М1, які називають невідомі 
об’єкти, то фонові знання дають змогу розпізнавати у невизначних для комуніканта 
2 мовних формах знайому, однакову для двох комунікантів ситуацію.

Внутрішній зміст фонових знань втілений у німецький афоризм: «Wer den 
Dichter will verstehen, soll in Dichters Land gehen» – «Хто хоче зрозуміти поета, той 
мусить побувати в його країні» [2,іс.і21]. Можна цілком погодитись з цим афориз-
мом, і не потрбіно довго шукати, можна навести приклад поета, життя якого було 
неординарним і щоб зрозуміти його поезії ми, дійсно, повинні або бути знайомим 
із ним, або ж перечитати усі його нариси та біографію. Мова йде про Т.Г. Шевченка. 
Здається, що не кожен англієць чи німець вдало перекладе його вірші без фонових 
знань в галузі української історї та традицій.

Фоновіізнанняі–іцеіінформація,іякоюіволодієіперекладачіпро
особливості культури носіїв мови на яку він перекладає, про бачення світу 

цих носіїв, про специфіку їхньої ментальності. Фонові знання є неоднорідними. За 
ступенем поширеності розрізняють їхні три види: загальнолюдські, регіональні та 
країнознавчі [4, с. 43].

Фонові знання допомагають розпізнати характер мислення носіїв мови на 
яку перекладаємо, а саме, як мовні форми відоражають струкутуру зовнішнього 
світу. Це можна продемонструвати на тому, як однакова ситуація знаходить 
відображення у різних мовах.

наприклад: англ. “He answered the phone” і укр. «він зняв слухавку»; англ. “I 
am the last man to see it happen” – укр. «все ж я нізащо цього не пропущу». Тут бачимо 
нетотожність лексичного складу та синтаксичного вияву в оригіналі та перекладі. 
кожний носій по-своєму бачить те, що зображене. Промовистий експеримент було 
проведено з перекладом російського тексту Гоголя послідовно на 15 мов – німецьку, 
японську, арабську, французьку, іврит, англійську, індонезійську, турецьку, іспаньку, 
йоруба, бамбара, італійську, чеську, норвезьку, шведську, а потім із зворотним пере-
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кладом російською.

Вислів англ. “It was Friday and soon they’d go out and get drunk” можна адек-
ватно передати, коли перекладач знатиме, що п’ятниця – день виплати зароблено-
го. І це необхідно внести у переклад : «Була  п’ятинця.  День  виплати,  невдовзі  ці 
люди  вийдуть  на  вулицю  і  нап*ються». У даному випадку потрібна лінгвістична, 
соціальна та культурна компетенція перекладча. Слід вказати ще на один бік фонової 
компетенції.

Француз, англієць, даруючи фото чи книжку першому зустрічному любите-
лю автографів, зробить такий напис: «A mon ami», “To my friend” – «моєму другові». 
Слово друг у француза чи англійця, як вважає Чуковський, більш холодне, скупіше, 
аніж в російській, додамо, так само як і в українській. В узбезькій мові вираз «Чи 
довго ти будеш красою ранити мою печінку?» є виразом задушевної прихильності. 
Українець сприйме його по-іншому, бо він знає фразеологізм «ти  сидиш  у мене  в 
печінках». Отже замість печінки він використає інше слово: «Чи довго будеш ти вра-
жати красою моє серце?».

Поняття фонової інформації тісно пов’язане з ширшим і багатозначним по-
няттям імпліцитною або, простіше, інформацією, що мається на увазі. Дослідники 
включають в нього і прагматичні передумови тексту, і ситуацію мовного спілкування, 
і грунтовані на знанні світу висловлювання, що є компонентами, які роблять його 
осмисленим, і імплікації, і підтекст, і так званий вертикальний контекст і алюзії, сим-
воли, каламбури, і інший неявний, прихований, додатковий зміст, навмисно закладе-
ний автором в тексті [1, с. 34].

Для перекладознавства важливо осмислити сучасні уявлення про фонові 
знання і фонову інформацію, підтекст і вертикальний контекст. Підтекст як особли-
ва лінгвістична категорія став інтенсивно вивчатися з середини XX століття. Цей 
художній прийом називали тоді «другим діалогом». У традиційному розумінні – це 
другий паралельний сенс усного або письмового висловлювання, обумовлений мов-
ною системою або цілями і задумом автора. Інакше кажучи, підтекст – це імпліцитний, 
прихований сенс, який співіснує з явно вираженим, експліцитним сенсом в одному і 
тому ж висловлюванні і який має бути зрозумілий рецептором.

Імпліцитні відомості містяться і в так званому вертикальному контексті, під 
яким розуміється не явно виражена історико-філологічна інформація, що міститься 
в тексті. Звичайними категоріями вертикального контекстуієіалюзії,ісимволи,іреалі
ї,іідіоматика,іцитатиі[1,іс.і33]. Вертикальний контекст може укладати, по-перше, ту 
приховану інформацію, яка обумовлена самою мовою і незалежну від намірів по-
силача тексту. Подібне відбувається із словами-реаліями, фразеологією і різною 
ідіоматикою. Ці мовні одиниці за природою своєю пов’язані з тим, що ми називаємо 
фоновою інформацією.

Отже, завдання підготовки майбутніх перекладачів полягає в тому, щоб мак-
симально розширювати обсяг фонової інформації за рахунок збільшення номенкла-
тури тематичних блоків, аби зменшити ризик виникнення перекладацьких труднощів 
із причини відсутності відповідних знань. Перекладач має вільно володіти мовою для 
досконалого перекладу. А також, щоб «розшифровувати» імпліцитну інформацію, пе-
рекладач змушений цікавитись гарячими новинами країни, з мовою якої він працює. 
Розумітись в її економіці та якогомога більше перебувати в оточенні носіїв мови.
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ЗаСТоСУВаннЯ оПиСоВого ПереКлаДУ Та КальКУВаннЯ  
При ПереКлаДі

Сучасне перекладознавство являє собою комплексну галузь знань, що 
містить елементи як гуманітарних, так і соціальних наук. воно займається система-
тичним вивченням теорії усного та письмового перекладу, а також описом і питан-
нями прикладного застосування різних аспектів перекладу. Та не зважаючи на до-
статню впорядкованість та систематизованість цієї науки, такий важливий елемент 
як класифікація методів перекладу досі до кінця не узгоджений.

Метою даної роботи є дослідження таких перекладацьких методів як опи-
совий переклад та калькування.

актуальність цього дослідження полягає в тому, що воно звернене до одних 
з найбільш специфічних методів перекладу, використання яких вимагає наявності 
у перекладача першокласних знань принаймні двох мов: мови оригіналу та мови 
перекладу; вміння гарно виражати свої думки, відчуття контексту.

Зупинимося на кожному методі перекладу окремо. калькування  – це 
прийом перекладу, що полягає в передачі безеквівалентної лексики вихідної 
мови за допомогою заміни її складових частин  – морфем або слів (у стійких 
словосполученнях) їх прямими лексичними відповідниками у мові перекладу [1, с. 
99]. калькування також інколи вважають елементом буквалізму, проте така думка 
не виправдовується. калька є особливою формою запозичення, що виконується 
шляхом дослівного перекладу. калька може бути повною, коли відтворюються всі 
елементи оригіналу у відповідній формі (a mission of good will – місія доброї волі, good – 
neighbourly relations – добросусідські відносини) , або частковою, коли спостерігається 
певна розбіжність у формі.

Як транскрипція і транслітерація, так і калькування не завжди розкриває 
для читача, незнайомого з вихідною мовою, значення слова або словосполучення, 
що перекладається. Причина цього в тому, що складні і складені слова і стійкі 
словосполучення, при перекладі яких калькування використовується найчастіше, 
нерідко мають значення, не рівні сумі значень їх компонентів, а оскільки при 
калькуванні використовуються еквіваленти саме цих компонентів, значення 
всього лексичного утворення загалом може залишитися нерозкритим [1; 2]. Так, 
непідготовленому читачеві слова козацька рада або курбан-байрам мало про що 
скажуть без розгорнутих пояснень.

калькування, як повне, так і неповне, часто має місце в перекладі термінів, 
термінологічних висловлюваннях, а також фразеологічних сполучень, у тому числі 
прислів’їв та приказок. наприклад, the air lift – повітряний міст (неповна калька); 
on the brink of war – на грані війни (повна калька); to save the face – врятувати обличчя 
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(повна калька); better late than never  – краще пізно, ніж ніколи (повна калька). од-
нак словотворчість при калькуванні не може бути необмеженою. Прийнята калька 
фіксується в мові, входить до його складу в якості слова чи фразеологічної одиниці 
[4, с. 20]. але часто бувають кальки, створені за випадком: наприклад, неологізм 
camelry , який може перекладатися словом верблюдірія (за зразком кавалерія), але 
це слово не увійшло в лексикон і залишилося мовної жартом. Також калькування 
може виявитися ефективним прийомом, коли виникає необхідність передати гру 
слів оригіналу.

При перекладі компаративних стійких словосполучень найчастіше вико-
ристовують два прийоми: підбирають відповідний фразеологізм або калькують 
зворот оригіналу. Тому передача їх іншомовними фразеологічними еквівалентами 
веде, як правило, до втрати національної своєрідності звороту, хоча смислова, 
стилістична і функціональна адекватність зберігається.

описовий (роз’яснювальний) переклад полягає в розкритті значення 
лексичної одиниці вихідної мови за допомогою розгорнутих словосполучень, що 
розкривають істотні ознаки позначуваного даною лексичною одиницею явища, 
тобто, по суті справи, за допомогою її визначення у мові перекладу. ось кілька 
прикладів описового перекладу англійської безеквівалентної лексики на українську 
мову: landslide – перемога на виборах з великою перевагою голосів, brinkmanship – ми-
стецтво тримати мир на грані війни, bull  – спекулянт, який грає на підвищення 
біржових цінностей, bear – спекулянт, який грає на пониження біржових цінностей. 
а ось приклади української безеквівалентної лексики, перекладеної на англійську 
мову: борщ – beetroot and cabbage soup (поряд із borshch); згарище – site of a recent fire; 
погорілець – a person who has lost all his possessions in a fire; агітпункт – voter education 
centre; дружинники – public order volunteers [1; 2; 5]. Як бачимо, описовий переклад, 
хоча він і розкриває значення вихідної безеквівалентної лексики, але має серйозний 
недолік: він зазвичай виявляється досить громіздким і неекономним. Тому, хоча і 
він є звичайним засобом передачі значень безеквівалентної лексики в двомовних 
словниках, при перекладі текстів, особливо художніх, його застосування не завжди 
можливо, як і застосування транскрипції і калькування. варто зазначити, що в 
певних випадках застосування описового перекладу є свідченням недостатньої 
працьовитості перекладача або його обмежених творчих можливостей. При 
вмілому використанні цього виду перекладацької техніки вона може і не завдати 
шкоди художній адекватності перекладу в цілому, але до часткових стилістичним 
втрат він, безумовно, призведе [3].

часто перекладачі вдаються до поєднання транскрипції або калькування і 
описового перекладу, даючи останній у виносці або в коментарях. Це дає можливість 
поєднувати стислість і економність засобів вираження, властиві транскрипції (і 
калькуванню), з розкриттям семантики даної одиниці, що досягається через описо-
вий переклад: роз’яснивши одного разу значення даної одиниці, перекладач надалі 
може використовувати транскрипцію або кальку, сенс якої буде вже зрозумілий 
читачеві [1]. отже, в ході дослідження було виявлено, що вищезгадані методи пере-
кладу використовуються здебільшого для трансформації безеквівалентної лексики 
і є досить ефективними адже передають сутність сказаного, проте призводять до 
втрати стилістичного, мовного та національного колоритів.
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If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk 
to him in his own language, that goes to his heart. 

Nelson Mandela
Професія перекладача цікава й одночасно нелегка. але мова, напевно, це – 

найпрекрасніше, що є у світі. хочу навести слова Маковського М. М. з його праці 
«удивительный мир слов и значений. иллюзии и парадоксы в лексике и семантике»: 
«Язык одно из самих удивительных и в то же время одно из самих загадочных явлений, 
бытующих в человеческом обществе. Не будет приувелечением сказать, что язык 
является величайшим достижением человечества: язык создал человека, сделав его 
единственным разумным существом на земле. … Человеку, не задумамывающимся над 
проблемами языка кажется что в нем и не существует никаких проблем, каждое слово 
имеет значение, каждое значение выражаеться тем или иным словом или несколькими 
словами. Однако такое мнение  – одно из многочоисленных иллюзий, связанных с 
языком» [4, с. 5-6 ]. Знання мови дає багато можливостей. одна з яких розуміння 
людини іншої нації, за допомогою мови можна, дізнатись не мало про той народ 
для кого ця мова є рідною. Гарний приклад – ми, українці. будь-хто вивчаючи нашу 
українську мову зрозуміє, що народ ми смиренний, добрий та співчутливий. наша 
мова багата на фразеологізми та має безліч інших особливостей, що призводить до 
певних помилок при перекладі з української на будь-яку іноземну мови. Переклад 
з англійської мови на українську має свої труднощі. вивчаючи англійську мову, 
розумієш, що напевно, досконало знати будь-яку мову неможливо. для переклада-
ча стоїть задача граматично правильно та влучно перекласти. Тож слід розглянути, 
а які ж саме проблеми виникають при перекладі з англійської мови на українську.

усім добре відомо, що в англійській мові не існує такої граматичної категорії 
як «рід». Іменник може тільки вказувати на стать чи гендерну ознаку об’єкта, про 
який йде мова, чи на її відсутність. Смірніцький о. І. у своїй праці «Морфология ан-
глийского языка» вказує, що дійсно в англійській мові не існує роду, єдиною озна-
кою по якій можна умовно виділити рід іменника являється його співвідношення з 
займенниками третьої особи. Тож у цьому випадку може діяти правило he описує 
осіб чоловічої статті, she описує осіб жіночої статті та it описує неживі предмети та 
тварин. у іншому підручнику з граматики було зазначено рід чоловічий: чоловіки, 
хлопчики та звірі чоловічої статі, жіночий рід: жінки, дівчата та звірі жіночої статті; 
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середній рід: неживі предмети, тварини, чию стать ми не знаємо, малюки, чию стать 
ми також не знаємо. винятки: кораблі та іноді машини, а також транспортні засоби 
до яких ставляться з повагою є жіночого роду (The ship struck an iceberg, which tore 
a huge hole in her side). країни до яких звертаються також є жіночого роду (Scot-
land lost many of her bravest men in two great rebellions). чоловічий і жіночий роди, які 
позначають стать людини: boy and girl, bridegroom and bride, father mother, gentleman 
and lady, so and daughter, widower and widow, husband and wife, окремо king and queen, 
lord and lady, prince and princess, etc. важливими винятками є: baby, cousin, parent, rela-
tive, teenager, etc. Слід зауважити що іменники, які позначають рід занять, професію 
мають однакову форму як для чоловічої так і жіночої статті (artist, cook, dancer, 
teacher). у такому випадку існують винятки: actor and actress, host and hostess, stew-
ard and stewardess, waiter and waitress, etc. а також salesman, saleswoman, але бувають 
випадки коли замість -man, -woman вживають -person. далі домашні тварини або 
дикі тварини, які мають різні форми для позначення жіночої та чоловічої статей: 
bull and cow, lion and lioness, tiger and tigress, duck and drake, gander and goose, etc. Тож 
перекладачу слід будити обачними при перекладі. [9, с. 10-11]

у англійські мові іменники поділяються на злічувані (countable) та 
незлічувані (uncountable). Теж саме, що і в українській мові злічуваний іменник  – 
це те, що можна полічити, а незлічуваний іменник – це назви речовин та багатьох 
абстрактних понять, які порахувати неможливо. Злічувані іменники можуть вжи-
ватися як в однині так і в множині на відмінну від незлічуваних, які вживаються 
тільки в однині. більшість злічуваних іменників в англійській мові при утворені 
множини, до основи додають закінчення -(e)s. Порівнюючи англійську та українську 
мови, можна знайти багато невідповідностей, які можуть викликати конфуз при 
перекладі. одна з проблем інколи злічувані іменники англійської та української 
мов відрізняються. Тож слід дізнатись, що є особливим в англійській мові.

у першу чергу слід розглянути, які групи слів у англійській мові є 
злічуваними. Як ми вже зазначили, що злічувані іменники можуть бути як в 
множині так і в однині на відмінну від незлічуваних. у сучасній англійській мові 
існує група іменників грецького та латинського походження, які зберегли форму 
множини тієї мови, з якої вони були запозичені, наприклад: crisis  (однина)  – cri-
ses (множина); datum (однина) – data (множина). Також існують декілька іменників, 
що мають однакову форму як в однині, так і у множині: sheep, deer, means, eel. 
однина чи множина таких іменників може бути встановлена тільки за контекстом, 
наприклад a sheep  (однина), але: We see two sheep  (множина). [8, с. 27-28] Зазвичай 
деякі злічувані іменники змінюють свою голосну для утворення множини: child  – 
children, foot – feet, man – men, tooth – teeth, ox – oxen. [7, с. 20] але каушанська в. л. у 
своєму підручнику виділяє окремо групу, у яку включає два іменника з закінченням 
-en oxen and children [2, с. 20] на відміну від черноватого л. М. та карабан в. І., які 
відносять ці два іменники до групи зі зміною голосних у слові.

далі слід розглянути іменники які в англійській мові тільки в множині, 
а в українській можуть бути в однині або все ж таки в множині. Таки словами 
є clothes  – одяг; opera-glasses  – бінокль; onions  – цибуля; carrots  – морква; studies  – 
заняття; potatoes – картопля; grapes – виноград; police – міліція; radishes – редька. [6, 
с. 15-16] коломієць в. о. у свої праці: «Типові помилки при вивченні англійської 
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мови» зазначає: «Although the nouns CATTLE, PEOPLE, POLICE do not end in –s, they are 
plural and are used with plural verbs: The police haven’t arrived yet. There are many people in 
the street. Note the difference between PEOPLE (люди) and A PEOPLE (народ): What do you 
know about the peoples living in Africa? The Dutch are an unsentimental and practical people 
». [3, с. 52]

Слід також розглянути незлічувані іменники. ось, наприклад, назви 
речовин, а також багатьох іменників, що виражають абстрактні поняття вживаються 
тільки в однині: дружба (friendship), золото (gold), кохання (love). [1, с. 155]

деякі іменники, які в англійській мові вживаються в однині у нашій рідній 
українській можуть вживатися в множині або тільки в однині. наступні іменники 
вживаються як однина (після них дієслово-присудок стоїть в однині): advice  – 
поради; gate – ворота; gossip – плітки; hair – волосся, але: I saw a hair on her collar – 
я побачив волосину на її комірі; information – відомості; knowledge – знання; money – 
гроші; medicine – ліки; fruit – фрукти; news – новини; success – успіхи; a race – змагання, 
a sledge – санчата; a vacation – канікули; a watch – годинник. [6, с. 15-16]

Існує група іменників яка незважаючи на закінчення -s належить до 
незлічуваних іменників. ними являються слова: acoustics, athletics, economics, lin-
guistics, politics, classics, gymnastics, etc. [7, с. 21] Проглянувши декілька підручників з 
граматики можна дійти висновку, що кожен автор по своєму трактує різні розділи 
злічуваних та незлічуваних іменників.

отже, проблема категорії роду, однини і множини є актуальною для 
перекладачів. Так як мови є різними, існують різні правила навіть трактування 
одних і тих самих правил різне. Тож при перекладі слід бути обачним, адже як 
зазначає російське прислів’я: «что написано пером не вырубишь топором». Тож 
письмові, а у тому числі і усні переклади будуть зберігатись та їх будуть пам’ятати 
ще багато століть. Перекладачу слід знати всі особливості мови яку він вивчає, 
мову, яка не є його рідною. Слід знаходити схожості та розбіжності між іноземною 
і власною мовами.
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Переклад — відтворення оригіналу засобами іншої мови зі збереженням 
єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного 
змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій 
мовній основі.

Перекладацька діяльність різноманітна. однак іноді концентрують основну 
увагу на безпосередньому перекладі і забувають про переклад як складний процес 
особливого виду мовленнєвої діяльності. велику цінність у вирішенні цього пи-
тання мають роботи б.в. бєляєва, б.а. бенедіктова, І.а. Зимньої, а.І. кашпера, в.н. 
комісарова, р.к. Міньяр-белоручева, З.а. Пегачової, р.Ф. Проніної, Я.І. рецкера. Так, 
в роботах б.в. бєляєва стверджується, що «мовний переклад необхідно вважати не 
особливим видом мовленнєвої діяльності людини, а особливим мислительним про-
цесом, який лише базується на мовленнєвій діяльності, але особливого виду мов-
лення не утворює» [1, c.162]. Саме такий мислительний процес  – «переключення 
мислення з однієї мовної бази на базу іншої мови» – й розглядається б.в. бєляєвим 
як переклад [1, с.162]. З.а. Пегачова, даючи визначення перекладу як «своєрідній 
формі мовленнєвої діяльності», зазначає, що виконання такого виду діяльності 
супроводжується подоланням ряду психологічних труднощів серед яких провідне 
місце належить переключенню з системи однієї мови на систему іншої [6, c. 128 ]. 
отже, визначаючи переклад як діяльність, автори підкреслюють активний характер 
цього процесу.

Об’єктом дослідження виступає усний переклад як особливий вид 
мовленнєвої діяльності.

Метою статті є дослідження усного перекладу як виду мовленнєвої 
діяльності, з’ясування особливостей усного перекладу та якостей, якими повинен 
володіти перекладач.

Переклад в усіх його різновидах є складним, специфічним видом 
мовленнєвої діяльності, і, як і будь-який інший вид мовленнєвої діяльності, 
визначається наявністю таких компонентів, як мотив, предмет, засоби і способи 
реалізації, одиниця, продукт і результат, тобто мова йде про характер обробки ре-
чення, яке сприймається, і того, що відтворюється. Процес перекладу за своєю сут-
тю є складним психологічним процесом, оскільки психологічну основу мають усі 
три його етапи: 1) етап сприйняття і розуміння повідомлення мовою оригіналу; 2) 
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етап усвідомлення, осмислення й формування образу цього повідомлення; 3) етап 
відтворення цього образу засобами мови перекладу.

Переклад  – це рецептивно-репродуктивна діяльність, що передбачає 
сукупність високорозвиненого змістового сприйняття, результативного осмис-
лення й репродуктивного мислення. усний переклад як складний рецептивно-
репродуктивний вид мовленнєвої діяльності, з психологічних позицій, вимагає 
стійкої уваги і пам’яті, зосередженості, чіткого і швидкого реагування, уміння 
виділяти головне та відокремлювати зайве. Складність перекладу як виду 
мовленнєвої діяльності проявляється в характері випереджувального відображення 
дійсності. крім того, труднощі перекладу як різновиду мовленнєвої діяльності про-
являються й у тому, що продукт рецептивної частини діяльності – умовивід – є од-
ночасно і предметом продуктивної частини цього процесу. отримані в результаті 
осмислення умовиводи може бути більш чи менш повними залежно від умов пере-
кладу.

Стосовно характеру вмотивованості перекладу, слід зазначити, що на 
відміну від інших видів мовленнєвої діяльності, що задовольняють пізнавальну 
чи комунікативну, але обов’язково власну потребу людини, у процесі перекладу 
людина задовольняє потребу у спілкуванні інших людей. Специфічною потребою, 
мотивом і метою діяльності усного перекладу є намагання зрозуміти зміст вислов-
лювання мовця і відтворити його засобами іншої мови для іншомовного слухача. 
особливість предмету перекладу полягає в тому, що думка іншої людини не тільки 
відтворюється, формулюється, вона також перекодовується засобами іншої мови.

на рівні аналізу самих психічних процесів (пам’яті, мислення, сприйман-
ня, уваги, мотивації) специфічність усного перекладу, порівняно з іншими видами 
мовленнєвої діяльності, найбільш явно виявляється у функціонуванні пам’яті і ре-
продуктивному характері мислення [2, с.73]. Зокрема, в усному перекладі основне 
навантаження відводиться на оперативну пам’ять, до функцій якої належить утри-
мання всього блоку прослуханої інформації, тому що на відміну від письмового 
перекладу, усний роблять негайно, не маючи змоги послуговуватися довідковою 
літературою.

усний переклад може бути послідовним або синхронним.
Послідовний переклад  – це усний переклад повідомлення з однієї мови 

іншою після його прослуховування. Синхронний переклад характеризується ре-
продуктивним характером мислення, його робить перекладач-професіонал одно-
часно з отриманням усного повідомлення.

усний послідовний переклад – вид перекладу, в якому є найбільша потре-
ба. Перекладач перекладає на слух 1-2 фрази або невеликі фрагменти усного тексту, 
який промовляє оратор. Такий вид перекладу ще й називають абзацно-фразовим. 
Зазвичай перекладач, є поруч із мовцем, тому може спостерігати за його мімікою, 
жестами, що допомагає правильно зрозуміти зміст сказаного [4, c.86].

однією з обов’язкових вимог при усному перекладі вважається висока 
швидкість. Під час усного послідовного перекладу доповідач робить у промові логічні 
паузи, таким чином надаючи перекладачеві змогу перекласти висловлене іноземною 
мовою, але тривалі паузи при перекладі заважають адекватному сприйняттю тексту, 
що перекладається, порушують комунікацію між партнерами. Зрідка при перекладі 
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особливо складних місць перекладач може дозволити собі невелику паузу для обду-
мування. але для того, щоб така пауза не виникала часто, усний перекладач пови-
нен з високим ступенем автоматизму використовувати найуживаніші перекладацькі 
відповідності, тоді й невелика пауза при обдумуванні буде виглядати непомітно, тому 
для цього у нього має бути високо розвинене переключення мислення.

Завдання усного перекладача, який перекладає послідовно, полягає в 
тому, щоб запам’ятати смисл сказаного, а потім відтворити його іншою мовою, 
зберігаючи при цьому не тільки пізнавальну інформацію, але й по можливості 
стиль оратора, емоційну інформацію, тому перекладач повинен мати добру пам’ять, 
вміння орієнтуватися в стилі швидко на місці, володіти певними акторськими 
здібностями.

найпростішим варіантом послідовного перекладу для перекладача 
вважається переклад офіційної доповіді, повідомлення або промови [7, c.65]. в 
такому випадку заздалегідь можна отримати текст доповіді, ознайомитись із 
спеціальною літературою, скласти «тезаурус» – список слів по темі з відповідниками. 
але в цьому випадку перекладач не застрахований від несподіванок, тому що 
оратор може скоротити чи розширити доповідь, ухилятися від теми або цілком 
змінити її. Тому усний перекладач має володіти навичками психології готовності 
до найбільш несподіваних моментів в процесі перекладу.

усний послідовний переклад може бути одностороннім та двохстороннім. 
Текст усного послідовного перекладу, зазвичай, ніде не фіксується.

одним з найскладніших типів перекладу є синхронний переклад. він 
здійснюється майже одночасно (з невеликим відставанням) з текстом, який 
вимовляється. Синхронний переклад вимагає від перекладача уміння слухати, 
розуміти, перекладати і розмовляти [3, c.117]. Синхронний переклад здійснюється 
за дуже короткими сегментами тексту, при цьому важливою навичкою є прогнозу-
вання. але й тут можливі помилки, і перекладач вимушений корегувати їх надалі.

При синхронному перекладі перекладач знаходиться в кабіні і слухає та 
передає через навушники. Повинна бути чистота мовлення, дикція, тембр голосу. 
Також важливою є інтонаційна структура. Інтонація має бути рівномірною, впев-
неною, переконливою, не агресивною.

на сьогоднішній день виділяють різновид усного синхронного перекла-
ду  – «нашіптування». При такому перекладі синхронний перекладач нашіптує 
переклад в півголосу одночасно з мовою тієї людини, що говорить. Синхрон-
ний переклад нашіптуванням використовується в досить окремих випадках і не 
вимагає спеціального обладнання, тому кількість слухачів може бути не більше 
одного чи двох. у разі нашіптування для більшої кількості людей, використову-
ються переносні мікротелефонні апарати, які надають практично ті ж функції і 
можливості, що і кабіна синхронного перекладача.

При навчанні усному перекладу важливу роль відіграють стандартні ре-
чення, що використовуються як звернення, вітання, вираз побажань, вираз радості, 
співчуття, подяка, пошана, підтримка, визнання заслуг і тому подібне. Ці стандартні 
речення доцільно заучувати. Значно ефективніше «заучування» перекладацьких 
еквівалентів в контексті. Такий спосіб введення перекладацьких відповідностей 
забезпечує краще їх запам’ятовування.
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Іншою вимогою до усного перекладача є уміння без зусиль сприймати на 

слух іноземну мову. Перекладач також повинен володіти правильною дикцією, 
уміти інтонаційно правильно оформляти вислів і говорити досить голосно, тобто 
володіти технікою усної мови [5, c.25]. Це ще одна якість, що є необхідною у всіх 
видах усного перекладу.

найбільш непередбачуваний характер має зміст дискусії, яку доводить-
ся перекладати практично на будь-якій конференції. Перекладачу невідомі ні 
зміст виступу учасників, ні проблеми, які можуть торкатися під час дискусії. Під 
час переговорів можуть виникнути конфлікти. Тому перекладачу необхідно бути 
ознайомленим із правилами професійної етики і чітко знати, що робити, як себе 
поводити, що перекладати в такій ситуації.

до особливостей усного перекладу належать:
виконуючи усний переклад, перекладач не користується словниками, тому 

що він обмежений у часі;
Мета усного перекладу – передати зміст діалогу;
виконуючи послідовний переклад, перекладач може випустити з уваги 

фрази, які не несуть змістове навантаження;
виконуючи усний переклад, перекладач не має часу на вибір відповідного 

варіанту перекладу фраз і висловів.
отже, мовлення – особливий вид психічної діяльності людини, метою якої 

є спілкування між людьми. найголовнішою ознакою людського спілкування є пере-
дача думок одних людей іншим [1, с. 151]. Здійснити цю передачу думок допомагає 
усний переклад, який є особливим і складним видом мовленнєвої діяльності. 
оскільки знання іноземних мов і в давні часи, і сьогодні не можна назвати ма-
совим, перекладачі виступають посередниками між народами, які спілкуються в 
найрізноманітніших сферах життя.
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еТиМологіЯ Та ПереКлаД іДіоМ

I know that you believe you understand what you think I said, but I’m not sure you 
realize that what you heard is not what I meant.

Robert McCloskey
Якщо в незнайомому тексті ви розумієте кожне слово, але не можете 

зрозуміти сенсу, ваші труднощі, ймовірно, викликані ідіоматичними виразами. 
Припустимо, ви прочитали або почули наступний текст:

Sam is a real cool cat. he never blows his stack and hardly ever flies off the 
handle. what’s more, he knows how to get away with things... well, of course, he is getting 
on, too. his hair is pepper and salt, but he knows how to make up for lost time by taking 
it easy. he gets up early, works out, and turns in early. he takes care of the hot dog stand 
like a breeze until he gets time off. Sam’s got it made; this is it for him.

очевидно, що цей стиль не можна назвати строго літературним, але тим 
не менш, американці в розмові один з одним часто вживають такі вирази. Якщо 
ви іноземець і знаєте слова cool (прохолодно) , cat (кішка), blow (дути), stack 
(купа), fly (летіти), handle (ручка ) і т.д., ви не зрозумієте даний зразок розмовної 
американської англійської мови, тому що ті переклади слів, які знаходяться в зви-
чайних англійських словниках, не дадуть вам точного значення наведених вище 
виразів. З цього випливає, що ідіома ‒ це нове, несподіване значення групи слів, 
кожне з яких має своє власне значення [ 2, с. 6-7 ].

Ідіоми є невід’ємною частиною будь-якої мови. у них відображено все ‒ історія 
країни, історія розвитку мови, різні культурні явища. англійська мова не є винятком. 
Існують словники, в яких зібрані ідіоми, а їх, до речі, налічується в англійському більш 
15,000; професора вивчають ці чудові звороти мови, а вивчаючи англійську мову пра-
цюють над ними, намагаючись запам’ятати їх форму і значення .

хтось скаже, що прекрасно обходиться і без знання ідіом, але правда 
полягає в тому, що більшість цих виразів настільки вкоренилися в мові, що в бага-
тьох випадках ми не віддаємо собі звіту в тому, що вони є ідіоматичними. без по-
няття; спати без задніх ніг; вішати ніс; задушевна розмова ‒ і багато інших виразів 
роблять нашу мову більш яскравою, емоційною та цікавою для співрозмовника. 
Так само і в англійській мові.

англійська не даремно вважається « ідіоматичною мовою» ‒ вона букваль-
но перевантажена усталеними виразами , численними прислів’ями , приказками 
, приповідками і афоризмами . але вважати , що , вживаючи ідіоми , ви робите 
вашу англійську мову шаблонної як мінімум нерозумно . навпаки , без них ваш 
англійська звучатиме до протилежного просто, тоді як правильно використовувані 
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ідіоми прикрасять її і зроблять живою.

Грань між ідіоматичними і сленговими виразами досить тонка. крім того , 
не варто забувати , що, як деякі ідіоми , так і інші вирази, які використовуються по-
всюдно в англійській мові, родом саме з сленгу. у своїй книзі «обережно! hot Dog 
! “ Михайло Голденков пише про те, що навіть такі, здавалося б, звичні вирази of 
course, to take care, ok, to get up, lunch, колись у СШа належали до сленгу. Про те, у 
що вони перетворилися зараз ‒ посудіть самі.

для того щоб ідіоми запам’ятовувалися набагато легше , без зубріння і 
інших неприємних речей, варто зрозуміти, що англійці не взяли «зі стелі» ці на 
вигляд досить дивні вирази ‒ кожна ідіома має своє законне походження і цілком 
логічне пояснення. а деякі з них не тільки схожі з українськими, а й часто мають на 
нашій рідній мові точну аналогію.

одним з джерел походження ідіом може бути література.
візьмемо, для прикладу ідіому between you and me and the bed – post:
дослівно: між тобою , мною і ніжкою ліжка
значення: тільки між нами , строго конфіденційно
Фраза, яка повністю збігається з ідіомою, зустрічається в романі «Eugene 

aram» Едварда бульвера  – літтона , хоча багато переробляли її на свій манер. 
Зустрічалися і такі версії, як: between you , me and the gate – post , between you, me 
and the fence – post , головне , щоб збереглася суть ‒ «секрет, який тільки між двома 
і тим, що сліпо, глухо і німо.

Є окрема група ідіом, походження яких відносять до військового.
To face the music:
дослівно: віддзеркалювати музику
значення: розплачуватися за свої вчинки, розсьорбувати кашу.
Історія цієї ідіоми дуже проста і знаходить свій початок в британській 

армії. Справа в тому, що кожен військовий суд супроводжувався грою військового 
оркестру, таким чином, обвинувачений, повинен був зустрітися лицем до лиця не 
тільки з обвинуваченнями, а й зі звуками барабанів. Звідси й вираз: «зустріти му-
зику» або to face the music .

Походження ідіоми може бути пояснено і традицією, яка існувала раніше, 
але втратилася з часом.

Close , but no cigar!:
дослівно: майже, але ніякої цигарки
значення: добре, але не зовсім, трохи не вважається і т.д.
Це ідіома родом з америки середини XX століття ‒ у той час у наметах 

на ярмарковій площі часто проводилися конкурси , призами в яких були сигари. 
Інший варіант ідіоми ‒ nice try, but no cigar («відмінна спроба , але не доля») .

 Щодо ідіом, що зародилися із сленгу, прикладом може послужити:
Bob’s your uncle:
дослівно: боб твій дядько
значення: все буде відмінно!
Як вже говорилося вище, багато англійських ідіом не тільки схожі з 

українськими , а й мають у нашій мові абсолютно точні аналоги . наприклад , ви-
бачитися за грубість англійською можна практично також, як і українською: Excuse 
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my French! pardon the French! («Пардон за мій французький !») . вперше вираз 
з’явився в англії ‒ його вживали як кодову фразу , коли хтось використовував мат 
і лаявся, віджартовуючись тим , що це французька.

Зрозуміло, що неможливо запам’ятати всі ідіоматичні одиниці. Це і 
створює фундамент проблеми перекладу ідіом. Подамо основні способи перекладу 
фразеологічних одиниць:

найкращий спосіб ‒ передати фразеологізм фразеологізмом. Це є можли-
вим тоді, коли англійська та українська мови запозичили фразеологічний зворот з 
інших мов (найчастіше класичних).

Strike while the iron is hot.
куй залізо, поки гаряче.
Переклад фразеологічним аналогом, тобто використання в українській 

мові фразеологічних одиниць, які мають те саме значення, але які побудовані на 
іншому образі. При такому перекладі слід враховувати, що український образ по-
винен бути нейтральним щодо національного забарвлення:

Can the leopard change his spots?
Природу не виправиш. Горбатого могила справить.
Переклад калькою, тобто спроба скопіювати англійський образ і створити свою 

фразеологічну одиницю. При такому способі треба пам’ятати, що образ повинен бути 
зрозумілим, метафоричне, переносне значення повинно виходити з прямого значення:

Little pitchers have long ears.
У малих дітей великі вуха.
якщо в перекладі є реалія, то вона повинна бути зрозумілою українському 

читачеві:
To carry coal to Newcastle.
Ніхто не возить вугілля в Ньюкасл.
перекладові слід надати форму фразеологізму:
Rome was not built in a day.
Не зразу Рим будувався.
описовий переклад, відмова від перекладу фразеологізмом:
to cut off with a shilling
залишити без спадщини
отже, можна сказати, що ідіоми надають певний «смак» мові. без знання 

англійських фразеологізмів неможливо повною мірою насолоджуватися читанням 
оригінальних англійських текстів, і тим більше претендувати на звання серйозного 
знавця англійської мови. у той же час, використання в мові англійських ідіом та 
фразеологізмів говорить про глибоке її розуміння. Ідіоми широко використову-
ються не лише в художній літературі, а й в розмовному варіанті мови, а також в 
бізнес англійській, тому знати їх не те, щоб бажано, а навіть необхідно, в першу 
чергу для розуміння співрозмовника.

література
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ПроБлеМа ПереКлаДУ реаліЙ З УКраїнСьКої МоВи на англіЙСьКУ

на сучасному етапі розвитку лінгвістики та перекладознавства як науки, 
перекладачі досить часто стикаються з проблемою перекладу реалій.

Перш за все варто зазначити, що дослідженню реалій було присвячено ба-
гато праць вітчизняних і зарубіжних фахівців та дослідників. Ця проблема вивче-
на досить глибоко, проте вона все одно залишається актуальною, адже перекладач 
зустрічається з проблемою перекладу реалій досить часто. Переклад реалій – це  ча-
стина великої і важливої проблеми передачі національної і історичної своєрідності, 
яка сходить до самого зародження теорії перекладу як самостійної дисципліни.

Мета статті полягає у дослідженні проблеми відтворення національно-
специфічних реалій інших країн в українських перекладах.

Проблема перекладу реалій була об’єктом дослідження багатьох 
мовознавців та перекладознавців: а. в. Федорова, л. С. бархударова,  р.П. Зарівчак, 
в.н. коміссарова, вл. россельс, Я.І.рецкера, а.д. Швейцера, о.Ф. бурбак, а.а.Мороза. 
в лінгвістичному аспекті цією проблемою займався в. С. виноградов (докторська 
дисертація «лексические вопросы художественной прозы» (1975)) [2].

у перекладацьких працях слово «реалія» як термін з’явилося у 40-х роках. 
уперше його вжив а. Федоров у праці «о художественном переводе» (1941). харак-
теризуючи перекладацьку працю, автор зазначає, що ця діяльність, вимагає певних 
знань, не тільки практично мовних, а й літературознавчих і історично лінгвістичних, 
не кажучи вже про необхідність широкого культурного світогляду, що дозволяє 
усвідомити всі особливості соціальних умов, історичні і географічні реалії тощо. 
у подальших працях а. Федоров залишається вірний такому розумінню терміну 
«реалія». для нього реалії завжди лише предмет матеріального світу [7, с. 104 ].

у 1952 році л. Соболєв уперше дав визначення терміна «реалія» як лексичної 
одиниці. на його думку терміном «реалії» позначають побутові і специфічно 
національні слова й звороти, що не мають еквівалентів у побуті, а отже, і в мовах 
інших народів. З цим твердженням погоджується і   л. бархударов зазначаючи, що 
термін «реалія» охоплює предмети, ситуації і явища, що не існують в практичному 
досвіді людей, які розмовляють іншою мовою [1, с. 78].

З іншого боку р. П. Зорівчак вказує на те, що під реалією як перекладоз-
навчим терміном слід розуміти моно  – і полілексемну одиницю, основне лексич-
не значення якої вміщає традиційно закріплений за нею комплекс етнокультурної 
інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови – сприймача [3, c. 23].

в українському перекладознавстві термін «реалія» вперше вживає 



83

Научные исследования современности
о.кундзіч в 1954 році у праці «Перекладацька мисль і перекладацький не домисл», 
підкреслюючи при цьому неможливість перекладу реалій [5].

отже, якщо підсумувати всі вище зазначені визначення, то можна зробити 
висновок, що слова-реалії  – перекладознавчі категорії, які відіграють першоряд-
ну роль у відображенні соціально-історичного та культурного контексту, надають 
національного забарвлення.

реалії можна класифікувати наступним чином:
Етнографічні реалії:
1. Побут
• Їжа, напої, побутові заклади та ін. (борщ, вареники, голубці, сидр, бистро)
• одяг і прикраси (шаровари, сорочка, куфайка, намисто)
• Житло, меблі, посуд (землянка, покуття )
• Транспорт (повозка)
2. Праця
• Професії (передовик, бригадир)
• Знаряддя праці (мотика)
• організація праці (колгосп, радгосп)
3. духовна культура і мистецтво
• Музика і танці (гопак)
• музичні інструменти та ін. (балалайка,бандура, кобза)
• фольклор билина, балада)
• театр (петрушка)
• виконавці (кобзар)
• звичаї та ритуали (коляда, тамада, ряжені, масниця)
• свята та ігри (День перемоги,день вчителя)
• міфологія і персонажі казок (Котигорошко)
• культи (прихильники та послідовники) і культові будівлі та предмети
• календар (бабине літо)
4. Міри і гроші
• одиниці мір (ярд, фут, дюйм, десятина)
• Грошові одиниці (рубль, гривня)
• Простомовні найменування мір і грошей (сотка, бакс )
5. Суспільно – політичні реалії
• адміністративно – територіальний устрій
• Територіальні одиниці (область, воєводство)
• населені пункти (станиця, хутір)
• деталі населеного пункту (ларго, ряд)
• органи та носії влади (народні збори, гетьман, цар)
• Суспільно – політичне життя
• Політична діяльність та діячі; патріотичні та суспільні рухи і діячі (біль-

шовики, партизани українофіли)
• Звання, титули, звернення (бакалавр, князь, сер)
• навчальні заклади та культурні установи (десятилітка, коледж, ліцей)
• Стани, станові знаки, символи (дворянство, червоний прапор, свастика)
6. військові реалії
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• Підрозділення (легіон, табір, сотня)
• Зброя та обмундирування (арбалет, таран, шлем,кітель)
• військові службовці і командири (отаман, єсаул, сотник)
отже, як уже зазначалось, основна проблема, з якою стикається перекладач 

при передачі референціальних значень, що виражаються в початковому тексті – це 
розбіжність кола значень, властивих одиницям вихідної і перекладної мови.

всі типи відповідностей між семантичними відповідностями двох мов 
можна звести до трьох основних : 1) повна відповідність; 2) часткова відповідність; 
3) відсутність відповідності (безеквівалента лексика).

будь – яка мова може виразити будь-яке поняття. відсутність у словнико-
вому складі мови спеціального слова або стійкого словосполучення для позначення 
певного поняття не значить неможливості виразити це поняття іншими засобами 
даної мови. бархударов виділяє п’ять основних прийомів перекладу :

1) перекладацька транслітерація або транскрипція (public school  – паблік 
скул, drugstore – драгстор, cruiser – круізер, brench – бренч; борщ – borshch, пампушки – 
pampushki ). Саме цей спосіб найширше застосовується саме при передачі реалій, 
особливо в публіцистичній та політичній літературі;

2) калькування ( grand jury – велике жюрі, house of Culture – будинок культури);
3) дескриптивний (пояснювальний ) переклад (борщ – beetroot and cabbage soup);
4) приближений переклад  – полягає у знаходженні найближчої за значен-

ням відповідності у перекладній мові для лексично одиниці вихідної мови ( junior 
school – коледж, drugstore – аптека);

5) трансформаційний переклад та встановлення оказіонального перекла-
дацького еквівалента.

отже можна зробити висновок, що при перекладі реалій існує ряд 
труднощів, серед яких : відсутність у мові перекладу еквівалента реалії, а також 
необхідність передати саму реалію та її колорит, національне значення й історичне 
забарвлення.

Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити такі висновки: реалії 
є одним із видів безеквівалентної лексики. Це слова і словосполучення, що на-
зивають предмети, явища, об’єкти, характерні для життя,культури, історичного 
та соціального розвитку певного народу, вони не мають, зазвичай, точних 
відповідностей в іншій мові і потребують особливого підходу в перекладі.

долаючи труднощі при перекладі реалій, кожен перекладач обирає влас-
ний метод, серед яких: транслітерація та транскрипція, калькування, дескриптив-
ний переклад, наближений переклад та трансформаційний переклад.
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хиБні ДрУЗі ПереКлаДача
Тема даної статті виявиться актуальною для тих, хто хоча б раз у житті сти-

кався з труднощами перекладу в англійській мові. Мова піде про так званих «хиб-
них друзів перекладача». Це група слів, які зовні подібні за звуковою та графічною 
будовою, але частково збігаються або зовсім не збігаються за семантичним значен-
ням. Слова, що ототожнюються у двох мовах, в плані змісту або використання не 
повністю відповідають або навіть повністю не відповідають один одному, і саме тому 
слова такого типу отримали назву «хибних друзів перекладача». у лінгвістичній 
літературі ці слова нерідко класифікуються, як інтернаціональна лексика.

Наприклад, такі слова як accumulator,  effective,  original,  document  endemic, 
atlas, atom, bulldog, cafeteria, toilet, Caucasian, caravan, catastrophe, economic, electric, 
element, energy, film, legal, minimum є загальнозрозумілими не тільки для осіб – носіїв 
англійської мови, але й для тих, у кого рідна мова інша. Це досягається за рахунок 
інтернаціонального характеру зазначених слів. Проте це тільки на перший погляд. 
При більш детальному розгляді вони виявляються не такими вже й однаковими. На-
приклад, слово «endemic», що українською перекладається як « ендемічний», з ча-
сом мутувало, через загальне закінчення-demic – між epidemic (найпоширеніший) і 
pandemic (поширений у світовому масштабі) і набуло ще одного значення – «широко 
поширений». В американській англійській слово toilet має чітке значення – «унітаз», 
тоді як туалетна кімната у американців називається washroom або restroom. Але ж 
слово «туалет» взялося в українській мові не зі стелі? Воно повинно бути якось 
пов’язане з toilet? Все правильно, пов’язано. Історія ця досить довга і йде корінням до 
французького слова toilette ( дамський наряд), яке в процесі поширення французького 
культурного впливу увійшло в побут багатьох інших мов (у тому числі англійської 
та української) у складі таких понять, як «туалетна  вода», «туалетний  столик» 
і «туалетна  кімната». Так от, в результаті послідовних трансформацій в одних 
країнах слово «туалет» зупинилося на значенні «туалетна кімната», а в Америці, 
пішло далі і стало позначати «унітаз». Також може ввести в оману і слово Caucasian. 
Історія цього слова почалася ще на початку XIX століття. Серед науковців широкого 
поширення набули ідеї та методи фізичної антропології та антропометрії — як за-
собу расової класифікації . Тоді ж були названі основні раси за типом зовнішності: 
негроїдна, європеоїдна і монголоїдна. Так от, те, що ми називаємо «європеоїдом», в 
оригінальній класифікації батька антропології Йоганна Блюменбаха фігурувало, як 
Caucasian – за назвою кавказького регіону, якому належала ключова роль у формуванні 
«білої» людини. Через те, що в сучасному західному світі з його гіпертрофованою 
політкоректністю ділити людей на групи залежно від кольору шкіри та розрізу очей 
вважається не надто комільфо, слово Caucasian у них чітко асоціюється з європейським 
типом зовнішності. Отож, виходить дивовижний парадокс: якщо для українця «особа 
кавказької національності» – це однозначно «чорний», «абрек», то для англомовної 
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людини – рівно навпаки, фактично синонім слова «білий»! Однак, не зважаючи на 
те, що слова здаються зовні схожими і на перший погляд зрозумілими, вони можуть 
стати джерелом серйозних помилок і непорозумінь.

 Історично « хибні друзі перекладача» є результатом взаємовпливів мов. У 
багатьох випадках можуть виникати в результаті випадкових збігів, а в родинних , 
особливо близькоспоріднених мовах утворюються, ґрунтуючись на споріднених сло-
вах , висхідних до загальних прототипів у прамові. Загальна кількість і роль кожного 
з можливих джерел у їх утворенні виявляються різними для кожної конкретної пари 
мов, визначаючись генетичними та історичними зв’язками мов. Відмінності в куль-
турах можуть позначитися на тому, що значення запозичених слів будуть схожі, але 
мати при цьому різне стилістичне забарвлення або область застосування.

Вперше, поняття «хибні друзі перекладача», з’явилося в роботі французьких 
учених М. Кесслера і Ж. Дерокіні. В 1928 році вони опублікували перший англо-
французький словник «хибних друзів перекладача » – « Les faux amis ou les trahisons 
du vocabulaire anglais ». З того часу в різних мовах виникло безліч інших назв для 
позначення даної категорії слів. Існують також і різні класифікації «хибних друзів 
перекладача». Пропонуємо вашій увазі одну з них.

Перша група: Українське слово збігається з англійським не у всіх значеннях, 
а лише в одному з них. Зазвичай це відбувається в тому випадку, коли англійське сло-
во було запозичене в українську мову лише в частині своїх значень. Ця група охоплює 
велику кількість слів і завдає значних труднощів при перекладі.

Наприклад, слово «анальний» в українській мові використовується лише в 
одному значенні, а в англійській мові відповідне слово anal означає ще і «нервовий, 
вимогливий, допитливий, занадто акуратний» (від «анальної» стадії розвитку дитячої 
психології по фрейдистській системі); скорочено anal – аналіз (analysis), аналітичний 
(analytical).

Англійське слово note окрім значення «нота» може мати значення «замітка, 
запис;  зауваження,виноска;  дипломатична  нота;  розписка;  тон,  звук;  увага; 
репутація, популярність;банковий білет, купюра; знак, символ; друк, тавро; знамен-
ня; помічати, звертати увагу , записувати, згадувати, вказувати, позначати» і т.д., 
profile – не тільки «профіль, вид збоку», але й «біографічний нарис, досьє, особиста 
справа» ;

Друга група: В українського слова є значення, відсутнє у його англійського 
відповідника. Це буває зазвичай тоді, коли слово запозичене в обох мовах з якоїсь 
третьої мови. Наприклад, auditorium – аудиторія.

В українській мові, на відміну від англійської, це слово вживається не тільки 
для позначення приміщення, але й для людей, котрі слухають який-небудь виступ.

Третя група: Українські та англійські слова подібні за формою, однак мають 
зовсім різні значення, тобто є міжмовними омонімами. Наприклад:

guinea pig – хибний аналог «гвінейська свиня» – правильний переклад «морсь-
ка свинка»;

ridicule – хибний аналог «ридикюль» – правильний переклад «предмет глузу-
вань, несерйозність, сміховинність»;

typography  – хибний аналог «типографія»  – правильний переклад «книго-
друкування»;
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lunatic  – хибний аналог «лунатик, сновида»  – правильний переклад 

«божевільний».
Четверта група: Міжмовні пароніми  – це слова не зовсім схожі за 

графічною і звуковою будовою , але часто ототожнюються один з одним при явно-
му розходженні значень :

satin – хибний аналог «сатин» – правильний переклад «атлас»;
trace – хибний аналог «траса» – правильний переклад «слід»;
venerable  – хибний аналог «венеричний»  – правильний переклад «шанов-

ний».
Англійські та українські інтернаціональні слова можуть мати відмінності 

в експресивно-стилістичному забарвленні, відрізнятися в предметно-логічному 
змісті,тому в перекладі не можна використовувати відповідний аналог. Яскравим 
прикладом є слово ambitions, що має хибний аналог «амбіції». Первинне значен-
ня українського слова «амбіції» в українській мові було «спесивість,чванливість, 
зазнайство»  і мало негативне забарвлення, тоді як в англійській слово ambitions – 
стилістично нейтральне і означало «прагнення, сподівання, мета, предмет бажань». 
Та згодом відбулося запозичення вже не зовнішньої оболонки чужого слова, а по-
няття, чужого українським національним традиціям. Високі «прагнення, сподівання» 
витісняються «амбіціями».

Як відзначають багато дослідників, «хибні друзі перекладача» здатні вводити 
в оману не тільки початківців перекладацької справи, які ще не зовсім добре знайомі 
з усіма тонкощами мови. Також небезпечне це мовне явище і для осіб, які вже впев-
нено володіють іноземною мовою. Так, виникають численні помилки, які направля-
ють перекладача в семантичні кальки і випадки порушень лексичної сполучуваності 
або стилістичного узгодження. Головна порада, яка захистить перекладача від його 
«хибних друзів», полягає в збереженні пильності. Перекладати без консультації зі 
словником або іншою довідковою інформацією тільки тоді, коли присутня макси-
мальна впевненість у своїй правоті. Якщо ж закралася хоч дещиця сумніву: вперед, 
за консультацією!
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ПроБлеМЫ ПереВоДа англиЙСКих ТерМиноВ-неологиЗМоВ

В статье рассматриваются актуальные вопросы перевода неологизмов и их 
роль в языке. Приведенные примеры основных способов словообразования и разделение 
неологизмов по сферам применения.

The article discusses current translation issues of neologisms and their role in lan-
guage. The examples of the main ways to formate words and separation of neologisms in the 
spheres of application.

Повышенный интерес к проблеме неологии обусловлен важной ролью 
неологизмов как зеркала языкового развития, отражения способности языка при-
способиться к изменяющимся внешним факторам.

Перевод  – это комплексный процесс. для правильной и точной передачи 
мысли и идеи оригинала нужно не только найти в языке перевода самые подходя-
щие слова, но и придать им соответствующую грамматическую форму. в большин-
стве случаев к этому еще добавляются стилистические факторы, которые нельзя не 
учитывать. Перевести  – значит выразить верно и полно средствами одного языка 
то, что до того было выражено средствами другого языка.

Понятие «неологизм» и «неология» не новые, ведь термин «неология» был 
введен в лингвистику французским лингвистом л. Мерсье еще   в конце XViii века. 
однако до сих пор не существует четкого и общепринятого определения этого тер-
мина. По мнению многих ученых, главным признаком нового слова является его 
«объективная новизна», т.е. отсутствие языковой единицы в лексической системе 
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языка, позволяет носителям воспринимать слова как неологизмы. новизна лексе-
мы «измеряется» временными отрезками: языковые единицы.

в справочной и научно-методической литературе термином «неологизм» 
называется «любое новое слово или выражение, которое появляется в языке» [2, 
с. 609], «новое слово, которое не вошло в общеупотребительный словарь» [3, с. 53], 
«слово или оборот, созданные для обозначения нового предмета или выражения 
нового понятия» [3, с. 151] , «слово или оборот, который недавно появился в язы-
ке для обозначения нового или уже устоявшегося понятия, предмета» [2, с . 15], 
«слово, а также его отдельное значение, выражение, которые появились в языке на 
данном этапе его развития и новизна которых была принята в каком-то акте речи 
какого-то автора (стилистические, или индивидуально-авторские неологизмы)» [2, 
с. 251].

в переводе с греческого neos – новый, logos – слово, то есть неологизмы – но-
вые слова, появившиеся в языке в результате возникновения новых понятий лю-
бого рода [2, с. 253]. неологизмом слово остается до тех пор, пока новизна его ясно 
ощущается в языке. Так, слова, что в 60- е годы были неологизмами, в наше время 
используются повседневно и относятся к активной лексики. к пассивному же со-
ставу лексики входят слова, которые еще   не стали привычными и повседневными 
наименованиями соответствующих предметов, понятий и явлений. Примером мо-
гут служить неологизмы нашего времени (digital, silicon, smart, information, electronic, 
online, Internet, virtual, televiewer, atomic pile, tracer atom, to dieselize и др.), которые 
вскоре тоже перейдут в группу общеупотребительных слов [4].

По мнению н. М. Шанского «ярким и определяющим процессом в разви-
тии лексики языка выступает постоянное и интенсивное обогащение ее за счет 
новых, ранее не известных слов» [2, с. 5].

Процесс словообразования происходит постоянно, отражая изменения 
в окружающем мире, отвечая потребностям носителей языка. Поэтому большое 
значение имеет изучение продуктивных способов словообразования, их типов 
и моделей, по которым они создаются, насколько они активны. в. в. виноградов 
утверждает, что создание новых слов происходит по тем моделям, словообразова-
тельными типами, которые уже установились в языке или вновь возникают в связи 
с выделением новых основ и использованием новых элементов аффиксации, в свя-
зи с развитием и совершенствованием системы словообразования [2].

По сферам употребления неологизмы делятся на 4  основные груп-
пы: научно-технические термины, общественно-политическая лексика, лексика 
финансово-экономической сферы, разговорная лексика.

в группе научно-технических терминов выделяется группа компьютер-
ных неологизмов, появление которых связано с использованием электронно-
вычислительной техники во все сферы жизни.

в группе слов, относящихся к общественно  – политической лексики , вы-
деляется группа слов , которая используются для описания социально – классовой 
структуры общества . Также интересная группа слов , которая отражает деятель-
ность политических партий.

в лексике финансово-экономической сферы выделяются неологизмы с эле-
ментом «mega-», монополизации, отражающих процесс.
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в повседневной лексике находится наибольшее количество подгрупп нео-

логизмов: слова, характеризующие черты характера людей; нарконеологизмы (са-
мая большая группа), слова, источником которых является социально-этнический 
диалект (black English) слова молодежной культуры (рок-музыка, мода).

особое внимание следует обратить на перевод узкоотраслевых терминов-
новообразований. их следует переводить в контекст, ведь отдельно взятый срок 
перевести однозначно невозможно. чтобы ликвидировать ошибки, лингвисты-
переводчики должны исследовать те области техники, к которым имеет отношение 
переводческая литература, а техники должны не только повышать практическое 
знание иностранного языка, но и овладевать теорией перевода научно-технической 
терминологии, изучать вопросы словообразования, семантики, пользоваться опре-
деленными механизмами перевода.

Современная эпоха развития языка характеризуется значительным ко-
личественным ростом терминов в разных сферах науки и техники, их активным 
проникновением в общую разговорную речь, процессом ее интеллектуализации, 
пополнением словарного состава новыми единицами. в связи с быстрым разви-
тием научно-технической информации все более актуальными становятся про-
блемы изучения особенностей функционирования терминов в процессе научно-
технического перевода.
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КоМП’ЮТерні Технології В ПереКлаДі. ПереВаги Та неДоліКи 
КоМП’ЮТерного ПереКлаДУ

Сьогодні програми комп`ютерного перекладу складають 1% загально-
го прибутку на перекладацькому ринку. одна з найдавніших мрій людства  – це 
розуміти мову, без попереднього її вивчення. винахід комп`ютера, в поєднанні з 
феноменом «мова», як наукова дисципліна надав вперше конкретні можливості для 
здійснення цієї мрії. в той час як переклади, виконані людиною, являються частиною 
прикладної лінгвістики, комп`ютерний переклад відноситься до інформаційних 
технологій та математичної лінгвістики. Програми комп`ютерного перекладу були 
написані ще в 1940-х роках для перших комп`ютерів.

Перш за все, потрібно розібратися, що ж таке комп’ютерний переклад. 
комп’ютерний переклад – це переклад тексту з вихідної мови на іншу мову, за до-
помогою комп`ютерної програми. комп`ютерний переклад  – приклад штучної 
інтелігенції комп`ютерного століття.

в наш час є багато причин, які підвищують попит програм комп`ютерного 
перекладу. Сьогодні більшість текстів існують в цифровому форматі (і тому їх лег-
ко опрацьовувати комп`ютером). Завдяки глобалізації потрібен переклад багатьох 
текстів на багато різних мов. Перекладацький ринок подвоюється кожні чотири 
роки, під час того як популярність професії усного та письмового перекладача 
спадає.

основні методи комп’ютерного перекладу:
Прямий комп`ютерний переклад  – це переклад слова вихідного тексту 

перекладаються окремо і в однаковій послідовності. Після цього порядок слів та 
закінчення пристосовуються до відповідної мови. Це найдавніший і найпростіший 
метод комп`ютерного перекладу, який створив основу для вище названої системи 
мовних пар російської та англійської мов.

Інтерлінгва. Граматична інформація вихідного тексту спочатку виражається 
на нейтральній мові “інтерлінгва”, з якої потім утворюється граматична інформація 
відповідної мови. наприклад, речення німецької мови: «Wenn ich arbeiten würde, würde 
ich mir ein Auto kaufen» (Якби я працював, я б купив собі машину) не можна перекла-
сти за правилом würde → would, тому що в англійській мові в реченні з «if» не можна 
вживати «would». Інтерлінгва розпізнала б «würde»  – інформацію, як умовний спосіб 
бажання і переклала б речення, залежно від контексту, з або без «would».

одна з основних проблем, відносно комп’ютерного перекладу, це зависокі 
очікування від нього. Як наслідок – сучасні покращення досліджень комп’ютерного 
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перекладу здаються недостатніми. однією з передумов функціювання машинного 
перекладу є зрозумілість вихідного тексту та можливість створення повністю точ-
ного перекладу цього тексту людиною. Як можна очікувати від комп`ютера, що він 
розуміє, а також перекладає мову, яку не розуміє людина?

більшість лінгвістів припускають, що повне розуміння мови передбачає 
повне розуміння людського розуму [1, c. 43].

в наш час для неякісного комп’ютерного перекладу існують вагомі причи-
ни, які частково можна усунути: «дешеві програми». багато хто оцінює машин-
ний переклад за безкоштовними програмами перекладу, наявними в Інтернеті, як 
yahoo! або Google. часто це старіші версії в кращому випадку не безкоштовних (і 
кращих) програм або лише швидких (і поганих за якістю) програм.

Стиль мови. кожна мова має власний стиль, який має в свою чергу свої 
власні особливості, не описані лінгвістами. Системи комп’ютерного перекладу да-
ють особливо погані результати, якщо вони перекладають тексти для яких вони не 
призначені.

Від перекладача потрібно також уміння ефективне використовувати раніше 
виконані замовлення на ту ж тему, а роботодавець, у свою чергу, розраховує на 
помітну економію часу й засобів при перекладі повторюваних або схожих фрагментів 
тексту. Ці жорсткі, найчастіше суперечливі умови можна дотримати лише в тому ви-
падку, якщо перекладач не тільки досконало володіє рідною й іноземною мовою й 
глибоко вивчив обрану предметну область, але й упевнено орієнтується в сучасних 
комп’ютерних технологіях. Отже, розвиток сучасної інформаційної техніки спричи-
нив виникнення якісно нових умов функціонування та роботи перекладача [3, c. 24].

використання сучасних інформаційних технологій у формуванні 
перекладацької компетенції дає змогу розв’язувати такі завдання перекла-
дацького процесу, як активізація робітничої діяльності перекладача, реалізація 
індивідуального перекладу, економія часу, контрольованість результатів, викори-
стання кращого світового перекладацького досвіду, створення умов для практично-
го використання знань і навичок. Інформаційні технології допомагають ефективно 
реалізовувати такі дидактичні принципи лінгвістичної діяльності, як науковість, 
доступність, наочність, автономність [4, c. 163].

Також, дуже важливу ланку в перекладацькій діяльності займає поняття 
«статистичний комп’ютерний переклад». Це різновид комп’ютерного перекладу 
тексту, заснований на порівнянні великих обсягів мовних пар. Мовні пари – тексти, 
що містять речення на одній мові і відповідні речення на інші, можуть бути як 
варіантами написання двох речень людиною – носієм двох мов, так і набором речень 
та їх перекладів, виконаних людиною. Таким чином статистичний комп’ютерний 
переклад має властивістю «самонавчання». чим більше в розпорядженні програми 
є мовних пар і чим точніше вони відповідають один одному, тим краще результат 
статистичного машинного перекладу. Під поняттям «статистичного комп’ютерного 
перекладу» мається на увазі загальний підхід до вирішення проблеми перекладу, 
який заснований на пошуку найімовірнішого перекладу речення з використанням 
даних, отриманих з двомовної сукупності текстів. Як приклад двомовної сукупності 
текстів можна назвати парламентські звіти, які являють собою протоколи дебатів 
в парламенті [5].
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отже, проаналізувавши всі переваги та недоліки комп’ютерного пере-

кладу можна виділити головну проблему  – це багатозначність слів. в українській 
мові велика кількість слів мають різні значення. З одного боку, багатозначність 
слів є проявом багатства мови, але тим самим, може викликати якісь труднощі 
при перекладі. набагато важче це робити з іноземних мов: різниця в тому, що в 
носія мови, слово може мати цілу низку значень, а перекладачу складніше, тому 
що доводиться догадуватися. варто відмітити, що ми розглядали лише лексичні 
варіанти, не згадуючи про граматику. але морфологія й синтаксис мають у собі 
велику кількість підводних каменів, які будуть дуже складні для комп’ютерного 
перекладу [2, c. 145].

Який можна зробити висновок? найбільш точний переклад тексту може 
зробити лише людина, професійний перекладач, тому що машина не може розуміти 
сенс тексту, нехай навіть приблизно. Можна підкреслити, що людська свідомість – 
не науковий процес, який супроводжується функціями нейронів, а явище набагато 
духовніше.
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аСПеКТи леКСиКо-граМаТичних ТранСФорМаЦіЙ При ПереКлаДі

у сучасному перекладознавстві однією з головних проблем є кваліфікація 
трансформацій та створення їхньої несуперечливої типології. у науковій літературі 
наявні численні тлумачення терміну «перекладацька трансформація» і різноманітні 
спроби класифікації цього явища.

вивчення проблем перекладацьких трансформацій на сьогоднішній день 
уже не є новим. незважаючи на відносно молодий вік теорії перекладу та перекла-
дознавства як науки, на сьогоднішній день існує багато робіт, присвячених пере-
кладацьким трансформаціям. багато видатних лінгвістів присвятили всебічному 
дослідженню свої численні статті й монографії:

л. С. бархударов, Я. І. рецкер, в. М. комісаров, Є. в. бреус, о. д. Швейцер, а.в. 
Федоров, в. в. коптілов, І. в. корунець та багато інших. все ж, проблема міжмовних 
перетворень взагалі і лексико-граматичних зокрема продовжує залишатися акту-
альною, адже у в сучасному перекладознавстві не зменшується інтерес до різних 
аспектів міжмовних змін.

досягнення адекватності в перекладі пов’язане з умінням грамотно 
ідентифікувати перекладацьку проблему, і здійснювати необхідні перекладацькі 
трансформації. варто відзначити, що спеціалісти у сфері теорії перекладу до сих 
пір не дійшли до спільної думки відносно самої сутності поняття трансформації, 
що пояснюється чималою кількістю запропонованих вченими різних класифікацій. 
Метою даної статті є короткий огляд класифікацій різних авторів, а також 
більш детальне вивчення деяких прийомів перекладацьких трансформацій. в 
перекладознавстві проблеми лексико-граматичних трансформацій мови умовно 
виділяються з метою аналізу найбільш типових лінгвістичних складнощів, які ви-
никають в процесі вибору варіанту оформлення тексту перекладу.

важливо уточнити сутність поняття «перекладацька трансформація». 
За Швейцером, для досягнення еквівалентності перекладу перекладач пови-
нен володіти майстерністю «міжмовних операцій перевираження змісту», які 
він називає «перекладацькими трансформаціями в загальному метафоричному 
розумінні» [6, с. 30]. але визначення л. С. бархударова прийнято вважати осново-
положним, оскільки воно найбільш точно відображає сутність перекладу. Згідно 
з л. С. бархударовим, перекладацькі трансформації  – це міжмовні перетворення, 
перебудова елементів вихідного тексту, операції перевираження сенсу або пере-
фразування з метою досягнення перекладацького еквівалента. усі види перетво-
рень він зводить до чотирьох видів: перестановки, заміни, додавання, опущення [1, 
с. 190]. Проте, варто завважити, що цей поділ є умовним.
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М. Гарбовський поряд із трансформаціями виокремив перекладацькі 

деформації, які є також перетвореннями, однак пов’язаними з певною перекла-
дацькою втратою і стосуються насамперед форми мовленнєвого твору, хоч можли-
вими, на його думку, є й семантичні деформуючі операції [2, с. 507].

основною причиною використання перекладацьких трансформацій є 
відмінність в лексичному складі, а саме в понятійній сфері та смисловому об’ємі 
слів різних мов. Граматичні системи мов також суттєво різняться: відрізняється 
поєднання та порядок слів в реченні, їх структура, використання та види. все це 
зобов’язує перекладача адаптувати оригінальний текст до норм рідної мови, вико-
ристовуючи трансформації.

Існує чимала кількість різних точок зору щодо поділу трансформацій на 
види, але більшість лінгвістів поділяють думку, що всі перетворення поділяються 
на лексичні, граматичні та змішані (або комплексні). далі – приклади класифікацій 
перекладацьких трансформацій, запропонованих різними вченими.

а. М. Фітерман та Т. р. левицька виділяють три типи перекладацьких 
трансфомацій: граматичні, стилістичні та лексичні. до граматичних відносяться 
прийоми перестановки, опущення і додавання, перебудови та заміни речень. 
до категорії стилістичних трансформацій можна віднести такі прийоми, як 
синонімічні заміни та описовий переклад, компенсація та інші види замін. лексичні 
трансформації включають заміну та додавання, конкретизацію та генералізацію 
речень [4].

вчений а. д. Швейцер пропонує ділити усі трансформації на чотири рівні: 
компонентний, прагматичний, референційний та стилістичний [6].

Я. І. рецкер, навпаки, називає лише два типи трансформацій. За ним, 
граматичні трансформації представляються у вигляді заміни частин мови чи членів 
речення, а граматичні ж  – в конкретизації, генералізації, диференціації значень, 
антонімічному перекладі та компенсації втрат, які з’являються в процесі перекладу, 
а також в смисловому розвитку та цілісному перетворенні тексту [5].

аналіз згаданих вище лінгвістичних поглядів дозволяє зробити такий 
висновок: кожен із вчених має свою точку зору з питань трансформацій. однак, 
спільним є те, що всі дослідники демонструють однаковий набір прийомів реалізації 
трансформації у перекладацькому плані.

Проте, усі лінгвісти наголошують на тому, що поділ трансформацій на 
типи та види є умовним. Це пов’язано з тим, що деякі види перетворень майже не 
зустрічаються поза як із поєднанням з іншими трансформаціями, тобто окремо. 
Саме цей момент споріднює дані класифікації.

концепція в. н. комісарова зводиться до таких видів трансформацій, як 
лексичні, граматичні, а також комплексні. Говорячи про лексичні трансформації, 
він називає транслітерацію, перекладацьке транскрибування, калькування, деякі 
лексико-семантичні заміни (модуляцію, конкретизацію та генералізацію). дослівний 
переклад (або синтаксичне уподібнення), граматичні заміни (заміни членів речен-
ня, форм слова, частин мови) виступають у якості граматичних трансформацій. 
комплексні трансформації, або ж лексико-граматичні, включають експлікацію 
(описовий переклад), антонімічний переклад і компенсацію [3].

кожен із вчених, по-своєму класифікуючи перекладацькі трансформації та 
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поділяючи їх на види, все ж має справу з одними й тими же явищами.

особливу групу перекладацьких трансформацій складають такі прийоми 
перекладу, з допомогою яких перетворюється і лексика, і синтаксичні структури 
оригіналу. основні типи комплексних лексико-граматичних трансформацій вклю-
чають такі три найбільш поширені перекладацькі прийоми, як: антонімічний пере-
клад, експлікація (описовий переклад) та компенсація.

використовуючи прийом антонімічного перекладу, заміна стверджувальної 
форми оригіналу на заперечну форму в перекладі супроводжується заміною 
лексичної одиниці вихідної мови в одиницю мови перекладу з протилежним зна-
ченням: «Nothing changed in our little town»  – «Все залишилось таким же в нашому 
маленькому містечку». в англо-українських перекладах цей прийом застосовується 
особливо часто, коли в оригіналі заперечна частка вжита із словом, що містить 
заперечний префікс, наприклад: «He is not unworthy of your love»  – «Він цілком до-
стойний вашого кохання». в українській же мові форма заперечної частки «не» і 
основного заперечного префіксу співпадає, тому їх одночасне використання зазви-
чай призводить до незручної вимови.

використання антонімічного перекладу дозволяє замінити одиницю 
вихідної мови не тільки прямо протилежною їй одиницею мови перекладу, а й 
іншими словами й словосполученнями, які виражають протилежну думку. роз-
глянемо переклад такого англійського речення: «The football team excluded smokers 
from their membership». дослівний переклад: «Футбольна команда виключала курців 
зі своїх рядів» є не дуже логічним, адже виключити людину з команди можна лише в 
тому випадку, якщо вона є її членом. було б неправильно припустити, що футболь-
на команда приймала курців для того, щоб їх виключити. але ж слово «виключати» 
означає й «не включати», або ж, інакше кажучи, «не приймати». отже доцільним 
буде такий переклад: «Футбольна команда не приймала курців до своїх рядів».

описовий переклад  – це лексико-граматична трансформація, при 
використанні якої лексична одиниця вихідної мови замінюється словосполученням, 
яке розкриває її значення: journeyman  – кваліфікований робітник, antedate  – дата, 
поставлена заднім числом. недоліком цього виду перекладу є його багатослівність, 
тому його доцільно застосовувати там, де можна обійтись порівняно коротким 
описом. Так, a shuttle service  – це організація човникових перевезень між якимись 
пунктами , але в наступному перекладі можна виразити цю думку коротше: «Сar 
owners ran a shuttle service for parents visiting the children injured in the accident» – «Влас-
ники авто привозили і відвозили батьків , які відвідували своїх дітей, постраждалих 
під час аварії». остання трансформація  – прийом компенсації  – спосіб перекладу, 
коли елементи сенсу, втрачені при перекладі, передаються в тексті перекладу яким-
небудь іншим засобом , причому необов’язково в тому ж самому місці тексту, що 
і в оригіналі.

Прийом компенсації полягає в тому, що перекладач відтворює втра-
чений стилістичний або смисловий елемент, якого в іншому слові або в іншому 
місці тексту оригіналу немає. дуже часто один стилістичний засіб заміняється 
при компенсації втрат іншим. необхідність у компенсації виникає в зв’язку з тим, 
що у ряді випадків неможливо знайти повний відповідник (тобто смисловий і 
експресивно-стилістичний) для передачі у перекладі окремого елемента оригіналу.
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отже, аналіз лексико-граматичних аспектів перекладу дозволяє виявити 

потенційні труднощі перекладу та визначити шляхи їх подолання. у більшості 
випадків усі трансформації взаємопов’язані й переплітаються між собою. усі 
вищенаведені типи перекладацьких перетворень є умовними, вони не охоплюють 
усі прийоми, які насправді використовує перекладач при перекладі.
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іМенниКи, УТВорені ВіД ФраЗоВих ДіЄСліВ

Фразові дієслова завжди привертали увагу лінгвістів, тому що значна кількість 
їх вживається не лише у повсякденній англійській мові, але й у мові політиків, газет-
них статтях і т. д. водночас, постало важливе питання перекладу фразових дієслів та 
їх місце у системі лексичних одиниць. багато науковців займалися цим питанням, а 
саме: І.Є. анічков, н.н. амосова, а.в. кунін, дж. Поуві та інші. актуальність обраної 
теми визначається вивчення особливостей створення іменників від різних типів фра-
зових дієслівта та способи їх перекладу. Метою дослідження є виявлення іменників, 
що утворилися від фразових дієслів. Фразові дієслова широко вживаються в сучасній 
розмовній та письмовій англійській мові і є характерними як для мови загального, так 
і для мови спеціального вжитку. наприклад: “blackout” (“непритомність”) подається 
після фразового дієслова  “black out” (“suddenly become unconscious”).

Фразові дієслова складаються з двох або трьох слів. до складу більшості з 
них входять два слова, перше з яких є дієсловом, друге – постпозитивом. Постпози-
тивний елемент може бути виражений прийменником або прислівником. Приклада-
ми типових фразових дієслів є sweep up, thrust up, bring up та інші.

Фразової дієслово “to bring up” має декілька основних значень.  ключову 
роль відіграє частинка “up”, яка говорить про направлення, за яким ми “приноси-
мо” щось вгору. у перекладі на українську фразове дієслово означає або “виховати 
дитину” бо “піднімати питання” або “заводити розмову” – таким чином, всі значен-
ня пов’язані саме з умовним підняттям чогось або когось. до речі, слово вихован-
ня перекладається англійською як upbringing.  крім основних значень, існує багато 
похідних, але їх зміст зводиться знову ж до підняття, плекання, висвітленню чогось. 
допомогти розібратися в цьому дієслові допоможуть наступні приклади:

– She brought up five children. – Вона виростила п’ятьох дітей.
– Your suggestion will be brought up at the next meeting. – Ваша пропозиця буде 

розглядана на наступному засіданні.
– Your prison record may be brought up against you. – Проти тебе може бути 

використано те, що ти був за ґратами.
Ще одне фразове дієслово та утвореній від нього іменник – це “thrust up” та 

“upthrusting”, тобто “пробиватися” та “випинаня” або “тиск знизу вгору”:
– It’s good to see the flowers thrusting up throughthe last of the snow. – Приємно по-

бачити квіти, що пробиваються вгору через останній сніг.
– The Himalayas were formed through the upthrusting of the Asian plate. – Гімалаї 

утворилися через випинання з азіатських пластин.
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–The Himalayas are an example of mountains formed through upthrust. – Гімалаї є 

прикладами гор, що утворилися з тиск знизу вгору.
наступним прикладом можуть послужити такі фразові дієслова, як “upris-

ing” та “to rise up” – “повстання” та “підніматися”. ось декілька прикладів з викори-
стянням цих слів:

– And so this, again, a real picture of the ice fountains rising up into space, absolutely 
beautiful. – І це, ще раз, справжня фотографія крижаних фонтанів, що піднімаються в 
космос; дуже гарно.

– It was the Congolese women who are now rising up. – Саме жінки Конго зараз по-
встали.

багато значень має також дієслово “get away”, загальне значення якого можна 
позначити як: “покидає”, “зникнути” та “відправитися на вихідні” має певні ситуації, 
співвідносні з подією “get away” . до того ж, саме дієслово містить у своїй семантиці такі 
концепти як: зміна у просторі та часі, траєкторія і напрям переміщення (геть), мета чи 
результат (відпочити, піти), образ дії (with difficulty), час дії ( for some time). Завдяки 
дієслівнії основі можна “перетворити на предмет” концепти, які безпосередньо вхо-
дять до семантичну структуру мотивуючого дієслова “get away” наступним чином: 
 а) «виїхати з дому на вихідні або для відпочинку» – getaway – « місце для відпочинку, 
проведення вихідних»;

б) «сам вихідний день» (період часу);
в) get away «зникнути, сховатися, покидати » перетворюється в – getaway – 

«втеча з місця злочину» (фізична дія);
г) get away в цьому ж значенні «зникнути, сховатися, покидати» 

перетворюється в інший іменник – getaway – «відхід з роботи» (дія фізична).
– The thieves made their getaway in a stolen car – Злодії втекли на вкраденому 

авто.
– We had four days at our mountain getaway. – На нашому гірськиму відпочинку 

ми пробули 4 дні.
– I want to get away from the city – Я хочу уехать из города
Таким чином, можна навести багато прикладів утворення іменників від 

фразових дієслів, та способи іх перекладу. адже фразові дієслова є джерелом утво-
рення іменників. Іменники, які походять від фразового дієслова, наводяться у слов-
нику після того значення фразового дієслова, від якого вони походять.
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Мова  – це величезна культурна та історична спадщина кожного. Саме ця 
невід’ємна частина вирізняє один народ серед іншого. в мові відбивається усе: 
традиції, звичаї, звички, погляди, моральні цінності та духовне багатство  – це та 
своєрідна і самобутня ментальність, яка відображається в усіх мовних одиницях.

Переклад фразеологізмів та стійких словосполучень є дуже складним і 
цікавим одночасно. Складність полягає в тому, що висококваліфікований перекла-
дач повинен вміти не тільки знати і впізнавати їх в тексті чи розмові, але в той же 
час правильно підбирати значення відповідно до контексту, ситуації, що склалася 
чи відбувається.

Такі класики, лінгвісти перекладу як а.  кунін, в.  виноградов, а.  Федоров, 
н.  амосова, З.  Зорівчак досліджували це питання, але навіть сьогодні проблема 
потребує доопрацювання.

Мета цієї статті: висвітлити стійкі словосполучення та фразеологізми як 
особливі мовні одиниці при перекладі.

відомий грецький філософ сказав: «все тече, все змінюється», минають 
століття, а цей вислів Геракліта залишається актуальним і в наш час, так само як 
і питання про стійкі словосполучення та фразеологізми в перекладі. Змінюється 
мода, змінюються технології, змінюються люди, змінюється світ. відповідно, 
мова теж не стоїть на місці. Майже щодня вона поповнюється неологізмами, 
оказіоналізмами, сленгом, відбувається трансформації та заміни застарілих значень 
більш сучасними.

у лінгвістиці існує безліч визначень фразеологічної одиниці, але жодне з 
них не знайшло загального визнання. деякі мовознавці справедливо вважають, 
що визначення фразеологічної одиниці таке ж складне, як і визначення слова. 
Ця складність полягає насамперед у тому, що і для слова, і для фразеологізму 
важко встановити спільні риси, які можна було б віднести до кожного з них без 
винятку.

Якщо ж звернутися до джерел та походження фразеологізмів, то в 
англійській мові вони дуже різноманітні. умовно всі фразеологізми можна 
розділити на дві групи: власне англійські та запозичені. Запозичені у свою чергу 
підрозділяються на міжмовні та внутрішньомовні. Таким чином можна виокремити 
три групи фразеологізмів:
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1. власне англійські фразеологічні одиниці;
2. міжмовні запозичення, тобто фразеологічні одиниці, запозичені з 

іноземних мов шляхом того чи іншого виду перекладу;
3. внутрішньомовного запозичення, тобто фразеологічні одиниці, 

запозичені з американського та інших варіантів англійської мови. англійськими 
зворотами, автори яких невідомі. Такі фразеологічні одиниці пов’язані зі звичаями 
та традиціями англійського народу, або з реаліями та історичними фактами.

в більшості своїй фразеологізми англійської мови є власне англійськими 
зворотами, автори яких невідомі. Такі фразеологічні одиниці пов’язані зі звичаями та 
традиціями англійського народу або з реаліями та історичними фактами[4, с. 6].

Кунін  А.В. розробив класифікацію англійських фразеологізмів з точки зору 
їх походження. Він виділив наступні категорії:

– власне англійські (які він підрозділяє за часом виникнення на 
давньоанглійські, середньоанглійські, новоанглійські);

– запозичені (у тому числі біблеїзми, грецизми і т. п.).
– запозичені з американського варіанту англійської мови[4, с. 22].
Фразеологія та ідіоматичність – це певний мікроклімат в англійській мові. 

вони відіграють важливу роль в спілкуванні та надають різних відтінків способу 
вираження: можуть зробити текст більш емоційним, додати виразності, певним 
способом направити естетичне сприйняття.

Так, вони часто представляють великі практичні труднощі і збуджують 
великий теоретичний інтерес, тому що пов’язані з відмінностями смислових і 
стилістичних функцій, які виконуються в різних мовах словами однакового речо-
вого значення, і з розходженням поєднань, в які вступають такі слова в різних мо-
вах. Можна навіть сказати, що саме при перекладі і розкривається властива даній 
мові специфічність поєднань, яка інакше могла б і не бути помічена[5, с. 180].

англійська фразеологія дуже багата, і в неї велика історія. Загалом 
фразеологія вважається скарбницею мови, оскільки саме в фразеологізмах відбито 
історію мови, його культуру і побут. Фразеологізми найчастіше мають національний 
характер. разом із національними фразеологізмами в англійській фразеології існує 
багато інтернаціональних. англійський фразеологічний фонд  – це справжній кон-
гломерат корінних та запозичених фразеологізмів, із переважанням перших. у дея-
ких фразеологізмах зберігаються архаїчні елементи, свідчення попередніх епох[3, 
с. 5].

Переклад фразеологізмів і стійких словосполучень  – справа досить 
відповідальна. не варто нагадувати про необхідність збереження національного 
колориту й своєрідності. Переклад позбавлений національної колористики  – не-
допустимий.

Маючи справу з перекладом фразеологічних одиниць, перекладач повинен 
володіти обома мовами, вміти аналізувати стилістичні та культурно-історичні аспекти 
вихідного тексту в співставленні з можливостями мови і культури, яку перекладають. 
Також, важливо знати і відрізняти фразеологізми, відповідно до їх систематизації.

упорядкування фразеологічних одиниць за а.в. куніним дещо відрізняється 
від класичної класифікації в.в.  виноградова (Фо поділяються на фразеологічні 
єдності, зрощення і сполучення[2, с. 11]).
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Застосовуючи класифікацію за співвіднесеністю фразеологізмів з пев-

ними частинами мови (так звана смислова класифікація), де в основі поділу  – 
приналежність основного слова виразу до певної частини мови, а.в. кунін виділив 
наступні розділи:

– дієслівні стійкі поєднання: dressed to kill, to look a sight, to wear blinkers, to 
wear one’s heart on one’s sleeve, to throw a spanner in the works, to thumb one’s nose at smb., 
to touch bottom, to trail one’s coat, to trample smb. underfoot.

– Стійкі поєднання з прикметниками: down at heel, (as) fresh as daisy, (as) ugly 
as sin, vertically challenged, bald as a coot, plane Jane, hard as nails, plastic smile, as cold as 
ice, too clever by half.

– Стійкі поєднання з іменниками: all skin and bone, a wolf in sheep’s clothing, full 
of piss and vinegar, a wet blanket, a willing horse, with one’s nose in the air, a tame cat, a bull 
in a China shop, one’s tongue runs away with one.

– Стійкі вирази з прийменниками: down at heel, (as) fresh as daisy, not a 
hair out of place, (as) ugly as sin, bald as a coot, hard as nails, as cold as ice, to throw one’s 
weight about, to thumb one’s nose at smb., one’s tongue runs away with one, to trample 
smb. under foot.

Фразеологізми це особлива мовна одиниця в перекладі. особлива тим, що 
її майже неможливо перекласти дослівно. Професійний перекладач зобов’язаний 
знати основні способи методи перекладу

Серед запропонованих куніним, хочеться виділити п’ять найважливіших:
Еквівалент. Існування в українській мові відповідного еквівалента, який 

за значенням, образною основою та стилістичним забарвленням відповідає 
англійському фразеологізму: as quiet as a mouse – тихий як миша; never judge a book 
by its cover – книжку по обкладинці не судять; there is no smoke without fire – диму без 
вогню не буває; all is well that ends well – добре те, що добре закінчується; better late 
than never – краще пізно, ніж інколи; time is money – час – це гроші; all is not cold that 
glitters – не все те золото, що блищить.

антонімічний переклад. Передача негативного значення за допомогою 
стверджувальної конструкції або навпаки: don’t count your chickens before they are 
hatched – курчат по осені рахують.

описовий переклад. Переклад англійського обороту за допомогою передачі 
основного значення.

комбінований переклад. використовується в тих випадках, коли 
український варіант не повністю передає значення англійського фразеологізму.

калькування. використовується в тих випадках, коли в українській мові 
немає відповідника стилістичного обороту або в тих випадках, коли заміна його 
іншим образом чи безобразним оборотом не дає відповідного ефекту [3, с. 10].

вирії перекладознавчої майстерності настільки широкі, що час для са-
мовдосконалення може продовжуватись все життя. Та незважаючи на це, кожен 
перекладач, в силу своєї професії, повинен пірнати в саму глибину мови: фонети-
ку, словотвір, морфологію, підкоряти найвищі хвилі – лексикологію, синтаксис, та, 
звичайно, фразеологію. Серед людей, котрі вивчають іноземну мову існує така собі 
приказка: якщо ти можеш влучно використовувати фразеологізми – то твої знання 
цієї мови на найвищому рівні, і в певній мірі, це дійсно так.
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отже, фразеологізми – це особливі мовні одиниці при перекладі, оскільки 

їх не можна перекладати, чи розуміти дослівно. Перекладаючи стійкі словосполу-
чення, необхідно приміняти певні методи, дослівний переклад – неприпустимий.

Гріш ціна тому перекладачу, котрий не знає фразеологізми як свої п’ять 
пальців, щоб не почувати себе білою вороною і не мати білих плям в своїх знаннях, 
треба душі не чути в своїй професії, зі шкіри пнутися, руку набивати, мотати на 
вус і зуби з’їсти. Щоб досягнути пальми першості, стійкі словосполучення на зубок 
вивчити, грати першу скрипку, а не пекти раків, щоб говорити як по писаному і 
жити як у бога за пазухою.
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ПроБлеМи ПереКлаДУ ПСеВДоінТернаЦіоналіЗМіВ

Інтернаціональна лексика –це слова, які виражають поняття міжнародного 
значення та існують у багатьох мовах світу (споріднених і неспоріднених). вони 
зберігають фонетико-морфологічну будову, а також часто мають спільне поход-
ження. Інтернаціоналізми можна поділити на дві групи: власне інтернаціоналізми 
(співпадають за формою та значенням) та псевдоінтернаціоналізми (співпадають 
за формою, але мають інше значення, ніж в інших мовах).оскільки слова першої 
групи не створюють труднощів для перекладу, в цій статті будуть розглядатися 
проблеми перекладу слів другої групи.

Мета даної роботи полягає в тому, щоб звернути увагу майбутніх 
перекладачів на таку проблему, як особливості перекладу псевдоінтернаціоналізмів. 
дуже часто недосвідчений перекладач з англійської мови може спійматися на за-
надто довірливому ставленні до окремих лексем, які, з першого погляду, цілком 
схожі зовні (структурною формою) на справжні інтернаціоналізми.

розглянемо походження власне інтернаціоналізмів для того, щоб підійти 
ближче до проблеми, пов`язаної з перекладом псевдо інтернаціональної лекси-
ки. найбільша кількість інтернаціоналізмів мають греко-латинське походження 
(actualization, television, climate, separate, patient, communication), хоча багато таких слів 
прийшли з італійської, французької та інших мов. в основному це  –термінологія: 
музична– з італійської, балетні терміни  – з французької, комп`ютерна та бізнес-
термінологія – з англійської [5; с. 15].

Псевдоінтернаціоналізмибули утворені з міжнародних морфем та не вийш-
ли за межі конкретної мови-продуцента, тобто не були запозичені іншими мовами 
[4; с. 63]. Іншими словами, псевдоінтернаціоналізми  – це слова, які зовні цілком 
схожі (структурною формою) на справжні інтернаціоналізми. до таких слів можна 
віднести перш за всечисленні слова, утворені за допомогою суфікса-іст: регбіст, 
аквалангіст, скандалістта ін. Це також можуть бути деякіскладніскладноскорочені 
слова, наприклад: магнітола (магнітофон + радіола), кермет (кераміка + метал).у 
співставленні української та англійської мов ці слова можна підрозділити на дві 
групи:

– слова, які мають схожі написання і вимову, але абсолютно інше значення.
– до більш складних випадків відносяться такі «хибні друзі перекладача», 

які лише в одному або двох значеннях співпадають з українськими словами, але 
розходяться в інших.

дану тему досліджували різні перекладачі, в тому числі й корифеї: акулен-
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ко в.в., бархударов С.Г., український перекладач корунець І. в. та багато інших.

Такі слова є запозиченими з інших мов і тому сприймаються як справжні 
інтернаціоналізми, а, отже, бувають способи перекласти їх способом транскоду-
вання (власне транслітерації чи транскрипції). При цьому робиться велика помил-
ка, оскільки звукова форма слова далеко не завжди в таких випадках робить по-
слугу перекладачеві або тлумачеві. Так, наприклад, англійське слово data(іменник 
в множині) зовсім не означає те саме, що відоме українське (також іншомовного 
походження) дата, оскільки data(множина від datum) насправді означає дані. Та-
ких прикладів можна наводити багато[4; с. 228]. І надзвичайно важливо застерегти 
майбутніх перекладачів, щоб вони не робили подібної помилки.

Мета даної роботи визначає її актуальність. дуже важливим є той факт, що 
не завжди перекладачі звертають увагу на такі псевдоінтернаціоналізми.Подібні 
слова стають причинами величезної кількості помилок при перекладі. Сучасні 
перекладачі, особливо початківці, дуже часто знаходячись під враженням знайомої 
графічної форми слова, нерідко при перекладі інтернаціональної лексики допускають 
буквалізми й порушують норми рідної мови.

Слова, звучання яких схожі в двох мовах, можуть мати різні або аб-
солютно протилежні значення. у французькій мові такі слова отримали на-
зву «fauxamisdutraducteur» («хибні друзі перекладача»). Можна навести безліч 
прикладів помилок, деякі з них я наведу нижче.

Слово brazil, яке зовсім не є прикметником, а тому і не означає бразильсь-
кий, (бо було б написане в англійській мові з великої літери), а є іменником, який 
означає пірит (мінерал), сірчаний колчедан. Так само і англійське (американське) 
слово crony зовсім не означає крони (грошові одиниці чехії та Словаччини), бо 
справжнє значення цього слова в англійській мові є вірний друг, товариш.

Прикладами інтернаціоналізмів служать такі пари, як англ.fraction(матем. 
дріб) (від лат. fraction  –поділ на частини)і укр. фракція (організоване об`єднання 
членів якоїсь партії в парламенті або іншій представницькій установі); pathos(сум, 
печаль, співчуття) (від грец. πάθος  – «біль, страждання») і укр. пафос «ентузіазм»; 
англ. angina(стенокардія) (від лат. ango–стискаю) і укр. ангіна(гострий тонзиліт).

Інтернаціональні слова потрапляють до тієї чи іншої мови завдяки запо-
зиченню з іншої мови, або внаслідок того, що дві різні мови запозичили відповідне 
слово з якоїсь третьої мови (з тієї ж латини або з грецької). наведені далі слова 
будуть зрозумілими не лише для носіїв англійської мови, але й для тих, у кого рідна 
мова інша.

дуже часто перекладачі, особливо початківці, не бачатьрізниціміж«хибнимид
рузямиперекладача» і псевдоінтернаціоналізмами, хоча вона значна. насправдіце абсо-
лютно різнітерміни. до псевдонаціональної лексики належать слова, якібулиутворені з 
міжнародних морфемлише в даніймові й не булизапозиченііншимимовами).

«хибні друзі перекладача»  – це зовсім інше. Це слова, які мають в 
різних                  мовах аналогічну або ідентичну зовнішню форму, але разні зна-
чення. наприклад, discreet в англійській, й дискретнийв українській. Слова зі схо-
жою зовнішньою формою, але абсолютно різними значеннями. або, наприклад, 
zapomnieć в польській, ізапомнить в російській (польське слово означає«забути»). 
від псевдоінтернаціоналізмів їх відрізняє ще й те, що вони не обов`язково утворені з 
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«міжнародних» морфем (наприклад, морфем древньогрецького, латинського поход-
ження).

безперечно, проблема перекладу псевдоінтернаціоналізмівнині є однією з 
найактуальніших проблем, пов`язаних з перекладацькою наукою, і, на жаль, недо-
статньовивченою. Перекладачеві варто остерігатися те лишечисленнихінтернаціо
налізмів, якіздатні не лишезбити з пантеликунавітьнайдосвідченішогофахівця, але 
й повністюспотворитисенсвисловлювання. в ційроботібулозробленоспробу доне-
сти інформацію про деякіпоширеніпомилки, якіз`являютьсяунаслідок перекладу 
псевдоінтернаціоналізмів, причини їхньоговиникнення і шляхи уникнення.
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оСоБенноСТи ЭКВиВаленТноСТи ПереВоДа МеТаФорЫ 
В гаЗеТноМ СТиле

С лингвистической точки зрения речевые стили имеют много общих при-
знаков в разных языках, так как в основе их выделения лежат одинаковые крите-
рии. При передаче метафоры в газетном стиле, переводчик должен хорошо знать 
особенности данного стиля речи в английском и украинском языках и быть озна-
комленным с принципами передачи этих особенностей при переводе. По определе-
нию, метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном смысле на 
основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений для боль-
шей образности: перенесение на один предмет (явление) характерных признаков 
другого предмета [1, с. 100]. наведем примеры метафор, которые используются 
в газетном стиле и их эквивалентные варианты перевода: smoke screen  – димова 
завіса; to cross the floor of the house – перейти з однієї партії в іншу; it’s Zero hour for 
Georgia – для Грузії все лише починається; starlet – молода кіноактриса.

хороший переводчик пользуется различными способами передачи мета-
форы для того, чтобы придать тексту больше яркости и выразительности. у пере-
водчика есть следующие варианты: либо попытаться скопировать прием оригинала, 
либо, если это не возможно, создать в переводе собственный стилистический прием, 
который будет выражать аналогичный эмоциональный эффект. как в художествен-
ных, так и в газетно-публицистических текстах, перевод метафоры часто вызывает 
определенные трудности. С проблемой передачи эмоционального и оценочного от-
ношения автора к информации через стилистически маркированные единицы тесно 
связан вопрос эквивалентности перевода. Эквивалент как нечто равносильное, рав-
нозначное и соответствующее чему-то может иметь только постоянное соответствие. 
для нахождения эквивалентного перевода метафор, переводчик должен учитывать 
контекст текста оригинала, семантические поля стилистически маркированных еди-
ниц в тексте-переводе; так же переводчик должен учитывать возможности воспро-
изведения метафор в тексте-переводе и необходимость сохранения стилистических 
приемов текста-оригинала в тексте-переводе [3, с. 305].

для иллюстрации сформулированных положений можно привести при-
меры из периодических изданий СШа. Так, во время избирательной кампании в 
СШа, пресса анализировала программы кандидатов в президенты барака обамы и 
джона Маккейна, а также их возможные шансы на победу. Проделав собственный 
анализ, американский журнал newsweek анонсировал материал под названием “Mr. 
Cool vs. Mr. hot: how do they see the world?” в предлагаемой газетной статье гово-
рится о разных взглядах кандидатов на проблемы внутренней и внешней политики 
страны. Причем, барак обама представлен как взвешенный, склонный к компро-
миссу политик (англ. “cool”  –“холодний”, “виважений”, “розсудливий”). в то время 
как джон Маккейн выступает как непримиримый борец против врагов америки 
(англ.“hot” – “гарячий”, “запальний”) [4, с. 8].
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в процессе работы над переводом переводчику нужно помнить, что этот 

анонс построен на принципах противопоставления, особенности которого долж-
ны быть сохранены в тексте перевода. Прилагательные “cool” и “hot” используются 
для обозначения человеческих качеств и означают “стриманість” и “пристрасть” 
соответственно. вместе с тем основные качества переданы метафорически и ста-
новятся своеобразными именами кандидатов. Собственные имена в украинском 
языке представлены в виде существительного. именно поэтому в украинском 
переводе нужно заменить прилагательные существительными “стриманість” и 
“пристрасть”. другими словами, нужно осуществить структурное преобразование, 
необходимость которого связана с различием структур текста-оригинала и текста-
перевода.

вопрос о передаче метафорических значений слов во время перевода тесно 
связан с возможными трудностями передачи прагматических значений. известно, 
что эти значения часто возникают как результат метафорического переноса назва-
ния с одного предмета на другой, основанного на эмоционально-оценочной харак-
теристике данного слова или выражения. Следовательно, при переводе метафоры, 
переводчик должен также обращать внимание на часть речи, которой она выраже-
на и на прагматический аспект, чтобы передать точность полученной метафоры в 
тексте-оригинале [2, с. 114].

Поэтому, перевод метафоры часто вызывает некоторые сложности у пере-
водчиков через национальные особенности стилистических систем разных языков. 
Прежде всего, переводчик должен стремиться воспроизвести функцию приема, а 
не сам стилистический прием. именно от того как переводчик способен передать 
смысл метафоры, ее сущность, эквивалентность и зависит адекватный перевод 
оригинала метафоры газетного стиля.
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Загальні аСПеКТи СТраТегії ПереКлаДУ на оСноВі аналіЗУ 
МоВних СТрУКТУр У ПроЦеСі ПіДгоТоВКи МаЙБУТніх ФахіВЦіВ

У статті розглядаються загальні аспекти стратегії перекладу на основі 
аналізу конкретних мовних структур. Автором підкреслюється, що використання 
перед перекладного аналізу мовних структур сприяє відтворенню адекватного пере-
кладу оригінального тексту у процесі підготовки майбутніх фахівців.

Ключові слова: стратегія перекладу, мовні структури, інтернаціоналізми, 
перекладацька трансформація, фразеологізми, ідіоматичні вирази.

T.MoRoZ
gENERAl ASPECTS oF TRANSlATIoN STRATEgY oN THE BASIS oF 

lANgUAgE STRUCTURES ANAlYZINg IN THE PRoCESS oF FoREIgN 
lANgUAgE TEACHINg FoR PRoFESSIoNAl PURPoSES

The article is devoted to general aspects of translation strategy on the basis of language 
structures analyzing. In the article it is underlined that the use of analyzing of language structures 
before translation into the target language helps to improve the creation of faithful translation 
of the source text in the process of foreign language teaching for professional purposes.

Key words: strategy of translation, language structures, internationalisms, 
transformation, phraseological expressions, idioms.

Сьогодні статус іноземної мови стрімко зростає. вивчення іноземних 
мов стає вимогою часу. держава потребує висококваліфікованих фахівців із 
знанням іноземних мов, професіоналів готових до гідної участі у міжнародному 
співробітництві та формуванні нового ставлення до україни в Європі та світі. 
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Іноземна мова все більше набуває ролі засобу міжкультурного спілкування. усе це 
зумовлює необхідність удосконалювати методи навчання іноземної мови, зокрема 
англійської.

Швидкість зміни інформації у сучасному світі висока, тому гостро постає 
питання формування в студента оптимальних комплексів знань і вмінь у сфері 
перекладацької діяльності: для ознайомлення з новою інформацією, пошуку 
інформації та перекладу текстів за професійним спрямуванням. вважаємо, що у 
процесі викладання іноземної мови для студентів нефілологічних спеціальностей, 
необхідно ознайомити майбутніх фахівців із загальними аспектами практичного 
перекладу, що забезпечить майбутнього спеціаліста ефективним інструментом 
завдяки якому він зможе подолати проблему перекладу текстів зі спеціальності.

Переклад, як вид духовної діяльності людини, виник ще в глибоку давнину. 
він завжди грав велику роль в історії окремих народів та світової культури в цілому. 
у наш час – з середини XX століття – перекладацька діяльність у всіх своїх різновидах 
набула небаченої популярності дякуючи інтенсивному розвитку міжнародних 
контактів. однак зараз існує проблема невірного тлумачення оригіналу. Історія 
перекладу знає багато прикладів, коли оригінал переосмислювався перекладачем.

Мета статті полягає у розкритті стратегій перекладу на основі аналізу кон-
кретних мовних структур у процесі підготовки майбутніх спеціалістів, а саме: пе-
рестановки при перекладі, перекладу інтернаціональних слів та фразеологізмів.

Перестановка як вид перекладацької трансформації  – це зміни розташу-
вання (порядку проходження) мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з 
текстом оригіналу. Елементами, що можуть піддаватися перестановці, є слова, сло-
восполучення, речення. найбільш об’єктивний випадок у процесі перекладу  – це 
зміна порядку слів і словосполучень у структурі речення. відомо, що слово по-
рядок в англійській та українській мовах неоднаковий; це, звичайно, не може не 
позначатися на перекладі. Порівняємо наступний приклад:

 1 2 3 4
a suburban train| was derailed| near London| last night.
 4 3 2 1
учора ввечері| поблизу лондона| зійшов з рейок| приміський потяг.
у цьому прикладі порядок проходження компонентів українського речен-

ня в певному смислі «прямо протилежний» порядку проходження компонентів 
вихідного англійського речення.

Інтернаціональними словами звичайно називаються слова, які в більш-
менш однаковій звуковій формі, граматичному оформленні й в значеннєвому 
значенні зустрічаються в ряді мов.

Інтернаціональні слова в українській мові звичайно мають більш вузьке 
спеціальне значення. наприклад, англійське слово meeting на ряді зі значенням збо-
ри мають значення зустріч, що є основним. в українській мові слово мітинг одно-
значне й має більш вузьке значення, чим слово збори.

Помилки при перекладі інтернаціональних слів викликаються тим, що, замість 
того щоб звернутися до словника, перекладач механічно користується відповідним 
інтернаціональним словом в українській мові, забуваючи про розбіжність значень, 
стилістичне забарвлення й сферу вживання слова в англійській і українській мовах.
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Фразеологічні питання й загальна проблема різної сполучуваності слів у 

різних мовах надзвичайно істотні як для практики, так і для теорії перекладу: вони 
часто представляють більші практичні труднощі й збуджують великий теоретичний 
інтерес, тому що пов’язані з розходженням сполучень, у які вступають такі слова в 
різних мовах. Можна навіть сказати, що саме при перекладі й розкривається вла-
стива даній мові специфічність сполучень, що інакше могла б і не бути замічена.

Ідіомам однієї мови в іншій мові можуть відповідати не своєму значен-
ню цілі ідіоми, які можуть служити їхнім правильним перекладом, не збігаючись 
із ними, зрозуміло, по словниковому змісті окремих компонентів (наприклад, 
англійське “cat my dogs!”, українське «ось тобі й на!»); далі  – фразеологічні єдності 
(наприклад, англійське “it rains cat and dogs” і українське «л’є як із відра») і, нарешті, 
фразеологічні сполучення (наприклад, англійське “cat my dogs!” і українське «от 
дивно!», «от так диво», “it rains cat and dogs” і українське «йде заливний дощ»). 
остання можливість семантично закономірна остільки, кожній ідіомі можуть бути 
синонімічні й окремі слова, і змінні сполучення (наприклад, в українській мові 
«бити байдики» і «ледарювати», «точити ляси» і «базікати», «зубоскалити»).

отже, розглянувши загальні аспекти стратегії перекладу, можна зробити 
висновок, що навчання аналізу мовних структур у процесі вивчення іноземної 
мови являється одним з пріоритетних напрямків в процесі мовної підготовки 
майбутніх фахівців.
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Попри великий інтерес дослідників минулого та сучасності до проблем 
перекладознавства і незважаючи на велику кількість праць, що їм присвячено, ба-
гато питань цієї галузі науки залишається ще не з’ясованими остаточно. одним із 
найбільш дискусійних питань перекладознавства є проблема адаптації оригіналу.

аналіз науково-критичних праць, присвячених дослідженню адаптації, 
засвідчив, що під цим поняттям розглядають різні способи відтворення першоджере-
ла. Так, деякі дослідники розглядають адаптацію як крайній ступінь зміни вихідного 
тексту, його формально-змістовне спрощення.

Іншим, більш сучасним та поширеним підходом до трактування цього понят-
тя є розгляд адаптації як способу збереження прагматичного потенціалу першоджере-
ла та досягнення його комунікативно-рівноцінної й повноправної заміни. для позна-
чення таких перекладацьких дій, що мають на меті досягнення адекватності перекладу 
часто оперують терміном “лінгвокультурна адаптація”.

лінгвокультурна адаптація детермінується мовними та культурними 
чинниками.

Зумовленість лінгвокультурної адаптації мовними чинниками пояснюємо 
розбіжностями між мовами. наприклад, для французької мови, на відміну від 
української, характерне вживання дієслівних перифраз. Так, сполучення paraître (зда-
ватися) + infinitif виражає непевність, припущення. в українській мові для передачі 
думки про можливість, імовірність чого-небудь перекладач вживає прислівник ма-
буть: les dernières oeuvres de Vinteuil m’avaient paru synthétiser [3, с. 221] – усе те, що, 
мабуть, утілили в собі останні Вентейлеві опуси [6, c. 160].

до мовних чинників лінгвокультурної адаптації належать також відмінності 
норм мови оригіналу та перекладу. Так, нормативна граматика французької 
мови для позначення минулої дії, що відбулася безпосередньо перед іншою ми-
нулою дією, використовує Passé immédiat dans le passé (plus-que-parfait immédiat)  – 
час, який не має прямого відповідника в українській мові. Тому для досягнення 
семантико-граматичної еквівалентності перекладач використовує лексичні засо-
би: la félicité que je venais d’éprouver [3, с. 220] – блаженство, відчуте в цю мить [6, 
c.  160]. в українському перекладі, поряд із заміною активного стану на пасивний, 
спостерігаємо додавання конструкції в цю мить, що заповнює лакуну згаданої 
граматичної форми.

лінгвокультурана адаптація часто супроводжується зміною семантичної 
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структури мови перекладу щодо мови оригіналу: Un vieux troupier comme moi, ça ne 
refuse jamais la goutte [1, с. 260] – Такий старий вояк, як я, ніколи не відмовиться від 
чарчини [4, c.  217]. Такі зміни повинні зберігати концептуальну програму автора 
оригіналу й відповідати нормам й узусу цільової мови.

культурні чинники застосування лінгвокультурної адаптації пов’язані з 
наявністю мовних одиниць етнокультурного характеру.

досить часто об’єктом лінгвокультуної адаптації виступають мовні 
одиниці, що позначають специфічні ситуації вихідної культури. напр.: qu’elle n’avait 
invité qu’en „cure-dents” [1, с. 261] – якого вона запросила лише на „шапкобрання” [4, 
c. 218]. Як видно з наведеного прикладу, вислів inviter en cure-dents (запросити когось 
на десерт або випити каву в кінці прийому), що ґрунтується на окремій ситуації 
французької культури, замінено на інший жест, характерний для української куль-
тури, – „шапкобрання”, що також позначає закінчення якогось зібрання.

При відтворенні асоціативних реалій для забезпечення відповідності 
емоційних реакцій читачів вихідного та цільового текстів також вдаються до 
лінгвокультурної адаптації: Une carpe, me dit-il, comme toutes ses pareilles [2, с. 371] – 
Дурепа несосвітенна, – сказав він, – як і всі до неї подібні [5, с. 279].

отже, лінгвокультурна адаптація – це необхідний творчий складник перекла-
ду як міжмовної та міжкультурної комунікації, спрямований на збереження авторської 
концепції першотвору та досягнення адекватності перекладеного тексту, тобто 
відносної тотожності емоційних та інтелектуальних реакцій одержувачів вихідного й 
цільового текстів.
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особое место слов-реалий в лексико-семантической системе языка обу-
словлено спецификой семантики этих слов. Значение слова реалии неразрывно 
связано с культурой и историей страны, а также с ее географическим положением, 
климатом, социальным устройством, политическим строем и т.д [2].

Спорным остается вопрос о принадлежности к группе слов-реалий лек-
сики, окрашенной определенной коннотацией, свойственной только данному на-
циональному сознанию. Таким образом, наличие необходимых фоновых знаний у 
переводчика определяет во многом эффективность передачи слов-реалий в пере-
воде [2].

Передача шотландских реалий на русском языке, обуславливается опреде-
ленными  языковыми  фактами, связанными с особенностями семантики шотланд-
ских слов-реалий, обусловленных отличием  языковой  картины мира у носителей 
шотландского и русского языков. Сопоставительный анализ слов-реалий шотланд-
ского диалекта и русского языка в текстах может быть основой для выведения мо-
дели соотношения между семантической спецификой слова иностранного языка 
и семантической эффективностью того или иного способа перевода. Существует 
определенная модель семантических приоритетов среди компонентов значений 
слова в зависимости от предметного значения слова иноязычного языка, т.к. раз-
личные способы перевода реалий в той или иной степени соответствуют желанию 
переводчика передать главную или периферийную  сему  значения, а также пред-
метной отнесенности слова-реалии иноязычного текста [1, с.115].

но вопрос национальной самобытности художественного текста лишь 
отчасти связан с использованием автором слов-реалий в тексте художественно-
го произведения. выразительная образность шотландского диалекта в целом, во 
многом обусловленная наличием фольклорной лексики и традиционно народных 
наименований в его словарном составе, помогла бернсу особенно ярко выразить 
основную мысль своего творчества. Поэт посредством использования фольклор-
ных аллегорий, народных шотландских сюжетов, народного юмора воспевает лю-
бовь к жизни и восстает против ханжества, лицемерия, уныния, лени и отчаяния. 
Так, a.M. Горький не раз подчеркивал, что « Фольклору совершенно чужд песси-
мизм, невзирая на тот факт, что творцы фольклора жили тяжело и мучительно» [2]. 
восхищение природой, жизнью, искренними чувствами, творчеством пронизывает 
характер самого бернса и его поэзию. он гордится тем, что его герои искренни и 
правдивы, верны обычаям своих предков и говорят на родном шотландском диа-
лекте.
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в поэзии бернса насчитывается множество шотландских слов-реалий. 

Среди них нами было выбрано около 335  реалий, которые расклассифицированы 
в первой главе нашего исследования. Толкования значений шотландских слов реа-
лий даются нами на английском и русском языках, чтобы точнее передать оттенки 
значения лексических единиц. в тех случаях, когда в русском языке существуют 
точные эквиваленты значения, полностью адекватные шотландскому понятию, 
толкование дано только на русском языке [3, с. 67].

основными переводчиками произведений бернса являются С. Маршак, Т. 
Щепкина-куперник, в. Федотов, д. Минаев, М. Михайлов и др. дается краткая ха-
рактеристика переводов, с точки зрения того, насколько точно они передают ориги-
нальный текст в целом и шотландский колорит, как одну из неотъемлемых состав-
ляющих стихотворений бернса. в частности, отмечается особое умение С.Маршака 
передать не только содержательную сторону произведения, но и его размер, ритм, 
специфику композиции, повторы, риторические вопросы, восклицания. все эти 
элементы имеют у бернса фольклорное начало, выраженное в песенной организа-
ции его стихотворений и баллад.

к. чуковский в книге «высокое искусство» обращал внимание на то, что 
проблема передачи значений слов-реалий остается в переводах поэзии бернса не-
решенной, так как далеко не все слова-реалии находят выражение в переводах. 
Принимая во внимание фольклорную основу творчества бернса, такое упущение 
со стороны переводчиков нередко меняет или скрадывает национальную окраску 
его поэзии [4, с. 23-24].
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оСоБенноСТи ПереВоДа СоМаТиЗМоВ В раССКаЗах Э.хеМингУЭЯ

Статья посвящена исследованию особенностей перевода соматической лек-
сики в произведениях Э.Хемингуэя. Целью статьи является исследование этноспеци-
фических особенностей телесного кода и способов адаптации этих особенностей в 
процессе перевода на другой язык.

Ключевые слова/Keywords: соматическая лексика/somatic lexis, соматизм/
somatism, телесный код/somatic code, концептуализация/conceptualization, перевод-
ческие трансформации/translation transformations.

на данном этапе современная наука столкнулась с проблемой языковой 
адаптации поведения в разных культурах. вопросы, возникшие в результате разви-
тия культур, потребовали наиболее точного и полного изучения лексического со-
става того или иного языка. вместе с этим все чаще рассматривается соматическая 
лексика как языковое понятие.

Соматическая лексика напрямую связана с культурой, она составляет ее 
неотъемлемую часть и находит свое отражение во многих культурологических 
аспектах. в связи с этноспецифичностью соматизмы представляют определенную 
проблему для переводческой деятельности. Поэтому существует необходимость 
создания общего переводческого «кода» для адекватного понимания телесной дей-
ствительности другой культуры. Под соматизмами в данной статье понимают язы-
ковые средства обозначения явлений, относящихся к сфере телесности [4, c.138]. 
Соматизмы отображают как конкретные явления (рука, спина, волосы), физиче-
ские состояния, так и более отвлеченные, абстрактные понятия, в семантическое 
ядро которых входит наименования частей тела (фразеологизмы, идиомы и т.п.).

Методологической и теоретической базой данного исследования явля-
ются работы алексеевой и.С, комиссарова в.н, Федорова а.в. башкатовой Ю.а), 
ипаковой М.Т. были использованы такие методы, как метод сплошной выборки и 
компаративный анализ оригинала и перевода. исследование проводилось на мате-
риале произведений Э.хемингуэя из сборника рассказов «The Fifth Column and the 
First Forty-nine Stories». Методом сплошной выборки нами было выделено 35  се-
мантических единиц, концептуализирующих соматические состояния. Так, напри-
мер, для вербализации бледности в английском языке автор использует большое 
количество синонимов, которые в переводе заменяются одним прилагательным 
«бледный»: “… a very pale face” («... с очень бледным лицом»); “... wild-eyed and white-
faced” («…бледный, дико озираясь»), “… his face was small and white” («…лицо у него 
было маленькое и бледное).

лексическая единица “tight” в английском языке уже имеет значение «сжа-
тые», «сжатый», но в переводе уточняется, что, например, губы были не просто сжа-
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ты, а именно плотно, для эмфатического выделения: “his face was small and white and 
he had tight lips” («лицо у него было маленькое и бледное, губы плотно сжаты»).

в следующем примере, если применить дословный перевод, мы получим 
«используй свою голову», однако при переводе таких фразеологических сочетаний 
переводчику необходимо отвлечься от дословности и найти аналогичное по смыс-
лу, образности и стилистике выражение в языке перевода: “use your head”  – «По-
шевели мозгами».

особенность передачи соматической лексики в переводе на русский язык 
видна в следующем примере: “he felt the corners of his mouth with his thumbs” – «он 
потрогал углы рта большими пальцами». в английском языке единица «thumb»- 
«большой палец руки», в переводе эта особенность не теряется, говорится не про-
сто «пальцами», а именно «большими пальцами».

в английском языке, как мы можем увидеть в дальнейшем примере, лек-
сема «tiny» несет в своей семантике все уменьшительные смыслы, а в переводе на 
русский язык переводчику необходимо и морфологически согласовывать слово 
«крошечный» с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса: “…he had tiny 
feet” ˗ «…у него были крошечные лапки», “…insects with legs like grass stems” – « … 
точно стебельки травы, ножками».

в переводе могут опускаться некоторые единицы и заменяться на лексе-
мы, более свойственные русскому языку. Так, например, языку оригинала присуща 
номинативная конструкция образа действия, в русском же языке мы видим, что 
в переводах преобладает глагольная конструкция образа действия: “wild-eyed and 
white-faced” («…бледный, дико озираясь»); “…face down in the sand” («…уткнувшись 
носом в песок»).

Проведенное исследование выявило такие переводческие трансформации, 
как генерализация и конкретизация, пассивизация, лексические замены, эмфатиче-
ское выделение для более точной передачи смысла русскоговорящему реципиенту. 
дальнейшее изучение данной темы позволит классифицировать трансформации и 
выявить наиболее значимые из них для процесса перевода соматической лексики.
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ПереКлаД ПриСліВ’їВ Та ПриКаЗоК

у статті мова йтиме про прислів’я та приказки, які є невід’ємною частиною 
будь-якої мови. вони є своєрідним показником багатства мови. через прислів’я ми 
можемо зрозуміти культуру і цінності того чи іншого народу, а також зіставити 
різні картини світу. Протягом декількох хвилин перекладач повинен зорієнтуватися 
і дати адекватний переклад того чи іншого прислів’я, чи приказки, на відміну від 
письмового перекладача, який володіє необмеженою кількістю часу і можливістю 
подивитись у словник або довідник, аби знайти найкращий варіант перекладу. При 
перекладі прислів’їв і приказок також слід враховувати особливості контексту, в 
якому вони вживаються, оскільки можуть перекладатися декількома способами.

відтворюючи прислів’я та приказки слід зауважити, що в період вивчення 
англійської мови вони вдосконалюють дикцію, позбавляють акценту, значно роз-
ширюють запас слів, допомагають закріпити правила граматики. окрім того, чим 
більше ми говоримо англійською мовою, тим краще вона буде звучати з ваших вуст. 
Також дуже важливо знати точний переклад англійських прислів’їв і приказок, щоб 
розуміти сенс досліджуваного матеріалу не вислизнув від вивченого.

Прислів’я та приказки  – різновиди жанру паремій. вони мають багато 
спільного і, як правило, у виданнях не розмежовуються на окремі групи.

Серед англійських приказок найбільш очним прикладом є «When pigs can 
fly»  – «Коли рак на горі свисне», «When two Sundays come together»  – «Коли місяць з 
сонцем зустрінуться».наступні прислів’я виражають закінчену думку: «Soon hot, 
soon cold»  – «Хто швидко закипає, той скоро холоне»; «Brevity is the soul of wit»  – 
«Cтислість – сестра таланту».

Прислів’я слід відрізняти від приказок. у словнику російських прислів’їв і 
приказок в.П. Жуков під прислів’ями розуміє короткі народні вислови, що мають 
одночасно буквальний і переносний план або тільки переносний план і складові їх 
в граматичному відношенні є закінченими пропозиціями. Під приказками маються 
на увазі короткі народні вислови, що мають тільки буквальний план і в граматич-
ному відношенні становлять закінчені пропозиції [3, с. 98]. Пропонуємо наступні 
приклади сучасних приказок: «To add fuel to the fire. – Підливати масло у вогонь»; « 
Devil may care. – Море по коліно».

основними труднощами при перекладі англійських прислів’їв і приказок, 
на наш погляд, є те, що прислів’я і приказки є своєрідним відображенням карти-
ни світ , світогляду, цінностей і культурних традицій свого народу. найчастіше 
перекладачеві дуже складно перекласти прислів’я та приказки, що містять реалії 
(топоніми, антропоніми, гідроніми), які з легкістю сприймаються носіями мови. 
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але проблема полягає не тільки в перекладі. адже робота перекладача полягає в 
тому, щоб створити найбільш адекватний для розуміння реципієнта переклад, а 
це означає підібрати найкращий еквівалент для перекладеного прислів’я чи при-
казки.

Існує безліч класифікацій за способами перекладу мови. у своїй науковій 
статті казахський автор Жалгасов н.М виділяє наступні способи перекладу 
прислів’їв і приказок [2, с. 56]:

1. Переклад за допомогою еквівалентів . Моно еквівалент  – постійне 
рівнозначний відповідник. Поліеквіваленти  – два або більше еквівалентів 
англійських прислів’їв в мові перекладу, з яких для перекладу вибирається най-
кращий:

2. Спосіб калькування застосовується при перекладі безеквівалентних оди-
ниць з мови оригіналу джерело на мову перекладу. калькування може бути:

а. повним ;
б. частковим ;
3. Аналог – це результат перекладу за аналогією допомогою вибору одного з 

декількох синонімів.
Адекватне відтворення прислів’їв і приказок є одним з аспектів, що склада-

ють сферу перекладацьких проблем. Прислів’я і приказки мають свій власний об-
разний зміст, тобто їхня внутрішня форма є обов’язковою для відтворення. в. вино-
градов [1, с. 185] виділяє п’ять можливих типів перекладу прислів’їв:

1) повний відповідник (еквівалент). Тобто в мові перекладу є прислів’я, яке 
рівнозначне за змістом, функцією та стилістичними характеристиками прислів’ю в 
мові оригіналу [1, с. 185];

2) частковий відповідник. Тобто прислів’я мови перекладу еквівалентне 
прислів’ю мови оригіналу за змістом, функцією та стилістичним забарвленням, 
але відрізняється своїм образним значенням. наприклад, вислів «red herring», який 
перекладається як відволікаючий маневр, має такі аналоги в українській мові як   
«замилити очі», «задурити голову» [1, с. 185];

3) при передачі прислів’їв нерідко використовується прийом калькування. 
Прислів’я відтворюється майже дослівно, але контекст підказує реципієнту, що він 
має справу зі стійким зворотом, наприклад, «red rag to a bull» – «червоний колір для 
бика», тобто той, що дратує [1, с. 186];

4) так званим ‘псевдодослівним’ відповідником, коли перекладач вважає 
за потрібне вжити прислів’я мови оригіналу, або при відсутності в мові перекла-
ду повного або часткового еквіваленту. в цьому випадку перекладач ‘винаходить’ 
прислів’я та відтворює без модифікацій або з незначними змінами образний зміст 
прислів’я оригіналу, таким чином зберігаючи його зміст [1, с. 190];

5) описовим перекладом, тобто шляхом переказу фразеологізму, 
який зумовлений відсутністю в мові перекладу необхідних відповідників 
та неможливістю калькування: «Beware of reds under the beds» — «Пильнуйте! 
Комуністи всюди» [1, с. 190].

автор безлічі фундаментальних робіт, навчальних посібників і наукових 
статей кунин а. в., у свою чергу, наводить таку класифікацію способів перекладу 
прислів’їв і приказок [4, с. 129]:
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1. повні еквіваленти
2. часткові еквіваленти
a. частковий лексичний еквівалент.
b. частковий граматичний еквівалент.
3. калькування або дослівний переклад фразеологізмів при наявності по-

вного або часткового еквівалента.
4. буквалізм.
5. «обертональний» переклад
6. описовий переклад
в. н. комісаров, л. Ф. дмитрієва, С. Є. кунцевич, Е. а. Мартінкевич, н. Ф. Смир-

нова виділяють чотири основні способи перекладу образної фразеології [4, с. 97]:
1. Метод фразеологічного еквівалента
2. Метод фразеологічного аналога
3. дослівний переклад фразеологізмів (калькування)
4. описовий переклад
отже, прислів’я та приказки є частиною культури і традицій певного на-

роду, завжди були, є і будуть актуальними, незважаючи на розвиток економіки, 
техніки, на прогрес і подальший розвиток культури та інших сфер людської 
діяльності. у будь-який час прислів’я та приказки будуть характерною рисою 
певного народу, невід’ємною частиною багатства його мови, об’єктом уваги то 
дослідження. Існує безліч способів перекладу прислів’їв і приказок. безліч факторів 
створюють труднощі для перекладача при роботі з вищезгаданими паремійними 
одиницями  – прислів’ями і приказками. Потрібно враховувати вже виокремлені 
перекладознавцями аспекти, що необхідні при перекладі, і моменти, яких варто 
уникати для збереження художньої цілісності і змістового навантаження прислів’я 
чи приказки. для правильного перекладу прислів’їв і приказок треба, в першу 
чергу, вчити більше українських еквівалентів, тоді на основі міркувань, наявних 
знань і досвіду перекладачеві буде легше зробити відповідні висновки і правильно 
підібрати український аналог іноземного прислів’я чи приказки.
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МоВноСТиліСТичні оСоБлиВоСТі англіЙСьКого КалаМБУрУ 
Та СПоСоБи Його ПереКлаДУ

в наш час, письменники, поети та гумористи все частіше звертаються до 
прийому гри слів, або так званого каламбуру, у своїх творах. Цей особливий мало-
форматний літературний жанр стоїть в одному ряду з прислів’ями, приказками та 
загадками.

Тему каламбуру в свій час досліджували н. М. демурова, н. І. Галь. розділ, 
що трактує питання про переведення лексичних каламбурів, міститься в роботі в. 
С. виноградова, натомість власне цій темі присвячена робота, автором якої є а. о. 
Щербина.

незважаючи на те, що існує досить велика кількість літератури на цю тему, 
етимологія слова «каламбур» досі не з’ясована. Існували різні варіанти його написання: 
calambour, calembourg. Проте, більшість науковців сходяться в думці, що це слово похо-
дить від італійського виразу “calamo burlare” , і перекладається як «жартувати пером».

різні джерела дають такі визначення терміну:
1. каламбур  – стилістичний прийом, який будується на використанні 

омонімії або паронімії, будь-які форми полісемантичності; часто вживається в 
комічному та сатиричному контекстах. [2]

2. каламбур  – стилістичний зворот мови або мініатюра певного автора, 
засновані на комічному використанні однакового звучання слів, що мають різне 
значення, або схоже звучних слів або груп слів, або різних значень одного і того ж 
слова або словосполуки. [3]

3. каламбур  – дотеп, в основі якого лежить використання різних значень 
якогось одного слова або кількох різних слів, схожих звучанням; гра слів; приклад-
ка, двозначність. [4]

Так чи інакше, на основі цих визначень, можна прийти до єдиного виснов-
ку, що каламбур – це гра слів, побудована на зіткненні звичного звучання з незвич-
ним і несподіваним значенням. [6]

Щодо основних особливостей каламбуру, то виділяють такі:
1. Інформативна структура каламбуру полікомпонентна й складається з 

набору постійних і змінних елементів.
2. За контекстуальною характеристикою поділяються на домінантні (спри-

яють формуванню провідної теми) і каламбури обмеженої дії (беруть участь у 
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створенні мікротем твору й сприяють формуванню обмеженого простору тексту).

3. обов’язковими компонентами структури будь-якого каламбуру є ядро 
(два елементи, об’єднаних або подібною фонетичною чи графічною формами, але 
різних за змістом), і базисний контекст, що створює мінімальні умови реалізації 
елементів ядра в каламбурі. вихідною крапкою пошуку відповідності каламбуру 
оригіналу в перекладі є семантика обох елементів його ядра й місця розташування. 
При цьому опорою для передачі каламбуру можуть служити:

– семантика обох елементів його ядра;
– семантика одного елемента ядра;
– нова семантична основа. [1, c. 152]
виявивши, певною мірою, природу каламбуру, можна лише уявити які 

складнощі виникають при їх перекладі. найпоширеніші помилки виникають в тих 
ситуаціях, коли перекладач зробив невдалий вибір елементів ядра. Зважаючи на 
складність перекладу каламбурів, часто доводиться змінювати його форму, нама-
гаючись не втратити зміст. Тому перед перекладачем в цей момент постає питання, 
виконати абсолютно точний переклад, зберігши зміст, але втративши гру слів, чи 
навпаки, зосередитись на самому каламбурі, при цьому відмовившись від самого 
змісту.

Щоб продемонструвати, як перекладачі по різному виконують це завдан-
ня, продемонструю уривки з твору льюїса керрола «аліса в країні див» та їх 
інтерпретації.

у першій же главі знаходимо уривок: “Do cats eat bats? Do cats eat bats?” and 
sometimes “Do bats eat cats?” for, you see, as she couldn’t answer either question, it didn’t much 
matter which way she put it!”

ось який переклад демонструє в. набоков: «Кошки на крыше, летучие 
мыши…А потім слова плуталися й виходило щось безглузде: летучие кошки, мыши 
на крыше…». автор зберіг гру слів, в той час не відмовляючись повністю від змісту. 
на відміну від нього, з перекладом цього уривку не справився С. орел, який про-
демонстрував практично дослівний переклад: «Интересно, кошки едят летучих 
мышей?» Алиса зевнула и уже задремывая, все повторяла: «Мышки едят летучих ко-
шек?» Но это было совершенно все равно, потому что ни на тот, ни на другой вопрос 
у Алисы ответа не было». Зовсім інший переклад здійснив б. Заходер: «Скушает 
кошка летучую мышку? Скушает кошка летучая мышка? – Скушает мышка лету-
чую кошку? – Скушает мышка летучую кошку? Не все ли равно, о чем спрашивать, 
если ответа все равно не получишь, правда?» Проте, найбільш вдалим є переклад 
н. демурової: «Алиса сонно бормотала: Едят ли кошки мошек?  – Едят ли мошки 
кошек?»

відомо також, що в країні див персонажі the King and The Queen це – the King 
and the Queen of Wonderland і одночасно – the King and the Queen of Hearts, тобто разом 
з тим є картковим королем і картковою королевою. Так ось як герої л. керрола були 
перекладені російською: «Король и Королева червяков», «Король и Королева бубен», 
«Червонный король и королева», «Король червей со своей королевой». [1, c. 154]

отже, проаналізувавши ці приклади можна стверджувати, що коли пере-
кладач не в змозі зберегти гру слів при перекладі, він створює власний каламбур, 
близький до авторського, або навіть на зовсім іншій основі.
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вирішення цього питання залежить від низки обставин та вимог контек-

сту. в другу чергу враховуються «каламбурні можливості» мови перекладу. врахо-
вуючи це, основними принципами перекладу каламбурів є:

1. Можливість перекладу.
2. взаємозв’язок змісту і форми.
3. необхідність збереження у перекладі співвідношень між частинами і 

цілим, властивих тексту оригіналу.
базуючись на цих принципах, процес перекладу сприймається як «процес 

пошуку рішень перекладу».
Таким чином, можна зробити висновок, що каламбур  – це особливий 

малоформатний художній твір. у ході дослідження вдалося визначити його види, 
структуру, основні особливості. Також було розглянуто труднощі, які виникають 
при їх перекладі. Головними помилками перекладачів стають нерозуміння гри 
слів, неможливість знайти аналог даного каламбуру в мові перекладу, а також 
невідповідність контексту.

література
1. Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

«Пріоритети сучасної філології: теорія і практика». Збірник наукових праць 
студентів. – Полтава, 2008. – 308 с.

2. http://uk.m.wikipedia.org/wiki/
3. http://vseslova.com.ua/word/
4. http://www.rozum.org.ua/
5. http://www.allbest.ru/
6. http://refbaza.com.ua/



126

Badania naukowe naszych czasów 
ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Довгань о. л.
студентка, національний університет біоресурсів і природокористування україни, 

м. київ,
Козуб л. С.

кандидат філологічних наук, доцент, національний університет біоресурсів 
і природокористування україни, м. київ

оСоБлиВоСТі ВиКориСТаннЯ інВерСії В англіЙСьКіЙ МоВі

Ключові слова/Keywords: інверсія/inversion, граматична структура/grammatical 
structure, емоційний компонент/emotional component, порядок слів/ word order.

Мова – найважливіший засіб спілкування в суспільстві, але навіть розмовляю-
чи один з одним, люди супроводжують свою бесіду жестами та мімікою. За допомогою 
невербальної комунікації вони зазвичай акцентують увагу на тій чи іншій думці, фразі, 
або повідомленні, використовуючи при цьому особливий спосіб передачі слів у реченні, 
який називається інверсією (від лат. inversio – перевертання, переміщення), що передба-
чає зміну звичайного порядку слів у реченні з метою виділення тих чи інших його членів. 
При цьому порушення звичайного порядку слів зумовлене логічними, стилістичними 
або ритмічними вимогами [8, с. 279]. Ця зміна є одним з найефективніших засобів пере-
дачі емоційного компонента усної та письмової мови. крім того, інверсія дозволяє ожи-
вити текст і зробити його цікавішим та більш чуттєвим.

у сучасній лінгвістиці поняття інверсії трактується у працях багатьох відомих 
науковців, таких як в. д. аракін, в. І. карабан [5], в. л. каушанська [6], І. р. Гальперін [4], 
які звертали особливу увагу на функції та роль непрямого порядку слів у реченні.

Порядок слів у реченні вважають одним із основних аспектів граматичної струк-
тури, який є довільним у тому розумінні, що його не можна пояснити в термінах загально 
логічних та психологічних [13, с. 108]. для генеративістів параметр, який відповідає за 
основний порядок слів у реченнях, є фундаментальним параметром мови [2, с. 62]. вони 
формулюють поняття “порядок слів” як певну комбінацію зміщення підмета та об’єкта 
[2, с. 106]. у багатьох мовах, зокрема й англійській, синтаксична функція порядку слів є 
важливішою порівняно з його стилістичною функцією [13, с. 107]. 

Питання про інверсію як зворотний порядок слів стало актуальним лише тоді, 
коли було втрачено флексії (спосіб утворення граматичних форм слів зміною їхніх закін-
чень або звуків в основі слова) [8, с. 712] у середньоанглійський період і виникла необхід-
ність пошуку нових засобів вираження граматичних значень, що призвело до усталення 
моделі S-p-o в синтаксисі англійської мови. Таким чином, усталення порядку слів дало 
змогу чітко простежувати зв’язки між членами речення. Якщо у давньоанглійській мові 
розташування членів речення не мало принципового значення для розуміння змісту 
повідомлення, то вже у середньоанглійський період останній визначав граматичні зв’язки 
[3]. отже, з того часу можна розглядати інверсію, як відхилення від загальноприйнятого 
порядку слів. 

За статистичними даними, інверсія, яка простежується в простих реченнях, не-
залежних частинах складносурядних, головних частинах складнопідрядних речень та у 
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словах автора при прямій мові, становить близько 90% усіх випадків інверсії [11, с. 916].

З погляду функціональних особливостей виділяють граматичну та стилістичну, 
або підсилювальну інверсію [9; 7]. Граматична інверсія використовується для форму-
вання деяких комунікативних типів речень. Стилістична інверсія зумовлена навмисним 
порушенням прямого порядку членів речення з метою емоційного або смислового виді-
лення певного елемента, зв'язування окремих частин складного речення та збереження 
тривалості думки [9, с. 185; 7, с. 149]. Залежно від форми, виділяють повну інверсію, за якої 
весь присудок передує підмету і часткову, коли перед підметом стоїть лише частина при-
судка, точніше оператор, в ролі якого, зазвичай, виступає допоміжне дієслово [7, с. 148; 
11, с. 911]. Інша частина складного присудка стоїть одразу ж після підмета. 

найчастіше інверсія використовується в питальних реченнях. Щодо розповідних 
речень, то в них непрямий порядок слів простежується у таких випадках:

1) коли присудок виражений зворотами there is, there was, there'll be, there 
has been, there can be, there may be тощо: There are no mushrooms in the forest.

2) Після слів neither, seldom, rarely, little, barely, only by, nowhere (else), never 
(before), not (even) once, on no account, only in this way, only then, hardly (ever)…when, no 
sooner…than, not only…but (also), not until/till, in no way, not since, in/under circumstances 
тощо: Seldom we go out since the baby was born; Never (before) have I seen such a beautiful woman 
[10, с. 120].

3) коли відповідь підтверджується або заперечується словами so, neither, 
nor: I like this film very much. – So do I; I can't go to the cinema tomorrow. – Neither can I; They 
had never been closer in their month of love, nor communicated more profoundly one with an-
other… [12, с. 68].

4) Після прямої мови: “How are you?”said Mary; “What kind are they?” asked 
Mrs. Wilson eagerly, as he came to the taxi-window [12, с. 14].

5) у реченнях, які починаються прислівниками here, there, now, then, якщо 
підмет виражений іменником: Here comes our taxi. 

6) у безсполучниковому умовному підрядному реченні з дієсловами 
had, were, should: Had this material been examined from this viewpoint, the regularities that he 
discovers would probably have gone unnoted [5, с. 75]; Should you meet her in the city, ask her to 
call me back.

7) Після слів as, than: Max was very active, as were most boys of his age; Life is 
more expensive in the city, than in the countryside.

8) у реченнях, у яких дієслова мають -ing закінчення: Not helping the situa-
tion was little Sarah, who was throwing magazines on the spreading fire.

у сучасній лінгвістиці виокремлюють наступні функції інверсії у художній літе-
ратурі [7, с. 148]: виділення змістового центру повідомлення – From behind me came An-
drew’s voice (S.Chaplin); зміна ритмічної моделі речення – Out he went for his twenty minutes 
(V.Pritchett); емоційне забарвлення висловлювання – Never again, never, never again would 
he kill things (R. Aldington); динамічність оповіді – On went her old brown jacket, on went her 
old brown hat (O. Henry).

При цьому І. р. Гальперін стверджує, що слід розрізняти функції інверсії у по-
етичних та у прозових творах. у першому випадку вживання зворотного порядку слів 
викликано потребами рими і ритму, а також виконує ритміко-евфонічну функцію. на 
відміну від поезії, у прозових художніх творах не ритм викликає інверсію, а навпаки – 
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інверсія, мотивована метою висловлювання, може надати реченню особливого ритму. 
у прозі вживання інверсії завжди чітко підпорядковане мотиву, меті висловлювання [4, 
с. 180]. на думку І. в. арнольд, аналізуючи різноманітні функції інверсії, слід мати на 
увазі, що будь-яка зміна розташування членів речення, що в тій чи іншій мірі порушує 
звичний порядок слів, або впливає на зміну логічного змісту речення, або додає емоцій-
ного забарвлення усьому висловлюванню. отже, зазвичай інвертований порядок слів об-
умовлений стилістичними чинниками [1, с. 190].

Таким чином, вирішальна роль у формуванні тексту належить задуму автора. 
Задум охоплює текст у цілому – від початку до кінця, впливаючи на його структурні 
особливості. Змістові зв’язки проникають не тільки в структуру речень, але й єднають 
речення між собою. Загальновідомо, що у тексті головним є не стільки тема, скільки ко-
мунікативне завдання, тобто мета автора, або, іншими словами, прагматичний аспект. 
Саме тому інверсія як стилістична фігура допомагає письменнику втілити свій автор-
ський задум.
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Труднощі перекладу англійських власних назв українською мовою постали 
ще з перших років незалежності. власні назви – це індивідуальні назви, що виділяють 
предмет з однотипного ряду. до власних назв належать імена, прізвища, псевдоніми 
людей, клички тварин, імена персонажів казок, байок, легенд, міфів, назви релігійних 
понять, церковних книг, установ, організацій, історичних подій, свят, механізмів 
літаків, кораблів, назви газет, журналів, художніх і музичних творів, вулиць, площ, 
бульварів, парків, державних посад, географічні та астрономічні назви тощо. 
дослідженню власних назв присвячено праці вітчизняних і зарубіжних науковців, 
серед яких І. в. корунець, в. н. комісаров, л. С. бархударов, в. І. карабан, а. б. Федо-
ров, Т. р. левицька та багато інших. 

Мета статті  – проаналізувати особливості перекладу англійських власних 
назв українською мовою.

Існує декілька варіантів перекладу власних назв з англійської мови: 
транскрипція, транслітерація, калькування і транспозиція. досить часто для 
англійських слів, що не мають відповідника в українській мові, використовують каль-
кування – відтворення комбінаторного складу слова, а не звукового, тобто складові 
частини найменшої самостійної одиниці мови – слова – передаються відповідними 
елементами перекладацької мови. Загалом основна кількість власних імен 
передається транскрипцією (географічні назви, імена людей, прізвиська, топоніми, 
назви організацій, книг тощо). але транскрипція власних імен з англійської мови 
часто викликає певні проблеми у зв’язку з різними обставинами. Значні розход-
ження між англійською орфографією та вимовою – основна причина труднощів, що 
виникають при транскрибуванні. Інша не менш важлива проблема застосування 
транскрипції – відсутність в українській мові найменших звукових одиниць – фонем, 
які є в англійській мові. враховуючи всі вище згадані причини, транслітерація є ос-
новним способом перекладу власних назв з англійської мови на українську.

Щоб краще зрозуміти наведені способи перекладу власних назв, потрібно 
навести приклади на кожен з них. При транслітерації іноземні власні імена та 
географічні назви передаються буквами українського алфавіту без урахування осо-
бливостей вимови (Mozart  – Моцарт, Sacramento  – Сакраменто, alaska  – аляска). 
Транскрипція ж полягає у фонетичній передачі імені, тобто так, як воно звучить 
англійською мовою (phoenix – Фінікс, new Jersey – нью-джерсі). 
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два способи перекладу, зазначені вище, можна об'єднати під єдиною на-

звою  – транскодування. розрізняють чотири види транскодування: транскрибу-
вання або транскрипція; транслітерування; змішане транскодування (переважне 
застосування траскрибування із елементами транслітерування); адаптивне транско-
дування (коли форма слова в вихідній мові дещо адаптується до фонетичної та/або 
граматичної структури мови перекладу) [3, с. 21].

калькування, як перекладацький прийом, послужило основою значної ча-
стини різноманітних запозичень при міжкультурній комунікації у випадках, коли 
транслітерація була неприйнятна з естетичних міркувань. При цьому способі спочат-
ку дослівно перекладаються усі частини власного імені, а потім об’єднуються в одне 
ціле (The united States of america – Сполучені Штати америки). калькування можна 
застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не 
порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові. назви газет та 
журналів, як правило, транскрибуються (times – Таймс).

відволікаючись від конкретних видів перекладу, потрібно звернути увагу на 
так звану безеквівалентну лексику (слова і стійкі словосполучення однієї з мов, які 
не мають ні повних, ні часткових еквівалентів серед лексичних одиниць іншої мови). 
Сюди можна віднести власні назви, географічні найменування і назви різних культур-
но-побутових реалій [1, с. 125]. Так, перекладаючи українською мовою американські 
географічні назви Massachusetts, oklahoma, Virginia, канадські alberta, Manitoba 
чи англійські Middlesex, Surrey та ін., слід додавати штат Масачусець, оклахома, 
вірджинія (або віргінія), провінція альберта, Манітоба, графство Міддлсекс, Саррей 
та ін., оскільки українському читачеві в більшості випадків невідомо, що саме озна-
чають ці найменування. Тут доречний такий приклад: "where you girls from?" i asked 
her again ... "Seattle, washington ..." (J. Salinger “The Catcher in the rye”, p. 10) – Звідки ви 
приїхали? – З Сіетла, штат вашингтон.

Це стосується й перекладу з російської на англійську: «более доходной ста-
тьей, чем ветошничество, было воровство дров и теса в лесных складах по берегу 
оки или на Песках» (М. Горький “дитинство”, гл. Xiii). – but i found that the profits 
from junk dealing were less than from stealing boards from the lumberyards on the bank 
of the oka river or on the Sands [4, с. 182]. будь-якому українському читачеві добре 
відомо, що ока – це назва річки, проте ця інформація може бути повністю невідомою 
для англомовного читача, тому в тексті перекладу потрібно додавати слово «river».

додавання пояснюючих елементів може знадобитися і при передачі назв 
установ, фірм, друкованих органів тощо: «The strike movement in Spain is on the in-
crease, "newsweek" reports.»  – Як повідомляє журнал «ньюзвік», в Іспанії зростає 
страйкування.

аналогічні додавання забезпечують розуміння назв усіляких реалій, 
пов'язаних з особливостями побуту і життям іншомовного колективу: «... for des-
ert you got brown betty, which nobody ate ...»  – «... на десерт  – «руда бетті», пудинг 
з патокою, тільки його ніхто не їв.» додавання позбавляє українського читача від 
необхідності здогадуватись значення «рудої бетті», яку подають на десерт [2, с. 119].

не зважаючи на численні дослідження власних назв та низку праць, при-
свячених вивченню особливостей їх перекладу, зазначена проблема залишається 
актуальною, оскільки повних еквівалентів на орфографічному, а тим паче на 
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фонологічному рівні майже не існує. крім того, на сьогодні ще не встановлено абсо-
лютно точних правил перекладу англійських власних назв українською мовою і ця 
проблема потребує подальшого вивчення.
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