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Багатогранна наукова і перекладацька діяльність видатного українського 
філолога, професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (1915 -  1990) безумовно 
заслуговує на всебічне дослідження, якого дотепер не було. Наявні окремі 
розвідки на цю тему не дають повного уявлення про здобутки вченого та їхній 
вплив на розвиток конкретних галузей філології. З огляду на це дисертаційна 
робота Олександри Літвіняк видається цілком актуальною і своєчасною. Вона 
є першим дослідженням такого типу, у якому комплексно розглянуто питання 
контрастивних і перекладознавчих студій Ю.Жлуктенка та його 
перекладацький доробок, що безперечно сприятиме кращому осмисленню 
місця творчої спадщини вченого у золотому фонді вітчизняної філології.

Авторка поставила за мету дослідження -  описати і систематизувати 
погляди Ю. Жлуктенка на проблеми перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики та визначити його вплив на розвиток цих галузей. Цій меті 
підпорядковано низку дослідницьких завдань, виконання яких дозволяє 
розкрити тему дисертації. Серед них: аналіз передумов формування наукових 
поглядів ученого, систематизація його думок про переклад на тлі розгляду 
перекладознавчих концепцій XX ст., визначення внеску Ю. Жлуктенка у 
становлення української контрастивної лінгвістики як галузі суміжної до 
перекладознавства.

Для реалізації поставлених завдань Літвіняк О.В. опрацювала достатній 
теоретичний і практичний матеріал, який включає монографії і статті 
Ю.Жлуктенка з тематики перекладознавства, контрастивної і соціальної 
лінгвістики, методики викладання іноземних мов, його наукові і художні 
переклади з англійської і фризької мов, а також листи з приватних архівів.

Дисертантка послідовно проаналізувала праці Ю. Жлуктенка з проблем 
контрастивної лінгвістики, зіставної текстології, порівняльної граматики і 
лексикології, що дозволило зробити аргументований висновок про 
новаторство вченого, який заклав підвалини контрастивної лінгвістики як 
дисципліни дотичної до перекладознавства. Саме контрастивна лінгвістика 
озброює перекладача знаннями, які допомагають розв'язувати проблему



«рівневої асиметрії засобів позначення порівнюваних мов» (термін Юрія 
Жлуктенка) і на цій основі уникати перекладацьких помилок.

Значну увагу в дисертації приділено розгляду перекладознавчих поглядів 
Ю. Жлуктенка в контексті розвитку науки про переклад як у тодішньому 
СРСР, так і за кордоном. Авторка демонструє добру обізнаність з класичними 
працями про переклад, які належать перу Л.Бархударова, У.Еко, В.Комісарова, 
В.Коптілова, І.Лєвого, Ю.Найди, А.Поповіча, Я.Рецкера, А.Федорова,
О.Фінкеля, О.Швейцера та ін.

Головною проблемою, яка обговорювалася у перекладознавчих статтях 
Ю. Жлуктенка, була проблема визначення понять, що описують відношення 
цільового тексту до вихідного. Як відомо, на той час у цій царині 
спостерігалася термінологічна варіативність, яка помітна й зараз : вірність, 
відповідність, точність, рівноцінність, еквівалентність, адекватність -  у 
таких термінах описували відносини між оригіналом і перекладом. Тому 
зрозумілим було прагнення ученого розібратися у термінологічній парадигмі. 
Крім того, його цікавили жанрово-стилістичні проблеми перекладу (художня 
проза і поезія, наукова проза), критерії оцінки якості перекладу, питання 
професійної етики перекладача.

Аналізуючи праці Ю. Жлуктенка з проблем перекладу, Олександра 
Літвіняк намагається простежити еволюцію його поглядів на ті чи ті явища, не 
уникаючи при цьому висвітлення певних суперечностей, які цілком 
відповідали характеру епохи. Йдеться, зокрема, про ідею не розмежовувати 
категорії еквівалентності і адекватності, які насправді не є тотожніми, що 
виявляється у значеннєвій диференціації поняття еквівалентності 
(формальна, семантична, динамічна, прагматична, функційна). Лише останні 
три значення можуть співвідноситися з поняттям адекватності.

У дисертації грунтовно розглянуто розроблені Жлуктенком питання 
оцінки якості і загалом критики перекладу, врахування чинника читача у 
перекладацькому процесі і рецепції перекладного твору, ролі редактора у 
створенні перекладної літератури. Всі ці питання дисертантка проаналізувала 
з позицій сьогоднішнього стану перекладознавства. Це дало змогу дійти 
обгрунтованого висновку про те, що Юрій Жлуктенко випрацював власну 
систему поглядів на переклад, яка відбиває його бачення шляхів розв'язання 
низки перекладацьких проблем, а саме: пошук засобів досягнення 
відповідності цільового тексту оригіналові на семантичному (пор. 
еквівалентність) і комунікативно-прагматичному {пор. адекватність) рівнях, 
оцінка якості перекладу з урахуванням жанрової належності вихідного тексту



і рецепції його перекладної версії, реалістичне визнання неминучості втрат 
другорядних деталей у перекладі за збереження домінантних рис оригіналу.

Важливою є виділена у дисертації теза Ю. Жлуктенка про необхідність 
провести на стадії до власне перекладу глибокий філологічний аналіз 
вихідного тексту, особливо художнього, дослідити усі його інтратекстуальні 
та інтертекстуальні зв'язки, тобто те, що називають сучасним терміном 
полісистема.

В окремому розділі розглянуто перекладацький доробок Ю. Жлуктенка у 
галузі художньої і наукової літератури. Авторка приділила увагу таким 
питанням, як збереження оригінальної образності та передавання 
соціокультурної інформації у художніх перекладах, передовсім з фризької 
мови (роман Р. ван дер Вельде «Верша»), а також з англійської -  балад про 
Робіна Гуда, відтворених Юрієм Жлуктенком у співавторстві з братом 
Василем. У другому випадку професор виступав як автор літературних 
підрядників і редактор перекладів, вміщених у додатку Б до дисертації. 
Наведені матеріали свідчать про настанову Жлуктенка на відтворення 
художнього твору у єдності його змісту й форми, що однак не виключає 
певних жертв у плані точності перекладу.

Безумовною заслугою Ю. Жлуктенка є зроблений ним професійний 
переклад фундаментальної праці У. Вайнрайха «Languages in Contact» 
(«Мовні контакти»), опублікований 1979 року із власним коментарем 
перекладача і доданою до нього бібліографією з цієї тематики. Попри те, що 
довжина оригінальної книги коротша за її російськомовний переклад (за 
рахунок вступної статті і додатків), обидва тексти, за оцінкою О. Літвіняк, 
перебувають в еквівалентних відношеннях. Спостерігаються певні 
розбіжності у стилі викладу матеріалу, пов'язані з вибором тих чи тих 
граматичних структур. Очевидно, як данину тогочасній російській традиції 
слід сприймати виявлене дисертанткою часте вживання у перекладі замість 
англійських пасивних структур активних конструкцій із займенником «ми» 
(ознака деперсоналізації тексту). Можна припустити, що такі стилістичні 
трансформації відбивають радше вплив полісистеми, яка зумовила також 
пропуски у тексті і бібліографії, пов'язані із заборонами цензури. Втім не можу 
не погодитися з авторкою у тому, що незважаючи на окремі відхилення 
від оригіналу, викликані як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами, 
переклад книги У. Вайнрайха «Мовні контакти» збагатив

вітчизняну філологію, передусім соціолінгвістику, новими поняттями і 
термінами, перествореними і уведеними в науковий обіг ученим- 
перекладачем.



Підводячи підсумки розгляду дисертації О. Літвіняк, зазначу, що вона є 
грунтовним дослідженням наукового і творчого доробку професора Юрія 
Жлуктенка, а відтак -  робить істотний внесок в історію українського 
перекладознавства і контрастивної лінгвістики, зокрема в ту її частину, яка 
називається персонологією.

Рецензована робота не викликає якихось принципових зауважень. Проте 
деякі критичні зауваги та побажання все ж варто висловити:

1. Твердження 4 (с.9), винесене на захист, потребує конкретизації. 
Доволі імпліцитною, а відтак семантично непрозорою є теза авторки про 
«постійність деяких постулатів системи перекладознавчих поглядів Ю. 
Жлуктенка і відносну «новизну» інших» (?).

2. Говорячи про проблему часової дистанції оригіналу і так званий 
міжчасовий переклад (intertemporal translation), О. Літвіняк зазначає, що Ю. 
Жлуктенко був противником його осучаснення у нових перекладних 
інтерпретаціях (с. 112). При цьому вона посилається на думки К. Чуковського,
І. Кашкіна та ін., але чомусь не згадує відоме «правило Рильського», який 
наголошував на уникненні як надмірної архаїзації, так і надмірної модернізації 
перекладу віддаленого у часі твору (див. мою книгу «Про мову і переклад», с. 
205).

3. Дисертантка не завжди критично оцінює спірні думки цитованих 
авторів, зокрема польської дослідниці 3. Козловської, яка стверджує, що в 
«перекладах наукових текстів допускається відсутність еквівалентності, 
«непереклад» певних частин чи елементів, або впровадження інших змін. 
Нерідко наукові тексти потребують також перекладацьких коментарів» (с. 
170). Якщо з другою частиною цього твердження можна погодитися , то з 
першою (про відсутність еквівалентності) ніяк, бо вона дезорієнтує 
перекладача. Жоден переклад на рівні тексту не є абсолютним еквівалентом 
оригіналу, а досягнення не лише семантичної, а й функційної еквівалентності, 
тобто адекватності перекладу, передбачає певні зміни у ньому.

4. Викликає заперечення думка дисертантки, яка пише на с. 197 
стосовно перекладу книги У. Вайнрайха, що внесені до нього «доповнення 
значною мірою підвищили міру видимості перекладача, а подекуди навіть 
знизили рівень довіри до автора». На мій погляд, говорити про зниження рівня 
довіри до автора оригіналу тут недоречно.

5. Бібліографія дисертації (397 позицій наукової, довідкової і 
художньої літератури) загалом справляє позитивне враження і є достатньою 
для одержання достовірних результатів. Проте її варто доповнити моєю 
статтею про наукову спадщину Ю. Жлуктенка, опублікованою у збірці



«Мовні і концептуальні картини світу» (вип.55, 2015), і посиланням на

перекладеного Ю. Жлуктенком. Цей переклад заслуговує на окремий розгляд 
у майбутньому.

Текст рецензованої дисертації добре структуровано і належним чином 
оформлено. Однак подекуди в ньому все ж трапляються друкарські помилки і 
редакційно-стилістичні недогляди (сс. 45, 91, 111, 143, 187, 198, 216, 233). На 
с. 144 римський філософ, оратор і письменник Марк Тулій Ціцерон згадується 
як давньогрецький оратор і письменник.

Висловлені зауваження не применшують теоретичного і практичного 
значення дисертації Олександри Літвіняк, яка є самостійним завершеним 
дослідженням актуальної наукової теми і відповідає всім вимогам п.11 і п.13 
«Порядку присудження наукових ступенів». Вона пройшла належну 
апробацію: 17 наукових публікацій, у тому числі 2 у зарубіжних виданнях, а 
також автореферат дисертації повністю відбивають її зміст.

Уважаю, що Літвіняк Олександра Володимирівна як авторка поданого 
дисертаційного дослідження цілком заслуговує на присудження їй наукового 
ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 -  
перекладознавство.
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію

«Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в розвиток 

перекладознавства і контрастивної лінгвістики в Україні», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.16 -  перекладознавство

Чверть століття, що минула зі смерті професора Юрія Олексійовича 

Жлуктенка, стала значним періодом осмислення його наукової і творчої 

спадщини, визначення реальної ролі науковця в становленні вітчизняних шкіл 

дослідників і навіть цілих лінгвістичних галузей, таких як контрастивна 

лінгвістика чи соціолінгвістика. І тим не менш навіть цього часу забракло для 

належної, всебічної, багатогранної оцінки його постаті та доробку. Як влучно у 

2014 р. зауважувала професор Р. П. Зорівчак, у науковому дискурсі відсутні не 

тільки видання, що містили би спогади про професора Ю. О. Жлуктенка чи 

його епістолярій, але навіть коментований біобібліографічний довідник. А 

значить, ми можемо говорити про своєчасність, актуальність та національну 

значущість дослідження О. В. Літвіняк, яке закриває ще одну прогалину в 

наших знаннях про цю людину -  систему поглядів Ю. О. Жлуктенка на 

перекладознавство, переклад, контрастивну лінгвістику і, частково, інші галузі 

мовознавства.

Як тут не пригадати нарікань видатного перекладача, редактора, історика 

українського перекладу та ерудита М. Н. Москаленка, котрий незадовго до 

своєї передчасної смерті нарікав на те, що ми досі не маємо ані академічної 

історії українського перекладу, ані академічної історії українського 

перекладознавства. ДисертаціяО. В. Літвіняк -  одна з тих численних потрібних 

українській гуманітаристиці цеглинок, що могли би лягти в основу такої 

титанічної, проте вкрай необхідної роботи. Її вже можна розцінювати як той 

самий біобібліографічний додаток відповідної тематики до наявного 

«покажчика праць» професора, укладеного Н. Ю. Жлуктенко у 1995 р.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка . „



Безпосереднім матеріалом дослідження стали 37 праць мовознавця і 

5 перекладів, неопублікований епістолярій, рукописи й чернетки інших робіт з 

особистих архівів членів сім’ї та колег. Крім того, дослідницею було залучено 

значний корпус як сучасних Ю. О. Жлуктенкові робіт із названих вище 

мовознавчих дисциплін, так і недавні монографії, енциклопедії та довідники 

відповідної галузі. Це, без жодних сумнівів, надає дисертації об’ємність, 

глибину, сприяє коректному історизму міжмовних явищ, що перебувають у 

фокусі дослідниці, та дозволяє встановити широкі горизонтальні та вертикальні 

зв’язки між різноманітними теоріями, концепціями та поглядами цілої низки 

провідних перекладознавців.

Методичні засади, на яких ґрунтується робота О. В. Літвіняк, 

характеризуються цілком очікуваною антропоцентричністю, оскільки в осерді її 

розвідки перебуває постать науковця. Свій підхід вона формує з огляду на 

усталену традицію історіографії вітчизняної науки та збагачує здобутками 

схожих за тематикою дисертацій останніх 5 -  10 років. Ґрунтовний перелік 

конкретних методів, застосованих у дослідженні забезпечує систематизацію 

результатів вивчення поглядів Ю. О. Жлуктенка.

Робота О. В. Літвіняк структурно складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків до кожного з них і загальних підсумків, переліку використаних 

джерел на майже 400 позицій і численних додатків, що зокрема містять 

фотокопії рукописних та машинописних матеріалів з архівів мовознавця. Все це 

забезпечує належну організацію подачі матеріалу, а винесення численних 

ілюстративних прикладів у додатки розвантажує основний текст, що є 

беззаперечним плюсом дослідниці.

У першому розділі роботи розглядаються науковий та біографічний 

контексти дослідної спадщини Ю. О. Жлуктенка, детально розібрано 

методологічний базис дослідження що стосується праць науковця в сферах 

контрастивної лінгвістики та перекладознавства. Також наводиться контекст 

історичної епохи, на фоні якої професор здійснював свою науково-дослідну та 

перекладацьку діяльність.



Другий розділ представляє Ю. О. Жлуктенка як фундатора української 

контрастивної лінгвістики, вводяться обставини, в яких у його термінологічний 

апарат потрапляють такі важливі перекладознавчі поняття як «еквівалентність» 

та пояснюються передумови його застосування поруч із «адекватністю» в 

роботах Ю. О. Жлуктенка, вибудовується, власне, еволюція цієї номенклатури 

у площині зіставних лінгвістичних студій, що неминуче залучають аспекти 

перекладацької науки та збагачують останню набутками загального та 

порівняльного мовознавства.

У зв’язку з цим, між цим та наступним розділом виникає ціла мережа 

причинно-наслідкових зв’язків, що зумовлюють двосторонні відносини між 

контрастивною лінгвістикою та перекладознавством у досить-таки складній 

архітектоніці розмаїтої наукової і творчої спадщини професора 

Ю. О. Жлуктенка. Особлива увага дослідниці відводиться питанням зіставної 

лексикології та текстології, інноваційним підходам мовознавця до 

використання паралельних текстів першотвору й друготвору (суто 

перекладознавча, на нашу думку, метода) задля потреб контрастивного аналізу 

текстів і контрастивної лінгвістики в цілому.

Дослідницею актуалізуються прийоми перекладознавчого аналізу текстів, 

що їх застосовував у своїй науковій і творчій роботі Ю. О. Жлуктенко, у світлі 

категорій «точності», «еквівалентності» й «адекватності». Це дозволяє їй 

говорити про створення авторської моделі перекладознавчого аналізу тексту 

професором Ю. О. Жлуктенком і, що найважливіше, перевірити її застосування 

на практиці.

Як і у випадку із надзвичайно складним, неоднозначним та напрочуд 

цікавим явищем автоперекладу в перекладознавстві, що дозволяє зазирнути в 

«чорну скриньку» перекладача, оцінити реалізацію перекладацьких 

універсалій,виділити об’єктивне та суб’єктивне в перекладі, одночасне 

вивчення наукової та творчої спадщини Ю. О. Жлуктенка -  це унікальна 

можливість дослідити «чорну скриньку» перекладознавця та редактора, 

перевірити постулати теоретичних робіт професора на його ж власних



перекладах і його ж власній редакторській роботі. Саме про це йдеться в 

четвертому розділі дисертації О. В. Літвіняк.

Частина дисертації «Перекладацька діяльність Юрія Жлуктенка» пропонує 

розгляд його художніх перекладів із фризької та англійської літератур (роман 

Рінкаван дер Вельда «Верша» і народні балади про Робіна Гуда відповідно), а 

також його наукового перекладу монографії відомого 

соціолінгвістаУріеляВайнрайха «Язьїковьіеконтактьі» російською мовою. 

Всебічність перекладознавчого та редакторського аналізу здійсненого 

дослідницею в цьому розділі забезпечується всебічним перед- та 

післяперекладацьким аналізом не тільки власне означених текстів, а й 

вивченням історії, обставин, особливостей їх появи включно з 

екстралінгвальними чинниками. Відповідні підрозділи є взірцевими з погляду 

методики й методології дослідника, схематично окреслюють контур творчої 

лабораторії перекладача, цінної тим, що перекладачем є не тільки фаховий 

лінгвіст, а й уважний читач текстів та контекстів. Показовим в цьому 

відношенні є підрозділ 4.3, де докладно описуються методи роботи перекладача 

з науковим текстом, починаючи від ґрунтовної лексикографічної складової, 

створення приміток та адаптації авторських і закінчуючи такими неочевидними 

для сучасної української практики видання нехудожніх перекладних текстів 

прийомами як робота із осмислення та збагачення списку літератури 

перекладного наукового видання корпусом вітчизняних досліджень із 

відповідної тематики.

Окреме слово варто сказати і про те, що дисертація є способом 

радикального посилення уваги до проблеми вивчення малих мов Західної 

Європи: фризької, фламандської -  в Україні та нагальної потреби посилювати 

відповідну складову підготовки спеціалістів-мовників у вітчизняних вишах. 

Наскільки нам відомо, дослідження О. В. Літвіняк є чи не єдиним науковим 

дослідженням перекладу із фризької мови українською. Що, безперечно, є 

помітним здобутком дослідниці.



У своїй роботі дослідниця, на нашу думку, успішно проникає в науковий 

світогляд Ю. О. Жлуктенка, заповнює прогалини у вітчизняних історіях науки, 

мовознавства й перекладознавства зокрема, а також відкриває проблему 

невивченості таких рідкісних (а тому й унікальних) перекладів із малих мов 

Західної Європи. Особистість Ю. О. Жлуктенка вперше стає об’єктом 

комплексного дослідження на фоні епохи, з історичними екскурсами та 

фрагментами порівняння картини світу мовознавця із сучасними поглядами на 

ту чи іншу перекладознавчу або лінгвістичну проблему. В роботі вперше 

сформулювані «програма наукової діяльності» Ю. О. Жлуктенка, модель 

перекладознавчого аналізу, парадигма редакторської роботи, що раніше не буде 

відомі широкому науковому загалу в концентрованому узагальненому вигляді. 

Дослідження О. В. Літвіняк важливе для подальшого розвитку української 

перекладознавчої науки, історії контрастивної лінгвістики та соціолінгвістики.

Підсумовуючи сказане вище, слід зазначити, що незважаючи на 

структурну та змістову завершеність кандидатської дисертаціЮлександри 

Володимирівними вважаємо за доцільне поставити певні запитання, висловити 

деякі зауваження та побажання:

1. Враховуючи межовий характер творчої наукової спадщини 

Ю. О. Жлуктенка, не до кінця зрозуміла причина, з якої внесок дослідника в 

контрастивну лінгвістику розглядається перед його роботами 

перекладознавчого характеру і, власне, перекладами. Якщо це випливає із 

хронології та причинно-наслідкових зв’язків, то чи не доцільніше це також 

було би відобразити і в назві дисертаційної роботи: наприклад, «Внесок 

професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в розвиток контрастивної 

лінгвістики та перекладознавства в Україні»?

2. Репрезентація дисертанткою ідей Ю. О. Жлуктенка має яскраво 

виражений синхронічний аспект попри періодичні екскурси в історію розвитку 

того чи іншого поняття, концепції чи теорії. На нашу думку, робота тільки 

виграла би, якби дослідниця кожен окремий структурний компонент дисертації, 

присвячений тому чи іншому напрямку досліджень Ю. О. Жлуктенка,



завершувала стислим оглядом сучасного стану проблеми в українському та 

міжнародному вимірах. Це сприяло би кращому, так би мовити, 

стереоскопічному, баченню наукових здобутків видатного українського 

мовознавця в проекції на сьогодення. Так, на прикладі підрозділу, присвяченого 

оцінці якості перекладу в роботах Ю. О. Жлуктенка (3.4) можна стверджувати, 

що попри наявність фрагментарного огляду стану проблеми в сучасному 

перекладознавстві відсутня його кореляція із власне поглядами мовознавця. А 

значить, читачеві дисертації подальший інтелектуальний крок авторка 

пропонує здійснити самотужки і проводити паралелі між цитатами 

Ю. О. Жлуктенката фрагментами новітніх перекладознавчих досліджень 

самостійно.

3. На окрему увагу заслуговує дискусійна природа методики, яку авторка 

дисертаційної роботи обрала для дослідження перекладу Ю. О. Жлуктенка із 

фризької мови. Використання англійського перекладу роману 

Рінкаван дер Вельде «De fuke» / «Верша» як tertium сотрагаіїогшдля розгляду 

фризько-українського художнього перекладу має оманливий верифікаційний 

потенціал, оскільки всі гіпотетичні неточності, суб’єктивні рішення, 

стилістичні варіації та навіть помилки англійського перекладача спотворюють 

сприйняття результатів такого порівняння українською дослідницею. Наведемо 

в приклад лиш одне сумнівне твердження про «звуження оригінального 

значення» (с. 149) заголовка роману. Так, насправді, заявленої дисертанткою 

конкретизації в українському перекладі не відбувається, оскільки згідно з 

даними побіжного вивчення західнофризьких лексикографічних ресурсів, узусу 

вживання слова в пошукових мережах та онлайн-спілкуванні з носіями 

фризької мови, ми можемо стверджувати, що переклад Ю. О. Жлуктенка якраз 

еквівалентний, натомість англійська інтерпретація Г. Барона становить 

хрестоматійний приклад генералізації: fishtrap—Ихар.Отже, акценти могли 

зміститися подібним чином і в інших епізодах перекладознавчого аналізу. 

Звісно, ми усвідомлюємо брак германістів відповідного профілю в Україні, які 

могли би надати відповідні консультації авторці дослідження, проте не можемо



не відзначити, що варто було би спробувати залучити до аналізу носіїв 

фризької мови або, скажімо, спеціалістів НДЦ «FryskeAkademy» (м. Леуварден, 

Нідерланди).

4. Не можемо ми не відзначити і деякої непослідовності О. В. Літвіняк у 

питаннях відтворення власних назв, прізвищ іноземних та російських 

дослідників. Так, наприклад, ім’я А. В. Федоровазустрічається як у 

некоректному варіанті «Фьодоров» (с. 48, 79, 83), так і правильному 

«Федоров», ім’я#. Н. Комиссарова пишеться як з однією буквою С (напр., с. 10, 

87 тощо), так і з двома (останній варіант правильний). Авторка абсолютно 

безпідставно пише з літери Ґ прізвище романіста Володимира Григоровича 

Гака (с. 56, 71) та очужуєпрізвище Олександра Івановича Смирницького, 

подаючи його як «Смірніцкій», що напряму суперечить § 104, п. 5 чинного 

Правопису української мови. Не можна скласти однозначної думки і про 

застосування дослідницею букв Г/Ґ у германських прізвищах іншомовних 

авторів (напр., вона послідовно пише «Ґентцлер», але «Г(ідеон). Турі»). 

Неправильно відтворено засобами української мови ім’я чеського 

перекладознавцяЛгіЬеуу як «І. Лєвий» (мало би бути «ї. Левий»), прізвище 

австралійського дослідника Ентоні Піма (Рут)як «Пим», й обрано чи не 

найбільш суперечливий з усіх можливих варіантів відтворення імені засновника 

трансформаційної граматики -  «Чомський» (мало би бути або «НоамЧомскі», 

або «Ноам Хомський» -  послідовне очуження або ж освоєння ашкеназького 

прізвища родом із Волині).

5. Що стосується довідкового апарату дисертаційної роботи, то ми 

відзначаємо певну плутанину в порядку та номенклатурі додатків (відсутність 

Додатка Г й фактичний, певно, із технічних причин, брак сторінок між 259-ою 

та 260-ою сторінками примірника дисертації, з яким ми працювали), а також 

некоректну атрибуцію думок О. М. Фінкеля (с. 87) про адекватність перекладу. 

Посилаючись на його працю «О некоторьіх вопросах теории перевода» (1939), 

авторка фактично цитує не власне О. М. Фінкеля, а статтю з «Литературной 

знциклопедии» (1929 -  1939), написану проф. О. О. Смирновим.



6. Незначна другорядна категорія зауважень напряму предмету 

дослідження авторки не стосується, проте вносить певний дисонанс у 

сприйняття тексту. Так, перелічуючи країни походження різних теорій та 

моделей перекладу в 60-80-х pp. XX ст., згадується «Чехія», хоча коректно 

говорити про Чехословаччину (Чехо-Словаччину). На с. 133 JI. І. Брежнєв 

названий «відомою історичною постаттю», хоча мова йде в проекції про час 

написання відповідної статті Ю. О. Жлуктенком, і на той момент він був 

генсеком ЦК КПРС та автором «Малої Землі». На с. 149 О. В. Літвіняк згадує 

«фашистську окупацію» Бельгії попри те, що мало би бути «нацистська 

окупація». А на с. 153 містом мешкання В. О. Жлуктенка названо Чистякове із 

приміткою «нині -  Торез Донецької області», хоча 22.05.2016 р. окупованому 

місту було повернуто його історичну назву і ця примітка втратила свій сенс. 

«Торезом» воно залишається тільки для адміністрації терористичної організації 

«ДНР».

7. Крім того, в тексті роботи нами були виявленінезначні стилістичні, деякі 

друкарські помилки та огріхи (див. с. 9, 14, 16, 46, 94, 127, 137, 169 тощо).

Висловлені зауваження однак не применшують у цілому позитивної оцінки 

роботи. Дисертація Олександри Володимирівни Літвінякможе бути 

кваліфікована як завершене дослідження у сфері історії перекладознавства. 

Отримані результати доповнюють наші знання та уявлення про становлення 

парадигми перекладознавчої науки в Україні, співвідносять її із синхронним 

світовим досвідом та є фундаментом для її подальшого планування і розвитку, 

вже з усебічним врахуванням здобутків професора Юрія Олексійовича 

Жлуктенка в перекладознавстві та контрастивній лінгвістиці.

Зміст дослідження, поданий у дисертації, свідчить про те, що авторка має 

власне розуміння наукової проблеми, опанувала методику проведення 

наукового дослідження на відповідному рівні, вміє робити логічні узагальнення 

та висновки.



Автореферат повністю відповідає структурі, викладу та висновкам 

дисертації. Її основні положення висвітлено в 17 публікаціях. Апробація роботи 

є достатньою.

Враховуючи вищезазначене вважаємо, що дисертація Олександри 

Володимирівни Літвіняк «Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в 

розвиток перекладознавства і контрастивної лінгвістики в Україні» є 

актуальним, незалежним дослідженням, яке відповідає всім необхідним 

вимогам, а його авторка Літвіняк О. В. заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 -  

перекладознавство.

Офіційний опонент -  
кандидат філологічних наук, 
старший викладач кафедри
перекладу, прикладної та загальної лінгвістики [  J
Кіровоградського державного / у  /
педагогічного університету /  /
імені Володимира Винниченка [ґл л/1  Б. В. Стасюк
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