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Сучасна тендерна проблематика має міждисциплінарний характер,

розвиваючись на межі таких наук, як біологія, антропологія, філософія,

соціологія, політологія, філологія тощо. Відома американська науковиця

Гейл Рубін дає загальноприйняте визначення тендеру як «комплексу

конвенцій, що спричиняють регулятивний вплив на біологічну стать як

предмет суспільної діяльності» і обґрунтовує необхідність його

виокремлення потребою у розмежуванні соціокультурних {gender) та суто

біологічних (sex) характеристик чоловіка й жінки як членів певної

етнокультурної спільноти. За такого підходу, закономірним етапом

дослідження тендеру стає його філологічне усвідомлення як

мовного / мовленнєвого та літературного чинника, адже тендерне

самовизначення індивіда відбувається за допомогою мови як основного

каналу одержання соціокультурної інформації.

Дещо пізніше тендерна проблематика починає проникати у

перекладознавчі дослідження; цей рух JI. С. Дячук цілком справедливо

пов’язує з «культурним поворотом» у науці про переклад, який ще у 1980х

роках проголосили С. Басснетт та А. Лефевр. У науково-методичному сенсі

актуалізація у перекладознавстві культурологічної проблематики призвела до

формування відносно нового погляду на переклад як (між)культурну

практику, що здійснюється у широкому соціокультурному контексті на тлі

чинників ідеології, маніпуляції, влади.

У тематичному сенсі, формування культурологічної онтології перекладу

призвело до драматичного розширення кола досліджуваних питань, серед

яких виділяються такі, як акультурація/декультурація перекладів, статус
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перекладача, його професійної діяльності та її наслідків, колоніальні та 

постколоніальні відносини у мові, літературі та перекладі, переклад з/на 

домінантні та міноритарні мови, перекладацькі норми, переклад як 

маніпуляція, переклад і полісистема тощо.

Саме у контексті культурного повороту починає формуватися тендерне 

перекладознавство, яке ставить перед собою низку завдань, що сукупно 

описуються дисертанткою як «теоретичне обґрунтування та практична 

аргументація необхідності врахування в перекладі тендерної складової» 

(с. 31). Таким чином, актуальність рецензованої дисертації зумовлюється 

водночас її відповідністю загальним тенденціям розвитку світового 

перекладознавства та майже повною відсутністю масштабних розробок з 

тендерної проблематики у вітчизняній науці про переклад.

Метою дисертаційної роботи зазначено прагнення комплексно 

схарактеризувати стан і особливості українського перекладу сучасної жіночої 

французької прози на основі положень тендерного перекладознавства. 

Оскільки сама авторка не експлікує, у чому полягає сенс комплексного 

аналізу, можемо припустити зі змісту роботи, що йдеться про охоплення 

максимально широкого кола тих мовних, структурних, стилістичних тощо 

явищ, які сукупно утворюють тендерні маркери жіночої художньої 

літератури та її перекладу. Відповідно до поставленої мети у роботі було 

сформульовано низку конкретних завдань, що в цілому корелюють з 

окремими розділами / підрозділами роботи, в яких вони і знаходять своє 

висвітлення.

Об’єктом дослідження виступає сучасна французька жіноча проза та її 

відтворення в українських перекладах, а предметом безпосереднього аналізу

-  шляхи та прийоми відтворення тендерних домінант французької жіночої 

прози в українських перекладах. Треба зазначити, що об’єкт дослідження 

прописаний у відповідності до назви роботи, хоча і занадто широко для 

кандидатської дисертації, (як на мій смак!). У відповідності до змісту роботи 

її можна було би, наприклад, назвати «Особливості відтворення тендерних
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маркерів французької жіночої прози в українських перекладах». Тоді 

об’єктом би, відповідно, виступили тендерні маркери, а предметом -  

особливості (способи, стратегії) їхнього перекладу. Також певні сумніви 

викликає перекладознавчий термін «шлях», очевидно тут маються на увазі 

стратегії, яким у роботі справді приділяється багато уваги.

Матеріал дослідження є достатньо розлогим і репрезентативним. До 

нього увійшли оригінали та переклади художніх творів низки відомих 

французьких письменниць, зокрема, Ж. Санд, Ф. Саган, С. де Бовуар, 

П. Констан, Н. Саррот, С. Жермен, А. Гавальди тощо. Загальний обсяг 

опрацьованих творів складає 14889 сторінок. Залишаючи осторонь 

міркування стосовно розуміння авторкою часових рамок сучасної літератури 

(роки життя Ж. Санд 1804 -  1876), хотілося б ще раз звернути увагу на 

занадто загальний підхід до визначення і цього компоненту Вступу. З одного 

боку, матеріал відповідає назві роботи і її меті, але, з іншого боку, методично 

виважений підхід вимагає переліку проаналізованих у роботі тендерних 

домінант (або маркерів).

Відповідно до поставленої мети та завдань у роботі було задіяно низку 

методів як загального, так і конкретнонаукового характеру. Застосування 

лінгвістичних, соціокультурних, лінгвокультурологічних та 

літературознавчих методів зумовлено міждисциплінарним характером 

дослідження та його тендерною проблематикою, тоді як порівняльний метод 

традиційно виступає основою власне перекладознавчого аналізу. У контексті 

висвітлення методів дослідження мені хотілося б поставити запитання 

стосовно процедури застосування «методу оцінювання адекватності і якості 

перекладу» (с. 9), адже проблема якості у перекладознавстві належить до тих 

«вічних», над розв’язанням яких безуспішно б’ється вже не одно покоління 

науковців.

Робота є не тільки актуальною, а й новою та самостійною. її новизна 

визначається тим, що у ній вперше проаналізовано з позицій перекладу такий 

важливий культурний та літературний феномен, як сучасна французька



жіноча література. Авторка розглянула історію перекладів текстів «жіночого 

письма» з французької мови українською (діахронічний аспект), а також 

докладно висвітлила, які тендерні маркери і як само відтворюються в 

українських перекладах (синхронічний аспект). Так само маємо усі підстави 

вважати дисертацію пані Дячук теоретично значущою та практично 

цінною, адже її основні положення та висновки є внеском до теорії, історії та 

практики перекладу, а запропонована дослідницька модель може слугувати 

зразком для проведення інших досліджень.

За своєю структурою та змістом дисертація відповідає усім вимогам до 

досліджень такого рівня та статусу. Вона складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаної наукової літератури (390 джерел, з яких 147 або 38% -  

іноземними мовами), списку довідкової літератури (24 джерела) та списку 

джерел ілюстративного матеріалу (79 джерел) і чотирьох додатків. Серед 

залучених першоджерел є як роботи шанованих вітчизняних та зарубіжних 

теоретиків, так і публікації вчених-початківців, які подекуди пропонують 

свіжий погляд щодо окресленої проблематики. Загальний обсяг роботи -  

288 сторінок, обсяг основного тексту -  198 сторінок.

Перший розділ дисертації присвячено висвітленню таких важливих 

питань, як феномен жіночої прози та тендерна проблематика у закордонному 

та вітчизняному перекладознавстві. Також розглянуто культурний поворот у 

перекладознавстві, адже теоретико-методологічна база дослідження 

сформована саме на основі культурологічного підходу. У другому розділі 

розглянуто історію формування напрямку жіночої прози у французькій 

літературі і паралельно -  історію її перекладу українською мовою. Авторка 

порівнює переклади різних часових проміжків і визначає панівні стратегії 

відтворення тендерної складової та чинники їхнього формування. Третій 

розділ вивчає тендерно обумовлені проблеми перекладу жіночих текстів 

сучасної французької прози на матеріалі таких експліцитних та імпліцитних 

маркерів, як терміни, іншомовні вкраплення, фамільярна та обсценна
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лексика, інтертекстуальність та іронія. Врешті-решт, у четвертому розділі 

дисертації знаходять своє висвітлення мовностилістичні особливості 

перекладу (ключові слова, кольореми, реалії, промовисті імена, архаїзми та 

історизми тощо). Хотілося б окремо відмітити обізнаність дисертантки 

стосовно широкого кола новітніх перекладознавчих теорій, особливо тих, що 

стосуються культурологічних, феміністичних та тендерних аспектів 

перекладу. Вона не тільки широко цитує роботи таких видатних теоретиків, 

як А. Лефевр, А. Берман, J1. фон Флотов, Г. Турі, Р. Арройо, У. Еко, а й 

докладно та критично їх аналізує, не цураючись наукової полеміки.

Складний характер та широке коло проблем, що їх розглянуто у роботі, 

зумовили дискусійний або навіть контроверсійний характер деяких її 

положень, про які хотілося б сказати докладніше:

1. Головне зауваження, яке виникло у мене після прочитання роботи, 

пов’язано з механізмами та критеріями відбору тих елементів першотвору, 

які авторка називає тендерними маркерами або тендерними домінантами. 

Незважаючи на те, що поняття маркеру не тотожно поняттю домінанти, 

дослідниця використовує їх недискримінаційно. Якщо маркер є індикатором, 

який просто вказує на наявність того або іншого явища, скажімо, у жіночій 

прозі, домінанта передбачає його кількісне, смислове, стильове або будь-яке 

інше переважання над іншими аналогічними явищами. Тому домінанти 

мають бути стратифіковані за диференційною ознакою та підкріплені 

(передусім) кількісними аргументами. Але оскільки рецензована дисертація 

все ж таки виконана у річищі перекладознавства, авторці не було потреби 

самостійно визначати маркери чи домінанти французької жіночої прози, а 

достатньо було послатися на тих мовознавців або літературознавців, хто вже 

зробив це до неї.

2. По-друге, у мене виникають сумніви стосовно того, наскільки ті або 

інші явища, проаналізовані у дисертації, можна вважати тендерними 

ознаками жіночої прози. Візьмемо, наприклад, терміни, або архаїзми, або 

реалії. Думаю, що пані Дячук зовсім не мала на увазі те, що їхня



присутність/значущість у творах жінок не означає відсутності/незначущості у 

творах чоловіків. Просто в жіночій прозі вони актуалізуються якимись 

особливим чином, що є важливим для перекладу і саме цю ідею варто було 

більш чітко виразити у роботі.

3. У роботі відсутній (під)розділ, в якому було б представлено методику 

дослідження, тож читачу пропонується самостійно дійти необхідних 

висновків стосовно етапів роботи та задіяних на кожному з них методів і 

процедур аналізу. Якщо я не помиляюсь, авторка намагалася аналізувати 

особливості перекладу тендерних маркерів/домінант (про методичні вади 

виокремлення та розподілу яких я вже писав), виходячи з переліку 

перекладацьких стратегій, запропонованих у таких представників 

культурологічного та тендерного перекладознавства, як А. Берман та JI. фон 

Флотов. Як наслідок, отримуємо доволі цілісну картину перекладу, але при 

цьому посилання на стратегії перекладу у положеннях, що виносяться на 

захист та в інших компонентах Вступу є фрагментарним.

4. Останнє невелике зауваження стосується використання терміну 

«ономатопея» на позначення слів, що імітують вимову героїв новел 

А. Гавальди (с. 121). Здається, що тут ми маємо справу не зі 

звуконаслідуваннями, а з графічними репрезентаціями особливостей вимови, 

більш відомими за терміном «графон», запропонованим В. А. Кухаренко.

Підсумовуючи, зазначу, що вказані зауваження не мають принципового 

характеру і аж ніяк не ставлять під сумнів валідність отриманих у перебігу 

дослідження перекладознавчих результатів. Певною мірою вони мають 

дискусійний чи навіть рекомендаційний характер, вказуючи на потенційні 

шляхи подальшого удосконалення наукового пошуку.

Обраний дисертанткою напрям може вважатися перспективним з точки 

зору проведення подальших досліджень, зокрема, таких, що стосуються 

виокремлення та аналізу особливостей відтворення у перекладі маркерів 

інших різновидів художньої літератури та перекладу тендерно маркованої 

літератури інших країн українською мовою.



В цілому ж дисертаційна робота JI. С. Дячук є серйозним та глибоким 

дослідженням, актуальність, новизна, теоретична та практична цінність якого 

не викликають жодних сумнівів. Робота є завершеною працею, в якій 

отримані науково обґрунтовані результати, що сукупно вирішують задачу 

висвітлення стратегій та способів перекладу тендерно маркованої художньої 

літератури з французької мови українською. Ознак плагіату не виявлено.

Усі головні положення роботи пройшли необхідну апробацію на 

різноманітних міжнародних та всеукраїнських конференціях та викладені в 

11 публікаціях, 10 з яких -  у фахових наукових виданнях, затверджених ДАК 

України, та 1 -  у закордонному періодичному виданні.

Таким чином, на підставі ознайомлення з текстом дисертації, 

авторефератом та публікаціями вважаємо, що дисертаційне дослідження 

«Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах» відповідає 

усім чинним вимогам Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і 

науки України, зокрема, «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567, а його авторка Дячук Людмила Сергіївна заслуговує на присудження 

їй наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16

-  перекладознавство.

Офіційний опонент -  
доктор філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри теорії та практики 
перекладу англійської мови 
Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна

н я д .  №  S'S •
ід ' 13 ' 20/7*0.

Відділ діловодства та архіву 
.■«'-.worn національного університет* 

і-чні Тараса Шевченка

О. В. Ребрій



ВІДГУК 

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертацію Дячук Людмили Сергіївни 

«Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за спеціальністю 

10.02.16 -  перекладознавство

Сучасна філологічна парадигма фокусується на гармонійному поєднанні 

провідних засад модернізму та постмодернізму. Тому в наш час спостерігається 

значне пожвавлення інтересу науковців-гуманітаріїв до всебічної інтерпретації 

позиції людини у буттєвому континуумі, що зумовлює переосмислення та 

реевалюацію концептуальних положень французької жіночої прози. Сучасне 

письменство, в цілому, -  складне та неоднозначне, а феномен жіночого 

авторства -  знакове явище, зумовлене багатьма факторами, зокрема 

специфікою літературного процесу різних історичних періодів. Без 

перебільшення можна сказати, що саме жіночі твори значною мірою 

визначають «обличчя» французької літератури, особливо на сучасному етапі її 

розвитку. Однак, в українському перекладознавстві творчий доробок 

французьких жінок-письменниць ще не був предметом спеціального 

дослідження як з погляду тендерних особливостей цих текстів, так і з погляду 

перекладацьких проблем загальнотеоретичного та прикладного характеру.

Дисертація Л. С. Дячук -  це актуальне багатоаспектне дослідження, яке 

виходить за рамки однієї галузі перекладознавства і поєднує в собі теорію та 

практику перекладу з його критикою. У пропонованій до захисту роботі, з 

одного боку, відбивається науковий інтерес авторки до таких важливих питань, 

як феномен жіночої прози загалом та перекладознавчі феміністичні студії, 

теоретичні засади перекладу жіночої прози, співвідношення тендерної 

індивідуальності авторки оригіналу та перекладача тощо, а з іншого -

знаходять свій подальший розвиток і удосконалюються конкретні принципи
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перекладознавчого аналізу. Наукова цінність цього дослідження полягає ще й 

тому, що зазначені перекладацькі проблеми вирішуються шляхом 

комплексного підходу, що є актуальним для сучасного стану розвитку науки 

про переклад, яка переймається з’ясуванням особливостей організації 

мовленнєво-розумової діяльності людини у найвищому її прояві -  міжмовній 

комунікації.

Дисертаційна робота Людмили Дячук є актуальною ще й з огляду на 

потребу вирішення проблеми адекватного відтворення в перекладі так званої 

тендерної маркованості першотвору, яка тісно пов’язана з тендерною 

ідентичністю авторки, а також через відсутність у вітчизняному 

перекладознавстві ґрунтовного аналізу наявних українських перекладів творів 

французької жіночої прози.

Тому цілком обґрунтованим є звернення до культурно-історичних 

передумов виникнення феномену «жіночого письма»; вивчення еволюційних 

етапів розвитку і становлення жіночого письменства у Франції; тематичної та 

жанрової типології сучасної жіночої прози та її мовностилістичних 

особливостей у перекладознавчому аспекті з метою вирішення кількох 

принципово важливих задач, зокрема поглибленого лінгвістичного аналізу 

французьких першотворів як головної передумови перекладу й оцінки якості 

наявних українських версій на предмет їхньої тендерної відповідності 

оригіналам. На думку дисертантки, саме ідентифікація найважливіших 

тендерних особливостей вихідного тексту є одним зі стрижневих завдань 

перекладача, оскільки допомагає визначити інтенції авторки, а відтак сприяє 

адекватному відтворенню оригіналу та забезпечує тотожність реакцій читачів 

перекладу.

Такий підхід визначає наукову новизну дослідження Людмили Дячук, яка 

полягає, насамперед, у синтезі об’єктів власне тендерного та перекладознавчого 

аналізу, що має принципове, а у випадку із сучасною французькою жіночою 

прозою -  вирішальне значення у процесі міжмовної, міжлітературної та 

міжкультурної комунікації. Так, авторці рукопису вперше вдалося провести



ґрунтовний аналіз тендерної проблематики в українському художньому перекладі 

та здійснити екскурс в історію франко-українських перекладацьких взаємин з 

виходом на періодизацію створення україномовних версій французьких жіночих 

творів; розглянути лінгвокультурну проблематику перекладу крізь призму 

особливостей експлікації та імплікації тендерно маркованих смислів у французьких 

оригіналах та українських перекладах прозових творів сучасних французьких 

письменниць й виявити вплив тендерної «чутливості» перекладача на процес 

породження друготвору та його адекватність з урахуванням тендерної ідентичності 

авторки оригіналу. Особливою заслугою дисертантки є її робота з архівними 

матеріалами, що дозволило ввести до наукового обігу окремі, досі невідомі 

переклади текстів жіночої прози, здійснені в Україні радянського періоду та в 

Галичині в 20-х роках XX ст.

Я згодна з висновками авторки рукопису, які випливають з першого розділу, 

що тендерний підхід до перекладу -  справді одне з новітніх, а відтак дискусійних 

питань перекладознавства, які ще й досі не отримали однозначного трактування. 

Незаперечним є і той факт, що тендерні перекладознавчі дослідження пов’язані з 

виникненням і поширенням нових підходів до теорії та практики перекладу 

(«культурного повороту», теорії полісистеми тощо). Однак, зважаючи на те, що 

тендерна проблематика в Україні почала вивчатися лише нещодавно, то дійсно 

існує потреба осмислення та адекватної інтерпретації тендерних складових 

оригіналу, детермінованих численними мовними та культурними чинниками, які у 

жодному разі неможна знімати з рахунку в процесі перекладу.

У другому розділі дисертантка аналізує культурно-історичні та суспільно- 

політичні умови перекладу французької жіночої літератури українською мовою, 

презентуючи насамперед жіночу прози Франції в історичній ретроспективі. У 

цьому розділі Людмила Дячук пропонує власну періодизацію українських 

перекладів творів французьких письменниць, виділивши два основні періоди-  

«радянський» та «пострадянський». Авторка рукопису цілком справедливо 

стверджує, що перші жіночі художні твори (С.-Г. Колетт та Ж. Санд), перекладені 

українською мовою в 20-30 pp. XX ст., мають особливе значення для досліджень з



історичного перекладознавства, оскільки дають можливість зіставити тогочасні 

перекладацькі підходи (підходи доби українізації) та українське перекладацтво 

подальших періодів (с. 61, 81). Цей матеріал цікавий також в аспекті представлення 

творчого доробку двох різних перекладацьких шкіл -  «львівської» та «харківської», 

які, на той час, функціонували в різних геополітичних і суспільно-культурних 

умовах.

Третій розділ роботи присвячено розгляду практичних проблем перекладу 

текстів французької сучасної жіночої прози з метою цілісного представлення їх 

спільних тендерних аспектів, які є визначальними для досягнення т. з. тендерної 

адекватності перекладу -  невід’ємної частини його загальної відповідності 

оригіналові. Людмила Дячук виокремлює, аналізує й зіставляє з українськими 

варіантами цілий ряд таких аспектів (як от експліцитні та імпліцитні тендерні 

маркери, феміністські та антифеміністські мотиви, спеціальні терміни тощо). При 

цьому вона справедливо зазначає, що деякі перекладацькі рішення не відповідають 

авторській концепції, відтак свідчать про певну українізацію (одомашнення) 

оригіналів (с. 140, 141, 142).

У четвертому розділі дисертантка фокусує свою увагу на мовно-стилістичних 

питаннях перекладу творів сучасних французьких жінок-письменниць. Тут 

досліджуються особливості відтворення українською мовою ключових слів, 

кольорем, назв творів, реалій, фразеологізмів, промовистих імен, специфіки морфо- 

синтаксичної організації жіночої прози, у яких дисертантка вбачає художньо 

виразний засіб втілення тендерних інтенцій її авторок. У процесі аналізу Людмила 

Дячук визначає рівень відповідності перекладацьких стратегій при відтворенні 

французьких оригіналів українською мовою.

Однак попри усю повноту, багатоаспектність та ґрунтовність проведеного 

дослідження, воно має ряд недоліків, суть яких може бути зведено до таких 

основних зауважень:

1)дещо суперечливе сприйняття викликає шосте положення, яке 

виноситься на захист. На моє глибоке переконання, такі текстові маркери, як 

інтертекстуальність, наявність наукових термінів, іншомовних вкраплень,



різного роду реалій тощо не є суто тендерними, а використання тропів та інших 

засобів виразності притаманне творам художньої літератури загалом. 

Погоджуюся при цьому, що зазначені елементи можуть свідчити про високий 

рівень ерудованості та емансипованості жінок-письменниць.

2) У дисертації JI. Дячук неодноразово зустрічається слово «випущення» 

(с. 69, 71, 121, 173, 188 та ін.), яке в контексті роботи набуває термінологічного 

характеру. Вважаю, що доцільним б було використання вже усталеного в 

науковому вжитку терміна «вилучення».

3) У підпункті 3.1. (с. 86-87) третього розділу роботи видається 

недоцільною надмірна увага, приділена дисертанткою англомовному перекладу 

Г. Паршлі есе «Друга стать» Сімони де Бовуар, адже це не має стосунку до 

українського перекладацтва.

4) Окремі фрагменти дисертаційної роботи не позбавлені деякої 

реферативності. Йдеться частково про розділ 1 (с. 26-30), де дисертантка доволі 

розлого подає точки зору різних науковців з приводу зазначених теоретичних 

питань, втім не завжди доповнює їх власним науковим баченням. Подекуди 

авторка рукопису обмежується простою констатацією фактів перекладу (с. 70, 

102-106, 182, 184), не аналізуючи їх та не пропонуючи жодних альтернативних 

варіантів.

5) Слід зауважити, що деякі перекладацькі рішення дисертантка тлумачить 

надто суб’єктивно. Підтримуючи загалом її слушні міркування, у ряді випадків 

я не поділяю окремих критичних зауважень. Так, з кількох прикладів, 

наведених у тексті дисертації та додатку Д № 1 і № 2 не зрозуміло, наскільки 

детальним був аналіз перекладу твору Жорж Санд «Гріх пана Антуана», 

зробленого Ф. Яциною, аби можна було заперечувати справедливість думки 

С. Родзевича щодо цілковитої задовільності (як з погляду точності, так і 

літературної якості) зазначеної української версії роману (с. 66-68). У випадку 

аналізу перекладу есе «Друга Стать» С. де Бовуар впадає у вічі певна 

суперечність, тому з наступним твердженням авторки рукопису не погоджуюся, 

цитую: «Як видно, українські перекладачі вдалися і до о б ’єднання двох речень



оригіналу, і до членування. На нашу думку, такі трансформації хоч і не 

відповідають оригіналу твору, але і не надто порушують його ритм» (с. 85). 

Як відомо, синтаксичні трансформації (зазвичай об’єктивно вмотивовані), 

зокрема прийом реструктуризації, все ж перелицьовують пунктуаційний 

«малюнок» та призводять до деяких зсувів паузації оригіналу, що неминуче 

веде до зміни ритму. Аналізуючи інший приклад (з роману «Коханець» 

М. Дюрас), дисертантка пише: «В українському перекладі анафору відтворено, 

але перекладач опустив підмет (je), чим знизив стилістичну виразність 

тексту» (с. 170). Такі висновки видаються дещо поверхневими. Адже, на моє 

глибоке переконання, основні критерії адекватності -  денотативний, 

прагматичний, естетичний -  у версії перекладача не порушено.

6) Як і в будь-якій праці, у дисертаційній роботі Людмили Дячук 

трапляються лексико-стилістичні, орфографічні та пунктуаційні помилки (с. 10, 

25, 52, 54, 56, 108, 109, 112, 113, 115, 138, 241, 261), невиправдані повтори 

(с. 52, 69, 70, 97, 117), російськомовні кальки (с. 69, 73, 95, 169, 193) й технічні 

огріхи (с. 24, 68, 83, 85, 92, 124, 143, 155 та ін.). Заслуговують критики доволі 

часті випадки відсутності діакритичних знаків у франкомовних прикладах 

(с. 95, 107, 123, 124, 127, 130, 151, 158, 179, 180) та окремі орфографічні 

помилки, деякі з яких повторюються впродовж усієї роботи, як от «vielle» (с. 

96, 107), «viellissent» (с. 159), «viellot» (с. 178) та ін. (с. 121, 183, 184), що у 

випадку їх допущення французьким-філологом викликає, щонайменше, 

здивування.

Втім, зроблені зауваження, виявлені недоліки, помилки та окремі технічні 

хиби не впливають на загальну позитивну оцінку роботи і жодним чином не 

ставлять під сумнів актуальність, наукову новизну, теоретичну цінність та 

практичне значення роботи, методологічну базу, особистий внесок авторки, а 

також глибину, об’єктивність проведеного дослідження та достовірність його 

результатів. Положення, що виносяться на захист, і висновки роботи 

дисертантка апробувала на десяти міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях та представила в одинадцяти статтях, десять з яких вийшли



друком у фахових виданнях України, а одна -  у періодичному виданні, 

включеному до Міжнародної наукометричної бази РИНЦ Імпакт-фактор. 

Автореферат дисертації повністю відображає основний зміст дисертаційної 

роботи.

Тим самим вважаю, що дисертаційне дослідження «Сучасна французька 

жіноча проза в українських перекладах» цілком відповідає вимогам ДАК 

України, які висуваються до кандидатських дисертацій, а його авторка -  Дячук 

Людмила Сергіївна -  заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 -  перекладознавство.

Офіційний опонент:

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
романської філології та компаративістики 
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імені Івана Франка 
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