
BI,4ГУк
oфiЦiйнolo oПolrентa' ДокToрa фiЛoЛoГiчнrx нayк' .цoЦенTa,

зaвiдyвaнa кaфедpи Переклa,цoзнaвствa iменi Микoли Лyкalra
Хapкiвськoгo нaцioнальнoго yнiвеpситетy iмeнi B. H. Кapaзiнa

Pебpiя oлексaндpa Boлoдимиpoви.ra нa дисертaцirо Aндpiснкo Tетяни
Петpiвни нa темy <Cтрaтеrii в iнтеpакцiйнiй мoДелi пеpекЛa.цy (на мaтеpiaлi
ПеpeклaД)  aн l  ЛoMоBHих ПpoЗoвих t  a  лpaмar  5  p t  iнниx t  вop iв  1  кpaТнськoю r  а

pосiйоькоlo)>, пoдaнy нa здoбyття нayкoBoГo сTyПеIlя .цoкToрa

фiлoлoгiuниx нayк зi спецiальнoстi 1 0.02. 1 6 переклaДoЗнаBсTBo

!'исеpтaцirо T. П. Aндpiснкo пpисвЯчeнo висвiтленнrо пoняття стpатеriТ,

яке нoсиTь зaгaльнoнayкoвий xapaкTеp i воднoчaс € o.цttиlf 1З

нaйпoпyляpнiших засобiв як метoдoлогii (y приклaднoмy сенсi _ як системи

лpинципiв тa пiдxoдiв Дo зДiйснення дослiдницькoi дiяпънoстi), тaк i

ltlеTo.цики (Як nеBнoгo гoТоBoГo (рецеПTy>' аЛropиTМy aбo пpoцедypи для

Пpoвe.цeнt{Я дoслiдrкення) пepeкJra.цoЗIlaBсTBa. Стpaтeгiя с Taкo)к o,цниN{ iЗ

нaйсTaрiшиХ нayкoBих кoнцептiв Tеopii ПеpeкЛaДy, теopeTичне yсвiдoмленrrя

якoгo вiдбyлося ще нa ПoчaTкy XIX стopi.Ivя i пoв'язанo з iменем виДaTнoГo

нiмeцькoгo фiлoсoфa Фpiдрixa Illлейсpмaхepa, який у свoсt'ту вoiстинy

ГенiaлЬнoМy тpaктaтi <Пpo piзнi методи ПерекЛa.цy)> (l813) умiотив
сисTеMaTикy й метoдoлoгiro пеpекЛa.цy' нa яких з нaсoм сфоpмyвaлися

oнтoлогiчнi засaДи cyчaснoГo ПepекЛa.цoзIlaвствa' 3aB.цяки Ф. lUлейерма-хеpу i

з, явиlacя нayкoвo обlpyнтoBaнa Tезa пpo нaявнiсть ДBoх ПpoTиЛеxrr]иx

метoдiв.стpaтегiй пеpеклaдy, якi лpшзвoдять дo piзниx типiв цiльовоГo TексTy.

Зa обpазним пopiвнянrrям aBToPа, Пеpп]ий чиTa€TЬся саме як !еpекJlal{' Як

Tекст, ((xo,ца якoГo e сyДoМниM Ta скyтиМ шкaндибaнням>, тoдi як дpyгий
ЧиTaсTься тaк, нauебтo вiн i е opигiнал, як тексТ (З ЛеГкoIо' ПpиpoДIrolo

xo'цoIо).

Гoлoвним pефopмaтopoм сЬoго]IеннЯ y ЦapиI{i стpaтегiй flepекЛaДy

ввarка€TЬcя aМеpикaнеЦь Лopенс Bенyтi, ЯКИй, сПирaIоЧисЬ нa

кiлькaсoтpiнний дoсвiд свpопейськoГo Ta al{еpикal{ськoГo ПеpeкЛaДy' TBopЧо

пepеoсMисJlив дopoбoк Ф. lllлейсpмaxеpa Тa BиoкpеMиB двi пpовiднi стpaтегii

переклаДy _ ((oДoмaПIнення>
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((oчyx(енIlл>/(oчy){tиI{еннЯ) aбo <фopенiзaцii>. У свoiй пpoгpaмнiй poбoтi
..The Trаnslator's invisibility: A History of Тranslation', Л. Bенyтi тaк

хapaкTеpиЗy€ зМiс.г сTpaTегii o.цoмalЛнеttня, яка, за йoгo сtToстepежeltн,rми'

дoмiпyс в еBрo-allеpикal{сЬкiй (a зa нaпrими, i в pa.Цянськiй тa пoсTpa.цяIrсЬкiй)

пеpекJlaдaцькiй трaдицiТ: (МеToIo пepеклaдy е тpaнсфopмaцiя кyльтyрно

iнlxoГo нa кyЛЬT).pнo свoс, пiзнaне тa знaйoме. Bикoнaння цiei МеTи зaфкди

несе pиЗик пoвноi .цoМесTикацii. кoли перeкЛaд сЛyГу€ ПрилaI]IT}ъaIlнк]

iнoземнoi кyлЬTypи Дo ДoМalxньoгo Пoрядкy кyЛьТyPнoГoJ екolloм1чнoгol

пoлiтичнoгo' Переклaд Mo)кIla Bвa)кати вiдтвopенням iнoземнoro TекcтyJ aле

це вiдтвopення зaвlкди oбмeжyсться aдpесoвaнiстtо кoнкpeтнiй читaцькiй

ayдитоpiТ>. Ha пpoтивaгy пaнiвнiй стpaтегii oдoмarпнення, (oчуx(yBaЛьнi

ПеpекЛаДи.  Hе .  г lpo jоpи\ ' lи .  )HикaЮIЬ плавност i  l aрали неолнop iлHo i  с ) \ ,4 iш i

.циск}?сiB' yпepe.ц)кеl]o iнтерпpец,,rоть вихiДний текст i нa дoдaнy

Bи\ваlJIЯюl ЬсЯ сBoсlо yПеpеДжеl{ jсr ю зaм iс t ь t ot o. aби пplоtoвyва l и i i..

I]iлкoм yсвiдoмлтotони Bсе Tе, щo в)itе ЗpoблеHo бaгaтьмa

ПoПеpеДникaми' пaнi Aндpiснкo ЗнaхoдиТь для себе Toй нaпрЯl4, який

BиЗнaчaс акmусъпьнicmь iТ дисepтauii flеpеoсMисЛеIillя сТpaтегii з пoзицiй

кoГItrTиBнo-дискyрсиBнoТ Пapa.цигМи сyтaснoТ фiлoлoгiТ як кoгцiтивнoгo

pеryляTиBy пeрекЛaДaцЬкoГo дискуpсy. щo opгaнiзу€ кoгIllTиBн{)-

кoмyнiкaтивнy .Цiяльпiсть пеpеклaдaчa i визнaчaс вибip ним тaктик i пpийoмiв

Леpеклa'цy. Тaкий пiдxiд BиДa€Tься дoвoлi aмбiтним, oскiльки вимагaс

ПapаЛеЛЬHогo г]epеoс\4исЛеHHя сa]\4oro ПеpекЛaД) у термiнaх iнtеpaкшiйноi.

взaсмoдi i  aBТopа.  nеpекЛа,цаva i  pешилiснtа.  pег1льoванoТ на кot  н i tивнov1

piвнi Ta спpямoванoТ нa спiлъне сMислoТвoPення. Iнaкrпе кaжy.rи, y

peцензoвaнiй poбoтi пеpеклaд пpeДсTaвЛенo як дискypс _ кoГн1TиBнo-

кoМyнiкaTиBlra сyTнlсть якoгo полягaе y сднoстi пpoцесy i pезyЛьTaTy.

Biдпoвiднo .цo тaкoгo poз},l{iння пеpекЛaДy тa йoго отpатегiй меmу

pобoти сфopмyльoвaнo як визнaЧеннЯ poЛi сTpaTеГiй як когнiтивнo-

кoМyнlкaTиBниx реryJUIтиB1B I]еpеклaДaЦЬкoГo 'циск}?сy тa N{еxaшзмtB 1xнЬo'

реалiзaцii. Зaдля реалiзaцii цiеi мeти пеpеклaдаЦький ДисLTрс пpеДсТaBЛеIro y

BиГIяД lepapxiчнol системи, в межaх якоТ oбpаз (кoнцепт) виxiднoгo тексту'

сфopмoвaний y свiдoмoстi пеpекJlaДaЧa! (BисBiчyr) пpoблемнi (тoбтo тaкi, щo
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ХapaкTеpиз},]оTься Bисoким piвнеМ el{Tpопi.i) зoни oригiнaЛy' якi сyЧ/ПIro

BизнaчaloТь ГЛoбaЛьнy стpaте]-iю йoгo пеpекладy, Яка' y сBoIо чеpry,

peaЛiЗy€Tьcя черeз низкy ЛoкaJrьниx стрaтегiй, тактик тa пpийoмiв пepекпaдy.

oб, екmoм .цослiдrrtенrrя BисryПаЮTь стpaтeгii пеpeкЛaДу, a ПpедN{еToМ

зaяBлеIio ((кoгнiтиBнo-.цискypсивнi механiзми й yмoBи pеалiЗaЦii стрaтегiй, a

тaкorк пiдпopядкoвaнi iм тaктики Тa Пpийoми ПерекЛa.цy) (с.27). B цiлoмy

об'eкт i прeдмeт .цoслi.Фкення вiдпoвiдaroть як назвi pобoти, так i i1. метi,

o,цнaк' нa мolo.Ц)ъ,{кy, тaкТики тa пpийoми ПеpекJl4цy кparце бyлo б пеpенести

з предметa дoслiд)кен}tЯ .цo йoгo oб'скry.

Poзлoгий тa piзномaнiтний зa сКnaДoМ мапeplaz дoспiдження зaбеЗЛечyс

висoкий piвень .цoкaзoвостi TеopеТичнIтx пoстyлaтiв Ta BисIloBк1B

дисеpтацiйнoi poбоTи T. П. Aндpiенкo. .{ля aналiзy ЛoкaлЬних стpaтегiй,

TaкTик i прийoМiB ПrpекЛaдy Mетo.цoм сyцiльrroi вибipки бyлo виoкpемлeнo

близькo 45000 дискyрсивниx фpaгменTiв, якi стaновлять пpoблеми Пеpeкпaдy.

oоoбливa yвaгa пpидtлялaся МIlo)t(иttниМ Ta aBTopcъким пepекладад4 Як TaкиМ,

щo нaдaloTь можливiсть пopiвняння aЛЬТеPнaТиBI{иx пеpeкJraдaцьких

сTpaтегiй. Xoнa дoслiдrкення викoнaнo пepeва:кно нa мaтерiалi aнглo-

1кpaТнськиx ПеpeкЛaдiB. B oкpе\4иx випадкa,\ для здiйснення пopiвняльнoго

анa;IlЗy ЗaJЦ,ЧaлисЯ Tакo)к ПеpекЛaди poсiйсЬкolo МoBoIо, щo зrraйUlЛo Bi,цбиTIя

i в нaзвi poбoти. Tекст poбoти pяснiе вдaло пiдiбpaними пpиклaдами, якi

мolкнa знaйти не тiЛЬки y rrpaкTиЧнiй' a й y теopетиuнiй vaстинi poбoти,

зaв.цЯки чoщ/ ск.пaднi фoрМyЛIоBaння тa yМoBиBo.ци статоть нaoчнiшlими тa

.цoсTyпнilxиMи .цЛЯ сприйнЯТгЯ. eдине, нa щo BapTo ЗayBOки:tиJ . Це trosТop

.Цeякиx lpикладiв y рiзних poздiлаx poбoTи (IraПpиклад, нa c.c' |З6 тa 241 , 117

тa 309).

,{iяльнiоний тa aнтрoпoоpiснToBaний харакTeр .цoсЛiД)кeння виМa-Гaв

зaсToс}ъaння низКИ с'..:IacНт1x JИеmodz.в, пoв,язaних з висвiтленням кoгнtтивнo-

ДискypсиBlroТ Пpирoди як caМoГo Пеpек-]la.цy, так i йoгo peгylятивiв _

сТpaтег iй '  Hа мoю лyмкy.  lоЛoBHoЮ мeтoДолoг iннoю po,Дlинкoю pеuензoванoТ

лисеpгашiТ .  Гpаr i4o ГHе ]a aкypа|Hе ПpисtoсyBаHHЯ ц iлoТ низки vеtoл iв ,  вже

ДосTaTIiЬo oпpацЬoBaниx кoГнiтиBlto}o лiнгвiстикoю' ,цo Пoтpеб

ЛеpекЛaДo]HаBсТBa'  Й lе lься.  }окpе\1a.  Лрo гак i  vеtoди.  як компoненtний
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4

arrаЛiз, кoнцеПТyаЛЬнr мo.цеЛIoBaIlня, фpеймовe мoДелюBaння' метод aналiзy

кoHЦепTyaЛЬHиx MеТaфop Toщo. У встyпi й пiзнiIrrе y пiдpoздiлt 2'2. <<Етaли тa

метoди дoслi,цiltення с,тpaтегiй пеpекла.цy) дoслi.цниця Bкaзу€ Ilа BикopисTaнI]Я

експеpиМеHlaЛЬHих .цaHи\  ДЛЯ BиЗHачення ПеpекЛaДHoТ енtpoп iТ .  вт iм

ДrTaЛЬнiшoГo BисB1TЛення ЗMiсTy тa pезyлЬTaTiB ексПеpиМеIlTy y рoбoTi не

HaBедeЦo' У зв'язкy З циМ xoчy oкpeмо пiдкpeслиТи' щo' на мoro oсoбистy

Д'y\1кy.  са\4e ексЛериМеHТаJ]ЬHi  дoсл iДrкення псиxoлiнгв iсгичнoto

сПPяMyBarlня (як (aвтo)iнтpoспективнi, Taк i pетpoспективнi) с нaйкpaщим

N{еTo'цoлoГtчниМ lнстpyМенToМ .цЛя BисB1TЛення кoгнlTиBнo1

(псиxoментaльнoТ) сyтнoстi пеpeкЛa.цaцЬкиx стpaтегiй. Cпoдiвarося, щo

pозpобкa цiеi дoслiдницькoТ дiлянки e oднiеtо з ПеpсПекТиB пoдaльшoi poбoТи

T. П. Aндрiснкo.

fioслiдження хapaкTеpизyeTЬся н.1укoвoю нoвuЗLroю зaвдяки poзpoбцi

iнтеpaкцiйнoТ мoделi пеpeклaдy' цеIrTpaJIьниN,I кoМпoнeнТol\4 якoi висryпaс

ПеpеклaДaЦькa сTрaTеГrя' щo pегyлю€ переклaдaцъкий дискypс' тoбтo

сyкyПнiсTь пpоцeсy Пеpехo.цy BjД TексTy opигiналy Дo TексTy ПepекJraдy Ta

сад{их циX текстiв' Bиникас зaконoмipнe пиТaltнЯ: яким нинoм дiе цей
pеtуля lивT У пorшyкaх в iдпoвiд i  Дисеpтaнtка lвеp laгТЬсЯ Лo еHmponi j .

пpoпoнyroчи сBoс BЛaснe тлумaчення цьoгo Поняття, щo с Ba)кЛиBиМ aспекTol{

нoвизни yсiеТ poбoти' нa якoмy BaрTo зyпинитисЯ ДoкЛa,цнiше.

Bзaгaлi пoняття енTрoпii не с ItoBим y нayЦi пpo ПеpекЛа,ц. Як oДин iз

клЮчoвиx кoншепг iв синepteгики.  ентpoпiя висв i tл|оF lЬся )  po lв iлках.

ПpисBяЧениx сиtlерIеTичIloi\,fy МoделIoBаннIо ПерекЛaДy (ДиBись, нaПpиклa'ц,

.цoкTopcьку дисертaцiro M. С. flopофeeвoi, якa бauить в ентpoпiТ джеpело
хибниx pirпень / перeкnaдaцьких пoмилoк). Пaнi Андpiенкo, вi.щrrтoвх)точись

Bi'ц синеpГеTичнoгo TЛyMaченI{я ентporri1 як Mipи iнфoрмaцiйнoi

невизнa.reнoстi, надiляe ii пoдвiйнoю pолЛto y ПеpекЛaДaцЬкoмy дискщlсi. По-

пеpше' ентpoпiя с BЛaсTиBiстк) текстy оригiналy, щo pеаЛiзy€TЬсЯ:

кoI{TексTyaJIЬнo нeпередбauyвaними МoвниМи oДиI{иЦяМи; бaгaтoзначними

\1oBIlи\4и o,ДиHиtlяMиi \4oBHи\4и o.IlиHиttЯ\4и. ЯКi oДноЧaсHo реaлiз1rоr ь кiлькa

знaчеIrь (aпеЛIoютЬ ,цo ДBox i бiльше кoнцептiB), як, нaпpиклaд, у разi
ПеpеHoсHoгo сЛoBoB)киваH}Ul. aЛЮЗiТ. аB,lopсЬкo|o сЛoBo,l вopy ,l oшo. Пo-Дpyге.
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)

енTрo]riЯ е BЛaсTиBiсTIо }{oBи I]еpекЛa.цy, щo скЛa.цaсTЬсЯ З i.i. сl4иcЛoBoТ

l4iсTкoсTi (здaтнoстi в текстi певногo oбсяry пepедaвaти лeвний смиcл) i

гн5'uкoстi (нaявнoстi aЛЬTеpнaTиBниx зaсoбiв виpaження тoго ж змiотy). Ha

вiдмiнy вiд мoвнoТ, текстyальну енщoпiro мoжнa вимiртoвaти зa .цопoМoгoю

спецiальниx сTaTисТичних МеToдiB. викopисToвyrоuи якi aвтopкa rreрекollЛиBo

'цoBoдитЬ' щo нaйбiльrпим рiвшем ентропiТ зaкoнoмipнo хapaкTериЗyoтЬся

хy'Цожнi тeксти, a oD{е саn,rе xyдoжнiй ПеpeкЛaд нaйбiльlпе пoтpебyс

сТpaTeгlчноГo yсBl.цoМЛettriЯ.

Moвнo-мoвленневi yтвopeнrrя, щo створIoIоTЬ енTpoПiro вихiднoго тексту,

TрaкTyloTьсЯ y рoбoтi Як ПеpекЛa,цaцькi прoблеми' для рoзв'язaння якиx

ПеpекЛa'цaч ПеpеХo'циTъ вiд глoбалънoТ стpaтегiТ, сфopмoвaнoi пi'ц впливotra

цiлiснoгo спpийняття opигiнaлy, сПoЧaTкy ,цо лoкaJlЬниx стpaтегiй, a лoтiм .цo

TaкTик Ta пpийoмiв пеpек,'Iaдy. Taким .rинoм, глoбальнa стрaтегiя ПеpешIaДy

vaс зaбeзпечиtи ц iл iсн iс tь , lа  t toBHотy B i .ДтBopення вих iднoto tексt5 в t l iлovу

нa основi йогo oбpaзy (кoнцептy), сфopмoвaнoгo ПeрeкJlадaчеМ як осoбoю, y

свi.цомoстi якoi зaкapбoвaнa iнфopмaцiя пpo двi piзниx мoBи, кyЛЬTypи Тa

кapтини свiтy' Нaтoмiсть, лoкальнi стpaтеrii висT}iпaIoTЬ засобoм пo'цoлaння

прoблем переклaдy, сПpичинених TaкиМи чинI{икaми як: рoзбiжнoстi мoвниx i

кoгнiтивниx кaртин свiry piзних лiнгвoкyльтyp; poзбiжностi мoвниx i

кoгнiтивниx кapтин свiтy piзниx uaсoвих пеpioдiв; poзбiяtностi фopмaльнo-
змiстoвнlгх i пparмaтивних xаpaкTеpисТик' якi зyмовлroють ЗрylrеннЯ y

внyтpirпнъolгy кoгнiтивнo-пpaгмaти.lнolrгy шpoстopi текстy.

Tеopeшuнна знаu1лцicпь ,цoслiДrкення зyмoBЛЮсТЬся йoгo внeскoм y

poзpoбкy пpoблем ЗaГаJ]ьIlot Tеoр11 пеpeкЛa'цy' кotнlTиBlloгo

l]ерекпaдoзнaBсТBa, теopii хyдoжньoгo ЛepeкЛa.цy, дискypсoлoгii' пepeкЛaдy Ta
теopiТ мiжкyльтypнoi кoмyнiкацiТ, Пpакmuннa цiннiсmь рoбoти тpадицiйнo
визHача € ГЬсЯ voжливiстю BикopисТoB) Ba] и oтpиманi pезyЛ Ь,l а I и 5 виклаланнi

низки |еoPе|ичHиx.  спец|uшьHих |a  ПpакТич l ]иx  к1pс iв  пpи п iд loгoвц i

бaкaлaврiв тa мaгiстpiв З ПеpекJlaДy, y poзpoбцi нaвЧaльних мaтеpiалiв тa

yкЛаДанIl l лBoМoвH и \ сЛoBHикlB,

!исepтацitо побyдовaно y вiдлoвiднoстi дo iсн1товиx вимог. ii змiстoвa
чaсTинa скДaДaеTься зi встyrry, п'яти poздiлiв iз виснoвкaми дo кo)t{ltoГo з них
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Ta зaГ.t]llьIlих BисIloBкiB' Кoрдoни мiж теopетиннorо Ta пpaкТич}tolo чaсTиIlaМи

poбoти с.цeщo рoзМиTиМи, aджe i 3, i 4, i 5 poздiли pобoти мiстять поpяд з

ПрaкTичниM ПoрiBняЛьниМ aнаЛiзol,t рoзЛoгi ТeoреТичнi мipкyвaння, щo, тим

Це МеIlПI, BиДa€Ться цiЛкoМ oбIpyнтoвaниМ, зBarкaЮчи нa ширoке кoло питaнЬ'

висвiтлення якиx BиN{aГaс pозбyдoвa iнтеpакцiйнoТ мoделi пepеклaду з

yрaxyвal{I{яМ yсix мо>кливиx нюaнсiв фopмyвaнliЯ Ta фyнкцioнувaння
стрaтeгiй нa всiх piвнях переклaдaцькoгo диск}pсy.

LIlисoк BикoрисTaних TеopеTI4ЧItиx .ц)кrpеJI нaрaxoвyе 516 пoзицiй. !o
Taк i сyчaонiHЬoГo Пoгpаг lиЛи як poбorи пpoвiлниx фахiвu iв raл1з i .

пyбпiкацii, щo зaбeзпeuyс неoбxiдний стyпiнь спaдкoвoстi нayкoвого знaння.

Кiлькiсть iнluoмoвниx пyблiкaцiй 151, щo склaдaс Мaйже 30% вiд загaльнoi

кi.ltЬкocTi дlкерел. У .цo.цaTкaх poзтaшoванi схеми' MашIIоI{ки Ta зpaзки

пpoaнаЛiЗoBaних текстiв. Зaгaльний oбсяг рoботи 499 стopiнoк, oбсяг

oс | loBHoГo гекстy 4 l0 сtop iнoк.

Xoтiлося б тaкo;к звеpнyти yBary Ira пeвнi дискyсiйнi мoменти poбoти,

сПриЧи}rенi скЛa.цнiсTIо тa нeoднознavнiсTIo ПрoбJIеМ, якi в нiй pозГЛяI{yTo'

Poзtлядaroчи цi мoменти. бyлy пoлекyли ,ДoДаBаТи власнi кoментаpi. якi

ввaжaro неoбхiдниvи ЗaДЛЯ кpашoГo 5 свiлoмлeння с1 ti слpави'

1. Hе зaвжди Mo)I{y ЛoГo.циTиcя з I{oMеI{кJIaтyporо стpaтегiй,

BиоkpеМЛеIlих тa прoaнаЛiзoва.ltих y poбoтi. 3oкpемa, зaпеpeчення Bикликaс

рoз]\{e)кyвa}rlJl, З oднolо бoкy, стрaтегiй фopми i змiсry (смислy), a з iнrшoгo

бoкy, стpaтегiй oчy)I(еннJI i oдoмaпrнення (див., нaприклад, с' 317). Ha мoкl

,цyмкy Ta .цyМкy ниЗки iнrлих фaxiвцiв (<<анaлiтиtний> i <<синтетичнийrl

Пеpеклa.ц B. П. Pyднсвa, <вiдкpитий> тa <<пpихoвaний>> ПеpекЛa,ц flд. Xayс

тoщo), зa рiзними назвaми ТyT xoBaloТЬсЯ сХo}d чи нaвiть тoтorкнt поняття'

{opеuнo бyлe ПoсЛaTисЯ нa B. !. [oбpoвoЛЬськoгo, Зa сЛoBaМи якoгo

шеpекЛaДaЧ' щo сЛiдye Лpинципaм cmpаmеzii смuслу, cвiцoмo yсуBa€ Bсi

ПеpeПoни нa п]ляxy poз),}{iннЯ TексTy i жеpТByс' TaкиM чинoМ, TиMи

oсoбливoстями йогo фopми, якi мorкyть викликaTи yскJraДнення poзyмiння>. I

нaвпaки, ((пеpeкIaДaЧ, ЯКИЙ сЛiДye ПpинЦипaм спpаmееii фoplltu, laстo

Зl{yшениЙ )кертвyBaTи смисЛoBolo пpoзopiстro надoГoдy максимальнiй
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ToчносTi пpи пеpе.цaЧi нeTpиBiaЛЬниx oсoбЛиBoсTей Пoбy.цoBи TeксTy' йoгo

oL?еI4иx xaрaкTерIlrх еЛеменTiB Tощo)).

2 .  Poзвиваючи ДаЛi  ПpoбЛе\4) .  п iлняry  5  ПoпеpеДHЬoM) щнкт i .  лoлам 1

якoстi peкoмендaцiТ, щo aвтopцi ваpто бyлo б дaти viткi BизнaчeнI{JI кoжноi зi

стpaтeгlй, про якi йдеться y дисеpтaцii. Тaк сaмo, y дисeртацiТ бpaкryс

дефiнiцii тa нollенKlraTypи тaктик пeрeкJlаllу, якi згa.цJ,тoться .цoвoлi пoбbкнo i

Пeрева.llсIo в oписoвiй фopМi. t{aйкpaще бyлo б пеpepaxyвaти тa дефiнyвaти

стpaТeгiТ Ta TакTики ПеpекЛaДy y межaх okpeмoгo тepмiнoлoгiтнoгo глoсapiтo.

З. Baжливим ТеopеTичIlиM IIиTaнняМ' яке, як здaсTьсЯ, неДoсTaTIlЬo ч1Tкo

ПрoПисaниМ y poбoTi' е мехaнiзм фopмyвання ГЛoбaЛЬноi стрaтегii леpеклaду

на oснoвi кoнцептy виxiдногo TексTy Ta мехaнiзм перехoДy вiд глoбaльнoi

сTрaтегij дo стpaтегiй ЛoкtlJlЬних. Bикликaе зaсTеPе)кенI{я .цоpечI{iсТЬ

BикopисTaнI{я сaМoгo ТеpMiiry <<меxaнiзм>>, який Maс бyти iменoвaний тa

oписaний з пoзицiй кoгнiтивнoi лiнгвiстики. Мoжливo, дopеuнiurе бyлo б

ГoBopити пpo <<oсoбливoстi> aбо "зaкoнoмipвoстi ll тaких пеpеxодiв. У зв'язкy

З Цим виникaс щe o.цне ПиTaHня: а як зДiйснtосться пеpекJIадJ якщo

ПеpекЛa,цaч нe МaB Мo)кЛиBoсTi (aбо бa)кaння) oзнaйoмитися з вшxi.цнnм

текстoм пoвнiстlo' a oD{tе й сфoрь'гyвaти йoгo кoнцепт (нaприклад, зa

pекoмендaцiями pозpoбникiB iнтеpпpeтaтивноi мoделi, якi пpoпoн1,тоть бyдь-

який письмoвий тeксT ПеpекЛaДaTи пoслiдовно як yсний)?

4. Bикликaе зaсTepе)кенtlя BикopисTaння y poбoTi теpмiнy r,кoгнiтивнi

pеалiТ>>, a ще бiЛьIxе _ пpoTистaвлeння кoгнiтивниx peaлiй (Пpr.цМеTlrиМ>.

Haгa.цaro, щo у вiтvизнянoмy ПерекЛа,цознавствi зa тpадицiсtо, щo скЛаЛaсЯ Зa

paДянсЬкиx .raсiв, pеалiями BвaжaloТьсЯ не самi oб'скти (денoтaти), a мoвнi

(лексиuнi) о'циницi нa iхнс пoзнaчення. Як Пишe сaмa лaнi Aндpiснко.

кoгнiтивними peaлiЯMи с (<сПеЦифiЧнi д,rя певнoТ ЛilrГBoкyЛЬTypнoТ спiльнoти

yЯBЛення! BipyBaннЯ, сценapii повeдiнки тa iнтеpпретaцiТ дiйснoстi, кoгнiTивнi

кapTyвaння; до кoгнiтивнrгх peaлiй тaкoж зaрахoвyeМo спiльнy лiтеpaтypнy

бaзy, фoльклоp тa фpaзеoлoгilo, знання iстopii pазoм з асoцiацiями i

цiннiснoro iнтеpпpетaцiеlo циx яBищ)> (с.251). Haвiть пoбirкнorо пoг:rяДy нa

Цей пеpeЛiк .цoсTaTньo, aбИ B'|ЯB|4.|И y ньoМy ПopяД з МoвниМи (фpaзеoлoгiя)

як1еЛеМеIlTи MeнТaJIьнoГo plBIUI! оaмi пo cобi нe мoжyтЬ BисTyпaTи oб'eктoм
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l]еpекЛaДy' TиM бiЛЬIЛе не бaчy Пpичиrr зapaxoByвaTи.цo pеaлiй нaвiть тi мoвнi

/ мoвленнсвi зaсoби, зa допoМoгоЮ якгх вoHи акryaлiзуlоться y хуДoжньoМy

дискypсi. Безyмoвнo, цi зaсоби мo}(TTь сTaнoBиTи пpoблеми ПеpекЛa'цy' ajrе

вiднооити iх,цo когнiтивнrтх pеалiй тa ПpoTисTaBj]яTи ПpеДMеTниM BBaкaIо

нe.Д.opeчниM.

5' oстaнне зayва;кrн}iЯ оToоyrТЬся пpoтиотaвлення пpoблем тa щyднoЩiв

ПерекЛa.цy. Tут дослiдниця знoBy йДе BсyПepеч ПерeкJlaдoзнaBчiй щадицii, якa

oлеpyс теpмiнov .(ПеpекЛaДаuЬкi гp1лнoшiu. \4zl}oч и на yвaзi voвнi/мовленнtвi

yтBopення рiзнrrx piвнiв, щo спpичиняIоTь Переlxкo.ци нa шляxy мiжмoвнoi

вербальнoТ ta нeвepбальнoi  вtаtvoдiT внaсл iдoк voвнoТ асимеtp iТ.

oб'сктивнrтx poзбiжнoстей y сТрyкТyра"\ Ta прaвилaх фyнкцioнування
(нopмaх) кoнTaкTyIоЧIтx мoв тa сyб,ективногo сприйняття цих poзбlжнoстей

axентoм пеpеклaдaцЬкоl 'щr, в1.ц якoгo виMaгaIoTЬся зIlaчнl TBopчl зyсиЛЛя .цJ]я

iх пеpебopення (С. Bлaхoв, С. Флopiн, Л. С. Бapxyдapoв, B. H. Кoмiосaров,

С. М. Bеpeщaгiн, B. Г. Кoстoмapов i т.д.). У рeцeнзoвaнlй poбoтi цьомy
BизнaЧеннto вiдпoвi.цаroть скopiшe пеpеклaдaцькi прoблеми, виpiulення яких

вимaгaе стpaтегi.rнoгo пiдхoдy. Haтомiсть, трyлнoшi переклaДy <пoв'язaнi з

сyб'ективними Чинникaми й дoлaloTься зaвдяки фaхoвiй пi'цГoTоBцi й

зaсToсyBaннIo наJlе)книx iнсщyментiв пошyкy, Jlексикогрaфi.rниx тa

дoвiдкoвиx дrкеpел> (с. 186). Нa мiй ПoгЛя.цJ Taке ПpoTисTaвЛeння e не 'цy)кe

в'цaJIиM y ПрикЛaднol{y сенс1, a сaмa дифеpeншiaцiя npoбпем i Tpy.цнoщlB с

деЩo штriнoto.

Як мoжнa пoбavити, вкaзaнi зayвaженtlll tlе МаюTь tlpинЦипоBoГo

хаpaкTеPy I a)l( HlЯк не сТaBЛяTь П1'ц cyмнlB BаJIl'ц}ltсть oTpиМaнгx y Пеpе{]lгy

,цoслi,цrкення резyльтaтiв. Boни .цiйснo мaють дискyсiйний чи нaвiть

рекoмен.цaцiйrrий ХapaкТеp' BкaЗ},Iочи нa пoтенцiйнi u]Лrхи Пoдaпьшoгo

y.цoскoнaЛeн}iя нayкoBoгo пошyкy.

oбpаний ,цисерTaнткoIо нaпpяМ Mo)t(е вBажaTисЯ |1еpсnекпuвншL| З ToЧК'I

зopy ПpoBeДrння Пo.цaпьПIгх .цoсЛl.DкeнЬ, Зoкремa' тaких, щo сToсyIoTьсЯ

piзнoманiтних психoлot iчниx та кo lн iтивниx аспекr iв  пеpeклaдauькoТ

дiяльнoсг i  1  синxpoнiТ lа  л iаxpoнiТ.
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B цiлoмy ;r< диcеpтaцiйнa poбoтa T. П. Aндpiенкo е сepйoЗниM Ta

ГлибoкиN{ 'цoсJIi.цx{еItIlJ1М, aктyaльнiоть, нoBизнa' TеoрeTичEa Ta ПрaктиЧнa

цiннiсть якoгo не BикликaIoТь )кoДниx сyмнiвiв. Poбoтa е зaвеptrrенolo Пpaцelo!

в якiй oщимaнi нayкoвo oбгpyнтoвaнi pезyльтaти, щo сyкyпHо виpiш1'rоть

jаДач)  BисB iТЛенHЯ кo l  н i тивнoТ с1  lнoст i  tа  кovyн iка  tивнoТ poЛi

ПеprкЛaдaцькиx стpaтeгiй. Усi гoлoвнi пoлoltення poботи пpoйrrrли нeoбхiднy

aПpобaЦiю нa piзнoмaнiтних мiжнapoдних тa всеyкpaiЪських конфеpенцiях тa
виклa,ценi y 41 нayкoвiй пyбЛiкaЦiТ, y тoмy тислi тpьox oдноoсiбниx
мoнoгpaфiяx.

Taким .rинoм, нa пiдстaвi oзнайoМЛення З ТексToМ дисeртацiТ,
aвтopефеpaтoм тa пyблiкaцiями BBalкa€N{o, щo дисеpтaцiйне .цослiДкеEIrЯ
<Cтpaтегii в iнтеpaкцiйнiй мoделi пеpекладy (нa мaтеpiaлi ЛеpекЛaДy

аHГЛo]\4oвниx Пpoioви\ |а дpa\aarypI iЧHих rвopiв yкpа iнсЬкoЮ |а

poсiйсЬкoЮ)) вiдпoвiдaс BимoгaM П. 11, 13 <Порядку ПpисyДженt1я нayкoвиx

сTyПrIllB), зaтBер.ЩкенoМy ПoсTaнoBоIо кМУ Л!567 вiд 24.0.1.20\З зi зМiнaМи,

внесеl1иМи згiднo з Пoстaновaми КMУ ]ф656 вiд 19.08.2015 тa Nэl159 вiд

з0'12,20115' a йoгo aвтopкa Аядpieнкo Tетянa Пещiвна ЗaqJlyl'ot]yс нa

ЛpисyДкеrrнЯ Тй нayкoBoГo сTyпеня дoкТopa

сПецiаЛьнiсTlo 10.02.16 - перeклaДoзнaвсTвo.
фiлoлoгiнниx нayк зa

oфiцiйний oпoнeнт
.цoкTop фiЛолoгiчltиХ нayк' ДoцrнT,
зaвiдyвav кaфедpи Пepeк[aДoЗнaвсTвa
iменi Микoли Лyкaшa
Xapкiвськогo нaцi ональнoгo
yнiвеpситeтy iменi B. H' Кapaзiнa o. B. Pебpiй

зAсBЦЧryЮ
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BЦгУк

oфiцiйнoго o]loнeнТa

нa ДисeрТaцiйнe Дoслi.цrкення Aндpiснкo Тeтяни flетpiвни
<<Cтрaтeгii в iнтepaкцiйrriй мoДeлi пepеклаДy (нa мaтсpiалi ПeрекJIaДy

aнгЛомoBIlих пpoзoBих тa ДpaMaтypгi.rних твоpiв yкpаТнською тa
poсiйськоro)>>, пoДaну нa ЗдoбyТтя нaукoBогo сТуПеня ДoкTopа

2017. - 499 c.

У дисеpTaцiйнoМy .цoслiдженнi T.П. Aндpiснкo ПеpекЛaдaч yвaт(a€Tься
пoвнoпpaвниМ yчaсникol{ iвoднoнaс oргaнiзaтopoм двoмoвнoТ мilrtкyльтypнoi
взaсмo.цii. Як на мене, To I]ереклaДач с r:aвiть гo,тoвним \ ч:.сникoМ' бo саме вiн
визначae стpaтеriТ, TaкTикиj прoцеДypи тa пpийoми ПеpекJraДy' вiд яких
Лoв}ttсTIо зia.tlеItиТь' нaскiльки a.цеквaTнo pеципiсtrт буде спpиймaти тoй.tи
lЕшиЙ сMиcлoBий фpaгмент opигiнaпьнoгo текстy. Зрозyмiлo' Ц0 l.yТ )кoДIlиM
чинoм не Пpиl4енlly€Tъся poль aвTopa й pеципiснтa Лри Пopo.цженнl
мнolкиннoстi пеpекла,цiв i пеpеклaдaцьких pirшень. oсoбливo' кoЛи мoBa йДе
пpo пpoзовi Ta ДpaМaTypГiчнi тексти, якi с фaктиuниtr,t мaтеpiaлом дисеpтaцii.
oсь цi вaжливi N{oМеIlTи теopiТ пеpеклaдoЗн.taсTB:l й Лрaктикtl ПеpекJ]адy
T.П. Aндрiснкo спpoбyвaла врaxyBaTи I]pи oПрaцrоBallнi iнтерaкrцйнol мoделi
Пеpекnaдy' якa слy.уr гнoсеoлогiчнorо бaзoro Для виBчеI{нЯ стpaтегiй пеpeклaдy
y пpoпoнoвaнiй прaцi. Спpямoвaнiсть же цiеi мoдeлi нa лtoДи]1y - пa aBTopa,
ПеpекЛaДaЧa тa pеципiснтa ЗyMoBлIoe актyaльнiсть дисеpтацiйнoi poбoти
T.П. Aндрiснкo, oскiльки aнТр,rroцеIlTpизl{ yBDкaеTЬсЯ o.цним iз бaзoвих
lleToДoЛol]aПtиx пpинЦиПiB сyчaснoГo N{овoЗнaвсTвa. У цiлoму )к' oпol{oBaне
дoслrдження пoвнiстrо yзГoДхy€Tься З кoN'IпЛексlIo}o нayкoвo}o Tе]!{oIo
Iнститyтy фiлoлoгii Киiвськoгo нaцiональнoгo yнiвеpситетy lменi Tаpaсa
Шевченкa <<Мoви тa лiтеpaтури нapoдiв свiтy: взaсlr,toдiя тa сaмoбyтнiсть> (темa
Jtгl l lБФ044-01), зaтвердженoi MoH Укpаiни.

lrrя дoсяrнення мети дoслiджeння в дисeртaцii и yсЛlu]tlo

фiлолoгi.rних наyк зi спецiaльIloстi 10.02.16 _ перeкЛаДoзнaBсTBo. _ Киiв.
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2
oбгрyнTоBaIro ТеopiЮ щoДo ,цискypсoПopо.ц)rryBaльнoi poЛi сTpaTеГiй ПеpекJ]aДy
як кoгнiтивних pеryлятивiв пеpеклaдaцькoi дiяльнoстi нa l.]r1 oПpaЦIоBaння
iнтеpaкцiйнoi мo'целi пеpеклa'цy. Cлiд вiдpазy З.lзнaчиTи, шo I'П. Aнлpiснкo
ДoTpиl{€L[aсЯ нayкoвоi кopектнoстi, а сaме зaсаД дiaпектики, лpи aнia[]Зl
стpaтeгiй пеpекnaДy' oскiльки лoкaльпi стpaтегii пеpеклaдy ДoслiДlкytoться
paзoм iз тaкими мeхaнiЗN.Iaми 11ньoТ pеaпiзaцii, як тaктики.

Bиклaдeнy Bищe дyмкy пiдтвеpдяtytоть i зaвдaння, яtti стaвилa пеpед
собoю дисеpтанткa' бo oдним lЗ Taкиx зaBДaнЬ € BизнaченнЯ кoгнiтивногo
]]lдIpyнТя пoI{яTTя ((сTpaTегiя пеpеклaдy> paзoм iз пoIjя'll'ЯМ (TaкTикa
пеpеклaдy) (с. 26). Cepе.ц Ba)I(ЛивиХ нayкoBих ЗaвДaнь, якi зреaлiзyвaлa aвтoркa
дисеpтaцii, BaрTo виoкpеМиTи тaкi: 1) oбlpунтyвaння aдеквaтнoстi кoгнiтивнo-
.цискypсиBнoГo пiДхo.цу дo aнirпiзy ПotiяTTя <стрaтегiя пеpекЛaДy);
2) oкpеслення кorнiтивнrтx i Дискypсивних llехalriзмiв pеаЛlзaЦl] стpaтегiТ
ПеpекJ]aдy; 3) oлpaцr.эвaння бaгaтoaспектнoi мoделi aнaлiзy стpaтегii лереклaду
Ta BизflaченнlI ii мiсця y системi перекладaцькoТ дiяльнoстi;
4) сиотемaтизyвaння пpoблем Пере&laдy Ta BиЯBЛеII}UI вtдпoвiдних iм
}loМенкЛaT}p стрaтегiй, тaктик i прийoмiв Пеpеклaдy тeкстiв класи.rнoi
\ )Дo)кHЬoТ л i rеpаr5pи '  Пеpел iнен i  ]dBI lаHHЯ за  сBorЮ Hd)кo8o lo  вагor I i с tю
BtДIloв1ДaIоTЬ prвневi дoктopськoi дисеpтaцii.

oпоpoto для poзв'язaння Цих скЛaДниХ зaвДань сЛyГyс trl]цне нayкoвo-
TеopеTиrlне Й метoдoлoгiuне пiдrp1,нтя, чoмy ПpисвЯчеll1 nеpший
(<<Iнтеpaкцiйнa МoДеЛь ПерекЛa,цy в кoгнiтивнo.дtяльнiснoмy
IтерекЛaдoЗнaBсTBi>) i дpyгий (<Метoдoлoгiннi I]риI{циПи .ta N'IеToдикa
'loслiдlкентlя с4laтеriй пеpеклaдy>) poзДiли .цисеpTaЦii. Прикметно, щo
T.П.Aндрiснкo виЗнaЧaс метoдoлoгiтнolо oснoвoto виBчення стpaTеГt1
пеpекЛaДy Як реr.yляTиBy пеpеклaдaцькoТ дiяльнoстi сисТеN'IIIий кoгнiтивнo-
дrялънlсний пiдхiд, щo сфopмyвaвся нa oснoвi метoдoлoгiтних ЛpиIrЦиПiB
aIrTpoпoцеIrTризMУ, фyнкцiоналiзlгy, екслaнсioнiзlvly Тa експЛaнaTopltoстl.
Зpoзyмiлo, щo Тaкa Метo,цoЛoгiчна базa с]]иparTьсЯ не:lиtllе tlа TеopеTичн1
IloЛo)l{енtlя ЛереклaДoзнaвсTBa, aЛе й лiнгвoкoгнiтoлoгii, лiнr вoпpагматики,
лtt{гвoкoнцепToлoгii, фiлocoфii тa лoгiки. LJей синтез нayк Дoзи,].ивнo BпЛиt{yв
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нa ГЛибинy poзкpитTя ДoсЛi.цжyвaних явищ Тa нa oб,сктивнiсrь 'IеopеTичI{их

BисIIoBк1B.

lШиpоке зaгaльнoтiayкoве TЛо Дano ЗMoГy ДисеpTaнTцi poзкpити y
TpеTьoмy poздiлi poбoти oсoбливocтi iнфopмaцiйнoТ сТрyк.lypи TекcTy Ta
oкpесЛиTи пoняття <прoблеМa перекЛaДy) й ((пеpеклaДaцьке piulенняr,,, a в
чеТBеpToМу - визначиТи когнJтивн1 oсtloвy кo)кнoГo Ти tly rrepекJ]аДaцЬкиX
стpaтегiй Ta [рoсTе)кити Мехaнlзl{и ixньoi дискypсивнol реaпiзaцii'
Пеpслективним ДЛЯ ПеpекIaДoзнaвсTвa с aвТоpсЬке oбгpун'ryвaння зaсaд
синкpеTиЗМy сTpaтегiй пеpеклaдy як скшaднoТ дiялънoстi тa виявленrrя випaдкiв
синкpеТизl,Iy .ци(]кypсиBних pегyлятивiв' чoМy ПpисвЯчений П,ЯTий poзДiЛ
дисеpтaцii.

Baжливим нayкoвиM з,цoбyTкоМ лисеpтaшiйнoi poбoти T.ll. Aндpiснко с
BиснoBoк пpo Tеl щo в oпpauьoвaнiй aBToркoЮ iнтеpaкцiйнiй мoделi пеpеклaду
сaМ ПерекЛа.ц являе сoбoro ,цискypсиBнy взaсмoдitо, щo рe|yЛюeТься нa
кoгI{lTиBIJoМy piвнi тa спpямoвyсTьсЯ нa спiльне твopення сl.lислiв aвтopoм'
ПеpеклaДaчеN{ l aдресaToМ. У цiй мoделi пеPеlgaДaЧy ДисеpTaнТкa вiдвoдить
poль оpгaнiзaтopa цiеi взaсмoдiТ. Biдпoвiднo, ДискypсollopoД}l(yBaJlЬI{a
дtяльнiсть ПеpеклaДaча (переклaдацький лискуpс) це сднiсть кoГн]TиBнo].o й
кoМyнrкаТивнolo aспeктiв' l(o)t(еH З Яких Мас iсрapхivнy oрганiзацiю' Haгoлoruy,
щo нoвизttа oДеp)кal{иХ резyльтaтiв не обмехyсться .'.rиЦte poЗpoбленняМ
ПoIlятTя ((ПeрекЛaдaцькa стpaтегiя>r нa oснoвi iнтеpaкuiйrroТ Мo/lеЛ] ПерекЛaдy'
oскiльки не МенII] BaгoMиМ с: 1) виявлення aBToркo}o кoгнiтивних .rинникiв, нa
якt спpямoванi глобaльнi й локaльнi стpaтегii Переклaдy B сисTеМI
пepеклaдаuькоi дiяльнoстi; 2) визнатeння тaктик i лрийoмiв. щo pеaлtзуloть
oкpемi стрaтеrii ПеpекЛaДy; 3) oпрaщoвaння явищa синкреTиЗMy сТрaTеГlй
ПеpеКгrадy хyДo)l(I]ьoгo l]рoзoBoГo Ta дpaьtaтypгi.rнoгo TексТy.

Утiм, цiннiсть Дисеpтaцii пoЛЯГar не лиlше y зpoблениx TеoреTичIlих
BисIloBкaхj aле 1B кoнкpетI{oмy aнrrпiзi фaктиlнoro мaтеpiалy' якиn'I сЛyгyBaли

к,]]aсичIli ПpoЗoвi тa Драмaтypгi.rнi твoри aнглoмoвнoi
iiнi пеpеклaди yкрaiЪськoк:l тa poсiйськotо мoвaми. oбcяr

.цля Т.П. Андpieнкo

лiтеpaтyри, a тaкoж
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4
сyЦiЛьIroi вибiрки ДoсЛiДкення вpDI(aс _ близько 45000 дискypсивних
фpaгментiв, якi стaнoвrrять пpoблеМи ПерекЛaДy.

{обpе прoдyмaний мето'цичний aспект poбoти Т.П. Aндрiснкo cпpияв
пoвнoтt, глибинi й oб'сктивнoстi oлисy мoвниx фaктiв. Poзpoбленa
ДисеpтaнTкolo кoМплeкснa меToДикa ПoсДнaЛa як тpaдицiйнi лiнгвiстичнi
(oписoвий метoд, пopiвняльний MеToД, кoМпоненТний aнaлiз, дефiнiцiйний
aнaлiз тa iн.), тaк i нoвiтнi мiждисциплiнapнi метoди (пeреклaдoзнaвтий aналiз,
кoнЦеЛTний aнaшiз, метoд МoДеJIюBaIlня кoгнiтивних сlрyкTyp' N1еToД
переклa.цaЦькoГo експеpиtr{енTy тa iн.). oднaк деякi метoди с ttеlroшиpеIlиN{и в
наyкoBoМy середoвищi, тoмy пoтpiбнo бyлo б детaльнiше oписати tхнi
ПрoЦед}ри y дpyГoN'Iy _ методoлoгiuнoмy _ poздiлi. Haпpиклaд, нa стop. lзl
(Bи]I lачеHHЯ ЛеpекЛaДHol  енtpoл i i '  l екс t5  ' '  JГaД\ '  ЬсЯ сереД r tе toд iв .  хo ' tа ,
I4о)IflиBo! мoвa тyт мaс йти не Пpo ['IeToД' a Прo aBтoрськy N{етo.цикy'

Як бauимo, y дисертauii Т.П. Aндpiснкo poзГJUIrтyTo низкy ПиTaнЬ' як1
МaIoTь неПеpесlЧне TеopеTичIlе й лpакти.tне Зt]aченнЯ. Пo,цaне дo захистy
.цoсJ]rдженIU{ мaе всi aтpибщи дoктoрськoТ лисеpтauii. Aвтopeфеpтr аДекBaТIlo
вiдoбpаlкae змiст poбoти. Пpи цьoпty слi.ц вi,цзнaчити viтку apхrтектoнlкy цiеi
пpацl, Де кoжний нaсTyЛний poздiл, пiдpoздiл, ПyltкT чи пiдпyнкт с лoriчним
IlрoДoBженнЯМ ПoпеpеДньoГol пoслiдoвний виклaД мaтеpiaпy, скoнДенсoBaЕl
BисIloвки пiсля кoжнoгo ПiДpoз.цj:ry й пyнкту, мiсткi зaгaпьнi BиснoBки з
нaкpесJlеIlIlJIм ПеpсПекTиB IlpoПoнoBartoГo дoслiдження. Глибrлoмy й
aдекBaTI{lIIoмy спpийняттlo TeopеTичнoТ i пpaктиvнoi vacтин рoбoти сПpиЯЮть
ДoДaTки.

{исертaцiйне,цoслi.цltення Т'П'Aндpiснкo nрoйшЛо сеpиoзнy
aпpoбaцiiо: iJ пoлoхення дoпoвiдалися нa засiдaннях кaфедpи теoрiТ тa
ПpaкТики переклaДy з aнглiйськoi мoви lнститyтy фiЛо,]oГlт l{иiЪськогo
нaцioнаЛЬнoго yнiверситетy iменi Тaрaca Шевченка (2o|з_2o11 рp.), нa 15-ти
Мiжнapoдних нayкoBих кoнфеpенцiях в УкparЪi й зa ii меlttами, чoTиpьoх
BсеyкpaiЪських нayкoaиx кoнфеpeнЦiях. Pезyльтaти poбoти висвiтлrовaлися
тaкoж y пyблi.тниХ вистyПaх ni'ц чaс нayкoвих дискyсiй в oсвiтнtx L нayкoBих
зaкJ]aдaх CIllA: l{ентp poсiйськиx' схiднoсвpопeйських тa сврaзtйських стy.Цiй
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Стенфopдськогo yнiвеpоитетy (м. Пaлo-Aльтo, Калiфopнiя, СШA), Фaкультет
iнфopмaцiйних систем i технoлoгiй Унiвеpситетy Фiнiкс (м. Лiвepмop,
Кaлiфорнiя, CIIA), фaкyльтет бiзнес-a,цмiнiстрyвaння, кaфедpa Nlu{нapoдflих
кoмyнiкaцiй Унiвеpситетy Сент-Меpiз, (м. Mopaгa, Кaлiфopнiя' СlIlA)'

oснoвнi резyльтaти дисеpтaцii викЛaДенo B 41 пyблiкaцii, сеprд якиХ тpи
oднooсiбнi мовoгрaфii, o'цин poзлiл кoЛекТиsноТ мoнoгpaфiТ, нaПисаний y
сПrвaBToрсTвi, 37 стaтей, з якиx 3 нaдpyкoвaнo зa кopдoнoм' i9 y фaхoвих
Bидaнн'lX' aкpедиToвaт{их ДAк МoI] УкрaiЪи' 2 _ y нayкoвих фaxoвиx

BхoДяТь Дo М1жнapo.цIlих нayкoМеTРичl{их бaз дaних, 7

Tези нayкoвиx дoпoвiдей. oкpемo нагoлoпly, щo
ДисеpTаЦlя] мoнoгpaфiТ, oснoвнi нayкoвi пyблiкaцiТ нaписaнi Т.П. Aндpiснкo
oдноoсiбнo. Poздiл кoлективнoi мoнoгpaфiТ <Стрaтегii спi'uкyвaння тa стpaтегii

y спiвaвтopствi з ,цoц' l.С. Фpoлoвoтo, де oсoбистим
TеopеTикo-МеToДoлогivнe oбlpунтyвaння дoслiдження

виДaншц Укрaiни' якi

в iнtлих видaнtrях, 6

lТеpекла.цy) нaписaнo

внескoм здoбyвaтa е

стpaтегiТ пеpeклaдy.

Bисoкo oцiнroюvи дисеpтaцiro, дoзвoпto сoбi пoдiпиrися деякими
Mrркyв aI{нЯМи.

1. Пеpедyсiм xoтiлoся б пoбaяtaти T.П' Aндpiснкo чiткirле визцачaти
IlayкoBl IloIlЯTTя' неДoПyскa]оalи пpи цьoМy теpмiнoлoгiннoi (Гpи,), якa
yскЛаДнюс сПpиЙня г r  я  зv i с  г5  lисеpга l r i i . '

Тaк, певне засТере)кeн}'ll Bиtt[икae теpмiн кoенilпuвнo-duскуpсuвнl'tй,
oскiльки пoнятгяJ яке зa IiиM кpисTЬся' е' нa Мoto .цyl{кy, TaвToЛoГrчнo-
ПeреBaнTФt(ениl{, бo вiдoмo, щo ДисIq/рс yже сaN{ по сoбi мaс Двt tлocтaсi
кoГнiTивIry й кoм1,ттiкaтивtтy. Пoлiбнy ж пpиpo,цy tr{aс перекЛaДl Якии t] вo.цнoчaс
ЛрoЦесoМ i peзyльтaтoм цЬoГo пpoЦесy. .Гoмy 

пoсднaння Лoli;llь (ЛеpекЛaД)) ]
((Диск}pс) BикЛикae певний гнoсеoлoгiтний дисoнaнс. Haтoмjсть ди(]еpТaнткa
aпеnЮe y свoiй Пpaцi дo пеpекttаdацькoеo ouсКуPсу (c. 27), кoaЙnuвнo-
duсч"pcuвнoеo nidхоф (c' 28), кozнiпuвнo-ducКуpсuвнolo пеpею,tаdoзнавcmва
(с.91) тa нaвiть дo кoенiтnuвнo-ducкуpсuвнсli- пttpаduемu (с. З5). Чи не дylке
пpeтензiйним e пoнятTя (GoIнl,IиB]lo-Ди(]к)рсиBIJa

кoГнrTиBнo..цискypсивIlе пеpекЛaДoзнaвствo взaгaqi?

пaрaДигмa)? I .rи iснyс

Якщo тaк, тo хoтiлoся б
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'цеТaънilПе ДiзнaTисЯ

перекЛaДoЗнaBствa.

У тaкoмy ж дyсi aвтopкa BBa}ia€] ПереlсlraДaЦькy стpaтегito кoгнiтивнo.

ДисЦ'рсиBItиМ фенoменol't (с. l0з), a сaNl ЛеpеKrra,цaцЬкий дискypс _ кorнiтивнo-
кoМyнlкaTиBнo}o дiяльнiстtо (с. 73), бo вitI с сднiстto ПpoЦесy й peзyЛьтaTy, якиЙ
MoДеЛтoсТъся B кoГIl]TиBIloМy тa кoмyяiкaтивнoщl aсПеIiТax (с. 28). Утiм, y
дисеpтaцii моrrtнa зyотpiти i пoняття (дисЧ/Pс ПерекJra.цy) (c.77), якe Тaкo)к Мae
кoгнiтивний i кolгyнiкaтивний вимipи. Llезрoзр,riлo, .lи <диск1'pс llepеKrlaдy>) тa
(ПеpеклaДaцЬкиЙ дискypс> с Toтo)ltниl!]Iи пot]ЯTTЯ!Iи. l якщo нi, тo слiд бУлo б rrе
ч] Tк1IПе рoЗт'Т),,]t'IaчиTи.

Пaрaпельнo в опoнованiй .цисерTaЦiйнiй щaцi неo,цнoPaзoвo зГa'цyсТЬся
кoПtlTивнo-кoмyнiкaтивнa пapa.Цигмa (с. 75, 89), Де ,цискypс poЗ|JlЯДасTЬсЯ Як
хoлiсти.rнa oдиниця мовленнсвoi дiяльнoстi, у якiй кoгнiтиввий i кoмyшкaтивний
aсПекти пoсТaIоTь y неpoзpивнiй eднoстi' кoгнiтивнo-кoм),ттiкaтивний пiдхiд
(с.84) тa кoгнiтивнo-Дiяльнiсне пеpекпaдoзнавство. Ilе ЛеBнoIО !1lрoЮ зaПлyTy€
uитaua, бo незpoзцliло, fla як]ix ЛapaДиГN'IаJ]ьниx ЗаcaДax викoнaне ЛpolIo]]oвaне
ДoсЛlД)tенli;I - кoГнlTиBнo.ДисhTрсивних чи кoгнiтивнo.комунiкaтивниx, тa, який
пiдxiд зaстoсoвaнo . кoгнiтивно-диск1,pсивний чи кoгнiтивнo.кoщцtiкaTивriий. I
Якщo МoBa й.це Пpo кoгнiтивнo-дiяпьlтiсне tlеpеклaдoзнaBсlвo' Тo l\{o)ltе
кopектнiше бyлo б nеpекпаdаt1ькuй ducКуpс HaЗтзa|И пеpеru.шdацьксlкl 1н171еpaк1,{Elo'

oскlЛЬки пеpеKrlaДaЦький .цисЦ,?с €] З Toчки Зopy ДиcеpТаI{тки, об'сктoм
Дoслi.цкення в iнтеpaкцiйнiй мoделi пеpеклaдy (с. 47).

2. У пpoпoнoвaнiй дисеpтацiйнiй пpaцi подaнo бiльrле десятка BиЗвaченЬ
ПotшТтЯ (сTpaтеГiя>, хota ДисеpТaнткa малa б пpитpимyвaтися' ypештiреLuт'
вЛaснoГo poботогo BиЗнaЧенIlЯ' не ПеpеBaнТaх1,lочи TексT дисертaцii зaйвoю
]нq]opМaцreIo Ta I{е пoвеpTaloчисЬ Зновy й зiroвy до цих визнaтень (с. 98).

3. Уоклaднroс сЛpийirЯTТЯ тексry дисepтацii i rraгpoмaдlttенпя теpмiнiв
кoенilпoлoеiя, лiH?вoкoенil11oJ7oziя, кoltцеnпoлoziя, зiсmавна кoнL|еппo]юZi'| Ta
лiневoкoнt'pnno''toеiя (c. 55 56' 74)' Як вiдoмo, це piзнi нayкoвi llисциПл1ни, як1
пoсТyЛIoЮ.гЬ piзнe бavенrrя Пpиpo.ци кoнцеПTу' Hе стoсyсться Цеj мo)iс[ивo' :rиПIе
лiнгвoкoнцептoлoгii, oскiльки вoнa BBa}кa€тьcЯ aвToхТoннo poсlйсЬкoю

6

llpo шкoли' зaснoвникiв тa пpедстaвникiв цЬoГo нaПряI4y
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'7

ДисЦипJllltoЮ' ЯКa' нa Мiй ПoгJUlД'

ЛiIrГBoкyЛьT}poЛoгiТ. oстання Taкo]к не paЗ

lloняIТЯ (оlнГBolq/льтypний кoнцепт>.

фaкrиvнoдyбпос N'IеToДoЛoГ]к)

ЗгaдyeTься ДисеpтaнTкolo y кoIlTексTt

Bиникaе зaпитaння: вiд якoгo poзyмiння кoнЦеПтy вiдшrтoвхусться

T.П, Aндpiснкo y свoiй лpaцi? Лiнгвокyльтypoлoгi.lнoгo? Бo Зl'аllyеТься сarvlе
TришapoBa cTpyктypa конЦеПTy, а Toчнiluе пoняттевий, oбpазнo-пеpцeптивний i

цiннiсний сRlraДI{ики (с. 92). Чи с viтке poбo.rе визнaчення? oскiльки y

пiдпунктi 4.l.З.1. aвтopкa allollсyс ПеpекЛaДaцький aнaлiз лiнrвсlкуlrьтyрних

кoнЦеfiTrB' аJlе Пpи цЬoп{y Лише зIaД),ToTЬсЯ кyльтypнi pеaлii (трaдицii', звlтvаТ,

обрядoдii тoщo) (с.252) та тoпoнiми (с. 259)' I]е It сaN{е сToсyсТься й емoцiйних

JllнГBoкyлЬTypних кoнцеПTiB (с. З95). При цьоl,Iy лещo Дyблюеться iнфopмaцiя як

Пpo ЛoюIт'гЯ <кoI{ЦеПT)l Tак l пpo TиПи кoнЦеПтiв y пyнктi 1,2.3' (с. 64)'

Пpoдoвяtyтoни ЦЮ ,цyМкy' зayва)кy] lцо aBТopськe poзyмiння кoнцeпTy I{е

Дa€] yявЛення Лрo кoнцеПI як MеIITаJIьний кotlсTpyкT, Який беpе унaсть y щaнсфеpi
сMисЛoвoГo фpaП4енTa кoГн1TиBнo1 (кoнцептнo1) кapтини свiту вихjднoi

пiнгвокyльтypи Дo каpтини свiтy цiльoвoi лiнгвol'yльтypи (с' 67). oсoбливo це
сТoсyсTЬся кoнцепТy сTPAТЕГш (с.92). Чи r цей кoнЦепТ лiнгвoкyльтvDнo
знaъyщим? Чи мoхе вiн yзагалi MаTи сTaTyс лiнгвoкyльтypнoгo кoнueптy? {ля
Мo.цеJIIoвaння кoнЦeПтy CТPATЕГш кpaще пiдiйrл:rо б'

рoзyМiннЯ кoнЦeПry' Яке н.lЗиBaЮть <<iriнгвoкoгнiтивним>>. I

МoДеnlовaння, To' oЧевиДIlo, вapтo бyлo б схемaтичнo преДсTaви.rи MOДеЛЬ Цьoгo
кoнцепry y пyнктi 1.4.1. (с. 92),

leщo нeзpoзyмiлим r Taкo)к BиЗнaчення Пotl,lTтя (ТексToBий концепт>, бo

вiн с вoднoнac i <<смислoвиlц кoнllенoriloМ)J ] (о{еГaкoнцеПToМ> 1с. 67). Hе зовсiм

ПpoЗopolо пеpедyсiм е сTpyкT}рa :гексToBoГo кoнцеЛTy тa iсpapхiянa opгaнiзauiя

TексТoBих кoI{цепT1в yзa.аЛi.

Bиникaе y мене зaпитaння i rЦоДo сppеймiв (с,479)' Haскi:rьки Bиnpa!ДaниM
тa ефективним с фреймoве МoДеЛIоBaн}ш y пePекЛaдoзнaвчoмy дослiджeннi?
Haскiльки тaке мoделtoвання мo;ке бyти oб'сктивним?

.1' Hа ЛеpсПек-l l ,fBy лисеpтaнtшi слiд пoдyмaги ].jaД с l BoреHнJ]l\4 анtлiйськo-

yкра i ' нськo ro  шифpoвогo  кoрП}с}  ПpoJoBи\  i лраvат1p t  ,нних  пapа-пельних  г скс t i в ,

нa ^'1oЮ ДyNlкy' Те

якщo МoBa ЙДе пpo
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8
щoб не BTрaTиTи бaгaтий фaкти.Iний мaтеpiaл дисертaпiТ. Taкий кopшyс
вaгoмиl4 ДoДaTкoM.цo кopпyсy yкpalнськo]' MoBи, t]аД ЯкиNI aкr.ивнo
пpoфесoрськo-вик-ltaдaцький сrclraд Iнститщy фiлoлoгii Кl1У iменi

стaв би

прaцIoe

Taрaсa
lllевченкa.

5' .{исepтaцiя нaписанa лiтеpaтyрнoro yкpa'tЪськoro МoвoЮ З 'цoTриMaннЯN{
нayкoвoГo стиЛto, хoчa зрiдкa тpaпляrоться мoвшi oгрiхи. Haпpиклaд,
дисеpтaI{.гкa B)киBaс лексеМи нQnPя|IoК зaмiсть наnpяu (с. ls, 52), скпас)oва
зaмiсть cклadнцк (див., нaпp': c, 24, 48, 62, ss, lз3), вidнocuнu зaмicть
вidнo1aення (c. 31.' 72)' лiнzвicmuчнuЙ зaмjcть лiнzсзсlпьнuй (c' 40)' вiдпoвi,цнo
еKсmpa1|невic|11l|чнцЙ зaмiсть ексmpалiнzвальttu' (с' з8, ]95' З8tJ1, .мucлеtlнeвuй

184' 2з4, З78, з79). [o
зyстpiти випaдки, кoли,

ЗaNncTЬ PoЗу||,oвц' ( 'циB., нaЛp.: с.42.54,6], q0. q4), nl)}1'! l11i-нц'зaNI.с.|Ь

nсlняmпсвuli (с. 57, 58, 60,78)' вucлс'lвлкlвaння зaмicть вuсJloвllення \с../2,7з,71,
16|), лuце зaмiсть oсa6u (c. 91.1" пpoltвu зaмic.rь вuявrt (Див', нaпp': с' 94, l33, l60,
210' з78, 385), вiдпoвiднo npQявJ,lЯlпuсЯ Зa|ilcTЬ вuяв]lяmuсЯ (Див., нaПр.: с. ]25'

дeфiс (нaлp., мееa-кoНцеnm (.c. 49, зз7)' itiневс'l-cпш,tiсtпu,tнttй (с,'З2l' З51), фloнo-
еpафiннuй (.c. З24)), Пo-ДpyГеJ окpеМo ПиlxеTЬся пoIlЯTТя ((наД нaцlollаJlьн]сTь)

ToГo )I{! y текстi пpoпoноваIloГo Дoсл]Д)t(ення Mo)I{нa

Пo-перlxе' теpмiни, rцo Ли[lyTьсЯ paзoМ! ЛoДaнo чеpез

aBTopкa послyгoвyеться poсiянiзмами (напp.: dанuй (c. 51.), в
Пo-че|веpГе.  t .ЯaЛяЮlЬсЯ rеpr t iH6дq1 iнн i  . 'шелевpи ' .  Hа кш]aПг

пpoцеdуpаltьнuй (c. 82.) aбo l1аpuна dэrcеPе]|q "Гa цаPuнс: -t,Iеtпu (c. 27 6) '
Зpiдкa мoжнa нaTpaПиTи Тaкoж нa opфoryaфi.rнi (див., нaпp.: с.4б, 52, 59,

68'  10з '  ]94,221,402) '  стилiстичнi (лив' '  нaлр.: c.47'5 i ,62"1o9, l94,22'7,з90),
пyнкryaшiйнi(див.!tlaпp.:с.41'49"5з,67,9з,169'174,227)тaтехнtlнiхибoдpyки

(див. ,  нaпp.:  с .  328,  З30,3З2,336,345).

I{i мoi зayвaтtенrrя й мipкyвання маtоть зДебiльurого pекoмендaщйний
xapaкTep. У цiлolтy ltt слiд кoнстaтyBaTи' Цo Тетянa Петpiвнa Aндpiенкo
сTвopиЛa oриГiнaЛьвy й сoлiднy пpaцo. IJе дaс пiдстави BBa)I(aTи! Цo .цисерTaЦlя
<Cтpатегii в iнтерaкцiйнiй мoдeлi пepекладy (нa мaтеpiaпl ПеpекЛaдy
atIГлoMoBнIгx дрoзoBих Ta ДpaмaTyргi.tних твopiв yкрaТнсъttotо тa рoсiйськotо)>
ц1Лкol{ вlДпoBlДaе BиМo.aМ <Пoрялкy nрисy,ФкеннЯ нayкoBих стyленiвll,

(с. 57), пo.трете,

пкoопi (c. 166)),
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зaTBеpДx(енoгo ПoстaнoBolо КMУ Ns 56.1 вtд 24 .07 .20 1 3 p. (зi змiнами,

BнeceниN{и згi,цнo з Пocтанoвaми КMУ Ns 656 вiд t9.08.2015 p.' Ns l159 вiд

зo.|2.zo15 p. тa No 567 вiд 27.07.2016р.), a ii aвтоpкa ЗaсЛyгoByс нa

Присyд)кення. нayкoBoгo сTyпeня доктoрa фiлoлoгiчниx нayк зi спецiaльнoстi

l 0.02. 16 _ пеpeклa.цoзнaBсTBo.

[oктop фiлoлoгiuниx нayк, К. I. Мiзiн
пpoфeсop кaфeдpи iноземнoi
IlеpекJIaдy Тa МeTo'цики I{aBч

<Пepеяслaв-Xмельницький
педaгогivний yнiверситет
iменi Гpигoрiя CкoBoрo.ци)J
зaBlдyBaч каФедpи

Пiдпис К. I. Мiзiнa ЗACBIIWЮ

Увений секретap

,  i : ! ' ' ,  ,

Заtвiдвyl
11aч' ts\i с/йi-
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BIД}.к
oфiцiйнoгo oпoнентa' дoктopa фiЛoЛoгiчн{x нayк'

Пpoфесopа Пsславськoi Aллп Йoсппiвни
пpo диоеpтaцiю

AIIЛPI€IIкO TЕTяI{и ПЕTPiBIIи

"сTPATEгII B IIТTЕ,PAкцIIaiй MoДЕЛI пEPEкЛA.цУ

(нA MAтЕPiAЛI tItrPЕклAДУ AЕглoп4oBних ПPoзоBID( TA ДAмAтУPгIIiIiID(
TBOPIB },кPAfu сЬкolo TA PoсЙськoю)''.

пoдaЕy нa з.цooyTTя I{a}.кoBoгo сTyпeiUr
ДoкTopa QlлoлoгlчIlиХ нayк

(спецiaльнiсть 10.02.16 _ пеpекла.цoЗнaвствo)

Ha змiнy пepeкJla.цoзнаBчим дoслiДкенll;lм, якi щивалий vaс бyли
зopiснТoBaнi Ha iсropи.rнi. систем нo.стpу ктyp н i. кoн.гpастивнi чи
текстoлiнгвiсl ичнi аспекти ПepекJlaд)' ПpихoДJl'l Ь нoвi poзвiлки. в uенщi yвaги
яких ПеpекЛaД ПoсTaе як [poцес' як твoрнa дiяльнiсть lерекЛaДaчa aкTиBIloГo
пoсеpeдникa й оpraнiзaтоpa мЬкдискyрсивнoi., коIнiтиBнo pеryльoвaнoi
взаемoлiТ.

Попpи визнaння прoвiднoi poЛi пepeклaдача y твоpеннi пepекJlaдaцькoгo
.циск}?cy кoгнiтивний меxal{iзм цьoгo Лpoцесy зaлиIПaeТЬся й сьoтoднi дoвoлi
I{еBизIIаЧеним.

Tомy вваlкасмo aкТyaЛЬшoю спpoбy Aндpiснкo TетЯни Петpiвни
Змo,цеJIIoBaти мoжливi, зy{oBЛенi вiдповiдншr,rи стpaтегiями тpaнсфоpмauii
кollцеПTy.lлЬIlиx сTpyкT)? пiд 'raс перeклaдy' B якollry пеpeкJlадaЧ висТyЛaс як
noвнoпpaвний г,lасник j opгaнiзaтop двovoвнoТ viжкyльтypнoТ взасмoдiТ. а
Taкorк зaпpoпorryBaTИ ДЛЯ цЬoго I{oBy Tеopeтико-меToДoЛoгiчнy oснoBу
iнтеpaкцiйнy мoделЬ пeрекЛaДy.

Tемaтикa дoслiдxенrrя сyГoлoснa з нayкoвoю тeмorо Iнститyтy фiлолoгii
КиiЪськorо нaцioна'rьнoгo },IriBepситeTy iменi Tapaсa IlIевченкa (МoBи Ta
ЛiTepaтypи нapoдiв свiтy: взaeмoдiя тa сaмoб1тнiсть>> (тeмa Л! l1БФ044-0l),
зaтвеpдженolо Мiнiстеpствoм oсвiти i нa1.ки Укpaiни.

IIoвизшy дoслiдження зaбeзneчиЛи, oкpiм згaдaнoi авТopськoi
iнтеpакliйнoi мoделi пepeклaдy З цeнTрaпЬним ПoI{яTтяМ отpaтегiТ пepекJrаДy,
poзBиToк пoняTTя перeкЛaдaЦькolo ,щ.lскypоy B оенс1 едносT1 ПpoЦесy Ta
peзyJIьTaTy' зМoдeльoBaнolo в кoгнiтивнoмy й кolryнiкaтивнo},fy aспекTax'
Hoвими е Tеopетичне oбфyнтyвaннЯ сlpaTeгii пеpек].IaДy як кoГнiTиBнoгo
реryлятиBa IreрекЛaДaцькol.o ДисЧiрсy Ta Метo.цики фрeймoвoгo й пoльoвогo
aнaлiзiв текстовoгo кoнцепTy в пepекJlaДi. Пo-нoвotrдy визI{aчeнo I]oTeнцiaJI

| в|дд|л д|лoвoдотвa та а!хiвy
l i,|всьf0г4 Чщ|0на,ьнoг0 yнtвepситвтy

ll!он| |aоаса ДJeвчaяка
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peaпiзaцii глoбaЛьIroi сTрaTегii пepекJrадy чeреЗ ЛoкiшЬIti нa oснoBi
пoрiBнЯЛЬнoго aналiзy пepeкладнoi енТpoпii TексTiB piзних сTиJrrв' 1'акt.иKи Ta
Пpийoми' щo peaпiзyrоть oкpеMi сц)aTeгiТ пеpeк,laДy' яBище синкрeтиз\,{y
стpaTeгiй пeрекJIадy xyДoя(ньoгo пpозoBoгo Тa дpal{аT)?ГjЧнolo тeксTy.

Гoловнoю ll,lе toю дисеpТaцiТ t встaнoвлeнля л ис куpсoпoрoлlк1 вал ьнoТ
poлi кoгнiтивнtlx pery,rяrивiв ЛеpекЛаДацЬкoТ дiялЬносli стpaтегiй ttеpекJ]aДу.
a тaкoх мexaнiзмiв ii pеалiзaцiТ.

!ля дoсягнення Зanнatiенoi мети дoслiдниця фopмyлrоe низкy Завдaнь,
гoЛoBниМи з яких e сTBopення iнтеpaкцiйнoТ мoделi пеpeкладy Як oсIloBи
ДoсЛiДx{eння кoгнiTивних peгyлятивiв пepeкJlaдаЦькoгo дисIqpсy' yтoqнeння
визнaченЬ ПoIxITь (сTрaTeГЙ пepeкЛадy> Тa <{TaкTикa ПеpекJla.цy)). oбтрyнryвання
aдeкватнoсli кoгн iти внo..Циск1pс и внo гo лiлхoлy Дo анаЛiзy лоняття стратегiТ
ПеpекJla,цy' З'ясyваннЯ кoгнiтивниx Ta дискypсиBних мехaнiзмiв peалiзaцii
стpaтeгii ПeрекJIa,Ц/, aналiз iнфopМaцiйIrlrx xapaкTеpистик тексTy' pеЛеBaнTних
ДЛЯ iМПЛеveнтaцiТ леpеклалаuьких стра,tеriй Та BизHачеHtUI тилiв rексгiв, Що
мaroть нaйбiльrший потeнЦiа'r для pеaлiзaцiТ стpaTегiчних дiй пеpeк;raдava,
aнaлlз MехaнBM1B pеaлrзацrr стpaТеГlи ПеpекЛадy BlДI1oвlДIlиМи Taктикzlми Ta
пpиЙомами тoщо.

Mетодoлoгiчцo poбoTy здiйснeнo B pyсЛi кoII{lTиBI{oгo тa
кoмyнiкaтивнoгo пiдхoдiB y ПерекJIaдoзнaвстBi, в рyслi a]rTpoпoЦeнТpиЗN{y Ta
фyнкцioнalriзIvтy, зoкрeмa в paмкax iнтеpaкцiйноТ мoдеЛi пepeклад)r'.

IIIиpoкий спeктp зaвдaнь зyмoBив зaстoсyBаI{ня низки метoдiв aналiзy
(oписовi, nopiBlrяЛьIri, модеJlк)вi tl{я когнiтивних oб'eктiв, кoмпoненTнoгo'
Пoр1BllяЛьIloгo аналiзy ЛексикoгрaфiЧ}rиx i нayкoBих дeфiнiцiй, Bизт]aченllJI
пеpeкЛa.щroi еIiTpoпii TексTy, внyщiшньoмoвногo тa мiхмoвногo ПopiвнянtrЯ,
кollцеПTyaлЬнolo МoдrлЮвaнн,I, пеpeкЛaДoзI{aBчoгo aнaп1зy' ПеpекJlадацькoГo
ексПepименry' мeтодики пoЛьoBoгo i фpeймoвогo мoДеJlloвalrrrЯ'lrкgТoaoГo
кortцеIrTy B ПеpекЛадr' МeToдики кoнцeптy:UrЬноГo aнaлiзy мeтaфop Ta irtпlиx
сTиЛiстиЧItиx фiryp, пoрiвlrяльнoГo rТеpекJlaдaцькoгo aнaлiзy й фiлoлогivнoi
iнтepпpетaцii, iнтeндioнaльнoгo (пpaгмaтrттrroгo) aнaлiзy i стилiстичногo тa
iнтеpтексryальнoro aнaлiзy), якi Bи'цaIоTЬся оптимаЛьниМ,l' a peзyЛьTaТи!
oтpимaнi зa ix ytiaсТi, oб'eкТиBниilи дrя фоpмyлlованнJl гoЛoвIlиx висновкiв
pобoти.

Презeнтaбельним e мaтepiaл ,Дослi'Dl(еннЯ _ 45000 ДисItTpсивниx
фpaгментiв пpoзoBих i щraмaryргiuниx твopiв шlглoмoвнoТ лiтepaтypи тa iх
переклaдiв yкpaiнськоrо i pосiйськoro мoвaми.

Зaстoсyвaння зазнaченoi кoмrrлекснoi методики дoслiдхtення, rпиpoке
TеopeTичI{е ПiДфyнтя та емпiриuний мaтеpiал зaбeзпечили дoстoвipпiсть
висновкiв pобoти.

Teоpeгиuне знaчeвЦя'цисеpтaцii I]oJIягaе B ствopеннi iнтеpaкцiйнoi
мo,цrЛi пеpеклaдy нa оснoвi кoгнiтивнo-дискypсиBнoГo пiдxoдy тa визнaченrri
рoлi стpaтегii B пepекJlадIrolfy ДискypсoTBopеI{Ili. oтpимaнi pеЗyЛьTaTи Ta
BисIloвки e BI{ескoм y poзpoбкy прoблeм зaга.rьнoi теopiТ пеpекЛa.цy'
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кoпliтиBltoгo ПерекJIaДoзнaвсTBa, теoрii Хy.цo)кIlЬoгo пеpeкJlaДy' .цискyрсoлoГii
ЛеpeкЛaДу Tа Теopii ЦiжкyлЬ1уpнoi кor\4yHiкall iТ.

Pезyльтaти дoслi.цясeнlrя мolкyть знaйти Пlиpoкe riрaкTичEе зaстoоyв llшl
B чиТаttttl EoрМаTиBниx l спецlaльних кypс1в 1З Теopll Ta Прaктики ЛФекЛa,цy'
)кaнрoBиx тeopiй пepекraдy, iстopii пeрекJlадy' пopiвняльнoТ стидiстики
aнглiйськoi Ta yкpaiъсЬкoi l'1oB, кyрсy (СTpaтeгii i тaктики xyдo)ЮlЬoгo
пepeкJlaдy)' y пiдгoтoвцi IlаBЧilльнIix rroсiбникiB З IlеpекJIадy. Мaтeрiали
дисepтaцiйнoТ poбoти викopистaнo для пiдгoтoвки 'rpьох нaBчaльниx пoсiбникiB
iз пеpеклaдy тa хрестoмaтii з лeрек-lla,цoзIIaBсTBa.

flисepтaцiя Пpoйшлa наnе)ffry aпрoбauiю нa 14 нa1кoвиx кoнфepенцiяx, ii
гoлoвнi тeзи Bик[aДеIlo B 41 тryблiкаЦii, сеpe.ц Якиx Tри o,цIrooсiбнi мoнoгpaфii,
oдин poздiл кoлективноТ мoнoгрaфii,, З7 cтaтeЙ, з яких 3 нaДpyкoBaнo зa
кopДoнoм' 19 y фaxoBl,\ Bи.цaнI{яx MoH УкpaiЪи,2 _ y нayкoвиx фаxoвиx
виданняx УкpaiЪи, якi вxoдять дo мiжнapодниx нayкoметpиuниx баз даних.

Хoтiлa б oкpeмo qrпинитись нa нaйвая<ливirrrиx фpaгментax дисeртацiТ.
У пеpпroмy pоздiлi Aндpiснкo T. П. Bикладaе теopеTичнi зaсaди

кoГнiTиBнo-,цiяЛьнiснoгo flepекliадoзIlaBсTBa Ta презенTy€ iнтеpaкцiйнy мoдeль
ПеpекЛа.ry. Boна пеpекoнливo дoBo.циTЬ ПеpеBаГи Пеpеxoдy вi.п мoвнouентpиlнoТ
мoДeлi пеpeкЛадy' зoсередxeноТ Hа рoзглядi сц)}.кЧ4)Ilo-семaнTиtlllиx
тpaнсфopмaцiй, дo al{тpolloцеflТpичIroТ, Де B ЦешTpi yBaги oпиIшeTЬся
ПеpекЛaДaч, тa iнiцiйoBalrий ним пpoцес тpaнсфopмaцiТ кoнцепTyaЛЬIlиx
сТpyкТyp. Cлyrпншl BидaеTьсЯ рoзГЛяд ПеpeкJrадy як сПiльнoгo твoреIiI{я
смислlB' a пeрекЛa.цaчa як пoBнoпpавI{oГo }п{aсникa й opгaнiзаToрa .цвoМoвнoi
мix<rryльтypнoi взaемoдii.

У зaпpопoнoвaнiй дисертaнткoro iнтepaкцiйнiй мoделi пeрeклaдy oб'сктoм
дoслiдження с пepeклaлauький .Диск}pс Як кoгнirивнo-кoщ.ъiкагивнa дiяльнiсть
в сДнoсгi rrpoцесy й peз}лЬТаry B кooрдинатах вихiднoТ та шiльовoТ пoлiсистeм,
пpeдМеТoМ _ Tpaнсфopмaцiя iнтегpaтивнo-тeкстoBoгo МeгaкoI{цeпry, скЛaдoBих
кollцеПTyaльнoi сTpyкT)?и тeкстy, МeTolo _ BI'IBлeння сщaтегiй i тaктик
пеpeкЛaдy. Пepеклaдaт y цiй мoделi викoнyс фyнкцiro opгaнiзaтoрa
вipтyальнoгo кoмyнiкaтивнoгo Прocтopy (aвTop _ Читa$), a кpитеpiсм
aдeкватнoстi ПеpeкЛадy BисгyПас задoвoленtiЯ aналoгiчних кoгнiтивно-
ком1тriкaтивниx пoTpeб цiльoвoi ay'цитoрiТ B iнпtiй пoлiсистемi, a сaме
Mo.цeJIк)BaннJI пeрекЛaДy в зaзнaчeвiй iптеpaкцiйнiй мoдeлi пoстae як ((скJIaдI{a
комyнiкaтивнa взaемoдiя, в якiй спiльниlrИ 3уcИЛЛЯМИ yraсникiв _ aвтoрa,
ЛеpеКJ]адaча й чигача / слyтaча сТBopЮЮтЬся i змiнtоються кoгнiтивнi
стpyкТypи' якi знаходять мoвне (мaтерiальне) вирaжeння B тексTах оригiналy й
пepекладy> (с. 5l).

Стaтyс кoгнiтивнoгo реryЛяTиBy пepeкJlадaцькoгo дискypсy, який
сПpямoBy€ IlеpеTBopенIlJI кoнЦеПTy оpигiI{:UIy дЛя йoгo iнтегpaцii в
кoнцeпTyaЛьIly i мoвнy кaртинy свiтy цiльoвoТ спiльнoти в iнтеpaкцiйнiй мoделi
ЛерекЛaщ Aнлpiснкo T. П. отpилуг ПеpеKЛaдaДЬка стpaтегiя. яка <oргaнiзyс i
peгу,ltос iнтеpaктивнy кoгнiтивнo-кoмунiкаrивнy дiЯJЬнiсl Ь лepекладанa i
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Bизнaчaс Bибip ТaкTик i пpийойв пepекЛaдy) (с. 106). Biдпoвiднo дo iеpapxiвнoi
opгaнiзaцii стpaтeгiвноi пеpекrraдaцькoi дiяльнoстi ,цисepтaнTкa poзpiзrrяс
глoбальнy стpaтегirо, де кoгнiтивним плaнoм pеaлiзaцii пoстaс цiлiсний
rекстoвий vеГaкoнuелт. га локальнi стpаlегiТ. якi виvaгaють сщатеliннoгo
перeкЛaДaцькoго р1шенIrя.

У лpyгoту poзлiлi oкpесленo мeтoдoлoгiю .Дoслiдrкенt.ш стpатeгiТ
ПеpекJla.цy' тoбтo систeмний кoгнiтивно-кolшyнiкaтивний пiдхiд, дe пepeкJlад y
стaтyсi дискyрсy poзгJurнyтo в кoгнiтивнor'лy й кoмутriкaтивноМy aсПекTax' з
ypaxyвalrнJ{м пpинципiв arгpoпoЦeнтpизМy, фyнкцiона.riзмy, експaнсiонiзмy тa
eксплaнaтopнoстi, сoцiaльнo-псиxологiuноТ, дiяльнiсноi тa aнтpoпoцентрrт,rноТ
iнтеpпpетaцii .циск}?сиBнIx( явиЦ. Ha oсoбливе сxBaпенIUI зaслyгoByrоTь
випpацювaнi aBToркoIo Мeтoдики пoЛьoBol1o тa фреймoвoгo МoдeJlloBalniя
тeкстoвoгo кoнцeП]) в пеpеклaлi. якi ..дoзволяlоть вiдстеrкити зviни
кollцеПTyaльI{иx сTpyкTyp внaслiдoк засТoсyBаIIIЦ пеpекладaцькoТ отрaтегii> (с.
ls9).

У тpетьoмy poздiлi дисертантка дослiдxtyс yмoви тpaнсфорщ,ъaння
rлoбальнoТ сщaтeгii в лoкaльнi. Baжливим пoнJIттям дЛЯ ЦЬoгo eтalтy
дoслiдxtення е eнтропiя тeксTy як oсIloBа мнo)киннoстi iнтеpпpетaцiй i
пеpекладiв. Iмпoнyс спpoбa .цисepTalrтки BсTанoBиTи пpямy кopе,rяцiro мiтt
мнoxиннiстro iнтepпpeтaцiй opигiнary тa iнфopмацiйнoro ен'rpoпiоо тeксry.
Cл}шrними видaютьсЯ i вiдповiднi BиснoBки пpo iнфopмaцiйнy ентpопirо як
<<o'цltt iз BaкЛиBI{x oб'ективниx чинникiB, щo BIIJIивaIoтЬ нa вибip стрaтеrii
IleрекЛaдy) (с. 164) тa нeoднaкoвий piвeнь ентpoпii тeкстiв piзниx стилiв тa
xaнpiв, що тaкож безпoсеpедньo впливae нa вибip пeреклaдaцьких стрaтегiй.

,(исepтaнтка пеpекoнЛиBo oбстoroе тeзy пpо Тe, щo глoбальна стpaтегiя
пeрекJraдy е кoгнiтивним peryJшTиBoм! який зaбeзпeнye кolrцепryaльнy
цiлiснiсть пеpeклaдy ПrBнoГo Тeкстy i слiввiднoситься з концепТyaЛьIrим
oбpaзoм opигiналy iйoгo кoншепryальнolо пpoeкцiсю на кoгнiтивнi сTpукryри
МoBи ПерекЛa,цy. Bонa yзaгальнroс типoлoгiro прoблем пеpeкJla.цy' якi вимагaroть
вiд пepeклaдava пpийняття вiдпoвiдних pilпень: вибopy вiдлoвiдrrикa з
HaЛe)книMи ьryл ь lщнo.iстoричниvи. сoшioлiнгвiстlтчними. еvoтивнo-ouiнними
хapaктepистикaми; прoблeми мнoжинностi iнтеpпpетадiй; пpoблeми
вiдтвopенrrя тpопеi.вниx зaсoбiв; пpoблеми рoз1.п,riння й пepекЛary
ПoзaсисТемIlиx явищ (oсoбливогo aBTopсЬкoгo кoдy), a Taкoх( пeрейМae
класифiкarriю ПеpеКЛаДaцЬкиx piшень. яка poзpiзtшс pyrиннi. стерeoтипнi.
вiдрефлeксoвaнi тa кoнстpyйoвaнi pirпення (Jungermaлn 2005). нa кoнкpeTlrиx
ПрикJIадах aвТopкa демol{стрye' якиМ.rинoм вибip лoкальнoТ стpатегiТ впливае
нa poзв'язaння пpoблем пepeклaдy B неxyдo)кIlьо}fy i xyдoжньоlшy текстaх
(пiдpоздiл 3.3.).

У rетве1rтoмy poздiлi дисертaнткa poзгrшдae когнiтиBIIy oснoBy стpaтeгiй
poзв'язaння прoблеми poзбiхностi мовниx i кoгнiтивниx кapтин свiry piзнrос
лiнгвокyльтщl _ oвyкeн}Ut, oдoМaIIJнення тa нiвеrшовaння кyльт1pнoТ специфiки,
якy вoнa вбaчaе в кyльтypнo-специфivнol'лy й yнiвeрсaльнot'лy B мoBнIтx
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кapTиIlах сBiTy, щo кoнтакT)rIоть в пepeкЛaдi. Зoкpема, для стpaтeгii оuyxeння _
цe кoнцепТи, фpeйми. сценapiТ' кoгнiтивнi каpтyBаHHЯ voви optтгiнaгy.
o.цoМaшненIlJI _ мoBи ПеpекJIа'Ц/, a для стpaтегii нiвe;тoвaнrrя _ акryалiзaцiя
]а ГllЛ ЬнoлЮдсЬк}D( кoнцeП'i}aЛЬниx с ГpyкТyp. спiльнlоt для voBи opигiнaпy i
МoBи I]еpeкЛa.цy.

Ha бaгaтомy фaктиuнoмy мaтepiaлi. застoсoвyrочи BиПpaцЮкrнy меToдикy
кoгнiтивнoгo aнaлiзy пepeюrадaцькoГo Дисhrypсy' дисepтaнткa дае кoнкpетнi
ITpoпoЗицii щoдo пepекJlaД)i ПpедМеTI{иx i кoпriтивних peaлiй, алrозiй, влacниx
нaзв, мeтафop, метoнiмiй, oбрaзниx пopiвнянь, .raсoвoi 'цисTaIrцii тoЩo.

Зaвеpпrye дисeртaцiro п'яTий pозДiл, пpисBячений ПрoблемаМ iсрapхii та
сиIlI\TeTизMy лoкaпьItID( сTpaTегiй ПерекЛaДy хy.цo)кньoго TексTy. Aндрieнкo T.
П. сrry.шrнo сTвepд)кye' щo фyнкцioна.пьний сшкpетизM JloкаJlЬI{иx с'IpaTегiй
зyМoвЛеIrий poл,lо стpатегiТ як кoгнi гивнoгo реryЛЯТиBy пepеклaдaцЬкoТ
дiя-itьнoстi, скJIaдноi зa свo€ro сyTrrо i сПpямoванoТ нa мIlo)киIlнl тa
багатoаспектнi oб'екTи (с. 407). Pеалiзyетьcя тaкиЙ синкpeTизМ Чepез
BЗaсмoдiеro стpaTегiй фoрми i зМiстy (зoкpемa oЧy)кеншI _ бeзпepeкладне
зaПoзиlенtl,я' тpaнскpипцirо/щaнслiтeраuilо, бyквальний пеpекЛa.ц,
pеметaфopизaцiю в oпopi нa метaфopиннi кФтyв rнЯ мoви opигiналy,
кaЛЬКyBанHЯ. ПеpекЛaд eкзoгизMoМ й змiсry Ta oДoма IlJ}lеI] HЯ _ вiлтвоpeнrш
oсoблиBoстей мoBлeEнJ{ в oпopi нa тpaдицiТ цiЛьoBoi мoви). .{ля кoжнoi зi
стpaTeгiй дoслiдниця BстaIloвJlIoе нaбip мoxrrивиx Taктик, щo пepекollлиBo
п iдTBеpд)кyс фa}fl и н н и v мaтеpi алoм .ДoсЛ i.Джe н нЯ.

Хoтiлa б нaгoлoсиTи нa глибoких тeoрeтиЧниХ пiдвaлинaх пpопoнованoi
дисepТацiйfloi poбoти, сиотeмнoмy викладi l-oЛoBllиx пepеклaдoзнaвuиx тeoрiй,
вмinoMy оперyваннi тepмiнoлoгiuним аПаpaТoМ' ЛакolriЧнiй i пеpекoнливiй
aрryмeнтaцiТ. Тaблицi вдало yЗaГaльIlк)к)тЬ BикJIaд мaTeрiаJry. Aвтopськa мoдель
iнтеpaкuiйнolo ПерекЛa.try та peпpезенlаuiя кoгнiтивнoго мexaнiзщ фoрмyвання
ПеpекJlадaцЬкоi срaтегiТ i i.i втiлeнrrя Зa Дoпoмoгolo вiдпoвiдrтиx тaкrик
oкpеспIor нoBий нayкoвий rri.цХ|ц y пepекJlадoзI{aBсTBi, який мoхсе aктивнo
BикoрисToвyBaTись д.пя aналiзy с1.мixtнrx яBищ.

Позитивнo oцirпororrи дисеpтaцiйнy poбoтy T. П. Aндpiсrrкo, ввая<aeмo, щo
пeвнi твеpдження дисepтaцii е дискyсiйнимп aбo пoтpеб1пoть певнoгo
yToчIlенIlя:

Poз1.viroни пepек'raдaцький ,цискypс Як сднiсть когнiтивнoго i
кol{yнiкaТивнoГo аспектiB' дисeрTaнTка oбфylrтoBye i сxемaтично yзагаJIЬIrюe
спочaTкy кoгнiтивнy (с.81), a пiзIriшe кoМyнiкaтивнy (с. 90) стp1ктypy
пepeкJlадaцЬкoГo,Диск}pсy. Зpoз1.шliлo, щo дeтальний aналiз пoтpеб1ъав
),I{oBrtoгo рoзмrж}зaннJl циx сTprffyp. Oднaк бyло б цiкaво змoдеJIЮBaти
сиIlкpетиE{y кoгнiтивно-кoмyнiкaтиBlry иpyктyрy flеpeкJlaдaцькoгo .циск}?сy Ta
ПрoaнаJliЗ}ъaти мeхaнiзм взaсмoдiТ елeментiв цiеi моделi.

Нeзpoзyмiлим Bи.цa€тьсЯ BBrденe aBTopкolo ПoIlяTTя пepeклaднoi ентрoпii
як с1ъ,rи енщoпii вихiднoгo тeксry й eнтpoпiТ мoBи перeкJlaДy (c. 172), бo тaкa
сyМa нe Прис}'TIrя! oчeви.цнo, aнi в opигiналi, aнi в пеpекладi твopy. Пеpeкладaн
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pa,Щпе фopl{y€ нoвy e}rTpoIIiIо цiЛьoBoГo тeкстy, якa Мo)ке бiльшoro aбo мeнrпою
мipoю пepeтинaтися з ентpопiro пeplroTBopy.

{oвoлi сyб'сктивним e poЗмеxqъaння в poботi тpyднoщiв i щloблeм
ПерeкJla.цy (с. 220). Мoтоrивo, ,цоцiльнiurе бyлo б пoзнaнити oбидвi кaтегopiТ
oднieю нaзвotо, a вiДr,riннoстi ПoясниTи oсoбливoстями 1) тексry, 2) мови, 3)
oсoби пepекладанa тощo.

У випадкy нeвдilJlих ПеpeкJlaДaцЬкиx piпreнь дисеpтaнткa чaстo прoпoнyс
своi, в бiльrлостi випaдкiв вдалi вapiанти ПeрекЛa.цy. oднак неoдноpaзoвi
пpoпoзицii здiйснити бyквальний ПrpекЛaД oкpeмих мiсць Teксry i нaBeсTи B
пiдрядковiй винoоцi йoго Tл}ъ,{aЧeннJl (нaПр., нa с' 238' 25З, 254), мa6уть,
yсlсraднили б спpийняT"гя ПерекЛадI{olo Tекстy.

Усyнення oкpемиx пoвтopiв (нaпp., c. 46), нuзки opфoгpaфi.rних тa
стилiсти.rниx огpixiв (напp., c. 5, 12, 45,76' 1|2' 1з0' I7 5,270, З14, 407) лшle 6
.цoдaлo солiднoстi зaraлoм aкyрaтно oфоpмленiй pецензовaнiй пpaцi.

Bислoвленi зayва)кенIlЯ не ПримeншyloтЬ теoрeTиЧIloгo тa прaкТичI{oгo
знaЧeнIUl дoсЛi.Щкення, не стаtJUlТЬ пiд сyмнiв йогo pезyльтaтiв тa виснoвкiв.
Tоrury дисеpтaцiя ..Cтpaтегii в iнтеpакцiйнiй моделi пepeк-rraдy (нa мaтeрiaлi
пеpeкJlaдy ан|Лo\4oвHи,< ПpoJoв|,c{ га лpavaтypгiзнrх твopiв укpаТнськoю гa
poсiйськоrо)'' вiДпoвiДaе вимoгaм ..Пopя'Цкy Присy,ркеI{ня нayкoвиx сryпeнiв'',
Зaтвepд)кeнoмy Пoстaновoto Кaбiнery Miнiсщiв Укра.rЪи вiд 24.07.20l3 рoкy N
567 (зi змiнaми' внeсeними згiднo з Пoстанoвaми Кaбiнеry Miнiстрiв УкpaiЪи Nе
656 вiд 19.08.2015 poкy тa Ns 1159 вiд зО.|2.2015 por<y), a йoгo автopкa'
Aliдpi€Irкo Тетянa Пещiвнa' зaсJlyгoвy€ нa Пpисyджeння нayкoBoгo стyl]eня
дoктopa фiлoлoгiнниx нayк зi спеЦiа:tьностi 10.02.l6 _ пеpeкJIaдoзIlaBсTBo.

floктop фiлoлoriнrтиx нayк, пpофесop,
зaвiдyвau кaфeдpи мiжкyльтypнoi кoмyнiкaцiТ
Львiвськoго нaцioнальнoгo yнiвepситеry
iмeнi Iваrra Чlaнкa A. й. Пaслaвськa
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