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Дослідження лінгвопрагматики і лінгвокультурології перекладу є одним із 

провідних напрямів, в якому розвивається сучасне вітчизняне 

перекладознавство художнього тексту і є відображенням загальних тенденцій 

перекладознавчої науки в цілому. Одним із менш вивчених перекладознавцями 

жанрів залишається німецька літературна романтична казка, сутнісні 

характеристики якої, зокрема мінливість у сприйнятті цільової аудиторії, часова 

віддаленість, культурно-історичний фон і, звісно, нерівномірне відображення в 

українських перекладах, становлять особливу проблему в загальному колі 

зацікавлень науковців, що займаються вивченням художніх текстів із позицій 

взаємодії та відокремленості культур. 

Дисертація Наталії Іванівни Лєпухової якраз і присвячена цим питанням і є 

вагомим внеском у вітчизняне перекладознавство, оскільки актуалізує важливі 

з погляду німецько-українських літературних відносин тексти, а також 

поглиблює наше розуміння лінгвопрагматичних і лінгвокультурологічних 

компонентів лінгвокультурного бар’єру, що стоїть на шляху адекватної 

рецепції німецької літературної казки українським читачем та реципієнтом 

узагалі. 

Недостатня розробленість теми саме у таких аспектах, як ми перелічили 

вище, безумовно, підкреслює актуальність роботи. Не викликає сумнівів і 

наукова новизна отриманих результатів, яка полягає насамперед у виборі 

відповідного матеріалу дослідження і його комплексному вивченні крізь 

призму лінгвопрагматики та лінгвокультурології. 

Матеріал дослідження також становить особливу цікавість, оскільки 

дисертантка розглядає німецьку літературну казку доби Романтизму в усьому 

спектрі відповідних українських перекладів, як початку століття, так і межі 



тисячоліть. Особливу цінність мають зокрема, на нашу думку, українські 

переклади казок Вільгельма Гауфа як значною мірою недооцінені і сучасними 

дослідниками, і книговидавцями. Відтак актуалізація цих текстів в 

українському перекладному та перекладознавчому дискурсі є беззастережним 

здобутком та сильною стороною дисертації. 

Обрана методологія дослідження та, власне кажучи, методи дали змогу 

всебічно та комплексно дослідити окреслене коло проблем. Мета, завдання та 

обрана методика наукової праці визначають її чітку композиційну структуру: 

робота складається з трьох розділів та містить додатки. 

Теоретико-методологічну базу дисертації складають праці дослідників 

казки як такої, авторів робіт як із загальної теорії та практики перекладу, так і з 

окремих її аспектів, а саме: перекладу ономастичних одиниць та реалій, 

лінгвістичної прагматики та культурології в перекладознавчому аспекті. 

До розв’язання поставлених задач дослідження авторка підходить 

комплексно, всеохопно, детально та в строгій послідовності, розпочинаючи із 

сучасного стану вивчення особливостей німецької романтичної літературної 

казки і завершуючи роботу прискіпливим аналізом лінгвокультурологічних 

особливостей власного матеріалу дослідження в усіх його компонентах 

(ономастика, побутові реалії, фразеологізми). 

Так, авторка розглядає місце, що його посідає жанр літературної казки, 

історію формування та дефініювання поняття, основні риси літературної казки 

в порівнянні з казкою фольклорною. Окремо розглядається методика 

дослідження німецької літературної казки та її перекладознавчі аспекти в 

проекції на український досвід літературного перекладу. 

Наступним етапом роботи є вивчення питання лінгвістичної прагматики в 

контексті перекладознавчих досліджень. Авторка докладно зупиняється на 

питаннях визначення та окреслення поняттєвої сфери лінгвістичної прагматики, 

розглядає тексти першотвору і друготвору крізь призму прагматичних 

взаємовідносин, окремо досліджує прагматику тексту та прагматику його 



автора, що, на думку, дослідниці становить характеристичну відмінність 

літературної казки зокрема. 

Переходячи до питання прагматичної адаптації тексту при перекладі, 

авторка звертається до загальних характеристик тексту, що формує 

прагматичну установку, яка в подальшому реалізується у використанні 

традиційних мовленнєвих формул з метою впізнаванності та ідентифікації 

тексту, збереженні авторської «присутності» в тексті літературної казки та 

забезпечує необхідний комунікативний ефект. Авторка абсолютно коректно 

стверджує, що модифікуючи вихідний текст перекладач-інтерпретатор досягає 

максимальної адекватності, зважаючи на об’єктивні чинники, а саме 

лінгвокультурне середовище автора, історичну добу, в яку виникає першотвір, а 

також труднощі в сприйнятті реципієнта внаслідок індивідуальних 

особливостей: соціальних, вікових, психологічних та освітніх. 

Розглядаючи прагматичні відносини тексту німецької літературної 

романтичної казки та її українського перекладу, дослідниця послідовно 

звертається до окремих компонентів тексту: заголовків (як сильної позиції), 

власне елементів структурно-композиційної побудови і традиційних 

мовленнєвих формул (що є однією із найцікавіших складових дослідження з 

непересічною науковою новизною), авторські звертання та коментарі. На 

окрему увагу заслуговує розгляд віршованого тексту як характеристичного 

складника німецької літературної романтичної казки. 

Звертаючись до проблематики перекладознавчної роботи, що стосується 

лінгвокультурологічних особливостей літературної казки в зрізі німецько-

український переклад, дослідниця не оминає загальної проблеми лінгвістичної 

культурології, наголошуючи на тому, що остання є природним наслідком зміни 

парадигм у мовознавстві та його тяжінні до антропоцентричної моделі. 

Дисертантка детально розглядає та аналізує особливості перекладу 

елементів художнього тексту з лінгвокультурним компонентом і 

лінгвокультурну адаптацію як стратегію перекладацької діяльності. 



У поле зору дослідниці цілком справедливо потрапляють такі «чутливі» із 

погляду лінгвокультурології категорії художнього тексту як ономастикон 

літературної казки (на відповідному матеріалі дослідження), побутові реалії як 

виразник культурно-маркованої інформації в тексті, а також фразеологізми та 

паремійний фонд, зокрема авторський. 

Кожен із розділів дисертаційної праці супроводжується висновками, які 

логічно узагальнюють опрацьований матеріал, відображають результати 

здійсненого етапу дослідження і підтверджують основні положення, винесені 

на захист. Кращому розумінню та узагальненню матеріалу сприяють також 

таблиці, розміщені в додатках роботи. 

Позитивним у дисертації є чітке структурування компонентів матеріалу 

дослідження із подальшим його докладним аналізом з елементами кількісних 

підрахунків, що, безперечно, має велике значення для отримання об’єктивних 

результатів перекладознавчого дослідження. 

У «Загальних висновках», що повною мірою віддзеркалюють результати 

наукової роботи, дисертантка стисло формулює його основні досягнення, а 

саме: дає загальну характеристику романтичній літературній казці в 

лінгвопрагматичному і лінгвокультурологічному аспектах, виокремлює 

сутнісні риси прагматичного аспекту її перекладу в напрямі німецька – 

українська мови, дає всебічну картину лінгвокультурного бар’єру як головного 

чинника прагматичної адаптації тексту, докладно аналізує українські переклади 

казок Е. Т. А. Гофмана та В. Гауфа, стисло характеризує перекладацький 

інструментарій, використаний українськими інтерпретаторами німецьких 

романтиків, дає детальну характеристику ролі адекватного відтворення 

лінгвокультурем у процесі рецепції, зокрема в результаті перекладу, 

літературної романтичної казки та анатомізує структуру і систему 

лінгвокультурних маркерів у відповідних текстах. Таким чином, логічні й 

переконливі висновки відповідають поставленій меті та завданням дослідження 

і підкреслюють його теоретичну та прикладну вагомість. 



Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що кандидатська дисертація 

Наталії Іванівни Лєпухової є самостійним і структурно завершеним 

дослідженням. Попри те, вважаємо за доцільне поставити певні запитання і 

висловити деякі зауваження та побажання: 

1. Заслуговує на критичний розгляд манера авторки залишати читачу 

дисертації безапеляційні твердження, не підкріплені аргументами. Так, на с. 81 

вона зауважує, що найкращим із-поміж українських перекладів заголовку казки 

В. Гауфа «Das Märchen vom falschen Prinzen» є «Вдаваний принц», але нічим не 

підкріплює власну тезу. Через три сторінки дослідниця вертається до цього 

питання, але вже з «імітацією» (на жаль, іншого відповідника тут складно 

підібрати) обґрунтування: так, інші варіанти перекладу заголовка «дещо (!) 

різняться між собою за лексико-семантичним значенням», а деякі «звучать 

неприродно» (с. 84). При цьому у даному прикладі повністю відсутній як клас 

лексико-семантичний аналіз, скажімо, за компонентами значення або за 

конотатами лексем. Думку про «неприродне звучання» можна було би 

спробувати перевиразити в межах перекладознавчого термінологічного 

апарату, вдаючись, скажімо до узуальності тих чи інших варіантів, або оцінки 

«природності звучання» через корпус української мови. 

2. Окремим недоліком роботи є зловживання великими фрагментами 

текстів. Так, на с. 95 приклад займає всю сторінку, і його, на нашу думку, 

можна і доцільно було би подати значно стисліше. 

3. Низку запитань викликає і дисертаційний список використаних джерел. 

На превеликий жаль, перелік німецькомовного корпусу літератури, залученого 

дисертанткою, хоч кількісно і задовільний та все ж таки є застарілим. У ньому 

відсутні матеріали пізніші від 2000 р., і тільки десять мають менш ніж 25-

річний вік! Складається, враження, що перекладознавчі дослідження (як і 

літературознавче дослідження творчості В. Гауфа та Е. Т. А. Гофмана) в 

німецькомовних країнах останню чверть століття просто не відбувалися. 



4. Авторка не залучає до свого дослідження жодного критичного чи 

академічного видання казок В. Гауфа та Е. Т. А. Гофмана німецькою мовою, що 

для ґрунтовного перекладознавчого дослідження було би неабияк корисним. 

5. В окремих своїх репліках дисертантка дозволяє собі оціночні судження, 

як-от «барвисте словарне наповнення» (с. 42) чи ступеніює поняття 

адекватності – «завдання перекладача – якомога адекватніше перекласти 

заголовок» (с. 43), що на нашу думку є сумнівним відносно самого поняття 

«адекватності», яка або є, або відсутня. 

6. Додатки мають дещо неоднорідну структуру. Так, вона досить докладна 

для антропонімів і спрощена для решти онімів, що порушує їх загальну 

інформативну цінність. Крім того, необхідно відмітити, що, на жаль, ми не 

знайшли в роботі, що взяла собі за мету адекватне відтворення української 

рецепції казок В. Гауфа та Е. Т. А. Гофмана, якої-небудь бібліографії власне 

українських перекладів в історичному аспекті. Перелік ілюстративних джерел 

заледве може виконати таку функцію, оскільки не розмежовує видання з 

перевиданнями та не враховує різні редактори одного й того самого тексту. А 

спорадичні згадки про це в тексті самої дисертації тільки розпалюють цікавість 

читача, не забезпечуючи його належною академічною інформаційною 

підтримкою. 

7. Авторка інколи хибно відтворює імена відомих російських радянських 

перекладознавців: «О. В. Федоров» (с. 47) – потрібно «А. В. Федоров» і 

«В. Н. Комісаров» (7 випадків у дисертації) – потрібно «В. Н. Коміссаров», 

згідно з чинним Правописом. 

8. У тексті роботи трапляються стилістичні огріхи, наприклад авторка 

зловживає плеоназмом «дисертаційне дослідження» (більше 30 слововживань) і 

недогляди пунктуаційного та орфографічного характеру. 

Висловлені зауваження однак не применшують у цілому позитивної 

оцінки роботи. Дисертація Наталії Іванівни Лєпухової може бути кваліфікована 

як завершене самостійне дослідження у сфері перекладознавства. Отримані 

результати доповнюють наявні в перекладознавчій науці теоретичні положення 



про лінгвопрагматичний і лінгвокультурологічний аспекти відтворення 

особливостей романтичної літературної казки. Автореферат дисертації 

повністю відповідає структурі, викладу та висновкам дослідження. Її основні 

положення висвітлено в 10 публікаціях. Апробація роботи є достатньою. 

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. Враховуючи вищезазначене вважаємо, що дисертація Наталії 

Іванівни Лєпухової «Відтворення особливостей німецької літературної 

романтичної казки в україномовних перекладах (лінгвопрагматичний і 

лінгвокультурологічний аспекти)» є повним і самостійним дослідженням, яке 

відповідає усім вимогам ВАК до робіт такого типу, а його авторка 

Лєпухова О. І. заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. 
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ВІДГУК 
офіційного опонента про дисертацію  

ЛЄПУХОВОЇ Наталії Іванівни  

«Відтворення особливостей німецької літературної романтичної 

казки в україномовних перекладах  

(лінгвопрагматичний і лінгвокультурологічний аспекти)» 

(Київ,2015),  

подану до захистуна здобуття наукового ступеня  

кандидата філологічних наук  

зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство 

 

Незаперечну наукову цінність і оригінальність дисертаційного дослідження 

Н.І. Лєпухової становить її підкреслена кросдисциплінарність, яка стає 

найвизначальнішою ознакою сучасних філологічних студій. Уже із самої назви 

роботи зрозуміло, що її автор занурюється у три актуальні сфери, які є 

надважливими для сучасного перекладознавства: це переклад дитячої літератури, 

прагматика перекладу і відтворення культурного компонента при перекладі. Не 

підлягає сумніву, що всі ці знакові аспекти перекладознавчої науки неможливо 

осягнути без глибокого проникнення у багатошарові мовні явища, інакше 

кажучи, цілком природно, що подібна наукова розвідка залишається в межах 

спеціальності 10.02.16, – от тільки межі ці суттєво розширилися завдяки 

залученню значної теоретико-методологічної бази зі споріднених із 

перекладознавством дисциплін: лінгвістичної прагматики та лінгвістичної 

культурології. 

Проблеми, що розглядаються у дисертації Н.І. Лєпухової, є, без сумніву, 

актуальними, оскільки література для дітей, у тому числі й перекладна, формує 

світоглядно-етичний і мовно-культурний код молодого покоління, і від її якості 

певним чином залежить майбутнє людства. Казка – це найперший художній 

твір, який допомагає дитині сприйняти, зрозуміти і пізнати світ в усіх його 

барвах і відтінках. Виникнувши на основі міфу, народні казки мали, передусім, 

моральну і повчально-виховну функцію і призначалися на момент зародження 

та формування жанру казки спочатку для дорослої аудиторії. Однак, із часом 

цей жанр став невід’ємним інструментом формування свідомості та 



внутрішнього світу дитини як майбутньої багатогранної особистості. Казки 

завжди мали важливе суспільне надзавдання – формувати духовні та моральні 

якості, гартувати характер, закладати основу світогляду, розвивати уяву, 

пробуджувати поетичні відчуття, розширювати ерудицію, вчити співчувати. На 

сьогодні у циклі гуманітарних наук представлені дослідження народної казки, 

проте дослідження саме літературної казки недостатньо розроблені в теорії 

перекладу загалом, а дослідження літературної казки на матеріалі німецької 

мови в перекладознавчому аспекті взагалі відсутні. 

Мовним матеріалом дослідження стали всі 23 казки В. Гауфа та 

Е.Т.А. Гофмана, твори, що належать до епохи романтизму в німецькій 

художній літературі та містять авторську пресупозицію віднесеності до 

літературного жанру казки, а також переклади казок Е.Т.А. Гофмана 

українською мовою С. Сакидона, Є. Поповича, С.Г. Шалай та Ю.Б. Худякова і 

україномовні переклади казок В. Гауфа, починаючи з першого перекладу 1919 

р. М. Харченка, Ф. Супруна і Д. Корзуна за редакцією І. Труби і закінчуючи 

найповнішим зібранням перекладів казок В. Гауфа українською мовою 2002 

року Львівського видавництва «Універсум», а також переклади М. Іванова та 

І. Андрущенка. Загальний обсяг досліджуваного матеріалу становив 3500 

сторінок. 

Наукова новизна роботи визначається вибором фактичного матеріалу, а 

саме: німецьких літературних казок, що раніше детально не аналізувалися в 

перекладознавчому аспекті, та полягає у комплексному дослідженні зазначених 

особливостей жанру літературної казки та способів їх відтворення в 

україномовних перекладах.  

Об’єктивність і достовірність отриманих результатів забезпечуються і 

надійною теоретико-методологічною базою, і значним обсягом опрацьованого 

фактичного матеріалу. 

Теоретична значущість дисертації Н.І. Лєпухової логічно корелюється з її 

науковою новизною і полягає у розробці комплексного підходу до проблеми 

перекладу німецької літературної казки. Теоретичні результати дослідження 



можуть бути використані як методичні рекомендації щодо перекладу творів, які 

належать до жанру літературної казки. Результати проведеного дослідження 

можуть стати базою для теоретичних досліджень у галузі загальної теорії 

перекладу, а також для досліджень, що стосуються відтворення 

лінгвопрагматичних і лінгвокультурологічних особливостей при перекладі. 

Теоретико-аналітичний корпус та здобутки рецензованої дисертації, безумовно, 

знайдуть практичне застосування при викладанні окремих теоретичних курсів 

із перекладознавства, на семінарських заняттях із проблем художнього 

перекладу, а також при написанні студентами курсових і кваліфікаційних робіт.  

Чітко сформульована мета дослідження – виявлення, опис та вивчення 

лінгвопрагматичних і лінгвокультурологічних особливостей німецької 

літературної казки та аналіз їх відтворення в україномовних перекладах – 

підводить до логічно окреслених завдань, які знаходять успішне вирішення у 

дисертації завдяки застосуванню сучасних лінгвістичних методів аналізу. 

Структура дисертації видається чіткою і доцільною, позначається 

глибокою внутрішньою логікою і якнайкраще відповідає досягненню 

поставленої мети, рухаючись від загального до конкретного, від теорії до 

практики. Інформація подається послідовно, цікаво і доступно. Робота 

складається з трьох розділів, перший з яких можна умовно означити як 

теоретико-таксономічний, а другий і третій – як аналітичні. Великою перевагою 

дисертації Н.І. Лєпухової є органічне вплітання теоретичних постулатів у 

безпосередній аналіз емпіричного матеріалу, що, вигідно посилює і підкріплює 

достовірність отриманих результатів. Дисертантка вільно орієнтується у 

складних лінгвістичних теоріях, які застосовує у практичному матеріалі 

дослідження, добираючи з них найсуттєвіше для власної роботи і орієнтуючись 

на обраний для вивчення матеріал. Кожний розділ закінчується висновками, які у 

стислій формі представляють найважливіші результати проведеного 

дослідження.  

У Першому розділі «Казка як об’єкт дослідження в лінгвістиці та 

перекладознавстві» Н.І. Лєпухова, взявши за основу думку таких авторитетних 



науковців, як Л. Брауде, М. Люті, О. Афанасьєв, К. Чуковський, М. Клаузен-

Штольценбург, чітко формулює дефініцію поняття «літературна казка» і 

визначає основні риси літературної казки у порівнянні з народною, а також 

представляє методику дослідження німецької літературної казки у 

перекладознавчому аспекті.  

У Другому розділі «Лінгвопрагматичні особливості німецької 

літературної казки в контексті перекладу» репрезентовано проблеми 

лінгвістичної прагматики у контексті перекладу, проаналізовано відтворення 

прагматичних відносин тексту німецької романтичної казки в україномовних 

перекладах. Позитивним аспектом цього розділу є глибокий аналіз дисертанткою 

особливостей перекладу заголовків та структурно-композиційної побудови казок 

Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа у перекладах українською мовою.   

Третій розділ «Лінгвокультурологічні особливості німецької 

літературної казки в контексті перекладу» присвячено дослідженню 

відтворення елементів художнього тексту з лінгвокультурним компонентом при 

перекладі українською мовою. Такі елементи художнього тексту автор позначає 

як лінгвокультуреми і відносить до цього типу одиниць ономастичні і 

неономастичні реалії та фразеологізми. Слід зауважити, що цей розділ містить 

велику кількість прикладів, які автор вміло аналізує, наводячи власні міркування 

та коментарі щодо перекладацьких прийомів, застосованих в україномовних 

перекладах проаналізованих казок, та пропонує власні варіанти перекладу 

окремих лінгвокультурем, критично сприймаючи переклади авторитетних 

тлумачів, і дуже виважено й коректно обґрунтовує свою думку. Цей розділ 

дисертації доводить, що Н.І. Лєпухова добре знається на практиці перекладу: 

вона глибоко, ретельно і правильно інтерпретує найскладніші нюанси казок 

Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа, всебічно аналізує всі здобутки і втрати у відтворенні 

лінгвокультурних параметрів оригіналу, з’ясовує об’єктивні та суб’єктивні 

причини окремих перекладацьких невдач і прорахунків. Міцне теоретичне 

підґрунтя дисертації забезпечує достовірність практичних спостережень і 

висновків. 



Сильною стороною дисертації Н.І. Лєпухової є вивчення доцільності 

запровадження лінгвопрагматичної і лінгвокультурної адаптації, чітко 

окреслених у другому і третьому розділах. Автор вважає такі види адаптації 

необхідним інструментом перекладу казок із метою нівелювання міжкультурної 

асиметрії, а також неможливості сприйняття дитиною окремих елементів тексту 

казки через її вікові, психологічні, соціальні особливості. Водночас, Н.І. 

Лєпухова застерігає і проти надмірного спрощення, примітивізації перекладів 

казок, які все ж таки покликані розвивати світогляд і пізнавальну сферу читача 

шляхом введення нових концептуальних понять та реалій.  

Загальні висновки корелюють із завданнями дисертації, дають чіткі 

відповіді на всі винесені на захист положення і логічно відображають увесь 

перебіг дослідження. 

У Додаток винесено оніми аналізованих німецьких літературних казок та їх 

україномовний переклад, структуровані у вигляді таблиці. 

Дисертація Н.І. Лєпухової написана правильною українською науковою 

мовою, з дотриманням усіх вимог робіт такого жанру. Читати її цікаво і приємно, 

складні питання висвітлюються доступно й зрозуміло, як це і має бути в науковій 

праці, без нагромадження езотеричних квазі-термінів. Її текст відзначається 

власним інтонаційним малюнком, «своїм голосом», що завжди бажано у роботах 

гуманітарної спрямованості. 

242 позиції бібліографічних джерел видаються цілком достатніми для 

забезпечення надійної наукової бази дисертації Н.І. Лєпухової. 

Проте, вважаю за потрібне висловити деякі зауваження і побажання. 

1. Викликає певне занепокоєння формулювання наукової новизни 

одержаних результатів дисертаційної праці, яка означається авторкою як вибір 

фактичного матеріалу, а саме: німецьких літературних казок, що раніше не 

аналізувалися в перекладознавчому аспекті, т полягає у комплексному 

дослідженні особливостей жанру літературної казки та способів їх відтворення в 

україномовних перекладах. Відповідно до Бюлетеня ВАК України, № 9-10, 2011 

цей пункт викладається аргументовано, коротко та чітко у вигляді наукових 



положень, які виносяться на захист, зазначаючи відмінність одержаних 

результатів від відомих раніше. 

2. Аналіз лінгвопрагматичних особливостей німецької літературної казки в 

контексті перекладу невиправдано обмежений перекладом заголовків та 

структурно-композиційної побудови казок, які є, хоча й важливим, проте аж ніяк 

не єдиним прагматичним чинником вихідного тексту. Здається, що доцільним 

було би залучити до прагматичного аналізу в межах перекладознавчого аналізу 

тексту деякі інші поняття такі, як, наприклад, засоби інтенсифікації висловлення 

у текстах казок, а саме: емоційний компонент вигуків, афективні форми 

ствердження і заперечення в діалогах, іронічні висловлювання, функції 

порівняння у казкових текстах тощо. 

3. Видається за доцільніше більш ретельно упорядкувати оніми 

проаналізованих літературних казок та їх україномовний переклад; їх можна 

було би класифікувати за структурно-семантичними видами, із урахуванням 

їхньої семантичної неподільності, характеру семантичного зв’язку між 

компонентами, емоційно-експресивної наповненості, це могло би ширше 

розкрити лінгвокультурологічні особливості досліджуваного фактичного 

матеріалу. Крім того, окрему увагу варто було би зосередити на функції 

персонажа, притаманні йому чарівні властивості, а також на психологічну і 

соціальну характеристику. 

4. Робота мала би додаткові переваги, якби дослідження відображало 

кількісні підрахунки, які, зазвичай, слугують неодмінним показником наукової 

вартості, об’єктивності й неупередженості висновків, а результати статистичного 

аналізу варто було би узагальнити в інформативних таблицях та графіках. Окремі 

позиції списку використаних джерел оформлені не відповідно до останніх вимог 

щодо оформлення списку використаної літератури. 

Однак в цілому дисертація Н.І. Лєпухової справляє вельми позитивне 

враження і свідчить про високий фаховий рівень і незаперечні аналітичні 

здібності автора. 



Кількість публікацій у фахових видання і виступів на конференціях 

засвідчують наукову зрілість дисертантки, її глибоку обізнаність із обраною для 

дослідження науковою проблематикою. 

Автореферат повністю відображає всі найсуттєвіші теоретичні, 

методологічні і практичні аспекти дисертації. 

Усе викладене вище дає мені підстави стверджувати, що дисертація 

ЛЄПУХОВОЇ Наталії Іванівни «Відтворення особливостей німецької 

літературної романтичної казки в україномовних перекладах 

(лінгвопрагматичний і лінгвокультурологічний аспекти)» являє собою зразок 

глибокого, самостійного, завершеного і перспективного наукового дослідження 

актуальної для сучасного перекладознавства проблеми, рівень якого відповідає 

вимогам пункту «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою № 567 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р., і дисертантка безумовно 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство.  
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