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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію  

НАТАЛІЇ ВЯЧЕСЛАВІВНИ БІЛОУС 

"ЛІНГВОКОГНІТИВНА МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛАДУ ТЕОЛОГІЧНИХ 

ТЕКСТІВ (НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ НАПРЯМОК)", 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство  

(обсяг: основний текст 183 с., додатки 3 с., бібліографія 24 с.) 
 

Робота, що виноситься на захист, виконана в популярному сьогодні на 

теренах пострадянського простору річищі концептології. За підрахунками 

Наталі Труфанової лише з 2001 по 2007 рр. в Україні було захищено 50 

кандидатських та докторських дисертацій в рамках цього напрямку. Як 

підсумок досліджень у сфері концептології, у 2013 році вийшла монографія 

під назвою "Лінгвоконцептологія: перспективні напрямки", яка увібрала в 

себе здобутки переважно української школи. За словами проф. Воробйової 

Ольги Петрівни: "Існує ... два можливих, але протилежних за своїм вектором 

сценаріїв подальшого розвитку концептології як напрямку когнітивних 

студій: екстенсивний (тобто і далі вшир, шляхом накопичення даних про 

концепти, що описуються за схожими лекалами) та інтенсивний, що 

направлений на пошук нових точок зростання, нових ракурсів дослідження 

концептів та концептосистем на основі евристично вагомих узагальнень 

щодо їх структури, змісту, взаємозв'язку та інших конститутивних і 

комбінаторних параметрів
1
" [переклад з рос. наш].  

Має вагу лінгвоконцептологія і для перекладознавчих розвідок. Для 

України перекладознавство є відносно молодою галуззю, що як мовознавча 

дисципліна, активно послуговується методологічним апаратом лінгвістики у 

пошуках свого шляху у відповіді на актуальне запитання: як оцінити 

переклад? Тому, методологічна база концептології стала добрим 

"союзником" у пошуку відповіді, тоді як зі свого боку, перекладознавство 

                                                        
1 Воробйова О.П. Концептология  в Украине: обзор проблематики // Лингвоконцептология: перспективные 

направления: монография / Под ред. А.Э. Левицкого, С.И. Потапенко, И.В. Недайновой. – Луганск: Изд-во 
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допомагає їй розвиватися в екстенсивному напрямку, свідченням чого є 

рецензована дисертація.   

Переважно концептологічне дослідження Наталії Вячеславівни, окрім 

того, що сприяє поширенню антропоцентричного підходу до тріади текст – 

перекладач – текст перекладу, також заслуговує на увагу завдяки тому, що 

воно виконане на матеріалі німецької мови, а саме німецькомовних 

теологічних праць теоретичного та популярного характеру. Відповідно до 

даних Релігійно-інформаційної служби України
2

 сьогодні нараховується 

близько 57 релігійних організацій на території нашої держави, при цьому за 

своєю чисельністю римо-католицька церква є 10-тою в списку, а лютеранські 

організації – 30-32, що вказує на потребу громади у забезпеченні духовною 

літературою. Якісні переклади, як доводить на сторінках дисертації 

здобувачка, мають зміцнити віру парафіян, а отже роль концептуальної 

відповідності оригінала та перекладу важко переоцінити. З такого погляду 

актуальність рецензованого дослідження не може викликати заперечень.  

Застосовуючи комплекс методів та підходів до аналізу жанру, тексту та 

його семантики, Наталія Вячеславівна пропонує лінгвокогнітивну модель 

перекладу теологічних текстів, що відзеркалює етапи перекладацького 

процесу, описані в роботі, а також враховує компетенції, якими має володіти 

перекладач, приступаючи до перекладу теологічних текстів. Об’єктивність 

результатів забезпечує ретельна робота над словом – символічним 

вираженням думки, – та аналіз контекстуальних значень слів у теологічному 

дискурсі, а також обґрунтування вдалих та невдалих виборів перекладачів 

досліджуваних текстів. Достатнім також є обсяг опрацьованого фактичного 

матеріалу (11 текстів, що належать до німецькомовного теологічного 

дискурсу, та їх переклади українською).  

                                                        
2 Дані Державного департаменту у справах національностей та релігій. Форма 1. Звіт про мережу церков і 

релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2015 р. // Релігійно-інформаційна служба України. – Режим 

доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2015/60129/ 
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Новизна роботи випливає зі спроби запропонувати комплексну 

реконструкцію концептосистеми німецькомовних теологічних текстів, а 

також провести зіставний аналіз із україномовними перекладами.  

На нашу думку, теоретично значущою робить дисертацію її внесок у 

розробку теорії нехудожніх жанрів, а також окреслення жанрових меж в 

рамках релігійного дискурсу в його найширшому представлені. Робота також 

уточнює поняття релігійного перекладу у перекладознавстві й пропонує 

певні засади визначення якості перекладу, переважно в форматі 

лінгвокогнітивної відповідності.  

Сформульована мета дослідження визначила низку конкретних 

завдань, які успішно розв’язуються у відповідних розділах дисертації. 

Матеріали та здобутки дослідження Н. Білоус можуть знайти 

практичне застосування у курсах зі стилістики німецької мови, теорії та 

практики галузевого перекладу, у спецкурсах з когнітивної лінгвістики й 

когнітивної семантики та редагування галузевого перекладу. Вони також є 

важливими для курсів з вивчення історії релігії, теології та герменевтики в 

духовних семінаріях, у проповідях та під час занять в недільних та суботніх 

школах. Отримані результати відкривають перспективи для подальших 

досліджень релігійних текстів, крім того вони надають дослідникові 

надійний інструментарій оцінювання перекладу та перекладацьких втрат. З 

іншого боку, викладені в дисертації підсумки можуть стати в пригоді 

перекладачам релігійних текстів, дозволять оцінити рівень володіння 

екзистенціальною, дискурсивною, текстовою та мовною компетенціями. 

Структура дисертації є спрямованою на вирішення поставлених 

завдань. Вражає обізнаність здобувачки із духовними та релігійними 

категоріями, а також ерудованість в питаннях історії становлення церкви, 

біблійних потрактувань, теології та богослов'я. Більше того, авторка чудово 

аргументує питання, що можуть бути суперечливими для різних конфесій, 

залишаючись нейтральною, як науковець. Використання таблиць та схем 
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унаочнюють поступ наукової розвідки і надають об’єктивні дані, які свідчать 

про аргументованість виконаного дослідження. 

У першому розділі "Онтологія релігійного дискурсу в контексті 

перекладознавства" дисертанткою було виокремлено типи релігійного 

дискурсу, окреслено характеристики популярно-теологічного та теоретико-

теологічного типів, визначено жанрові групи текстів в межах досліджуваних 

типів дискурсу та вказано на лексико-семантичні особливості перекладу 

теологічних текстів. Дисертантка пропонує поглянути на структуру 

релігійного дискурсу (с. 21) й дає визначення теологічному дискурсу в 

аспекті перекладознавства. Цікавими видаються ідеї про характерні 

особливості релігійних термінів, а також тяжіння до орфографічної 

варіативності теологічних термінів в українських перекладах.  

У другому розділі "Жанрово-дискурсивна специфіка теологічних 

текстів у перекладацькому аспекті" дослідниця зосереджує увагу на 

категорії перекладності теологічного тексту залежно від рівня абстрактності 

останнього. Так, авторка говорить про обмежену перекладність фрагментів 

тексту та неперекладність. Також, дослідниця пропонує розглянути дві з 

чотирьох компетенцій перекладача теологічних текстів, апелюючи до 

обізнаності та знань перекладача, а також уміння визначати та передавати 

іншою мовою елементи прецедентності/ інтертекстуальності, модальності та 

аргументативності у теологічних текстах.   

У третьому розділі "Концептосистема теологічних текстів як основа 

лінгвокогнітивної моделі їх перекладу" Наталія Вячеславівна переміщує 

центр уваги на семантичну та граматичну організацію теологічних текстів, 

фокусуючи увагу на концептосистемі текстів та внутрішньотекстових 

зв'язках. Розглядаючи лінійну організацію текстів, дослідниця не обійшла 

увагою актуальну сьогодні проблему когезії та когерентності в аспекті 

перекладу.  

Загальні висновки до дисертації охоплюють основну проблематику 

дослідження та чітко співвідносяться із завданнями, які були поставлені в 
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роботі. У Додатку запропоновано глосарій робочих термінів дисертантки для 

подальшого обговорення та дискусії. Бібліографія оформлена згідно з 

вимогами та містить 225 наукових джерел та довідкових позицій, серед яких 

39 – німецько- та англомовні джерела.  

При дуже позитивному враженні, що справляє рецензована дисертація, 

вважаю необхідним висловити деякі зауваження. 

1. Викликає деякі запитання логіка побудови аргументації в тексті 

роботи. Зі структурного плану слід зазначити наявність одиничних пунктів в 

межах підрозділу, напр., 1.2.1 або 2.1.1. Хоча вимогами не забороняється 

наявність лише одного пункту, виокремлення їх в роботі не видається 

доцільним, напр., порівняйте: підрозділ 2.1. має назву "Категорія 

перекладності у теологічному дискурсі", а пункт 2.1.1. – "Поняття 

перекладності тексту в теорії перекладу і в теологічному дискурсі". Назви 

деяких розділів роботи також мають дискусійний характер щодо своєї 

логічності. Наприклад, підрозділ 1.2. "Перекладацька інтерпретація як 

координата теологічного дискурсу". З назви підрозділу фактично випливає, 

що теологічні тексти створюються з метою перекладу, більше того, виникає 

питання, як перекладацька інтерпретація може бути координатою, 

координатою чого та поряд з якими іншими координатами? Або, підрозділ 

3.3. "Лінійна організація концептосистеми теологічних текстів в оригіналі й 

перекладі" має пункти, присвячені граматичній когезії / семантичній 

когерентності та внутрішньотекстовим зв'язкам. По-перше, в пункті 3.3.2 

йдеться не стільки про внутрішньотекстові зв'язки, скільки про позамовні 

референційні ланцюжки та ту ж саму когезію / когерентність, із акцентом на 

когерентності. По-друге, втрачається заявлений в назві підрозділу зв'язок із 

концептосистемою. До цього ж зауваження відносимо і логіку посилань у 

роботі. Наприклад, у підрозділі 3.2., присвяченому об'ємній організації 

концептосистеми теологічних текстів, у посиланнях представлена переважно 

російська школа концептології, тоді як українська та німецька школи 

залишилася фактично поза увагою дослідниці. Крім того, є деякі 
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невідповідності у цитуванні: наприклад, цитата "когнітивний поворот" (c. 15) 

не належить О.С. Кубряковій, а запозичена Оленою Самійлівною із західної 

когнітивістики (вважається, що вперше використав поняття "cognitive turn"  

Г. Стен у своїй роботі "Understanding Metaphor in Literature", 1994 р.), та 

стосується революційного для когнітивної семантики та поетики 

дослідження метафоричності мови Дж. Лакоффом та М. Джонсоном.  

2. Викликає також дискусію і термінологічний апарат, який пропонує 

здобувачка. Зокрема, такі поняття як "дискурс" (напр., с. 18), "стиль" (с. 16, 

35, 38), "жанрові групи" (с. 24, 36, 63), "тексти спільної тематики" (с. 21), 

"види текстів" (с. 63), "концепт" та "поняття", а також "значення концепту" 

(напр., с. 131), "смисл конпепту" (с. 131), "ядро концепту", "приядерна зона", 

"периферія концепту" (напр., с. 135-136), "синонім ядра концепта" (с. 147) та 

деяких інших. Наприклад, щодо тлумачення поняття "дискурс", викликають 

непорозуміння такі твердження: "ми дотримуємось думки про релігійний 

дискурс як сферу функціонування релігійних текстів" (с. 17) та "Отже, з 

погляду теорії дискурсу, теологічні тексти функціонують у середовищі 

теологічного дискурсу, який складається із багатьох субдисциплін" (с. 22). 

Незрозумілим також є розмежування, наприклад, релігійного стилю (с. 17) та 

релігійно-проповідницького стилю (с. 17, 36), якщо авторка на с. 39 ставить 

знак рівняння між поняттями "стиль" та "фахова мова". Залишилися поза 

увагою і критерії розмежування понять "жанрові групи", "тексти спільної 

тематики" та "види текстів". Дещо невірно здобувачка описує і концепти, 

подекуди забуваючи, що це переважно, за її ж визначенням на с. 120, 

"ментальні сутності". Говорячи про зв'язок концепт – поняття – значення, 

слід пам'ятати, що це різні рівні представлення інформації, якою володіє 

індивід. Так, концепт – це "одиниця мислення", поняття – "форма мислення", 

а значення – "одиниця семантичного простору
3

". Виходячи із такого 

тлумачення, вважаємо невірним твердження на кшталт "Утім, перекладач 

                                                        
3 Варуха И.В. Ментальные структуры: значение, концепт, понятие // Вестник Челябинского 

государственного университета. Филология. Искусствоведение. – 2011. – Вып. 56, № 20(235). – С. 50-51.  
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свідомо розділяє два значення оригінального концепту і репрезентує їх 

аналогічно із попереднім прикладом ..." (с. 131). Як ментальна одиниця, 

концепт не має значення та не входить в синонімічні стосунки із іншими 

концептами. Це концепт має об'ємну організацію, а точніше, нам простіше 

представити її такою. Концепт реконструюється дослідником та є ядром. 

Приядерна зона та периферія концепту зазвичай представлені іншими 

концептами або слотами (термін П. Сімпсона), що входять в певні зв'язки із 

ядром. Р. Фрумкіна, яку цитує Наталія Вячеславівна на с. 125, говорить саме 

про втілення концептів в символічно-знаковому середовищі людини. 

Наприклад, концепт СЕРДЦЕ представлений лексемою "серце", символом 

 або жестом мови сліпих, наприклад. Своєю чергою, значення – це наш 

спосіб пов'язати складне ментальне утворення із мовними одиницями, як 

символічними репрезентаціями (дуже часто навіть більше, ніж одного) 

концептів. Тому дослідники говорять про мовну репрезентацію концепту. 

Виконуючи зіставний концептологічний аналіз, дослідник проводить 

паралелі між відповідністю концептів та їх мовним втіленням, а не 

перекладає концепти. Виходячи із вище зазначеного, не можу погодитися із 

ідеями "лінійної організації концептосистеми", тим паче, що йдеться про 

когезію, когерентність та референційність, а також синомічного ряду, як 

периферії концепту.  

3. Іще хотілося б зупинитися на питаннях методики дослідження та 

описом певних результатів дослідження. Якщо погоджуватися із 

тлумаченням базового концепту як культурної константи, а не власне 

універсалії, то таблиці частот на с. 128 та 143 викликають низку запитань: на 

підставі чого було виділено саме наведені концепти? що відбувається із 

рештою? чому під час виокремлення концептів не було залучено методику 

реконструкцій концептуальних метафор? чи є повною відповідність 

концептів оригіналу та перекладу і як це визначалося? чи є спільними 

підрахунки для обох мов? що дають такі підрахунки з погляду 

перекладознавства? невже в теоретико-теологічному дискурсі не 
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представлений концепт ЛЮБОВ? та ряд інших. Несучасним є також 

розуміння дисертанткою того, що таке "корпус". Із поширенням корпусної 

лінгвістики називання корпусом 22 теологічних текстів є дещо некоректним. 

Дивними видаються списки концептів, представлені на с. 123-124, 

наприклад, концепт РУСАЛКА, або перелік базових концептів для російської 

лінгвокультури А. Вежбицької. Незрозумілим є вибір аналізу лише концепту 

MENSCH в рамках теологічного дискурсу с. 135. Бракує також і певних 

пояснень щодо загальних тенденцій у підходах до перекладу текстів двох 

типів дискурсу.  

Підсумовуючи, варто вказати, що наведені недоліки не впливають на 

загальне позитивне враження від роботи. Дослідження беззаперечно 

відзначається оригінальністю, самостійністю і подальшою перспективністю. 

Враховуючи все зазначене вище, висловлю власне переконання в тому, що 

дисертація відповідає чинним вимогам до кваліфікаційної праці на рівні 

кандидата наук. Опубліковані статті та тези доповідей, а також автореферат 

адекватно відбивають наукову проблематику, хід її розв’язання та висновки, 

яких доходить дисертантка. Робота Н.В. Білоус "Лінгвокогнітивна модель 

перекладу теологічних текстів (німецько-український напрямок)", без 

сумніву, є науковим дослідженням, за яке її авторка Н. Білоус заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. 

 

Доцент кафедри англійської 

філології і перекладу Гуманітарного інституту  

Національного авіаційного університету  

кандидат філологічних наук, доцент     Шурма С.Г. 

 

 

15 вересня 2015 року 
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ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора філологічних наук, доцента, 

в. о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу англійської мови 

ХНУ імені В.Н. Каразіна Ребрія Олександра Володимировича 

на дисертацію Білоус Наталії Вячеславівни на тему: «Лінгвокогнітивна 

модель перекладу теологічних текстів (німецько-український 

напрямок)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство 

 

Залучення сучасного українського перекладознавства до 

когнітивно-дискурсивної дослідницької парадигми філології є, 

безумовно, надзвичайно важливим, але й доволі складним завданням, 

оскільки автоматичне та механічне перенесення існуючих у лінгвістиці 

методик когнітивного та дискурсивного аналізу у царину транслятології 

не завжди спрацьовує належним чином. Як наслідок, когнітивна та 

перекладознавча складові таких досліджень існують неначе кожна сама 

по собі, не демонструючи бажаної наукової синергії. Незважаючи на такі 

добре відомі перестороги, Наталія Білоус зосередила свою увагу саме на 

двох найменш досліджених та контроверсійних складових перекладу – 

дискурсивному та когнітивному. Таким чином, можна стверджувати, що 

її дисертація є актуальною, адже відповідає найсучаснішим світовим 

тенденціям розвитку науки про переклад. Ще одним чинником 

актуальності можна вважати сам об’єкт дослідження – теологічний 

дискурс – значущість якого в перекладацькому вимірі, за 

спостереженнями дисертантки, зумовлена його відповідністю духовним 

запитам українського суспільства. Відповідно до об’єкту, предметом 

наукового аналізу виступають когнітивно-дискурсивні параметри двох 

виділених авторкою різновидів теологічного дискурсу – теоретико-

теологічного та популярно-теологічного – у бінарному німецько-

українському зіставленні. 

Метою роботи, як це випливає з її назви, є формування 

лінгвокогнітивної моделі перекладу текстів теологічного дискурсу. 
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Оскільки така мета з очевидністю зумовлює антропоцентричний 

характер дисертації, авторка вважає за доцільне увести до своєї 

дослідницької парадигми поняття перекладацького теологічного 

дискурсу. Таким чином, акцент на дискурсі, який розуміється не просто 

як набір тематично або функціонально споріднених текстів, а передусім 

як мовленнєво-розумовий інтерсуб’єктний феномен що реалізується в 

межах певної перекладацької епістеми, дозволяє побудувати науковий 

аналіз навколо особистості перекладача як центральної ланки 

міжмовної та міжкультурної взаємодії. Відповідно до поставленої мети, в 

роботі були чітко окреслені конкретні дослідницькі завдання, кожне з 

яких знайшло своє висвітлення у відповідному підрозділі роботи. 

Матеріал дослідження є ретельно підібраним. До нього були 

включені 22 тексти теоретико-теологічного та популярно-теологічного 

дискурсів загальним обсягом 6069 сторінок. Зазначу тільки, що пані 

Білоус варто було б додати, в якій пропорції у її вибірці представлені 

обидва розглянутих різновиди. В окремих підрозділах роботи 

матеріалом виступають різноманітні мовно-мовленнєві утворення, 

відібрані авторкою у зазначених текстах, такі як терміни теологічного 

характеру, лексеми-номінації базових концептів теологічного дискурсу, 

лексико-синтаксичні засоби текстової когезії та когерентності тощо. В 

цілому, матеріал є великим за обсягом та різноманітним за змістом, а 

відібрані для ілюстрації приклади не дублюються. 

У своїй роботі дослідниця спирається на солідну теоретико-

методологічну базу, що складається з положень як самого 

перекладознавства, так і низки споріднених дисциплін, таких як 

релігієзнавство, філософія, культурологія і, звичайно ж, лінгвістика. 

Якщо ж говорити про мовознавчий аспект опонованого дослідження, то 

він представлений положеннями таких релевантних меті та завданням 

дослідження теорій та напрямків, як лінгвістика тексту, 
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термінознавство, когнітивна лінгвістика (в тому числі, когнітивна 

семантика та концептологія), дискурс-аналіз тощо. Авторкою 

опрацьований достатній обсяг теоретичних джерел, загальна кількість 

яких складає ХХХ одиниць. З них ХХХ робіт іноземними мовами та ХХХ 

робіт, надрукованих за останні 5 років. У цьому переліку знаходимо як 

класичні, фундаментальні дослідження, вагомість яких перевірена 

декількома дослідницькими генераціями, так і сучасні розробки, 

залучення яких надає дисертації необхідної актуальності. 

Окремо варто написати про методику дослідження, яка є доволі 

новаторською і має авторський характер. Пані Білоус використовувала 

як загальнонаукові методи на кшталт аналізу та синтезу, що дозволило 

їй узагальнити результати наукового пошуку, представити їх у вигляді 

висновків та проілюструвати прикладами, так і лінгвістичні (дискурс 

аналіз, концептуальний аналіз, лексико-граматичний та семантичний 

аналіз) та власне перекладознавчі методи. На основі цих методів у 

роботі розроблено та представлено низку методик. Зокрема, йдеться 

про методику опису концептосистеми теологічного дискурсу, методику 

опису перекладацької компетенції та методику схемного представлення 

міжконцептуальних зв’язків. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній здійснено 

ретельний аналіз концептосистеми теологічного дискурсу та 

особливостей її відтворення в німецько-українському перекладі. 

Авторка вперше показала на схематичному рівні, як взаємодіють 

об’ємна (концептуальна) та лінійна (когезійно-когерентна) складові 

теологічного дискурсу у процесі перекладу. 

Теоретична значущість дисертації визначається тим, що отримані 

в ній результати є внеском у загальну теорію перекладу. Зокрема, 

запропоновані методики та принципи моделювання перекладу можуть 

бути використані для інших типів дискурсу та інших пар мов, а отже 
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претендують на загальнотеоретичний характер. Ретельне дослідження 

та опис специфіки теологічного перекладу може вважатися внеском у 

низку спеціальних теорій (теорія релігійного перекладу, дискурсивна 

теорія перекладу, когнітивна теорія перекладу) та часткову теорію 

німецько-українського перекладу. 

Звертаю увагу й на перспективи практичного застосування отриманих 

результатів, які можуть стати у пригоді фаховим перекладачам релігійної 

літератури. Теоретико-методологічні здобутки дисертації будуть корисними 

молодим вченим, студентам, магістрам та аспірантам, що навчаються за 

спеціальностями «Переклад» та «Перекладознавство». 

Дисертація має стандартну структуру, передбачену для досліджень 

такого рівня. Вона складається зі вступу, трьох розділів із висновками до 

кожного з них, загальних висновків, списків використаної наукової 

літератури, довідкової літератури та джерел ілюстративного матеріалу та 

додатку у вигляді термінологічного словника. У вступі, який є 

формалізованою частиною дисертації, на додачу до вже вказаних пунктів, 

наводяться дані про зв’язок роботи з науковими темами, апробацію 

результатів дослідження, кількість публікацій та зміст окремих розділів. 

Перший розділ «Онтологія релігійного дискурсу в контексті 

перекладознавства» присвячений висвітленню низки теоретичних питань, 

пов’язаних зі специфікою теологічного дискурсу як об’єкту наукового та 

власне перекладознавчого дослідження. Дисертантка присвячує значну увагу 

проблемі визначення дискурсу з позицій перекладознавства і дефінує 

теологічний дискурс як сукупність тематично співвіднесених християнсько-

богословських текстів мовою оригіналу в соціальному контексті, які 

підлягають перетворенню мовою перекладу у межах певної перекладацької 

епістеми. Як можна побачити, в основі цього визначення лежить тематичний 

(галузевий) критерій, але відчуваючи його очевидну недостатність, пані 

Білоус далі надає розгорнутий огляд основних функцій теологічного 

дискурсу, оскільки, як це добре відомо, саме функція є одним з вирішальних 
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критеріїв вибору стратегії перекладу. Тож, цілком логічно, що певна увага у 

цьому розділі приділяється і цій проблемі: авторка прикладами доводить, що 

застосування адаптивних прийомів перекладу теологічних текстів 

пояснюється їхньою прагматичною спрямованістю на певний тип аудиторії, 

яка виражається в урахуванні релігійно-конфесійних норм і стереотипних 

очікувань реципієнтів цільової лінгвокультурної спільноти. 

Варто також зазначити, що проблема перекладу теологічних термінів, 

якій присвячено підрозділ 1.3., хоча й є актуальною для цього фахового 

дискурсу, але, на мій погляд, погано сполучається із задекларованою метою 

дослідження – розробкою лінгвокогнітивної моделі перекладу. Якщо мається 

на увазі те, що розглянуті терміни і є іменами домінантних концептів 

теологічного дискурсу, що сукупно утворюють його концептосферу, то цю 

тезу треба було достатньо експлікувати та міцніше «прив’язати» до матеріалу 

наступних розділів. 

Другий розділ «Жанрово-дискурсивна специфіка теологічних текстів у 

перекладацькому аспекті» знову починається з розгляду теоретичних питань, 

на цей раз присвячених проблемі перекладності, яка на рівні теологічного 

дискурсу становить адекватне відтворення смислів з урахуванням 

специфічного соціального контексту, яке повинно одночасно відбуватись на 

рівні тексту та на рівні його окремих елементів відповідно до принципу 

мовної ієрархії. 

Значно цікавішими, на мою думку, є підрозділи, присвячені 

стратифікації перекладацької компетенції та аналізу її рівнів, адже саме ці 

рівні, на думку дослідниці, корелюють з рівнями перекладацького аналізу, 

«який має на меті уточнення меж та умов адекватного перекладу» (с. 74). 

Екзистенціальна компетенція розуміється нею як здатність перекладача 

оперувати поняттями реальної дійсності та співвідносити їх між собою. 

Дискурсивна компетенція визначається як набір перекладацьких стратегій і 

тактик, необхідних для досягнення адекватного перекладу теологічного 

тексту. Текстова компетенція означає здатність перекладача відтворити 
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оригінальний текст у перекладі відповідно до жанрових норм цільової мови, 

а мовна охоплює забезпечення формальної та функціональної 

еквівалентностей перекладу з оригіналом на всіх мовних рівнях.  

Власне кажучи, останні дві компетенції розглядаються дисертанткою у 

Розділі 3 «Концептосистема теологічних текстів як основа лінгвокогнітивної 

моделі їх перекладу». Тут я хотів би передусім зазначити, що ідея 

побудувати модель перекладу, виходячи з ієрархічно розташованих 

перекладацьких компетенцій, видається мені особливо привабливою, 

оскільки різні етапи перекладацького процесу доволі легко до них 

«прив’язуються». Оскільки ж авторка сама вказує на те, що текстова 

компетенція сполучається з лінійним виміром перекладу (текстові категорії), 

а мовна – з об’ємним (мовні засоби як репрезентація концептів) (с. 112), така 

модель (принаймні частково) могла б претендувати на статус 

лінгвокогнітивної. На жаль, запропонована у роботі схема (с. 170) 

безпосередньо на компетенції не посилається. 

У Розділі 3 найбільш цікавим мені видається підрозділ 3.2., в якому 

наведено дуже вдалий аналіз засобів репрезентації основних концептів 

теологічного дискурсу, відібраних за їх іменами, отриманими внаслідок 

кількісних підрахунків. Незбіг семантичних параметрів цих імен та їхніх 

відповідників у цільовій мові зумовлює, як переконливо демонструє пані 

Білоус, адаптивні трансформації на рівні лексики. 

Як я вже зазначав, робота є новаторською й доволі складною за 

задумом, тому наявність дискусійних чи суперечливих моментів є 

неминучою. На додачу до вже висловлених вище хотілося б додати наступне: 

1. Мета роботи не корелює з її назвою та не містить вказівки на 

лінгвокогнітивну перекладацьку модель, а об’єкт дослідження практично 

збігається з його матеріалом (див. с. 8). 

2. Назви окремих розділів та підрозділів недостатньо повно або точно 

відбивають їхній зміст. Зокрема, це стосується Розділу 1, для якого авторка 

використовує модне нині слово «онтологія», яке в тексті не тільки не 
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розкривається, а й взагалі не згадується. Насправді у цьому розділі 

обговорюються визначення, типологія та функціональне навантаження 

релігійного та спорідненого з ним теологічного дискурсів. Так само не дуже 

вдалою, на мій погляд, є назва Розділу 2, адже в ньому розглянуто проблему 

перекладності та перекладацьких компетенцій, формування яких може 

сприяти її вирішенню, а не жанрово-дискурсивну специфіку теологічних 

текстів. 

3. Для мене залишилося незрозумілим, чому прецедентність та 

інтертекстуальність обрано для ілюстрації дискурсивної компетенції 

перекладача, яка, як зазначає сама авторка, «включає знання про особливості 

комунікації у певних ситуаціях» і має дати відповідь на запитання «Як я 

перекладаю?» (с. 84). Викликає заперечення й дещо спрощене розуміння 

дисертанткою такого складного явища, як прецедентність. Звичайно ж, 

далеко не всі оніми матимуть прецедентний характер, а тільки ті, що 

потрапляють до спільної когнітивної бази комунікантів, збуджуючи в них 

однакові асоціації. А отже, у такому випадку вони не потребуватимуть 

значних перекладацьких зусиль для інтерпретаційної реконструкції. 

4. Вдаючись до концептуального аналізу, авторка не уникла деяких 

типових помилок, пов’язаних з підміною понять самого концепту та лексеми 

на його позначення (тобто, імені концепту). Як наслідок, концепту 

приписуються властивості слова і з’являються вказівки на його «семантичну 

структуру», «семи» чи взагалі «значення». Відповідно, у перекладацькому 

вимірі навряд чи можна говорити про «переклад концептів» чи «відтворення 

концептів за допомогою їхніх еквівалентів або часткових відповідників». 

Підсумовуючи, хотілося б зазначити, що дисертація пані Білоус є 

піонерською за цілою низкою параметрів: за об’єктом та матеріалом, за 

структурою та колом піднятих проблем. Вона не є настільки очевидною, як 

більшість дисертацій, а складні зв’язки між її окремими частинами 

відкриваються далеко не одразу. Безумовно, обраний дисертанткою напрям 

може вважатися перспективним з точки зору проведення подальших 
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досліджень, зокрема, розбудови лінгвокогнітивної моделі перекладу та її 

верифікації на прикладі різних дискурсів. 

В цілому ж дисертаційна робота Н. В. Білоус 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 

лінгвокогнітивного моделювання перекладу текстів німецькомовного 

теологічного дискурсу українською мовою. 

Усі головні положення роботи пройшли необхідну апробацію на 

різноманітних міжнародних та всеукраїнських конференціях та викладені у 

11 статтях загальним обсягом 82 сторінки, розміщених у фахових 

вітчизняних та зарубіжних виданнях. 

Таким чином, на підставі ознайомлення з текстом дисертації, 

авторефератом та публікаціями вважаємо, що дисертаційне дослідження 

«Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів (німецько-

український напрямок)» відповідає усім чинним вимогам Департаменту 

атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, зокрема, «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 року № 567, а його авторка Білоус Наталія 

Вячеславівна заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. 

 

 


