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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертаційну роботу присвячено комплексному вивченню стратегій 

перекладу як когнітивного регулятиву перекладного дискурсотворення, а також 

механізмів їх дискурсивної реалізації на основі інтеракційної моделі перекладу. 

Зміна онтологічних уявлень про взаємодію людини із зовнішнім 

середовищем на межі ХХ-ХХІ століть зумовила переосмислення підходів у 

гуманітарних, зокрема, філологічних, науках. Матеріалістичне за своєю сутністю 

уявлення про комунікацію як передачу смислів від адресата до адресанта, а 

перекладача – як посередника між ними, відображало лише доступну 

спостереженню зовнішню складову комунікації, залишаючи поза увагою ідеальні 

за формою свого існування когнітивні процеси, які лежать в основі діяльності 

перекладача і зумовлюють змістові зрушення в перекладі. Для вивчення цих 

процесів необхідна інша пізнавальна основа, в якій увага дослідника 

зосереджувалась би на «внутрішній», недоступній спостереженню, але основній 

по суті стадії перекладу. Створення такого підходу і відповідної методології 

пізнання було підготовлено розвитком комунікативно- та особистісно-

орієнтованих досліджень перекладу.  

Із виходом перекладознавства за межі мовоцентричного дослідження свого 

об’єкту та зверненням до особистості перекладача, більший інтерес привертає 

вплив свідомості та суб’єктивного вибору перекладача на процес і результат 

перекладу. Увага дослідників зосереджується на психолінгвістичних аспектах і 

когнітивних механізмах двомовності й перекладу (Л. В. Щерба; 

О. І. Чередниченко; С. В. Засєкін; R. Hoyle; K. McElhanon), ролі особистості 

перекладача, його мислення та креативності (О. В. Ребрій; І. М. Ремхе; 

О. Н. Шевченко), подоланні різних видів труднощів та проблем перекладу 

(В. І. Карабан; A. Chesterman; C. Nord). Активізації досліджень ролі свідомості 

перекладача сприяв розвиток інтегративної теорії мови, в якій комунікація 

розглядається як процес активного конструювання смислів (А. П. Мартинюк; 

V. Kashkin), узгодження комунікативних намірів та референції (H. Clark; 

M. Schaefer; D. Wilkes-Gibbs). Переосмислення сутності перекладу як діяльності 

зумовило зміну погляду на мету, об’єкт, предмет і методи перекладознавства 

(Л. М. Алексеева; V. Kashkin). 

У дослідженнях когнітивних механізмів перекладу особливе місце 

відводиться стратегії перекладу. Поняття стратегії набуває популярності з огляду 

на його змістовність та смислову ємність (В. В. Балабін; А. Г. Вітренко; 

В. В. Демецька; Н. А. Дьяконова; В. В. Сдобников; О. Д. Швейцер; А. Chesterman; 

H. Krings; A. Lefevere; M. Ordudari; C. Seguinot; L. Venuti; Т. Volkova). Стратегії 

перекладу досліджують здебільшого в контексті впливу особистості перекладача 
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на результат його праці, вибірковості відтворення рис оригіналу, множинності 

тлумачень.  

Пожвавлення інтересу до вивчення стратегій перекладу з позицій різних 

напрямків перекладознавства, зокрема, лінгвістично орієнтованого (В. В. Балабін; 

О. В. Бурда-Лассен; Н. А. Дьяконова; В. В. Комісаров; О. В. Ребрій; І. М. Ремхе; 

Я. Й. Рецкер; В. В. Сдобников; О. О. Селіванова; О. А. Харитонова; 

О. І. Чередниченко; О. Д. Швейцер; L. Biel; A. Chesterman; M. Ordudari; L. Venuti), 

літературно-критичного, історичного (І. М. Боровинський; А. Б. Кам’янець; 

Т. Є. Некряч; Л. В. Коломієць; Є. М. Мешалкина; В. О. Подміногін; 

Т. О. Пономарева; А. Савенець; М. Соколянський; U. Eco) та методико-

педагогічного, (Л. М. Черноватий; H. Krings; J.-P. Mailhac; W. Wills) свідчить про 

необхідність комплексного дослідження цього явища, виявлення його природи, 

основних характеристик, ролі й місця в системі перекладацької діяльності. Звідси 

випливає актуальність моделювання перекладу як інтеракції і комплексного 

спеціалізованого дослідження поняття «стратегія» з метою виявити його сутність, 

встановити смислову структуру, а також розкрити потенціал його використання в 

сучасних дослідженнях перекладу. Актуальність роботи також полягає у тому, що 

вона виконана в руслі антропоцентризму, функціоналізму, експансіонізму і 

експланаторності та передбачає соціально-психологічну, діяльнісну й 

антропоцентричну інтерпретацію дискурсивних явищ. Антропоцентризм 

реалізується в увазі до когнітивних процесів, які лежать в основі діяльності 

перекладача. Функціоналізм спрямований на з’ясування природи перекладу як 

діяльності, пояснення його механізмів, виявлення чинників, що впливають на 

перебіг та результат такої діяльності. У цьому сенсі принцип функціоналізму 

безпосередньо пов'язаний із принципом експланаторності. Експансіонізм означає 

залучення здобутків та методик інших галузей знання, насамперед, мовознавства 

й теорії інформації. Системний підхід до вивчення перекладацької діяльності, її 

ієрархічної організації, відповідає уявленням про системність мовної діяльності 

як такої і зумовлює нагальність вивчення стратегії перекладу як когнітивного 

регулятиву перекладацького дискурсу. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано в межах комплексної наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (тема № 11БФ044-01), 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Метою дослідження є встановлення дискурсопороджувальної ролі 

когнітивних регулятивів перекладацької діяльності – стратегій перекладу, а також 

механізмів їх реалізації. Для досягнення мети в роботі визначено й розв’язано 

низку завдань, суть і послідовність яких випливають із логіки дослідження, 

зокрема:  
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1) розробити підґрунтя аналізу перекладу як дискурсивної інтеракції та 

запропонувати інтеракційну модель перекладу як основу дослідження 

когнітивних регулятивів перекладацького дискурсу;  

2) виявити концептуальну основу та уточнити визначення понять «стратегія 

перекладу» та «тактика перекладу»;  

3) обґрунтувати адекватність когнітивно-дискурсивного підходу до аналізу 

поняття стратегії перекладу;  

4) уточнити основні поняття когнітології, релевантні для перекладознавчих 

досліджень;  

5) з’ясувати когнітивні та дискурсивні механізми реалізації стратегії 

перекладу; запропонувати багатоаспектну модель аналізу стратегії перекладу і 

визначити її місце у системі перекладацької діяльності;  

6) проаналізувати інформаційні характеристики тексту, релевантні для 

імплементації перекладацьких стратегій та визначити типи текстів, що мають  

найбільший потенціал для реалізації стратегічних дій перекладача;  

7) дослідити механізми реалізації стратегій перекладу відповідними тактиками 

та прийомами;  

8) систематизувати проблеми перекладу та виявити відповідні їм 

номенклатури стратегій, тактик і прийомів перекладу текстів класичної художньої 

літератури.  

Об’єктом дослідження обрано стратегію перекладу, яку ми розуміємо як 

когнітивний регулятив перекладацького дискурсу, що скеровує діяльність 

перекладача у розв’язанні проблем перекладу, а предметом – когнітивно-

дискурсивні механізми й умови реалізації стратегій, а також підпорядковані їм 

тактики та прийоми перекладу.  

Дослідження проведене на матеріалі класичних прозових та 

драматургічних творів англомовної літератури та їх перекладів українською і 

російською мовами. Для аналізу локальних стратегій, тактик і прийомів перекладу 

методом суцільної вибірки було виокремлено близько 45000 дискурсивних 

фрагментів, які становлять проблеми перекладу. Особлива увага приділялася 

множинним та авторським перекладам як таким, що надають можливість 

порівняння альтернативних перекладацьких стратегій; іноді для порівняння 

залучалися також переклади іншими мовами. 

Методологічною основою дослідження обрано когнітивно-дискурсивне 

перекладознавство, яке поєднує когнітивний і комунікативний підходи, 

антропоцентризм і функціоналізм, а також сформовану в його надрах 

інтеракційну модель перекладу. Відповідно до мети й завдань дослідження було 

розроблено комплексну методику, яка поєднала описові та порівняльні методи і 

методи моделювання когнітивних об’єктів, методи компонентного аналізу, 

порівняльного аналізу лексикографічних і наукових дефініцій, визначення 

перекладної ентропії тексту, внутрішньомовного та міжмовного порівняння, 
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концептуального моделювання, перекладознавчого аналізу, перекладацького 

експерименту, методики польового і фреймового моделювання текстового 

концепту в перекладі, методики концептуального аналізу метафор та інших 

стилістичних фігур, порівняльного перекладацького аналізу й філологічної 

інтерпретації, інтенціонального (прагматичного) аналізу і стилістичного та 

інтертекстуального аналізу.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці наукових 

основ вивчення стратегії на основі інтеракційної моделі перекладу і базується на 

наступних основних положеннях. Вперше:  

– випрацювано та науково обґрунтовано теоретичні засади інтеракційної 

моделі перекладу, центральним поняттям якої є стратегія перекладу;  

– набуло розвитку поняття перекладацького дискурсу, який мислиться як 

єдність процесу та результату і моделюється у когнітивному й комунікативному 

аспектах;  

– запропоновано наукове визначення та комплексно досліджено стратегію 

перекладу як когнітивний регулятив перекладацького дискурсу;  

– розроблено методики фреймового та польового аналізу текстового 

концепту в перекладі як основу визначення глобальної стратегії; 

– шляхом порівняльного аналізу перекладної ентропії текстів різних стилів 

визначено потенціал реалізації глобальної стратегії перекладу через локальні;  

– диференційовано поняття труднощів та проблем перекладу, 

типологізовано проблеми перекладу і відповідно до них розроблено номенклатуру 

стратегій перекладу, спрямованих на розв’язання кожного типу проблем;  

– виявлено когнітивні об’єкти, на які спрямовані глобальні й локальні 

стратегії перекладу в системі перекладацької діяльності;  

– визначено тактики та прийоми, що реалізують окремі стратегії перекладу;  

– описано та пояснено явище синкретизму стратегій перекладу художнього 

прозового та драматургічного тексту.  

У дисертації також удосконалено методику когнітивного перекладознавчого 

аналізу художнього перекладу з урахуванням чинників, що впливають на процес 

прийняття перекладацьких рішень; подальше розкриття отримали поняття 

проблеми перекладу, перекладацького рішення, адекватності перекладу. 

Новизна дослідження відображена у положеннях, що виносяться на захист:  

1. В інтеракційній моделі переклад уявляємо як дискурсивну взаємодію, 

регульовану на когнітивному рівні та спрямовану на спільне творення смислів 

автором, перекладачем і адресатом, за організувальної ролі перекладача, як 

когнітивно-комунікативну діяльність, що є єдністю процесу і результату. 

2. Дискурсопороджувальна діяльність перекладача (перекладацький дискурс) 

існує як єдність когнітивного й комунікативного аспектів, кожен з яких має 

ієрархічну організацію. Когнітивний аспект перекладацького дискурсу 

складається з когнітивно-регулятивного й когнітивно-репрезентативного рівнів; 
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стратегія перекладу належить до когнітивно-регулятивного рівня і керує 

перетворенням когнітивних об’єктів когнітивно-репрезентативного рівня. 

Комунікативний аспект складається з комунікативно-організаційного рівня й 

рівня міжмовної взаємодії, причому на першому відбувається вироблення 

стратегії перекладу, а на останньому – її імплементація. 

3. Стратегія перекладу становить когнітивний регулятив перекладацького 

дискурсу. Когнітивний план стратегії перекладу об'єднує відносно статичну 

складову – цілісний концептуальний образ вихідного тексту, та динамічну 

складову – план/програму пересотворення цього образу та його втілення на ґрунті 

цільової мовної картини світу. Стратегія організує й регулює когнітивно-

комунікативну діяльність перекладача і визначає вибір тактик і прийомів 

перекладу.  

4. Глобальна стратегія спрямовує пересотворення концепту цілісного тексту 

для сприйняття цільовою аудиторією на ґрунті іншої культури/в іншій 

полісистемі; реалізація глобальної стратегії здійснюється через локальні, які 

спрямовані на пересотворення окремих складових концептуальної структури 

цілісного твору. Локальні стратегії визначають вибір тактик, які передбачають 

визначення характеристик цільового тексту і відповідних прийомів перекладу.  

5. Ентропія як міра невизначеності інформації забезпечує можливість 

реалізації глобальної стратегії перекладу через локальні стратегії. Локальні 

стратегії перекладу реалізуються на ділянках тексту з високою ентропією, 

переклад яких становить проблему. Парадигма вибору локальної стратегії 

перекладу співвідносна з характером проблеми перекладу. 

6. На відміну від суб’єктивних труднощів, проблеми перекладу мають 

об’єктивний (інтерсуб’єктний) характер і пов’язані: з розбіжностями мовних і 

когнітивних картин світу різних лінгвокультур; розбіжностями мовних і 

когнітивних картин світу різних часових періодів; розбіжностями формально-

змістовних і прагматичних характеристик, які зумовлюють зрушення у 

внутрішньому когнітивно-прагматичному просторі тексту. Розв’язання проблеми 

перекладу завжди вимагає від перекладача стратегічного рішення.  

7. Для розв’язання проблеми розбіжностей мовних і когнітивних картин світу 

різних лінгвокультур перекладач може обирати стратегії очуження / одомашнення 

/ нівелювання культурної специфіки; проблеми розбіжності мовних і когнітивних 

картин світу різних часових періодів – стратегії архаїзації / модернізації / 

нейтралізації часової дистанції. Проблема передання засобів мовної образності в 

перекладі допускає вибір між стратегіями змістової / функціональної 

відповідності та відтворення форми. 

8. Локальні стратегії перекладу перебувають у взаємодії і в ієрархічних 

відносинах, що розглядаємо як явище синкретизму. Синкретизм як одночасна 

реалізація стратегій пояснюється роллю стратегії як когнітивного регулятиву 
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перекладацької діяльності, оскільки, складна за своєю суттю, ця діяльність 

спрямована на множинні та багатоаспектні об’єкти. 

Теоретичне значення роботи перш за все полягає у випрацюванні засад 

інтеракційної моделі перекладу на основі когнітивно-дискурсивного підходу, а 

також визначенні ролі стратегії в перекладному дискурсотворенні. Отримані 

результати та висновки є внеском у розробку проблем загальної теорії перекладу, 

когнітивного перекладознавства, теорії художнього перекладу, дискурсології 

перекладу та теорії міжкультурної комунікації. Розроблені методики можуть 

становити як теоретичний, так і практичний інтерес для дослідження когнітивних 

механізмів перекладу, впливу особистості перекладача на результат його 

діяльності та формування новітніх підходів до перекладу і міжкультурної 

комунікації.  

Практична цінність матеріалів дисертаційної роботи визначається тим, що 

її теоретичні здобутки й результати можуть слугувати теоретико-методологічним 

підґрунтям та ілюстративним матеріалом у викладанні у вищій школі курсів з 

теорії та практики перекладу, жанрових теорій перекладу, історії перекладу, 

порівняльної стилістики англійської та української мов, курсу «Стратегії і тактики 

художнього перекладу», для підготовки навчальних посібників з практичного 

курсу перекладу, стилістичних аспектів перекладу, перекладацьких 

трансформацій, а також можуть бути використані в курсах загальної теорії 

перекладу та перекладу художнього тексту. Окремі положення та матеріали 

дисертаційної роботи було використано для підготовки таких навчальних 

посібників: Андрієнко Т.П., Гонта І.А. Практикум перекладу в сфері 

міжнародного туризму (англійська - українська мови) : Навч. посібник. – Київ: 

КУТЕП, 2005. – 177 с.; Андрієнко Т.П. Переклад дискурсу Європейського Союзу. 

Серія: Міжнародна економіка : Навч. посібник. – Київ: КиМУ, 2009. – 73 с.; 

Андрієнко Т.П., Васік Ю.А. Практичний курс перекладу (англійська – українська 

мови) Київ, 2015. – 199 с.; хрестоматії з перекладознавства «Сходинки до 

перекладу: Хрестоматійне видання з перекладознавства : Steps to Translation: 

Translation Studies Reader» / [укладач Т.П. Андрієнко]. – К.: Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 2015. – 316 с. 

Особистий внесок здобувача. Усі винесені на захист результати 

дослідження та теоретичні твердження належать автору. Дисертаційне 

дослідження, монографія, основні наукові публікації написані здобувачем 

одноосібно. Розділ колективної монографії «Стратегії спілкування та стратегії 

перекладу» написано у співавторстві з доц. І.Є. Фроловою. Особистим внеском 

здобувача є теоретико-методологічне обґрунтування дослідження стратегії 

перекладу.   

Достовірність висновків забезпечується застосуванням комплексної 

методики дослідження, широким теоретичним підґрунтям та емпіричним 

матеріалом дослідження, достатнім обсягом та репрезентативністю 
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досліджуваного матеріалу і застосуванням сучасних підходів та методів 

перекладознавчого дослідження. 

Апробація дослідження. Основні положення та результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської 

мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (2013–2017 рр.), а також оприлюднювалися на Кримському 

лінгвістичному конгресі «Мова і світ», м. Ялта, 2009 р.; IV Міжнародному 

науковому форумі «Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи», 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, 19 жовтня 

2011 р.; V–VІ Міжнародних науково-практичних конференціях «Мови і світ: 

дослідження та викладання», факультет іноземних мов Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ), 

Кіровоград, 2011–2012 рр.; ХХІІІ–ХХVІ Міжнародних наукових конференціях 

«Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго, Київ, 2014–2017 рр.; Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження представників 

філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури», м. Львів, 22–23 

лютого 2013 р.; VІІ Міжнародній науковій конференції «Major issues in translation 

studies and translators’/ interpreters’ training», Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, 25–26 квітня 2013 р.; ІХ науковій 

конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та 

методики навчання перекладу», Харківський національний університет 

ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, 2017 р.; V–VІ Всеукраїнських наукових конференціях 

«Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків 2009–2011; 

Всеукраїнській науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, 

література, фольклор», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут філології, Київ, 17 жовтня 2013 р.; Міжнародній науковій 

конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми», Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 9 жовтня 2014 р.; ХІІІ 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми іноземної мови 

професійного спрямування», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ, 2016; а також на 

конференціях за кордоном: VІІ Міжнародній науковій конференції «Національно-

культурний компонент у тексті й мові», Республіка Білорусь, м. Мінськ, 2009; 

VIII Міжнародній заочній науково-практичній конференції «Наукова дискусія: 

питання філології, мистецтвознавства і культурології», м. Москва, 2013 р.; ХІІ 

Міжнародній лінгвістичній конференції «Konferencja Legilingwistyczna», 

Університет Адама Міцкевича, Інститут мовознавства, м. Колобжег, 23–25 червня 

2017 р. Результати дослідження також висвітлювалися у публічних виступах під 

час наукових дискусій в освітніх і наукових закладах США: Центр російських, 

східноєвропейських та євразійських студій Стенфордського університету 
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(м. Пало-Альто, Каліфорнія, США), Факультет інформаційних систем і технологій 

Університету Фінікс (м. Лівермор, Каліфорнія, США), факультет бізнес-

адміністрування, кафедра міжнародних комунікацій Університету Сент-Меріз, 

(м. Морага, Каліфорнія, США). 

Публікації. Основні результати дисертації викладено в 41 публікації, серед 

яких три одноосібні монографії, один розділ колективної монографії, написаний у 

співавторстві, 37 статей, з яких 3 надруковано за кордоном, 19 – у фахових 

виданнях, акредитованих ДАК МОН України, 2 – у наукових фахових виданнях 

України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, 7 – в інших 

виданнях, 6 – тези наукових доповідей. 

Структура дисертації відображає логіку дослідження. Робота складається 

зі вступу, п’яти розділів із висновками, загальних висновків, списку використаних 

джерел, списку лексикографічних джерел, списку джерел ілюстративного 

матеріалу і додатків. Робота містить 10 рисунків та 5 таблиць, які узагальнено 

відображають результати дослідження. Загальний обсяг праці становить 499 

сторінок, із них обсяг основного тексту – 420 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, мету та завдання роботи, окреслено джерельну базу та методи її 

аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення, зазначено 

форми апробації результатів дослідження. 

У першому розділі «Інтеракційна модель перекладу в когнітивно-

діяльнісному перекладознавстві» закладається теоретичне підґрунтя для 

реалізації дослідження: визначається роль моделі як засобу наукового пізнання, 

окреслюються засади когнітивно-діяльнісного перекладознавства, розкривається 

суть інтеракційної моделі перекладу в світлі концептуальних віх сучасного 

перекладознавства. 

Зміна сисметоцентричних уявлень про мову й переклад антропоцентричною 

за своєю суттю інтегративною когнітивно-комунікативною парадигмою ставить 

на порядок денний відхід від мовноцентричних моделей перекладу і 

комунікативних моделей, побудованих на кодовій лінійній моделі комунікації, і 

вимагає переосмислення сутності процесу перекладу і ролі перекладача в ньому. 

Формування когнітивно-дискурсивного підходу в перекладознавстві підготовлено 

дослідженнями множинних перекладацьких рішень, розвитком 

антропоцентричних за своєю суттю когнітивних моделей перекладу, 

лінгвокогнітивними (лінгвоконцептологічними й культурологічними 

дослідженнями), розбудовою теорії дискурсу. Інтеграція здобутків концептології 

до перекладознавства відкрила перспективу переведення досліджень перекладу на 

новий рівень: від розгляду структурно-семантичних трансформацій, втрат та 

компенсацій на рівні смислу стало можливим перейти на рівень аналізу 
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трансформації концептуальних структур у ході перекладу. Інтегративна теорія 

мови і формування уявлення про комунікацію як інтеракцію створили підґрунтя 

для дослідження перекладу як спільного творення смислів і дозволили розглядати 

перекладача як повноправного учасника й організатора двомовної міжкультурної 

взаємодії. 

Інтегративне осмислення об’єкту перекладу, який в мовних і 

комунікативних моделях уявлявся як подвійний – «переклад як процес» і 

«переклад як результат» – закладене в понятті перекладацького дискурсу 

(когнітивно-комунікативної діяльності, яка являє собою єдність процесу і 

результату), на яких спрямована основна увага в інтеракційній моделі. 

Предметом, відповідно, стають не мовні трансформації, а зміна концептуальної 

структури в ході перекладу; основна увага дослідника спрямовується не на 

визначення міжмовних відповідників і закономірностей здійснення 

трансформацій, а на виявлення стратегій перекладу, які зумовлюють зміни 

концептуальних структур, і тактик, які забезпечують механізми їх реалізації. 

Перекладач у цьому разі вважається не передавачем повідомлення, а 

організатором комунікативної взаємодії між автором і читачем (Таблиця 1). 

Таблиця 1. 

Категоріальні відмінності трансмісійної та інтеракційної моделей перекладу 

Модель 

перекладу 
Лінійно-трансмісійна Інтеракційна 

Об’єкт 

дослідження 

Переклад як процес, 

переклад як результат 

(цільовий текст) 

Перекладацький дискурс (когнітивно-

комунікативна діяльність, єдність 

процесу і результату) в координатах 

вихідної та цільової полісистем 

Предмет 

дослідження 

Семантичні та структурні 

трансформації тексту 

Трансформація інтегративно-текстового 

мегаконцепту, складових 

концептуальної структури тексту 

Мета 

дослідження 

Виявлення міжмовних 

відповідників, міжмовних 

трансформацій 

Виявлення стратегій і тактик перекладу 

Роль 

перекладача 

Ретранслятор 

повідомлення, 

«вторинний відправник» 

Організатор віртуального 

комунікативного простору «автор – 

читач» 

Критерій 

адекватності 

перекладу 

Повноцінна 

комунікативна заміна 

оригіналу 

Задоволення аналогічних когнітивно-

комунікативних потреб цільової 

аудиторії в іншій полісистемі 

 

Перекладацький дискурс являє собою когнітивно-комунікативну діяльність, 

яка є єдністю процесу і результату, але два аспекти дискурсу – когнітивний і 

комунікативний – можуть моделюватися окремо. В когнітивному аспекті 
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перекладацький дискурс структурований на двох рівнях: когнітивно-

регулятивному (до якого входять когнітивні структури, що забезпечують 

здійснення комунікації: знання про типи дискурсу і правила поведінки, стратегії, 

тактики тощо) і когнітивно-репрезентативному (одиницями якого є когнітивні 

структури, що узагальнюють досвід концептуалізації світу і необхідні для 

інтерпретації ситуацій, представлених в дискурсі: концепти, фрейми, сценарії, 

«фонові знання») (див. Рис. 1). Стратегія перекладу належить до когнітивно-

регулятивного рівня і керує когнітивними процесами нижчого рівня. Під дією 

стратегії зазнають перетворення в перекладі одиниці когнітивно-

репрезентативного рівня. На когнітивно-репрезентативному рівні діяльність 

перекладача полягає в оперуванні когнітивними структурами різного ступеню 

складності. Відносно статичні (концепт, фрейм) та динамічні (сценарій) 

когнітивні структури зазнають змін внаслідок нетотожності цільової і вихідної 

картин світу; напрямок цих змін визначає обрана автором стратегія перекладу. 

 
КОГНІТИВНО-РЕГУЛЯТИВНИЙ РІВЕНЬ 

знання про типи дискурсу і правила їх організації,  

стратегії, тактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Когнітивна структура перекладацького дискурсу 

 

Комунікативна структура дискурсу перекладу як ієрархічно складне 

утворення представлена двома рівнями: вищий рівень – організаційно-

регулятивної діяльності перекладача, яку розуміємо як ініціацію міжкультурної 

комунікативної взаємодії, визначення релевантних для перекладу ознак кожної 

 КОГНІТИВНО-РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ РІВЕНЬ 

 
Інтегративно-текстовий мегаконцепт  

 

 

 

КОНЦЕПТИ, ФРЕЙМИ, СЦЕНАРІЇ 

 

 
Когнітивні структури 

мови оригіналу 
Когнітивні структури 

мови перекладу 
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складової комунікації, визначення функціональних домінант, стратегій і тактик 

перекладу. Основним антропокомпонентом цього рівня виступає перекладач; 

визначені ним стратегії і тактики, в свою чергу, стануть основою комунікативної 

діяльності ієрархічно нижчого рівня, який репрезентує опосередковану 

комунікацію між автором і адресатом міжмовної міжкультурної комунікації (див. 

Рис. 2). 

Стратегія перекладу належить до організаційно-регулятивного рівня 

дискурсу і має когнітивно-діяльнісну природу. Когнітивний план стратегії 

перекладу об'єднує відносно статичну складову – концептуальний образ цільового 

тексту, і динамічну складову – план / програму пересотворення цього образу і 

його втілення засобами цільової мови. 

Стратегію перекладу визначаємо як когнітивний регулятив 

перекладацького дискурсу, ментальну програму діяльності перекладача з 

пересотворення концепту оригіналу, яку перекладач формує внаслідок вибору 

одного з можливих варіантів уявного (умоглядного) образу цільового тексту. 

Стратегія організує й регулює когнітивно-комунікативну діяльність перекладача і 

визначає вибір тактик і прийомів перекладу. 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕГУЛЯТИВНИЙ РІВЕНЬ 

визначення комунікативно-релевантних параметрів дискурсу, 

вироблення стратегії перекладу, 

контроль комунікативної взаємодії 

 

РІВЕНЬ МІЖМОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

імплементація стратегії перекладу 

 

ПЕРЕКЛАДАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Комунікативна структура перекладацького дискурсу  

Стратегія перекладу спрямована на пересотворення концепту вихідного 

тексту для інтеграції в концептуальну і мовну картину світу цільової мови; 

АВТОР АДРЕСАТ 

 

ТВОРЕННЯ СМИСЛУ 
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стратегія скеровує організацію перекладачем взаємодії між автором і адресатом 

повідомлення; стратегія поєднує процесуальний і результативний аспекти 

перекладу; стратегія включена в контекст діяльності, підпорядкована її цілям і 

правилам і керує перекладацькими діями нижчого прядку, які полягають у 

визначенні тактик і виборі прийомів перекладу. 

У другому розділі «Методологічні принципи та методика дослідження 

стратегій перекладу» здійснюється методологічне обґрунтування дослідження 

стратегій з позицій інтеракційної моделі перекладу, розробляються методи їх 

дослідження. 

Методологічною основою дослідження стратегії перекладу як регулятиву 

перекладацької діяльності є системний когнітивно-діяльнісний підхід, що 

сформувався на основі методологічних принципів антропоцентризму, 

функціоналізму, експансіонізму та експланаторності і передбачає соціально-

психологічну, діяльнісну й антропоцентричну інтерпретацію дискурсивних явищ.  

Антропоцентрична зорієнтованість перекладознавчих досліджень 

виявляється в увазі до культурної ідентичності, особистісних характеристик, 

суб’єктивних інтерпретацій, а також когнітивних процесів, що лежать в основі 

перекладацької діяльності. Антропоцентризм як методологічний принцип 

дослідження перекладу реалізується в усвідомленні когнітивної сутності 

перекладацького процесу, зосередженості на ролі мисленнєвих процесів, які 

визначають прийняття перекладацьких рішень.  

Функціоналізм у дослідженнях перекладу спрямований на з’ясування 

природи перекладу як діяльності, пояснення його механізмів. Уявлення про 

системний характер перекладацької діяльності спрямовує дослідницьку увагу на 

пошук закономірностей, причинно-наслідкових зв’язків, чинників, що визначають 

перебіг і результат цієї діяльності. В цьому сенсі принцип функціоналізму 

безпосередньо пов'язаний з принципом експланаторності. Експансіонізм означає 

включення перекладу як системно-організованої діяльності до полісистем, які 

визначають його функціонування, і, відповідно, залучення здобутків та методик 

інших галузей знання, насамперед, літературознавства, стилістики, лінгвістики 

тексту, дискурсології, теорії інформації. 

Підхід до перекладу як до діяльності мовної особистості дозволяє 

розглядати у взаємозв’язку рівні, що утворюють когнітивно-мотиваційну сферу – 

концептуальний, тобто рівень репрезентації знань (картини світу), і прагматично-

мотиваційний рівень, рівень регулятивів, що керує комунікативною поведінкою 

взагалі та діяльністю перекладача зокрема. Від стратегії перекладача залежить, які 

фрагменти картини світу, концепти, фрейми та когнітивні сценарії будуть 

актуалізовані у перекладі певного тексту.  

Системний підхід до вивчення перекладацької діяльності визначається 

уявленням про системність мовної діяльності як такої, її ієрархічну організацію. 

Цілісність системи перекладацької діяльності забезпечується наявністю єдиної 
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глобальної стратегії, яка співвідноситься зі змістом тексту в цілому (інтергативно-

текстовим мегаконцептом), а її структурність – застосуванням локальних 

стратегій, спрямованих на відтворення конкретних дискурсивних фрагментів.  

Стратегії і тактики перекладу розрізняються за характером об’єктів, на які 

вони спрямовані: у той час як локальна стратегія співвідноситься з відтворенням 

концептуального смислу певного фрагменту тексту, тактика визначає, які саме 

змістові або формальні характеристики мовних одиниць оригіналу 

(денотативного, сигніфікативного, конотативного значення, прагматичних чи 

формальних характеристик) підлягають відтворенню в перекладі. Ієрархічність 

системи перекладацької діяльності проявляється у вертикальній 

підпорядкованості її регулятивів: глобальна стратегія, визначена на підставі 

принципів перекладу, в свою чергу визначає вибір локальної стратегії, яка 

обумовлює вибір тактики, а тактика – прийому або методу перекладу (див. 

Рис. 3). 

 

ГЛОБАЛЬНА 

СТРАТЕГІЯ 

Інтегративно-

текстовий 

мегаконцепт  

  

    

 ЛОКАЛЬНІ 

СТРАТЕГІЇ 

Концептуальна 

структура 

фрагменту 

тексту 

 

    

  ТАКТИКИ Денотативні, 

конотативні, 

прагматичні або 

формальні 

характеристики, 

які підлягають 

відтворенню в 

перекладі 

Рис. 3. Спрямованість стратегій і тактик на об’єкти діяльності 
 

Реалізація стратегії перекладу підпорядкована системним закономірностям і 

визначається комплексом внутрішніх об’єктивних чинників, з яких провідною є 

ентропія як міра невизначеності інформації, що свідчить про наявність проблеми 

перекладу і впливає на прийняття перекладацьких рішень, зокрема, на визначення 

стратегії. Застосування інформаційного аналізу і визначення ентропії тексту 

дозволяє простежити залежність реалізації глобальної стратегії перекладу від 

об’єктивних інформаційних властивостей тексту, можливості її реалізації через 
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локальні стратегії, здійснення перекладацького вибору; для цілей практичного 

аналізу стратегій необхідне визначення фрагментів вихідного тексту з високою 

ентропією, які мають потенціал різної інтерпретації і різного відтворення в 

перекладі, їх виокремлення і визначення проблем перекладу є першим етапом 

аналізу прийняття перекладацьких рішень.  

Задля вивчення стратегії як ідеального об’єкта дослідження, який 

недоступний безпосередньому спостереженню, розроблено методики польового 

та фреймового моделювання текстового концепту в перекладі, які дозволяють 

відстежити зміни концептуальних структур внаслідок застосування глобальної 

перекладацької стратегії. Методика польового моделювання текстового концепту 

дозволяє виявити, яких зрушень зазнає концепт вихідного тексту в ході 

перекладу, які шари концепту зазнають найістотніших змін, які розбіжності 

мовних картин світу і текстових полісистем зумовлюють необхідність змін. 

Трансформація ментального образу (концепту) вихідного тексту в перекладі є 

результатом вибору перекладачем глобальної стратегії перекладу; застосування 

концептуального аналізу в перекладі дозволяє ретроспективно відстежити 

процеси вибору стратегій і прийняття перекладацьких рішень. Методика 

фреймового моделювання текстового концепту дозволяє простежити 

відповідність реляційних когнітивних структур оригіналу й перекладу, а також 

виявити когнітивну основу підбору мовного матеріалу в разі відсутності повних і 

точних відповідників. Розроблені методики і процедури аналізу 

використовувалися у дослідженні в комплексі із загальнонауковими й 

філологічними методами і процедурами аналізу, моделювання, порівняння, 

інтерпретації. 

У третьому розділі «Інформаційні властивості тексту і проблеми 

перекладу як передумова формування локальних стратегій» досліджуються 

особливості інформаційної структури тексту, уточняються поняття проблеми 

перекладу й перекладацького рішення. 

Із формуванням уявлення про переклад як процес скерованого прийняття 

рішень щодо вибору однієї з можливих альтернатив інтерпретації та відтворення 

когнітивних структур вихідного тексту актуальним стало дослідження 

об’єктивних текстових умов реалізації перекладацького вибору, видів проблем 

перекладу та процесу прийняття рішень з їх розв’язання.  

Інформаційною основою вибору стратегії перекладу є інформаційна 

насиченість та інтерпретаційний потенціал тексту, а також виражальні 

можливості мови перекладу; ці складові охоплюються поняттям перекладної 

ентропії. Інформаційна ентропія оригіналу відображає міру його інформаційної 

невизначеності, потенціалу різних інтерпретацій, і є однією з передумов 

множинності перекладів. Складовими ентропії оригіналу є інформаційна місткість 

тексту і гнучкість мови; в художньому тексті виникає також додаткова 

інформаційна місткість за рахунок ущільнення інформації у разі переносного 
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слововживання (концептуальній інтеграції, одночасному апелюванні до двох 

концептів). Ентропія мови перекладу складається з її смислової місткості 

(здатності в тексті певного обсягу передавати певний смисл) і гнучкості 

(наявності альтернативних засобів вираження того ж змісту). На інформаційну 

цінність впливає також ймовірність вживання кожного з альтернативних 

варіантів. Ентропія вихідного тексту й цільової мови разом утворюють 

перекладну ентропію певного тексту відносно певної мови перекладу. 

Глобальна стратегія перекладу співвідноситься з цілісним концептуальним 

образом оригіналу і його концептуальною проекцією на когнітивні структури 

мови перекладу; вона стає когнітивним регулятивом, який забезпечує 

концептуальну цілісність перекладу певного тексту. Локальні стратегії перекладу, 

які являють собою стратегії перекладу окремих дискурсивних фрагментів, 

реалізуються на тих ділянках тексту, де перекладна ентропія обумовлює 

потенційну множинність перекладу та, відповідно, необхідність прийняття 

перекладацьких рішень.  

Аналіз ентропії в аспекті перекладу вимагає доповнити її традиційне 

розуміння як суми інформаційної ємкості та гнучкості тексту його 

інтерпретаційним потенціалом, тобто можливістю різного осмислення однієї 

мовної одиниці за тих самих контекстуально-ситуаційних умов. Інші об’єктивні 

чинники – це перекладацька традиція, літературна ситуація тощо впливають на 

перекладацький процес у межах перекладної ентропії тексту.  

Висока ентропія тексту пов’язана з явищами, які становлять проблему 

перекладу й вимагають стратегічного перекладацького вибору. Суб’єктивні 

чинники – перекладацький метод, індивідуальні перекладацькі уподобання, 

власна когнітивно-мовна база перекладача можуть впливати на результат 

перекладу на тих ділянках тексту, де існує певна ентропія, яка дозволяє 

здійснення вибору та прийняття перекладацьких рішень. 

Ентропія тексту виникає у разі наявності в тексті, по-перше, інформаційно-

навантажених мовних одиниць, які непередбачувані за попереднім контекстом; 

по-друге, багатозначних мовних одиниць та одиниць, які мають синоніми, 

омоніми, тощо; по-третє, мовних одиниць, які одночасно реалізують кілька 

значень (апелюють до двох і більше концептів), як, наприклад, у разі переносного 

слововживання, алюзії, авторського словотвору тощо. Саме ці мовні одиниці 

текстового рівня створюють невизначеність на когнітивному рівні й вимагають 

від перекладача стратегічного вибору методів і способів їх відтворення. 

Рівень ентропії неоднаковий для текстів різних стилів та жанрів і 

виявляється найменшим у стереотипних текстах, які тяжіють до використання 

мовних засобів у межах узусу. Ці тексти вимагають перекладацьких рішень лише 

на тих ділянках тексту, що виявляють певний рівень ентропії; більшість 

відмінностей між перекладами таких текстів, виконаними різними перекладачами, 
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неістотні в плані змісту і полягають, здебільшого, у різних стильових 

характеристиках. 

Тексти художньої прози, а також газетної та авторської публіцистики мають 

значно вищий рівень ентропії, пропонують більший діапазон перекладацьких 

виборів і вимагають від перекладача стратегічного мислення. Ці тексти можна 

розглядати як тексти креативного типу, оскільки проблеми перекладу таких 

текстів вимагають творчих рішення перекладача. Множинні переклади текстів 

креативного типу відрізняються як за формальними характеристиками, так і за 

певними аспектами змісту, відображаючи вибір перекладачами різних стратегій 

перекладу. 

Художній текст має найвищий рівень ентропії внаслідок віртуальності його 

концептуальної основи – текстового концепту – і відповідно повнішого і більш 

гнучкого використання мовних ресурсів для створення когнітивної 

багатоплановості й художньої образності. Аналіз множинних перекладів 

художнього тексту свідчить про значно більший простір реалізації творчих 

рішень перекладача внаслідок вищої ентропії вихідного тексту й можливості 

використання ресурсів цільової мови «поза межами» традиційного вживання. 

Художній текст допускає реалізацію більшої кількості перекладацьких виборів, 

внаслідок чого результат перекладу істотно залежить від стратегії, обраної 

перекладачем. 

Парадигма вибору локальної стратегії перекладу співвідносна з характером 

перекладацької проблеми в кожному окремому випадку; категорії проблем 

перекладу, які вимагають стратегічних перекладача, визначають номенклатуру 

стратегій, які може обрати перекладач для їх розв’язання.  

Так, для розв’язання проблеми розбіжності мовних і когнітивних картин 

світу різних лінгвокультур перекладач може обирати стратегії очуження / 

одомашнення / нівелювання культурної специфіки; для розв’язання проблеми 

розбіжності мовних і когнітивних картин світу різних часових періодів – стратегії 

архаїзації / модернізації / нейтралізації часової дистанції. Вибір між стратегіями 

змісту / форми чи прагматичної функції відповідності виникає за необхідності 

передати в перекладі мовні образи, смислову двоплановість, особливості 

авторського стилю тощо.  

У четвертому розділі «Реалізація локальних стратегій у перекладі 

художнього тексту» визначається когнітивна основа кожного типу 

перекладацьких стратегій, а також простежуються механізми їхньої дискурсивної 

реалізації. 

Будучи когнітивним регулятивом діяльності перекладача, стратегія 

спирається на різні аспекти мовних картин світу, які взаємодіють в перекладі, 

скеровуючи відтворення / перетворення текстового концепту оригіналу. Локальні 

стратегії перекладу спрямовані на розв’язання конкретних проблем, причому 

характер проблеми визначає вибір стратегії.  
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Когнітивною основою стратегій розв’язання проблеми розбіжності мовних і 

когнітивних картин світу різних лінгвокультур – очуження, одомашнення та 

нівелювання культурної специфіки – є культурно-специфічне й універсальне в 

мовних картинах світу, які контактують в перекладі. Стратегія очуження залучає 

концепти, фрейми, сценарії, когнітивні картування мови оригіналу, в той час як 

одомашнення – мови перекладу. Стратегія нівелювання культурної специфіки 

націлена на актуалізацію загальнолюдських концептуальних структур, спільних 

для мови оригіналу і мови перекладу.  

Розв’язуючи проблему відтворення предметних реалій, перекладачі надають 

перевагу очуженню, вживаючи екзотизм або словниковий відповідник назви 

реалії, який може бути транскрибованим, транслітерованим, натуралізованим 

запозиченням, або шляхом безперекладного перенесення іншомовної номінації в 

текст перекладу. Такий підхід дозволяє передати національно-культурну 

специфіку, зберегти характеристики хронотопу, а також особливості художнього 

коду автора, художнього ефекту «занурення» в іншомовне та іншокультурне 

середовище, що є частиною створеної автором художньої картини світу. 

Стратегію одомашнення перекладачі обирають, стикаючись із маловідомими 

цільовій мовній спільноті реаліями, відтворюючи реалію через подібне явище 

рідної культури, тим самим змінюючи національно-культурний колорит. 

Стратегія нівелювання передає загальний денотативний зміст реалії описово або з 

генералізацією смислу, що призводить до втрат культурної специфіки.  

У наступному прикладі вживається кілька номінацій національно-

специфічних грошових одиниць, різних за вартістю і недостатньо знайомих 

українському читачеві.  

"Where's the farden?" said he. "I gave you three halfpence. Where's the change, 

old Tinker?"  

"There!" replied Mrs. Tinker, flinging down the coin; it's only baronets as cares 

about farthings." 

"A farthing a day is seven shillings a year," answered the M.P.; "seven shillings 

a year is the interest of seven guineas. Take care of your farthings, old Tinker, and your 

guineas will come quite nat'ral." (Thackeray. Vanity Fair, c. 68)  

Український переклад О. Сенюк скерований стратегією очуження: 

перекладачка відтворює специфічні назви грошових одиниць традиційними 

транскодованими еквівалентами, проте не дає пояснень щодо вартості різних 

грошових одиниць, їхнє співвідношення у складній грошовій системі Великої 

Британії, що може бути перешкодою для належного сприйняття і відтворення 

авторської образної системи цільовим читачем: 

– А де фартінг? – спитав він. – Я дав вам три півпенси. Де ж решта, га? 

– Ось, –  відповіла міс Тінкер, шпурнувши йому монету. – Баронетові не личило 

б питати про фартінг. 
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– Фартінг на день – це сім шилінгів на рік, – відповів сер Пітт. – Сім шилінгів 

на рік – це відсотки з семи гіней. Хто береже фартінги, стара, той матиме 

гінеї. (Теккерей. Ярмарок Суєти. Перекл О. Сенюк, c.71) 

Для перекладу когнітивних реалій, які є проявом асиметрії мовних картин 

світу (культурно-специфічних концептів, сценаріїв, алюзій), перекладачі частіше 

обирають стратегію одомашнення (смисловий та описовий переклад, додавання 

задля експлікації смислу, заміну джерела алюзії тощо). Це дозволяє відтворити 

основні ознаки референтної ситуації, необхідні для створення когерентного тесту 

та сприйняття авторського ставлення, іронії чи гумору, проте призводить до втрат 

особливостей мовної форми, змін стилю та неповного відтворення особливостей 

авторського образу світу. Очуження когнітивних реалій вимагає від читача 

додаткових знань або когнітивних зусиль і може призводити до неповного 

розуміння або некогерентності тексту перекладу. Так, успішне відтворення алюзій 

залежить як від наявності джерела алюзії в цільовій культурі та його доступності 

читачеві, так і від функції алюзії в художній системі твору і використання 

наявних ресурсів для її відтворення. Алюзії на всесвітньо відомі джерела можуть 

відтворюватися внаслідок дії стратегії нівелювання культурної специфіки. 

Одомашненням у цьому випадку є пристосування першотвору до ідеологічних 

настанов цільової спільноти, прийомами якого можуть бути смисловий переклад 

алюзії, а також морфологічні й орфографічні зміни. Алюзії на твори вихідної мови 

й літератури перекладаються завдяки підбору еквівалентів з існуючих того часу 

перекладів і пояснення в післятекстовому коментарі (стратегія одомашнення), або 

без опори на фонові знання читача, ніби занурюючи його в інше культурне 

середовище (стратегія очуження). Вибір тактик кожної зі стратегій передбачає 

визначення компонентів смислу (денотативного або конотативного), а також 

формальних і функціональних характеристик алюзії, які підлягають 

обов’язковому відтворенню в перекладі. 

Когнітивною основою стратегій передавання особливостей мовної 

образності в перекладі є когнітивні картування, які являють собою різного роду 

зв’язки між концептами царини джерела (референтного концепту) і царини цілі 

(корелята), основані на уподібненні концептів (метафора), їх входженні до 

єдиного фрейму (метонімія), оцінного протиставлення (іронія), асоціації назв 

одиничних об’єктів з класом і навпаки (антономазія). Відтворення цих 

когнітивних картувань в опорі на їх різні аспекти визначає вибір стратегій змісту, 

форми і функції. Стратегія змісту скеровує переклад в опорі на концепт-референт; 

такий переклад вірно відтворює референтну ситуацію, проте збіднює смисл і 

експресивний потенціал тексту, позбавляючи його смислової двоплановості. 

Вибір стратегії форми передбачає переклад з відтворенням характеру 

когнітивного картування, проте концепт-корелят може бути тим самим, що і в 

оригіналі (переклад через той же образ), а може відрізнятися (реметафоризація). 

Стратегія функціональної відповідності спрямована на досягнення прагматичного 
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ефекту (експресивності), який супроводжує інтеграцію концептів у 

концептопросторі образного засобу. Національно-специфічний характер 

когнітивних картувань зумовлює використання стратегій очуження / 

одомашнення як супутніх у відтворенні тропеїчних засобів.  

При відтворенні власних назв у перекладі художнього тексту істотним 

чинником, який впливає на вибір стратегії, виявилася функція імені: 

індивідуальної ідентифікації, характеризації чи національно-культурної 

ідентифікації. Для відтворення власних назв реальних денотатів перекладачі 

зазвичай обирають стратегію форми, прийомами якої є відтворення мовної форми 

(транскрипція, транслітерація), вживання запозиченого відповідника, збереження 

морфологічної незмінюваності імені; причому реалізація цієї стратегії часто 

пов’язана з очуженням. Застосування стратегії очуження дозволяє зберегти 

характеристики хронотопу твору. Відтворення антономазії, яка полягає у 

вживанні власного імені як загального з метою характеризації, можливе в опорі на 

спільні знання вихідної та цільової мовних спільнот. У цьому випадку стратегія 

форми (вживання традиційного еквіваленту) дозволяє адекватно відтворити як 

пряме, так і переносне значення імені й зберегти належну стильову тональність 

тексту. У разі створення цього ж виду антономазії на основі імен, які добре 

знайомі лише вихідній мовній спільноті, перекладачі обирають стратегію змісту, 

замінюючи семантично двопланову антономазію на тлумачення переносного 

смислу імені й описово передають смисл імені або його функцію в художньому 

тексті, що збіднює текст, змінює ідіостиль конкретного автора.  

Прийом стратегії змісту – вилучення власного імені й передачу його смислу 

в описовому перекладі – обирає перекладач в наступному фрагменті, проте разом 

з власним іменем втрачається і гра слів, яка характерна для ідіостилю О. Генрі: 

"Eight dollars?" said Miss Leeson. "Dear me! I'm not Hetty if I do look green. I'm 

just a poor little working girl. Show me something higher and lower". (O. Henry. The 

Skylight Room) 

– Вісім доларів? – спитала міс Лісон. – Ні, нізащо! Я не можу собі цього 

дозволити. Я тільки бідна дівчина, яка сама собі заробляє на хліб. Покажіть мені 

що-небудь вище, але щоб ціна була нижча. (О. Генрі. Кімната на горищі. 

Переклад Ю. Іванова) 

У разі відтворення іншого типу антономазії – власних назв, створених 

автором від загальних – смисловий переклад є цілком вдалою стратегією, яка 

дозволяє відтворити характеристику персонажа, а також передати авторське 

ставлення до нього (іронію, схвалення/несхвалення тощо), наприклад: young 

Green, of the Rifles – юний Жоутодзюбл зі стрілецького полку; Heavytop, the 

colonel – полковник Неперепийлі; old Colonel Livermore – старий полковник 

Гультайс; old Miss Toady – стара міс Підлизлі (Теккерей. Ярмарок Суєти. Перекл 

О. Сенюк). У перекладі промовистих імен / власних назв, яким властиве 

національне маркування, можливе поєднання стратегій змісту (передача 

http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#5
http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#5
file:///E:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
file:///E:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
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смислових характеристик) і форми за супутньої стратегії очуження (уподібнення 

до іншомовної форми). Прийомами супутньої стратегії одомашнення на 

морфологічному рівні є утворення емотивно-оцінних суфіксальних форм, 

використання співзвучних, хоч і різних за смислом слів для створення мовної гри, 

введення елементів, що апелюють до когнітивних сценаріїв мови перекладу. 

Переклад промовистих імен і назв в орієнтації на мовну форму призводить до 

втрати функції характеризації і виправданий в тому випадку, якщо образ 

персонажа є багатоплановим і характеристика через ім’я спростила б або змінила 

б його. 

Переклад метафор, метонімій, образних порівнянь між англомовними 

(британською та американською) й українською лінгвокультурами полегшується 

через близькість історії та культури, спільність у способах метафоричного 

осмислення дійсності, унаслідок чого стратегія відтворення внутрішньої форми 

може спиратися як на очуження, так і на одомашнення, що дозволяє досить повно 

відтворити смисл і прагматичний потенціал авторської образної системи. 

Одомашнення спостерігається переважно у  перекладі конвенціональних метафор; 

прийомами є переклад в опорі на спільне когнітивне картування або заміна образу 

(реметафоризація). Очуження, навпаки, характерне для перекладу індивідуально-

авторської образності, метафор і порівнянь, які несуть культурно-специфічну 

інформацію. Воно є засобом збереження образної концепції і характеристик 

дискурсу автора й конкретного твору, а також національно-культурної інформації 

про персонажів. 

Когнітивною основою стратегій передачі часової дистанції між перекладом 

та оригіналом є концептуалізація часу в кількісному і якісному вимірах в аспекті 

реального часу (час створення перекладу у порівнянні з часом створення 

оригіналу) і художнього часу (образ історичної епохи, створений автором у 

цілісності з місцем дії): результатом вибору стратегії є створення перекладачем 

художнього образу віддаленої чи ближчої до читача історичної епохи, який 

«вбудовується» в загальну концептуальну структуру тексту перекладу – його 

інтегративно-текстовий мегаконцепт – як складова художнього хронотопу.  

Проблема передачі часової відстані в перекладі існує, якщо переклад 

здійснюється через значний час після оригіналу, або якщо в оригіналі імітовано 

минулий художній час як складову хронотопу твору. Щоб розв’язати проблему 

передачі часової дистанції, перекладач розробляє стратегію перекладу, обираючи, 

зазвичай, або архаїзацію, або модернізацію, іноді уникаючи часової маркованості 

тексту (нейтралізація часової дистанції). Стратегія архаїзації полягає у створенні 

образу минулої епохи; модернізація – образу сучасності як частини хронотопу 

інтегративно-текстового мегаконцепту перекладу. Стратегія нейтралізації часової 

дистанції означає усунення часової маркованості художнього образу твору, 

створення перекладу «поза часом».  
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Реалізацію тактик зазначених стратегій можна простежити на 

мовностилістичному, когнітивному і прагматичному рівнях. Порівняння 

застарілих і стратегічно архаїзованих перекладів виявляє деякі відмінності і 

дозволяє дійти висновку про те, що стратегічна архаїзація не є простою імітацією 

стилю, картини світу або манери спілкування відповідного періоду в цільовій 

культурі, а скоріше являє собою створення нового художнього образу, який 

сучасна аудиторія сприйматиме як «художній минулий час».  

На мовностилістичному рівні стратегічна архаїзація реалізується за рахунок 

використання мовних засобів (зокрема, службових слів та займенників), які 

сприймаються аудиторією як архаїчні, оскільки мають нейтральні аналоги в 

сучасній мові. Модернізація на мовностилістичному рівні спрямована на 

створення образу сучасності та особливо часто вживається для передачі 

емотивності, за супутніх стратегій одомашнення й дисфемізації. На когнітивному 

рівні архаїзовані переклади ґрунтуються здебільшого на картині світу сучасної 

аудиторії, із залученням окремих історичних реалій, які створюють художній 

образ минулого (предметні реалії – як художні деталі, когнітивні реалії – як 

пояснення особливостей світогляду та мотивів поведінки персонажів), наприклад:  

Here haunted of yore the fabulous Dragon of Wantley; here were fought many of 

the most desperate battles during the Civil Wars of the Roses; and here also flourished 

in ancient times those bands of gallant outlaws, whose deeds have been rendered so 

popular in English song.  

Such being our chief scene, the date of our story refers to a period towards the 

end of the reign of Richard I, when his return from his long captivity had become an 

event rather wished than hoped for by his despairing subjects, who were in the 

meantime subjected to every species of subordinate oppression. (W. Scott Ivanhoe) 

Перекладачі російською (Є. Бекетова, ХІХ ст.) і українською (Ю. Лісняк, 

Г. Лозинська, ХХ ст.) достовірно передають історизми, які репрезентують 

історичні реалії й події: 

По преданию, здесь некогда обитал сказочный уонтлейский дракон; здесь 

происходили ожесточенные битвы во время междоусобных войн Белой и Алой 

Розы; и здесь же в старину собирались ватаги тех отважных разбойников, 

подвиги и деяния которых прославлены в народных песнях. 

Таково главное место действия нашей повести, по времени же –

описываемые в ней события относятся к концу царствования Ричарда I, когда 

возвращение короля из долгого плена казалось желанным, но уже невозможным 

событием отчаявшимся подданным, которые подвергались бесконечным 

притеснениям знати. (В. Скотт «Айвенго» перев. Е. Бекетова) 

Тут у прадавні часи жив легендарний Вонтлійський дракон; тут відбулось 

багато найзапекліших боїв під час міжусобної війни Білої та Червоної троянд; і 

тут-таки в давнину збирались ватаги відважних розбійників, чиї подвиги так 

оспівані в народних піснях.  

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/109151/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/44105/source:default
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Отака головна арена змальованих подій, а точаться вони в часи під кінець 

правління Річарда І, коли його повернення з тривалого полону видавалась його 

підданцям, до цілковитого розпачу вимученим сваволею гнобителів-вельмож, 

подією жаданою, але вже неймовірною. (В. Скотт «Айвенго» Пер. Ю. Лісняк, Г. 

Лозинська) 

Водночас архаїчним номінаціям і формам, наявним в оригіналі, не 

знаходиться архаїчних відповідників у порівнюваних перекладах: наявні в 

оригіналі застарілі слова (betwixt; thrall), граматчині форми (thou speakest; thou 

thinkest) відтворюються в перекладі сучасною літературною мовою. Деякі реалії 

замінюються на аналоги – історичні реалії Росії (в російському перекладі) або 

Польщі (в українському): inferior gentry, or Franklins – мелкопоместных дворян, 

или, как их тогда называли, Франклинов; дрібної шляхти, так званих франклінів. 

На прагматичному рівні стратегія архаїзації виявляється в буквальному 

відтворенні мовленнєвих формул (наприклад, клятви чи божби), 

гіперекспліцитних мовленнєвих актів, звертань тощо, або заміни їх на 

функціональні аналоги цільової культури відповідного часового періоду (супутня 

стратегія одомашнення):  

ORLANDO  

Marry, sir, I am helping you to mar 

that which God made, a poor unworthy 

brother of yours, with idleness.  

ОРЛАНДО  

Черт возьми, сударь, помогаю вам 

портить праздностью то, что 

создал господь: вашего бедного, 

недостойного брата.  

 

OLIVER  

Marry, sir, be better employed, and be 

naught awhile. 

(Shakespeare As You Like It) 

ОЛИВЕР  

Черт возьми, сударь, займитесь 

чем‐ нибудь получше и 

проваливайте куда глаза глядят!  

(Шекспир «Как вам это 

понравится»  

Перев. Т. Щепкина‐ Куперник, 1959) 

 

Водночас, переклади здебільшого наслідують правила і норми спілкування 

цільової культури на її сучасному етапі розвитку (модернізація на прагматичному 

рівні). Порівняння з більш ранніми перекладами на ту ж мову виявляють 

тенденцію до спрощення і дисфемізації спілкування, яка виявляється і в 

перекладах. Архаїзація в перекладі може бути спрямована на одну із двох цілей: 

правдиве відтворення хронотопу оригінального твору та створення віртуальної 

часової дистанції у спілкуванні з автором, який не є сучасником читача.  

У п’ятому розділі «Ієрархія та синкретизм локальних стратегій 

перекладу художнього тексту» обґрунтовуються засади синкретизму стратегій 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/7727/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/109151/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/44105/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/44105/source:default
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перекладу як складної діяльності, простежуються випадки синкретизму 

дискурсивних регулятивів.  

Взаємодію локальних стратегій, їхню спрямованість на досягнення єдиної 

мети або протилежних цілей, ієрархічну підпорядкованість одна одній 

розглядаємо як функціональний синкретизм. Синкретизм як одночасна реалізація 

двох і більше стратегій пояснюється роллю стратегії як когнітивного регулятиву 

перекладацької діяльності, оскільки, складна за своєю суттю, ця діяльність 

спрямована на множинні об’єкти та аспекти, і одна дія може виступати засобом 

здійснення іншої.  

У відтворенні характеристик мовної особистості персонажів художнього 

твору спостерігаємо взаємодію стратегій змісту і форми, поєднання яких дозволяє 

збалансовано відтворити змістові характеристики мовлення персонажів і створити 

живі динамічні образи. Реалізація стратегії форми можлива як шляхом очуження 

через безперекладне запозичення, транскрипцію/транслітерацію, буквальний 

переклад, реметафоризацію в опорі на метафоричні картування мови оригіналу, 

калькування, переклад екзотизмом, так і шляхом одомашнення – відтворення 

особливостей мовлення в опорі на традиції цільової мови.  

Стратегія очуження обирається задля відтворення іншомовних вкраплень у 

мовленні персонажів, які передаються завдяки безперекладному перенесенню в 

текст перекладу (стратегія форми), іноді з підрядковим коментарем (поєднання 

стратегій форми й змісту). Стратегія змісту може спиратися переважно на 

одомашнення через описовий переклад, деметафорізацію, а також засоби 

морфологічного рівня – демінутивну суфіксацію, зміну морфологічної категорії. 

Для передачі інтелектуальних характеристик персонажного мовлення перекладачі 

звертаються до ресурсів рідної мови, відтворюючи неправильну вимову або 

написання, акценти тощо відповідно до традицій цільової мови, тобто 

одомашнюючи текст: 

"There's an avenue," said Sir Pitt, "a mile long. There's six thousand pound of 

timber in them there trees. Do you call that nothing?" He pronounced avenue – 

EVENUE, and nothing – NOTHINK, so droll; (Thackeray. Vanity Fair, р. 74)  

«Ця олея пролягла на цілу милю, – сказав сер Пітт. – тут на які шість 

тисяч хвунтів добірного дерева. Думаєте, це вам дурниці?» 

Він так смішно вимовляє «олея» і «хвунт» (Теккерей. Ярмарок суєти. 

Перекл. О. Сенюк, с. 76)  

Стратегія функціональної відповідності, спрямована на відтворення 

прагматичного ефекту в культурі мови перекладу може залучати як стратегії 

одомашнення, евфемізації, дисфемізації, так і очуження. Застосування стратегій 

евфемізації та дисфемізації стає необхідним через розбіжність конвенцій вихідної 

і цільової культур у поведінкових проявах аналогічних емоцій та інтенцій, і 

зазвичай стає необхідним у разі вибору перекладачем стратегії одомашнення. 

Перекладачі вдаються до евфемізації, коли конвенціями української 
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лінгвокультури не допускається або вважається асоціальною певна поведінка, 

припустима в англійській або американській культурі. Засобами цієї стратегії стає 

вилучення, заміна на функціональний аналог, описовий переклад. Дисфемізація є 

засобом передачі повноти та інтенсивності емоційних переживань. Ця стратегія 

може реалізуватися шляхом заміни нейтральної мовної одиниці емотивно-

експресивною. 

Відтворення емоцій у перекладі здійснюється переважно завдяки стратегії 

одомашнення, яка може бути реалізована через тактики передачі прагматичного 

потенціалу прийомами заміни емотивної мовної одиниці на функціональний 

відповідник, експлікації імпліцитного емотивного смислу, додавання емотивно-

оцінних суфіксів тощо. Супутньою стратегією в такому разі стає стратегія 

функціональної відповідності. 

Одомашнювальний переклад виграє у зрозумілості смислу та 

експресивності і дозволяє здійснити такий же вплив на читача, проте може 

змінювати мовну характеристику персонажа, приписуючи персонажам-іноземцям 

характеристики мовної поведінки українців – більшу емоційність, прямоту. 

Прийомами одомашнення може бути також вживання прямих і експліцитних 

мовленнєвих актів замість непрямих та імпліцитних, унаслідок розбіжностей у 

стилях спілкування і стратегіях ввічливості, а також передача прагматики 

міжперсональних стосунків засобами, властивими мові перекладу, що дозволяє 

полегшити для цільової аудиторії розуміння мотивів і цілей спілкування, проте не 

зберігає культурно-специфічних відмінностей: 

“You’re right in my light, Holden, for Chrissake,” Stradlater said. (Salinger. The 

Catcher in the Rye)  

 – Голдене, дідько б тебе взяв, не заступай світла! – перебив мене 

Стредлейтер. (Селінджер. Над прірвою у житі. Перекл. О. Логвиненко) 

До очуження перекладачі вдаються задля відображення стилю спілкування 

в іншомовній спільноті, відтворюючи прагматичні засоби оригіналу буквально 

(супутня стратегія форми): 

"Woman!" said Mr. McCaskey, dashing his coat and hat upon a chair, […] Will ye 

bring the pig's face of ye out of the windy and see to the food?" (O. Henry Between 

Rounds) 

 – Жінко! – сказав Мак-Каскі, кидаючи пальто и капелюх на стілець.[…] Чи 

не досить тобі виставляти своє свиняче рило у вікно, може, ти краще даси мені 

їсти? (О.Генрі. В антракті. Перекл. Ю. Іванов) 

Очуження сприяє відтворенню національного колориту, створенню ефекту 

неповного розуміння, що є частиною авторського задуму. Синкретизм локальних 

стратегій перекладу є результатом складності та багатоаспектності когнітивного 

об’єкта перекладу – концепта як ієрархічно організованого утворення, і 

спричинений багатовимірністю характеристик і художніх деталей, з яких 

складаються образи персонажів художнього твору. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження спрямоване на виявлення механізмів та регулятивів 

перекладацької діяльності як дискурсивної взаємодії, врегульованої на 

когнітивному рівні, на новій теоретико-методологічній основі. З позицій 

інтеракційної теорії переклад постає як спільне творення смислів, а головна увага 

перекладознавчого аналізу зосереджується на трансформації концептуальних 

структур під час перекладу. Цей підхід дозоляє розглядати перекладача як 

повноправного учасника й організатора двомовної міжкультурної взаємодії.  

Перекладацький дискурс моделюється як когнітивно-комунікативна 

діяльність, яка є єдністю процесу і результату. В когнітивному аспекті 

перекладацький дискурс структурований на когнітивно-регулятивному і 

когнітивно-репрезентативному рівнях. Стратегія перекладу належить до 

когнітивно-регулятивного рівня і керує когнітивними процесами нижчого рівня. 

Під дією стратегії зазнають перетворення в перекладі одиниці когнітивно-

репрезентативного рівня. На когнітивно-репрезентативному рівні діяльність 

перекладача полягає в оперуванні когнітивними структурами різного ступеню 

складності. Відносно статичні та динамічні когнітивні структури зазнають змін 

внаслідок нетотожності цільової і вихідної картин світу; напрямок цих змін 

визначає обрана автором стратегія перекладу. Комунікативна структура 

перекладацького дискурсу представлена двома рівнями: організаційно-

регулятивної діяльності перекладача та опосередкованої комунікації між автором 

і адресатом міжмовної міжкультурної взаємодії. 

Стратегія перекладу діє на організаційно-регулятивному рівні дискурсу і 

має когнітивно-діяльнісну природу. Когнітивний план стратегії перекладу 

об'єднує відносно статичну складову – цілісний концептуальний образ вихідного 

тексту, і динамічну складову – план/програму пересотворення цього образу та 

його втілення засобами цільової мови. Стратегію перекладу визначаємо як 

когнітивний регулятив перекладацького дискурсу, ментальну програму діяльності 

перекладача із пересотворення концепту оригіналу, яку перекладач формує 

внаслідок вибору одного з можливих варіантів уявного (умоглядного) образу 

цільового тексту. Стратегія організує й регулює інтеракційну когнітивно-

комунікативну діяльність перекладача і визначає вибір тактик і прийомів 

перекладу. Розрізняємо глобальні стратегії, спрямовані на перетворення цілісного 

текстового концепту, і локальні стратегії, спрямовані на окремі концепти, фрейми 

тощо.  

Методологічною основою дослідження стратегії перекладу як регулятиву 

перекладацької діяльності є системний когнітивно-дискурсивний підхід, що 

сформувався на основі методологічних принципів антропоцентризму, 

функціоналізму, експансіонізму та експланаторності, і передбачає соціально-

психологічну, діяльнісну й антропоцентричну інтерпретацію дискурсивних явищ. 
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Підхід до перекладу як дискурсу означає його дослідження у когнітивному та 

комунікативному аспектах, оскільки дискурс становить єдність когнітивного 

плану і його комунікативної реалізації. 

Цілісність системи перекладацької діяльності забезпечується наявністю 

єдиної глобальної стратегії, яка співвідноситься зі змістом тексту в цілому 

(інтергативно-текстовим мегаконцептом), а її структурність – застосуванням 

локальних стратегій, спрямованих на відтворення конкретних фрагментів тексту. 

Стратегії і тактики перекладу розрізняються за характером об'єктів, на які вони 

спрямовані: глобальна стратегія визначає напрям трансформації цілісного 

текстового концепту, локальна стратегія співвідноситься з відтворенням 

концептуального смислу або функції фрагменту тексту; тактика визначає, які 

саме смислові або формальні характеристики мовних одиниць оригіналу 

(денотативного, сигніфікативного, конотативного смислу, прагматичних чи 

формальних характеристик) підлягають відтворенню в перекладі. Ієрархічність 

системи перекладацької діяльності виявляється у вертикальній підпорядкованості 

її регулятивів: глобальна стратегія, визначена на підставі принципів перекладу, у 

свою чергу визначає вибір локальної стратегії, яка обумовлює вибір тактики, а 

тактика – прийому або методу перекладу. 

Реалізація стратегії перекладу підпорядкована системним закономірностям і 

визначається комплексом чинників, з яких провідним є ентропія як міра 

невизначеності інформації, яка свідчить про наявність проблеми перекладу і 

впливає на прийняття перекладацьких рішень, зокрема, на визначення стратегії 

перекладу; ентропія вихідного тексту і цільової мови разом утворюють 

перекладну ентропію певного тексту відносно певної мови перекладу. Фрагменти 

тексту з високою ентропією мають потенціал різної інтерпретації і різного 

відтворення в перекладі, вимагають визначення проблем перекладу й прийняття 

перекладацьких рішень. Локальні стратегії перекладу реалізуються на ділянках 

тексту з високою ентропією.  

Художній текст має найвищий рівень ентропії внаслідок віртуальності його 

концептуальної основи – інтегративно-текстового мегаконцепту – і, відповідно, 

повнішого і гнучкішого використання мовних ресурсів для створення когнітивної 

багатоплановості й художньої образності, та надає більший простір реалізації 

творчих рішень перекладача внаслідок вищої ентропії вихідного тексту і 

можливості використання ресурсів цільової мови «поза межами» узуального 

вживання. Художній текст допускає реалізацію більшої кількості перекладацьких 

виборів, внаслідок чого результат перекладу більше залежить від стратегії, 

обраної перекладачем. 

Парадигма вибору локальної стратегії перекладу співвідносна з характером 

перекладацької проблеми; категорії проблем перекладу, які вимагають 

стратегічних рішень перекладача, визначають номенклатуру стратегій, які може 

обрати перекладач для їх розв’язання. Для розв’язання проблеми розбіжностей 
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мовних і когнітивних картин світу різних лінгвокультур перекладач може обирати 

стратегії очуження / одомашнення / нівелювання культурної специфіки; проблеми 

розбіжності мовних і когнітивних картин світу різних часових періодів – стратегії 

архаїзації / модернізації / нейтралізації часової дистанції. Вибір між стратегіями 

змістової / функціональної відповідності та відтворення форми необхідний для 

розв’язання проблеми смислової двоплановості, передання авторського коду, 

передачі різних рівнів концепту тексту в перекладі тощо. 

Когнітивною основою стратегій розв’язання проблеми міжкультурних 

розбіжностей – очуження, одомашнення та нівелювання культурної специфіки – є 

культурно-специфічне й універсальне в мовних картинах світу, які контактують у 

перекладі. Стратегія очуження залучає концепти, фрейми, сценарії та  когнітивні 

картування мови оригіналу, в той час як одомашнення – мови перекладу. 

Стратегія нівелювання культурної специфіки реалізується в опорі на 

загальнолюдські концептуальні структури, спільні для мовних картин світу мови 

оригіналу й мови перекладу. 

Локальна стратегія очуження реалізується через тактики передачі 

нехарактерних для цільової мови особливостей мовної форми (від написання 

латиницею в українському тексті до морфологічної незмінюваності) і конотацій 

«екзотичності» (асоціації з іншокультурним середовищем). Відповідними 

прийомами є безперекладне запозичення іншомовної номінації, транскрипція, 

транслітерація, натуралізоване запозичення, вживання екзотизму або 

традиційного словникового відповідника назви реалії, буквальний переклад. 

Очуження сприяє відтворенню національно-культурної специфіки, збереженню 

характеристик хронотопу і особливостей художнього коду автора, художнього 

ефекту «занурення» в іншомовне та іншокультурне середовище, відтворення 

особливостей авторської художньої картини світу.  

Локальна стратегія одомашнення реалізується через тактики передачі 

денотативного/сигніфікативного контекстуального смислу, емоційно-

експресивних конотацій, прагматичних характеристик мовлення (дистанції між 

комунікантами тощо). Відповідними прийомами виступають смисловий та 

описовий переклад, додавання коментаря для експлікації смислу, заміна реалії 

аналогом, зміна джерела алюзії, зміна граматичної категорії тощо. Одомашнення 

дозволяє відтворити основні ознаки референтної ситуації, необхідні для 

створення когерентного тесту та сприйняття авторського ставлення, емоцій, іронії 

чи гумору, проте призводить до втрат лінгвокультурних особливостей, змін стилю 

та неповного відтворення особливостей авторського ідіостилю, водночас 

змінюючи національно-культурний колорит.  

Локальна стратегія нівелювання культурної специфіки реалізується через 

тактики відтворення основного денотативного/сигніфікативного прямого або 

переносного смислу та прагматичного впливу. Прийомами стратегії нівелювання 

культурної специфіки виступають генералізація й описовий переклад. Стратегія 
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нівелювання дозволяє відтворити загальний смисл і зберегти когерентність 

тексту, проте призводить до втрат культурної специфіки.  

Когнітивною основою стратегій передання засобів мовної образності в 

перекладі є когнітивні картування, які являють собою різного роду зв’язки між 

концептами царини джерела (референтного концепту) і царини цілі (корелята), 

засновані на уподібненні концептів (метафора), їх входження до єдиного фрейму 

(метонімія), оцінного протиставлення (іронія), асоціації назв одиничних об’єктів з 

класом і навпаки (антономазія). Відтворення цих когнітивних картувань в опорі 

на їх різні аспекти визначає вибір стратегій змісту, форми і функції.  

Стратегія змісту скеровує переклад в опорі на концепт-референт; такий 

переклад правильно відтворює референтну ситуацію, проте збіднює смисл і 

експресивний потенціал тексту, позбавляючи його смислової двоплановості. 

Тактики стратегії змісту спрямовують переклад на передачу референтного смислу 

(вербалізацію концепта-референта), а також, за можливості, експресивності, 

емотивності й оцінності. Прийомами, що реалізують стратегію змісту, виступають 

деметафоризація, описовий переклад, демінутивна суфіксація, зміна 

морфологічної категорії, компенсація. Стратегія змісту забезпечує передачу 

основної фактичної та концептуальної інформації за рахунок втрати особливостей 

художньої форми. 

Вибір локальної стратегії форми передбачає переклад із відтворенням 

характеру когнітивного картування, проте концепт-корелят може бути тим самим, 

що й в оригіналі (переклад через той же образ), а може відрізнятися 

(реметафоризація). Стратегія форми реалізується тактиками відтворення 

референтного смислу й смислової двоплановості (художньої форми), а також 

експресивності, емотивності й оцінності; прийомами тут є відтворення мовної 

форми (транскрипція, транслітерація), буквальний переклад, реметафоризація. 

Вибір цієї стратегії спрямований на передачу художніх особливостей твору, 

мовних характеристик персонажів, особливостей стилю автора, на здійснення 

естетичного впливу на читача.  

Локальна стратегія функціональної відповідності спрямована на досягнення 

прагматичного ефекту (експресивності), який супроводжує інтеграцію концептів 

у концептопросторі образного засобу, а також на передачу комунікативних 

намірів та ефектів для представників іншої лінгвокультури. Тактики цієї стратегії 

передбачають відтворення прагматичного ефекту в культурі мови перекладу або 

стилю спілкування іншої лінгвокультурної спільноти. Їм відповідають прийоми 

заміни на функціональний аналог, зміни типу мовленнєвого акту, описовий 

переклад, додавання, вилучення. Стратегія функціональної відповідності 

забезпечує подібність прагматичного впливу перекладеного тексту на цільову 

аудиторію. 

Когнітивною основою стратегій передачі часової дистанції між перекладом 

та оригіналом є концептуалізація часу в кількісному та якісному вимірах в 
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аспектах реального та художнього часу: результатом вибору стратегії є створення 

перекладачем художнього образу віддаленої чи ближчої до читача історичної 

епохи, який «вбудовується» в загальну концептуальну структуру тексту 

перекладу – його інтегративний мегаконцепт – як складова художнього 

хронотопу. Щоб розв’язати проблему передачі часової дистанції, перекладач 

обирає такі стратегії перекладу: архаїзацію, модернізацію або нейтралізацію 

часової дистанції. Стратегія архаїзації полягає у створенні образу минулої епохи; 

модернізація – образу сучасності як частини хронотопу інтегративно-текстового 

мегаконцепту перекладу. Стратегія нейтралізації часової дистанції означає 

усунення часової маркованості художнього образу твору, створення перекладу 

«поза часом».  

Локальна стратегія архаїзації реалізується через тактики відтворення 

денотативних значень історизмів, архаїчних конотацій, буквального змісту 

одиниць когнітивно-репрезентативного та прагматичного рівнів дискурсу. На 

когнітивному рівні архаїзовані переклади ґрунтуються здебільшого на картині 

світу сучасної аудиторії, із залученням окремих історичних реалій, когнітивних 

сценаріїв, уявлень та вірувань, які створюють художній образ минулого На 

прагматичному рівні стратегія архаїзації виявляється у  буквальному відтворенні 

застарілих мовленнєвих формул (наприклад, клятви або божби), 

гіперекспліцитних мовленнєвих актів, звертань тощо, або заміни їх на 

функціональні аналоги. Архаїзація в перекладі може бути спрямована на одну із 

двох цілей: правдиве відтворення хронотопу оригінального твору та створення 

віртуальної часової дистанції у спілкуванні з автором, який не є сучасником 

читача. 

Стратегія модернізації полягає в усуненні часової дистанції в 

комунікативному просторі «автор – читач». Локальну стратегію модернізації 

реалізують тактики відтворення денотативного значення слів сучасними 

соціально-маркованими одиницями, іноді з розмовними або вульгарними 

стильовими характеристиками, експлікація та пояснення когнітивних сценаріїв, 

заміна архаїчних когнітивних сценаріїв та прагматичних формул на сучасні і 

прийоми заміни історичних реалій, заміни на сучасний функціональний аналог. 

Модернізація в перекладі здійснюється з метою полегшення сприйняття твору, 

доступності його смислу для цільової аудиторії та здійснення прагматичного 

впливу на читача. 

Нейтралізація часової дистанції полягає у створенні перекладу «поза 

часом», без ознак хронологічного чи художнього часу. Ця стратегія зазвичай 

реалізується через тактики передачі смислових характеристик без маркерів часу, 

тут прийомами перекладу виступають генералізація, описовий переклад та заміна 

на функціональний аналог. Вибір стратегії нейтралізації часової дистанції 

забезпечує створення перекладу без часового маркування, розрахованого на 
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тривале життя у цільовій літературі, з акцентом на вічному характері проблем, 

висвітлених у творі. 

Локальні стратегії перекладу перебувають у взаємодії і в ієрархічних 

відносинах: одна стратегія може забезпечувати реалізацію іншої. Взаємодію 

локальних стратегій, їхню спрямованість на досягнення єдиної мети або 

протилежних цілей, ієрархічну підпорядкованість одна одній розглядаються  як 

явище синкретизму. Синкретизм як одночасна реалізація двох і більше стратегій 

пояснюється роллю стратегії як когнітивного регулятиву перекладацької 

діяльності, оскільки, складна за своєю суттю, ця діяльність спрямована на 

множинні об’єкти та аспекти, і одна дія може виступати засобом здійснення 

іншої.  

Взаємодія стратегій змісту і форми дозволяє збалансовано відтворити 

змістовні характеристики і створити живі динамічні образи персонажів. Реалізація 

стратегії форми можлива як через очуження (безперекладне запозичення, 

транскрипцію/транслітерацію, буквальний переклад, реметафоризацію в опорі на 

метафоричні картування мови оригіналу, калькування, переклад екзотизмом), так 

і через одомашнення (відтворення особливостей мовлення в опорі на традиції 

цільової мови, описовий переклад, деметафоризацію, демінутивну суфіксацію, 

зміну морфологічної категорії).  

Стратегія функціональної відповідності може залучати як стратегії 

одомашнення, евфемізації, дисфемізації, так і очуження. Застосування стратегій 

евфемізації (вилучення, заміна на функціональний аналог, описовий переклад) та 

дисфемізації (вживання експресивних відповідників, грубої та розмовної лексики) 

стає необхідним через розбіжність конвенцій вихідної і цільової культур у 

поведінкових проявах аналогічних емоцій та інтенцій.  

Реалізація стратегії архаїзації можлива як за рахунок стратегії одомашнення 

(залучення історичних реалій, когнітивних і прагматичних аналогів із картини 

світу мови перекладу), так і очуження (запозичення історичних реалій мови 

оригіналу), а модернізації пов’язана переважно з одомашненням (використання 

соціально- та емоційно-маркованих сучасних аналогів, характерних для цільової 

мови/картини світу/стилю спілкування). 

Дослідження стратегій перекладу розкриває внутрішній механізм 

перетворення смислової основи тексту в перекладі, пояснює напрями та причини 

таких змін. Виявлена роль стратегії як когнітивного регулятиву у формуванні 

концепту цільового тексту та продемонстровані результати застосування різних 

стратегій, в тому числі, й у множинних перекладах. 
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АНОТАЦІЯ 

Андрієнко Т. П. Стратегії в інтеракційній моделі перекладу (на матеріалі 

перекладу англомовних прозових та драматургічних творів українською та 

російською мовами). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

У дисертації обґрунтовано роль стратегії як когнітивного регулятиву 

перекладного дискурсотворення крізь призму інтеракційної моделі перекладу. 

Вирішення наукової проблеми полягає у виробленні моделі перекладу як 

нелінійного інтегративного дискурсивного процесу, спрямованого на 

пересотворення когнітивних структур оригіналу на базі цільової мовної картини 

світу. У роботі здійснено порівняльний аналіз перекладної ентропії текстів різних 
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стилів як інформаційної характеристики, що визначає потенціал реалізації 

глобальної стратегії перекладу через локальні. Досліджено типи стратегій 

перекладу класичних прозових та драматургічних творів, а також дискурсивні 

механізми їхньої реалізації. Виявлено особливості взаємодії стратегій як явище 

синкретизму. 

Ключові слова: стратегія перекладу, інтеракційна модель, художній 

переклад, перекладацький дискурс, перекладна ентропія тексту. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Андриенко Т. П. Стратегии в интеракционной модели перевода (на 

материале перевода англоязычных прозаических и драматургических 

произведений на русский и украинский язык). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.16 – переводоведение. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

В диссертации обоснована роль стратегии как когнитивного регулятива 

переводного дискурсообразования сквозь призму интеракционной модели 

перевода. Решение научной проблемы заключается в выработке модели перевода 

как нелинейного интегративного дискурсивного процесса, направленного на 

пересоздание когнитивных структур оригинала на базе целевой языковой картины 

мира. В работе осуществлен сравнительный анализ переводной энтропии текстов 

разных стилей как информационной характеристики, определяющей потенциал 

реализации глобальной стратегии перевода через локальные. Исследованы типы 

стратегий перевода классических прозаических и драматургических 

произведений, а также дискурсивные механизмы их реализации. Выявлены 

особенности взаимодействия стратегий как явление синкретизма. 

Ключевые слова: стратегия перевода, интеракционная модель, 

художественный перевод, переводческий дискурс, переводная энтропия текста. 

 

ABSTRACT 

Andrienko T. P. Strategies in the Interactional Model of Translation (based on the 

translation of English prose and drama into Ukrainian and Russian). – 

Manuscript. 

Dissertation for the Scientific Degree of Doctor of Science (Philology), Specialty 

10.02.16 – Translation Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2017. 

The research substantiates the role of strategy as a cognitive regulator of 

translation discourse through the prism of the interactional translation model. The 

solution to the scientific problem is seen in developing a model of translation as a non-

linear integrative discursive process aimed at recreating the cognitive structures of the 

original on the basis of the target language worldview.  

The dissertation approaches translation as interaction between the author, the 

translator and the reader. The research is based on the view of the language use as a 

joint action embedded within broader social activities, as interaction to coordinate joint 
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activities with the central focus on the key concepts such as ‘coordination problem’, 

‘convention’ and ‘common ground’.  

Applied to translation, interactional approach implies a different degree of 

translator’s involvement in the cross-cultural communication between the author and 

the reader / hearer of the text. Assuming that communication is not a transmission of 

messages but joint activity aimed at coordination between the participants within a 

broader social context, the role of translator can no longer be viewed as that of 

transcoder or transmitter of messages. The translator is, firstly, a participant of two acts 

of communication: author – translator and translator – reader / hearer, and secondly, an 

organizer of a simulation communication act between the author and the reader, due to 

which the latter has the impression of communicating with the author directly. Each of 

these acts of communication comprises joint action, collaboration between the 

participants in creating the concept of the communicated message. Interactional 

approach to communication presupposes that the sense of the communicated message is 

not a permanent entity delivered by the speaker to the recipient, but is a jointly 

constructed ideal structure which appears only in the interaction of an individual with 

another individual, being in its nature intersubjective and activity-based. 

According to the interactional communications model, information is not an 

unchangeable object of exchange, it is actively constructed in translation. Therefore 

translation should be understood as a co-creation by the translator of the system senses 

of the original text on the new cognitive and cultural background (culture-specific 

worldview) to ensure the fullest possible perception by the target audience in a 

particular situation.  

The translation entropy of texts of different styles is an information characteristic 

that determines the potential for implementing a global strategy for translating through 

local ones. The types of strategies for translating classical prose and drama, as well as 

discursive mechanisms for their implementation are studied. The paradigm of choosing 

a local translation strategy is correlated with the nature of the translation problem in 

each individual case; the categories of translation problems that require a strategic 

translator’s decision determine the array of strategies that can be chosen by the 

translator to solve them.  

In particular, in order to overcome the differences between linguistic and 

cognitive pictures of the worldview of different language cultures, the translator can 

choose foreignizing / domestication / cultural levelling strategies; the problems of the 

divergence of language and cognitive worldviews of different time periods are solved 

through archaization / modernization / neutralization strategies. The choice between the 

strategies of form / content / functional correspondence governs the changes in the 

concept of the text in translation, to resolve the problems of retaining / eliminating 

semantic ambiguity (imagery), imitating / converting the author’s style, etc. The 

phenomenon of coexistence of several local strategies is viewed as a syncretism of the 

cognitive regulatives of translation activity, since, complex in its essence, this activity is 

aimed at multiple objects and aspects, and one action can be the means of implementing 

another.  

The study of translation strategies reveals the internal mechanism of transforming 

the cognitive basis of the text in translation, explains the directions and causes of such 
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transformations. The role of the strategy as a cognitive regulative in the formation of the 

text concept is disclosed; the results of the application of various strategies, including in 

multiple translations, are demonstrated. The interaction of different strategies is viewed 

as a phenomenon of syncretism. 

Keywords: translation strategy, interactional translation model, literary 

translation, translation discourse, translation entropy of the text. 


