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Однією з потужних тенденцій української науки про переклад на 

сучасному етапі є розширення кола об’єктів аналізу, до якого цього разу було 

залучено художні твори, розраховані на різновікову аудиторію, що отримали 

назву кросовер-літератури (від англ. прикметника crossover -  «перехідний» 

або «той, що розташований внахлист»). В останні роки популярність такої 

літератури значно зросла, що, за справедливим зауваженням авторки, 

пов’язано з феноменом Гаррі Поттера, однак саме її існування є відомим 

історичним фактом, адже в діахронічному сенсі дитяча література виросла з 

книжок, первинно написаних для дорослої аудиторії. Найвідомішими 

зразками таких творів є “Gulliver’s Travels” Дж. Свіфта та “Robinson Crusoe” 

Д. Дефо. Тобто, якщо спочатку кросовер-література формувалася у напрямку 

від дорослої до дитячої, то тепер переважає протилежна спрямованість, коли 

батьки все частіше захоплюються книжками, написаними для їхніх дітей. 

Комунікативний статус творів таких жанрів, як фантастика та фентезі взагалі 

не має чітко окресленої вікової атрибуції -  їх із великим задоволенням 

читають представники різних поколінь, повертаючись до улюблених книжок 

знову і знову у різні періоди свого життя. Змінюється ракурс сприйняття 

твору, його цінності та бачення персонажів, але сама книжка залишається 

незмінною, ще раз нагадуючи нам про той «горизонт очікування», який 

супроводжує рецепцію художнього твору через мінливі уявлення про 

стандарти художньої майстерності.

Таким чином, актуальність рецензованої розвідки визначається 

розробкою теоретичних засад та методичних принципів дослідження 

перекладу художньої літератури для різновікової аудиторії у широкому
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соціокультурному контексті, що відповідає принципам сучасного 

культурологічного перекладознавства. Важливим чинником актуальності 

дисертації є також відсутність розгорнутих комплексних досліджень з 

перекладу кросовер-літератури на англо-українському матеріалі.

Метою роботи зазначено моделювання ситуації перекладацької дії 

відносно творів для різновікової аудиторії. Тут треба сказати, що 

моделювання в авторському розумінні фактично передбачає виокремлення 

низки чинників, скерованих на оптимізацію у перекладі кросовер-потенціалу 

твору, тобто його здатності потенційно апелювати до амбівалентної у 

віковому сенсі аудиторії. Амбівалентна природа літератури для різновікової 

аудиторії породжує множинність її інтерпретацій, а разом із нею -  

потенційну множинність перекладів. Отже, моделювання забезпечує прогноз 

реципієнтських реакцій відповідно до обраної стратегії перекладу. Таким 

чином, певна парадоксальність запропонованого М. В. Гриценко підходу 

полягає у тому, що вона, моделюючи ситуацію перекладу на матеріалі вже 

перекладених і надрукованих творів, намагається спрогнозувати те, що вже є 

реалізованим (у зв’язку з цим у мене виникла «граматична» асоціація з 

англійським часом future in the past). Втім, цінність цієї, як і більшості інших 

транслятологічних розвідок, якраз і полягає у тому, щоби слугувати зразком 

не тільки теоретикам, а й практикам перекладу у їхній майбутній роботі.

Відповідно до поставленої мети дослідниця сформулювала низку 

конкретних завдань, які в цілому корелюють зі структурою роботи і 

знаходять своє втілення в її відповідних розділах та підрозділах.

Об’єктом дослідження постає «першотвір-у-ситуації» та відповідний 

йому перекладений «кросовер-твір-у-ситуації» з «урахуванням можливостей 

моделювання ситуації перекладацької дії» (с. 6). Сама авторка з цього 

приводу зазначає, що терміни «ситуація» та «*-в-ситуації» є базовими для її 

дисертації як такої, що виконана у функціональному річищі, і визначають 

загальну ситуативність перекладацького проекту, тобто його залежність від 

«чинників передбачуваного середовища функціонування» (с. 189). Якщо
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з
виходити з Рис. 2, який графічно унаочнює здійснений у перебігу 

дослідження пошук зазначених чинників, ними є такі: мета перекладацького 

проекту, кросовер-потенціал першотвору, запланована цільова аудиторія, 

культурна політика дитинства та екстралінгвістичні фактори ситуації. 

Предметом аналізу є особливості відтворення у перекладі кросовер- 

маркерів, під якими розуміються ті різнорівневі та різнохарактерні елементи 

оригіналу (лексичні, граматичні, стилістичні, тендерні, культурні, табу 

тощо), наявність або, навпаки, відсутність яких у тексті перекладу визначає 

його статус твору для різновікової аудиторії.

Докладніше зупинюся на матеріалі дослідження, що охоплює три 

відомих твори сучасних англійських письменників Діани Вінн Джонс 

«Мандрівний замок Хаула», Салмана Рушді «Гарун і Море Оповідок» та 

Марка Геддона «Дивний випадок із собакою вночі». У дослідженні також 

було використано приклади з інших відомих творів для різновікової 

аудиторії для висвітлення деяких теоретичних питань у першому та другому 

розділах дисертації. Можу припустити, що у виборі матеріалу дисертантка 

керувалася або власними уподобаннями, або прагненням охопити різні жанри 

кросовер-літератури (два перших твори представляють казку-фентезі, третій 

-  роман-драму-детектив) та її різні напрямки (два перших твори 

демонструють перехід від дитячого твору до дорослого, а третій -  навпаки, 

від дорослого до дитячого). На мій особистий погляд, з точки зору 

узагальнення досліджуваного матеріалу (тобто, кросовер-маркерів) пані 

Гриценко краще було б зупинитися на творах одного жанрового регістру. Це 

дало б їй змогу здійснити не тільки порівняння оригіналів з перекладами, а й 

перекладів між собою за рахунок спільного набору кросовер-маркерів та 

ядрових семантичних єдностей.

Методика дослідження обумовлена метою і завданнями роботи і має 

комплексний та поліпарадигмальний характер. Авторка послуговується як 

загальнонауковими, так і спеціалізованими методами. Останні, у свою чергу, 

мають як власне перекладознавчий, так і суміжний характер



(літературознавчі, культурологічні та лінгвістичні методи аналізу матеріалу). 

Задіяні методи охоплюють усі етапи дослідження -  доперекладний, 

перекладний та постперекладний аналіз, а отже можуть бути використані 

послідовно та ієрархічно задля максимально повного та повноцінного 

висвітлення обраного об’єкту.

Робота, безумовно, характеризується науковою новизною та 

самостійністю і не має ознак плагіату. У своїй дисертації пані Гриценко 

вперше моделює ситуацію перекладу художніх творів, потенційно 

розрахованих на різновікову аудиторію за рахунок виокремлення 

релевантних чинників реалізації кросовер-потенцаілу першотвору. Наукова 

новизна одержаних результатів сформульована у 6 положеннях, що 

виносяться на захист. Теоретичне значення роботи безпосередньо пов’язане 

з її новизною і полягає у тому, що отримані авторкою висновки та зроблені 

нею узагальнення можуть слугувати внеском у теорію художнього 

перекладу, порівняльну лексикологію та порівняльну стилістику української 

та англійської мов.

Робота є практично цінною, оскільки її результати та запропонована 

дослідницька модель можуть бути використані у подальших наукових 

розвідках студентів, аспірантів та інших вчених. Матеріали дисертації 

стануть у пригоді при викладанні низки теоретичних та практичних курсів з 

програми підготовки перекладачів у різних ВНЗ України; укладанні 

посібників та інших навчальних матеріалів.

За своєю структурою та змістом дисертація відповідає усім вимогам до 

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

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

використаної наукової літератури (228 джерел, з яких 96 або 42% -  

іноземними мовами), списку довідкової літератури (64 джерела) та списку 

джерел ілюстративного матеріалу (57 джерел) і п’яти додатків. Серед 

залучених першоджерел є як роботи шанованих вітчизняних та зарубіжних 

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



свіжий погляд щодо окресленої проблематики. Загальний обсяг роботи -  

301 сторінка, обсяг основного тексту -  193 сторінки.

Перший розділ дисертації присвячено висвітленню таких важливих у 

теоретичному контексті дослідження питань, як статус кросовер-літератури у 

перекладознавстві, принципи виокремлення творів із різновіковою 

адресованістю та загальні особливості їхнього перекладу. У другому розділі 

розглянуто ключові методологічні поняття дослідження, а саме: адаптацію та 

реконструкцію як стратегії перекладу кросовер-літератури, цільову 

аудиторію, культурний імпорт цінностей та культурну політику дитинства як 

релевантні чинники моделювання перекладу кросовер-літератури. Врешті- 

решт, третій розділ має практичний характер і присвячується аналізу 

особливостей відтворення кросовер-маркерів трьох обраних в якості 

матеріалу творів.

Дисертаційне дослідження М. В. Гриценко ілюструє намагання молодих 

українських дослідників вийти за межі чарівного кола традиційного 

лінгвістично-літературознавчого підходу, яке вже не одно десятиріччя 

домінує у вітчизняному перекладознавстві. У мене склалося враження, що 

авторка прагнула певним чином дистанціюватися від звичайної та звичної 

термінології (передусім, від понять еквівалентності та/або адекватності як 

головних критеріїв якісного перекладу та перекладу взагалі), 

запропонувавши натомість низку понять, запозичених із сучасних 

закордонних публікацій, що розглядають переклад вже не як лінгвальний або 

літературний, а як соціальний феномен. Як наслідок, деякі положення роботи 

закономірно мають контроверсійний або дискусійний характер, на що 

хотілося би звернути вашу увагу.

1. Перше зауваження стосується самого поняття моделі, винесеного як 

ключове у назву дисертації. Відмежовуючись від прийнятого у 

перекладознавстві тлумачення моделі як низки/послідовності розумових та 

мовленнєвих операцій, внаслідок яких здійснюється перехід від першотвору 

до друготвору (за В. Коміссаровим), авторка розглядає її як «систему



релевантних факторів впливу соціокультурного контексту, в якому 

функціонуватиме створюваний переклад» (с. 9). Безумовно, такий 

(запропонований логікою) погляд на модель має право на існування, але при 

цьому передбачає не просте перерахування виявлених факторів, а визначення 

ЦІЛІСНОГО комплексу зв’язків. ТТТО ІСНУЮТЬ МІЖ НИМИ Челр? стятигший Гттр 

діяльнісний) характер дослідження варто було б замінити «моделювання» на 

«модель» та вилучити з назви очевидно зайву лексему «дія».

2. Друге зауваження стосується поняття «ядрової семантичної 

структури», якому присвячено окремий підрозділ дисертації (1.2.). Цим 

терміном (який викликає у мене стійкі асоціації з трансформаційною 

моделлю перекладу Ю. Найди) дослідниця позначає «єдність, однак не 

значень окремих лексичних одиниць, а наскрізних ідей, що в сукупності 

формують спільну для різних культур тему» (с. 29). З цього визначення якраз 

і випливає, т о  характепизаттія таких структур як «семантичних» г 

недоречною, їх краще було би позначити як «ідейні» або «тематичні». З 

тексту роботи стає зрозумілим, що виокремлення цих структур має бути 

одним із етапів моделювання, але відповіді на те, як саме це має відбуватися, 

ми не знаходимо. У роботі немає механізму або, принаймні, критеріїв 

виокремлення ядрових семантичних структур, не простежується і їхній 

зв’язок з кросовер-маркерами. Фактично тут ще раз імплікується ідея 

суб’єктивного -  інтуїтивного -  підходу щодо розв’язання цієї проблеми, що 

негативно впливає на методичну цілісність і цінність дисертації.

3. Третє зауваження стосуються поняття кпосояеп-мягжргпя пт™ wtcry 

навпаки, не знайшлося окремого підрозділу, а уся присвячена їм теорія 

уміщується на одній сторінці (110). Між тим, саме кросовер-маркери 

виходять на передній план, коли справа доходить до практичного аналізу. Як 

вже зазначалося, недоліком є відсутність системного підходу до їхнього 

виокремлення, так як і відсутність співвіднесеності з ядровими 

семантичними структурами. Тому доречно було б об’єднати суміжні поняття 

ядрової семантичної структури і кросовер-маркерів і розглянути їх разом.
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4. Четверте зауваження стосується поняття адаптації, яке авторці треба 

було чіткіше окреслити, оскільки під адаптацією розуміють такі відмінні 

речі, як доконечну форму перетворень, допустимих у перекладі, вид мовного 

посередництва, прийом для створення відповідностей шляхом зміни 

описуваної ситуації або мегастратегію, крайніми проявами якої є водночас 

очуження та одомашнення. Іноді складається враження, що у роботі, залежно 

від ситуації, використовуються усі зазначені вище тлумачення, що, 

безумовно, має право на існування, але також потребує окремого уточнення.

5. П ’яте зауваження стосується розглянутих у роботі перекладацьких 

помилок. Авторка цілком справедливо вказує на наявність перекладацьких 

хиб в аналізованих творах, однак для мене так і залишилося незрозумілим, як 

вона пов’язує перекладацькі помилки з моделюванням перекладу творів для 

різновікової аудиторії?

Як можна побачити, вказані зауваження не мають принципового 

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

дослідження результатів. Вони дійсно мають дискусійний чи навіть 

рекомендаційний характер, вказуючи на потенційні шляхи подальшого 

удосконалення наукового пошуку.

Обраний дисертанткою напрям може вважатися перспективним з точки 

зору проведення подальших досліджень, зокрема, таких, що стосуються 

моделювання перекладу інших різновидів/жанрів художніх та нехудожніх 

текстів.

В цілому ж дисертаційна робота М. В. Гриценко є серйозним та 

глибоким дослідженням, актуальність, новизна, теоретична та практична 

цінність якого не викликають жодних сумнівів. Робота є завершеною працею, 

в якій отримані науково обґрунтовані результати, що сукупно вирішують 

задачу висвітлення моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі 

художніх творів для різновікової аудиторії.

Усі головні положення роботи пройшли необхідну апробацію на 

різноманітних міжнародних та всеукраїнських конференціях та викладені у

7



8

14 публікаціях у фахових виданнях України і 1 публікації в іноземному 

збірнику, внесеному до міжнародних наукометричних баз.

Таким чином, на підставі ознайомлення з текстом дисертації, 

авторефератом та публікаціями вважаємо, що дисертаційне дослідження 

«Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів для 

різновікової аудиторії» відповідає усім чинним вимогам Департаменту 

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

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, а його авторка Гриценко Марія 

Валеріївна заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 -  перекладознавство.

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



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію

«Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів

для різновікової аудиторії», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.16 -  перекладознавство

Сучасний стан розвитку перекладацької справи в Україні, її оформлення в 

індустрію перекладу та значне пожвавлення перекладного книговидавничого 

ринку, що спостерігається протягом останніх кількох років, є важливою 

передумовою появи нових тенденцій в наукових гуманітарних дослідженнях, 

спрямованих не тільки на осмислення практичного досвіду, одержаного на 

вітчизняному ринку, а й на зіставлення його результатів із поточною практикою 

перекладного книговидання за кордоном.

Однією із найбільш складних, делікатних і напрочуд важливих з огляду на 

свій пізнавальний і виховний потенціал є сфера дитячої художньої літератури, 

зокрема репрезентація іноземної дитячої літератури українською мовою. Відтак 

одним із актуальних завдань перекладознавчої науки можна вважати 

здійснення нагляду за розвитком тенденцій в перекладі дитячої художньої 

літератури, а також реагування на ті чи інші зміни, що відбуваються в її 

сприйнятті та осмисленні дорослою категорією населення. Доказом цього є 

низка наукових робіт із проблем перекладу дитячої літератури, виконаних 

останнім часом, наприклад, докторська дисертація О. В. Ребрія, кандидатські 

дослідження А. Є. Здражко, А. Є. Потапової, О. М. Шапошник тощо.

Таким чином, вибір теми власного дослідження Марією Валеріївною 

Гриценко нам здається не лише органічним з огляду на вже апробований досвід 

своїх попередників, а й прогресивним, оскільки залучає в дисертаційну орбіту 

складне явище кросоверу або різновікової цільової аудиторії художніх творів у 

якості об’єкту. Про те, що авторка не помилилася з оцінкою актуальності 

обраної теми, говорить регулярна поява численних нових найменувань



відповідної літератури серед перекладних видань, що спрямовані водночас на 

дітей і дорослих. їх діапазон напрочуд сильно варіюється тематично -  скажімо, 

від науково-популярних видань для дітей і дорослих типу «Як розмовляти з 

дітьми про мистецтво» Франсуази Барб-Ґалль (JL: BCJI, 2016) у перекладі Софії 

Рябчук аж до резонансної в своїй епатажності, феміністичної книги шведської 

письменниці Анни Хьоґлунд «Бути мною» (К.: Видавництво, 2016; пер. Юлії 

Юрчук), призначеної як для підлітків, так і їх батьків. А значить, тренд, що його 

задає М. В. Гриценко, скеровуючи увагу дослідника на кросовер, 

підкріплюється фактичною ситуацією в галузі.

Інший не менш важливим аспект дослідження дисертантки, який не можна 

не відзначити -  це розгляд перекладного тексту як складової значно ширшого 

поняття про промисловий перекладацький проект. М. В. Гриценко аналізує 

процес створення перекладу (фактично, висловлюючись її термінологією, 

«ситуації перекладацької дії») з погляду учасника книговидавничого процесу, 

озираючись на потреби ринку, аналіз потенційної цільової аудиторії, її 

порівняння з цільовою аудиторією першотвору, визначення ідентичних та 

відмінних рис, що неминуче впливає на стратегічні рішення, які приймає не 

тільки перекладач книжки та редактор її тексту, а й видавець.

Безпосереднім матеріалом дослідження стали три англомовні твори для 

різновікової аудиторії: «Мандрівний замок Хаула» Д. В. Джонс, «Гарун і Море 

Оповідок» С. Рушді та «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона та їх 

українські переклади, виконані відповідно А. Поритком, Т. Бойком і Лоттою Мейдз. 

Примітно навіть не те, що дисертантка, в якості додаткового матеріалу для 

вибіркового аналізу залучає переклади цих творів іншими мовами (російською і 

французькою), а те, що, вивчаючи об’єктивні риси кросовер-літератури, 

фактично вдається до методології пошуків паралельних текстів, коли залучає в 

своє дослідження власне українські твори для різновікової аудиторії. Це, без 

сумнівів, надає дисертації об’ємність, глибину, сприяє коректному аналізу 

міжмовних та крос-культурних явищ, що перебувають у фокусі дослідниці, а



також дозволяє встановити широкі горизонтальні та вертикальні зв’язки між 

ними.

Методичні засади, на яких ґрунтується робота М. В. Гриценко, обумовлені 

метою дослідження, а тому мають комплексну природу, включають 

загальнонаукові, лінгвістичні та перекладознавчі методи. Робота структурно 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них і загальних 

підсумків, переліку використаних джерел на майже 349 позицій та значного 

обсягу ретельно виписаних, змістовних, дуже цікавих додатків. Усе це 

забезпечує належну організацію подачі матеріалу, а винесення численних 

ілюстративних прикладів та їх детальний аналіз у додатки розвантажує 

основний текст, що є беззаперечним плюсом дослідниці.

Окремим пунктом необхідно зауважити широкий діапазон авторитетних 

думок, тверджень різних дослідників, як вітчизняних, так і закордонних, 

наведених авторкою в роботі. Дисертантка охоплює велику кількість 

актуальних, сучасних досліджень із відповідної тематики, вільно орієнтується в 

поточному стані справ, доречно користується прийомами цитування на 

підкріплення власних думок та для ілюстрації тих чи інших положень своєї 

роботи.

У своїй роботі М. В. Гриценко докладно розглядає передумови 

моделювання ситуації перекладацької дії для кросовер-творів, наводить 

визначення та особливості появи та соціокультурне функціонування кросовер- 

літератури, розглядає її «ядрову семантичну структуру», встановлює місце 

кросовер-творів у системі «ярлик -  стереотип -  канон -  параканон» як 

засадничий момент при формуванні стратегії перекладу того чи іншого твору.

Моделюючи ситуацію перекладацької дії, дисертантка визначає її засади, а 

також встановлює чинники, що працюють у межах функціонального підходу, 

сповідуваного нею в якості основної моделі перекладу. Вона розглядає 

ієрархізовані системи релевантних факторів, що вписують перекладацький 

проект у соціокультурний контекст цільової аудиторії та забезпечують 

функціональну адекватність власне перекладу. Окреме місце в поглядах



дослідниці посідає стратегія адаптації, природу якої забезпечують 

функціональність і ситуативність перекладу. На думку дисертантки, адаптація 

становить «процес вписування цінностей у сучасний [читачеві -  Б. В.] 

культурний простір, наближення твору до цільового читача, який спирається на 

протидію або врахування вимог ситуації перекладу» (с. 107).

М. В. Гриценко розглядає читацьку аудиторію кросовер-літератури як 

таку, що перебуває під потужним впливом культурної політики дитинства - 

сукупності детермінант, політичних механізмів, інституціоналізованих та 

переважно неофіційних норм, що формують і визначають дитинство. А відтак 

враховує цей фактор при аналізі здійснення кросовер-проектів у перекладній 

літературі на українському ґрунті. Крім того, окремими пунктами дослідниця 

вивчає такі явища як культурний імпорт цінностей і поняття про ситуацію 

перекладу.

Критично оцінюючи названі вище твори, зразки кросовер-літератури в 

перекладі, дисертантка говорить про застосування відповідної моделі, що 

враховує аналіз та осмислення культурних маркерів, маркерів 

інтертекстуальності, тендерних маркерів, стильових маркерів, маркери табу, 

вивчає паратекст та ілюстрації, ідентифікує кроскультурні «ядрові семантичні 

структури», досліджує українські переклади на предмет помилок та 

перекладацьких хиб. На її думку, попереднє моделювання ситуації 

перекладацької дії покликане (і має значний потенціал) запобігати появі 

помилок перенесення першотвору на новий соціокультурний грунт, зокрема 

уникати порушень жанрової цілісності твору, його макроконтексту, цільових 

культурних норм, вікової спрямованості, що є набагато важливішими від 

помилок нижчого рівня (лексичних, мікроконтекстуальних, граматичних).

Підсумовуючи сказане вище, слід зазначити, що незважаючи на 

структурну та змістову завершеність кандидатської дисертації Марії Валеріївни 

ми вважаємо за доцільне поставити певні запитання, висловити деякі 

зауваження та побажання:



1. По-перше, хотілось би висловити ряд зауважень до термінологічного 

апарату дослідження. Попри неоднозначну дефініцію, яку авторка, певно, 

самостійно дає процесу моделювання (с. 47), на нашу думку, все ж таки він, 

процес, тим чи іншим чином передбачає створення моделі як такої. На с. 9 

«модель ситуації перекладацької дії» М. В. Гриценко визначає як «систему [...] 

факторів впливу»; водночас саму «ситуацію» вона дефініює як «ієрархізовану 

систему релевантних факторів» (с. 56). Отже, в розгорнутому вигляді 

визначення моделювання ситуації перекладацької дії, базове поняття 

дослідниці, слід розуміти як «систему... системи», що навряд чи можна 

вважати довершеною дефініцією. Крім того, не можна не відмітити того, що 

викристалізуваної моделі як такої у тексті дисертації немає. Є її численні описи, 

пояснення, обґрунтування, але не стисла графічна або системна репрезентація. 

Щоправда, на с. 189 (аж у Загальних висновках!) ми знаходимо Рисунок 2, 

названий «Модель ситуації перекладацької дії», але ж 1) це його найперша 

поява в роботі; 2) він носить досить-таки умовний характер, оскільки, скажімо, 

не зрозуміло, яке смислове навантаження несе співвідношення підписаних і 

непідписаних елементів схеми, або яка логіка їх розташування відносно один 

одного. З іншого боку, побудова моделі не обумовлена завданнями дисертації 

(с. 6), тому доречність того, що її графічне відображення наводиться у 

висновках, під питанням.

2. Не заперечуючи необхідності впровадження терміна «кросовер», все ж 

таки нам здається необхідним додати, що постульована «відсутність усталеного 

значення» (с. 17) у нього -  все ж таки не відповідає дійсності, оскільки він 

уживається в науковому дискурсі як віддалених від гуманітаристики сфер 

(фізика твердого тіла, акустика, автоматизація і проектування, 

автомобілебудування), так і в значно ближчих (кінознавство, драматичне 

мистецтво). Подекуди некоректним нам здається і вживання деяких інших 

термінологічних одиниць. Так, скажімо, авторка визначає «ядрові семантичні 

структури» як «єдність [...] наскрізних ідей, що в сукупності формують спільну 

для різних культур тему» (с. 29), та на нашу думку, можливо, тут не варто було



зловживати давно усталеним у лінгвістиці поняттям семантики, а знаити йому 

інший відповідник: «ядрові смислові структури», «ядрові семіотичні 

структури» тощо. Схожа недбалість спостерігається і в епізодичному 

застосуванні терміна «трансфер»: по-перше, сама авторка використовує його в 

двох різних значеннях (с. 57 і с. 65 відповідно), а по-друге, у філології та 

лінгвістиці він набув обмеженого поширення не тільки в транслятології 

Катаріни Райсс та Ганса Фермеєра, а й у лінгводидактиці, де ним позначають 

явище суміжне з мовною інтерференцією, але без негативного ефекту на мовця.

3. Дисертантка відводить значну увагу постатям науковців, які 

опрацьовували складну тему перекладу дитячої літератури, проте оминає 

увагою деякі не позбавлені інтересу дослідження, як новітнього характеру 

(Катержина Фріммелова з монографією «Translating Children’s Literature» 

2010 р.), так і давніші, проте не менш важливі роботи (скажімо, «Signs of 

childness in children’s books» (1997) відомого літературного критика Пітера 

Голліндейла). Остання робота могла би відігравати одну з ключових ролей при 

розв’язанні проблеми дефініювання дитячої літератури. На жаль, авторка також 

не згадує жодним словом французького піонера сучасного перекладознавства 

Жоржа Мунена, який чи не першим виокремив переклад дитячої літератури як 

окрему сферу діяльності перекладача (зокрема див. його монографію «Les 

problemes theoriques de la traduction», 1967 p.).

4. Деякі фрагментарні коментарі можна навести і що стосується 

методології моделювання ситуації перекладацької дії. Так, скажімо, приклад із 

семантичним аналізом перекладу лексеми explore в контексті на с. 102 -  103 

здійснено без опори на лексикографічні джерела (принаймні, тлумачні 

словники не цитуються), що призводить до певної наївності висновків. А 

приклад реалізації перекладацького проекту із перекладом фентезійного циклу 

Урсули Ле Ґуїн у видавництві «Навчальна книга -  Богдан» (м. Тернопіль) також 

наражається на деякі хибні аспекти тлумачення через те, що дисертантці, 

вочевидь, не відомо, що переклад романів із цього циклу роком раніше до



появи в дитячій та юнацькій серії «Світовид» був опублікований позасерійно, у 

незміненому вигляді, без жодних вікових рекомендацій чи обмежень.

5. Окреме зауваження стосується деяких джерел у бібліографії роботи. 

Навряд чи вартими згадки у дисертаційній роботі є посилання на мережеві 

ресурси технології Web 2.0, що укладаються користувачами безвідносно до 

рівня їх експертизи, а саме «Вікіпедія» або словники Multitran чи Urban 

Dictionary. До слова, у «Вікіпедії» в принципі заборонені оригінальні 

дослідження, що робить усі її матеріали запозиченими з інших, релевантних або 

ні, джерел. Крім того, певний фактор етики науковця і дослідника повний бути 

врахований, коли перелік використаних джерел містить абсолютно не 

обов’язкові посилання на піратські онлайн-бібліотеки типу E-reading.cIub.

6. У тексті роботи нами були виявлені епізодичні друкарські помилки та 

стилістичні огріхи (див. с. 14, 73, 74, 86, 139, 141 тощо), зокрема різне 

написання одних і тих самих антропонімів («Басснетт» і «Баснет» (с. 73), 

«Ґонзапез» і «Ґонзалес» (с. 137 -  139), «Бонгартц» і «Бонгартц» (с. 139 -  141)). 

Також у роботі недоречно використовуються два види лапок (т. зв. англійські і 

прямі машинописні).

Проте висловлені зауваження у жодному разі не применшують у цілому 

позитивної оцінки роботи. Дисертація Марії Валеріївни Гриценко може бути 

кваліфікована як завершене дослідження у сфері перекладознавства. Отримані 

результати доповнюють наші знання та уявлення про дослідження явища 

кросоверу в перекладознавстві, вписують його в світовий науково-дослідний 

контекст і є фундаментом для подальшого вивчення особливостей перекладу 

художньої літератури для різновікової цільової аудиторії українською мовою.

Зміст дослідження, поданий у дисертації, свідчить про те, що авторка має 

власне розуміння наукової проблеми, опанувала методику проведення 

наукового дослідження на відповідному рівні, вміє робити логічні узагальнення 

та висновки.



Автореферат повністю відповідає структурі, викладу та висновкам 

дисертації. Її основні положення висвітлено в 13 одноосібних публікаціях та 

одній -  у співавторстві. Апробація роботи є достатньою.

Враховуючи вищезазначене вважаємо, що дисертація Марії Валеріївни 

Гриценко «Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх 

творів для різновікової аудиторії» є актуальним, незалежним дослідженням, яке 

відповідає всім необхідним вимогам, а його авторка Гриценко М. В. заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16 -  перекладознавство.
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