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Реферат роботи 

Культурологічний вимір лінгвістичних і перекладознавчих студій: 

дослідження й викладання 

 

Проведене дослідження присвячено глибинному вивченню та 

комплексному аналізу способів вербалізації та концептуалізації культури на 

рівні тексту, стратегій і тактик відтворення культурно значущої інформації у 

перекладі, а також обговоренню засадничих принципів формування фахової 

екстралінгвістичної компетенції майбутніх перекладачів. 

Звернення до проблеми лінгвокультурної інтерпретації тексту 

продиктоване багатоаспектністю та багатоплановістю такого дослідження з 

огляду на залучення до процесу як лінгвістичного, так і перекладознавчого 

виміру. Питання прагматичного та когнітивного потенціалу лінгвістичних 

одиниць в залежності від типу референтної ситуації та екстралінгвістичних 

факторів привертають увагу сучасних дослідників. Ці аспекти лінгвістичних і 

перекладознавчих студій безпосередньо стосуються вивчення номінативних 

одиниць, які використовуються для реалізації різних варіантів передачі 

оцінки, характеристик реальної дійсності, прагматичних інтенцій автора та 

емоційно-експресивних мотивів ідейно-художнього змісту твору, будучи 

базою для виявлення ролі культурної складової у процесі функціонування 

тексту і вибору стратегій їх відтворення у перекладі. Дослідження зв’язку 

мовного матеріалу з елементами екстралінгвістичної дійсності є 

визначальним і при формуванні методики викладання перекладу як фаху у 

закладах вищої освіти, адже саме перекладачі є зв’язною ланкою між двома 

культурами, успіх діяльності яких залежить від набутих у процесі навчання 

вмінь та навичок сприйняття, інтерпретації та передачі інформації іншою 

мовою. 

Наукова новизна дослідження полягає у вивченні та детальному аналізі 

функціонування номінативних мовних одиниць в рамках англомовного 

дискурсу з огляду на відмінності між моделями світосприйняття носіїв мов 
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оригіналу та перекладу, а також у встановленні взаємозв’язків між лексико-

граматичними особливостями текстів поетичного, політичного, 

публіцистичного й кіно-дискурсу та базовими когнітивними і культурними 

сценаріями мовної спільноти. Також у роботі висвітлюються питання пошуку 

підходів до навчання майбутніх перекладачів у контексті нерозривності мови 

та культури у її найширшому розумінні. Оскільки інтелектуальне, моральне і 

професійне виховання молоді є першочерговим завданням сучасної освіти в 

Україні, а концепт автономного навчання має визначальний вплив на прогрес 

студента у навчанні та його здатність до критичного мислення і незалежного 

прийняття рішень, то вивчення дієвих способів і підходів до формування 

цілісної особистості має загальнодержавне значення. У контексті 

міжнародного інтересу до концепту автономного навчання виконане 

дослідження робить значний внесок в аналіз соціокультурної складової 

вищезазначеного поняття, адже саме ментальні й культурні особливості 

мовної спільноти визначають ролі викладача й студента і у такий спосіб 

спрямовують освітній процес. 

Отже, метою роботи є встановлення взаємозв’язку між номінативними 

мовними одиницями англомовного поетичного, політичного, 

публіцистичного й кіно-дискурсу, їхнім когнітивно-прагматичним 

потенціалом та культурними рисами мовної спільноти; окреслення стратегій 

відтворення таких лексичних одиниць у перекладі; а також визначення 

підходів до викладання перекладу як фаху у закладах вищої освіти з огляду 

на культурологічний аспект дисципліни. 

Методологічною базою дослідження слугують фундаментальні ідеї, що 

стосуються розуміння мови як засобу формування та вираження знань мовної 

спільноти про навколишній світ, співвідношення мовної та концептуальної 

картин світу, антропоцентризму мовної системи. У процесі дослідження 

функціонування лексичних одиниць у рамках англомовного дискурсу 

використовується дискурсивний, контекстно-ситуативний і семантичний 

аналіз, що дає змогу встановити їх функціональне спрямування та 
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прагматичне навантаження. Квантитативний метод дозволяє виявити 

закономірності взаємозв’язку між лінгвістичним матеріалом і тематичною 

спрямованістю текстів. Когнітивний підхід передбачає виявлення тих знань, 

що стоять за формою та значенням аналізованих мовних одиниць.  

Аналіз підходів до відтворення культурологічної лексики засобами 

іншої мови, а також до викладання перекладу у вищій школі передбачає 

проведення опитування студентів цього фаху з метою визначення рівня їх 

впевненості й незалежності як: 1) співрозмовника, який постійно 

використовує і систематично вдосконалює свої комунікативні навички 

англійською мовою, 2) експериментатора у царині мови, що регулярно 

покращує знання системи іноземної мови і розуміння культурних звичаїв та 

соціальних обмежень, які визначають її використання, 3) цілеспрямованого 

учня, який безперервно вивчає ефективні й метакогнітивні принципи 

успішного опанування іноземної мови [180, ст. 23]. 

З метою визначення рівня відповідності навчально-методичних 

матеріалів принципам автономного навчання і покращення їх якості у 

майбутньому зі студентами було проведено інтерв’ю, ключовим завданням 

яких було встановити, чи відповідають матеріали, подані у навчальному 

посібнику “Практика усного послідовного перекладу з англійської мови” 

(Київ-Тернопіль: Джура, 2017 р.), “Практикумі з перекладу ділового 

мовлення” (Київ-Тернопіль: Джура, 2018 р.), а також у інших навчально-

методичних працях для студентів-перекладачів, вимогам до виховання 

автономних студентів. 

Матеріалом дослідження слугують англомовні поетичні, політичні й 

публіцистичні твори, їх переклади українською мовою, а також результати 

опитування майбутніх перекладачів. 

У ході дослідження було встановлено, що систему національних уявлень 

про дійсність і узагальнений досвід мовної спільноти відбивають концепти. 

Дослідження концептуалізації культурного континууму проведено на основі 
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аналізу культурно-маркованої лексики (топонімів, номінативних мовних 

одиниць, соціолектних / діалектних форм тощо).  

На основі проаналізованого матеріалу виокремлено такі тематичні 

концепти: ДЕМОКРАТІЯ, СВОБОДА, АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ, ВІЙНА. У 

процесі дослідження виявлено таку тенденцію: у віршованих творах XIX ст. 

тематичні концепти репрезентують визначальні історичні й суспільно-

політичні процеси. У концептах ДЕМОКРАТІЯ і СВОБОДА відбито 

підвалини формування державності й законодавчих принципів США, а також 

становлення системи цінностей з огляду на суспільний устрій (існування 

рабовласницького ладу тощо). Концепт АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ, 

якнайширше реалізований у XIX ст., уособлює міць Американської держави 

шляхом репрезентації природних ресурсів, технологічних досягнень і 

засадничих економічних принципів розвитку США. Концепт ВІЙНА наявний 

на всіх етапах аналізованого періоду, бо передбачає відбиття геополітичних і 

соціальних інтересів суспільства, зокрема проведення воєнних операцій 

(англо-американська війна 1812 – 1815 років, Громадянська війна, Перша і 

Друга світові війни, холодна війна, конфлікти на Близькому Сході). 

Для репрезентації елементів культурного континууму значну роль 

відіграють топоніми, а також власні назви загалом – номінативні мовні 

одиниці, наділені культурологічним значенням. Актуалізація цього значення 

в тексті залежить від соціально-історичних засад розвитку суспільства і 

прагматичних інтенцій автора. Топоніми, наприклад, виступають маркерами 

географічного простору як складника культурного континууму з огляду на 

провідне значення тих чи тих територій у процесі історичного розвитку 

суспільства. На початку XX ст., коли загострився інтерес до повсякденного 

існування особи, топоніми, окрім традиційного позначення географічних 

об’єктів, використовують для опису й привертання уваги читача до 

індивідуального простору ліричного героя у поетичному дискурсі, який є 

внутрішньо завершеним і культурно-прагматично вмотивованим.  
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Номінативні мовні одиниці на позначення побутових речей, 

географічних і культурно-історичних об’єктів, соціолектні / діалектні мовні 

форми, а також повноцінні тексти (наприклад, пісні) є носіями 

культурологічних значень, які повністю розкриваються в контексті цілого 

твору з огляду на інтенції автора й мету перекладача. Тому роль культурно-

маркованої лексики в поетичному, політичному, публіцистичному й кіно-

дискурсі полягає у відтворенні простору розгортання подій, що відбивають 

визначальні історико-культурні процеси в суспільстві; документалізації 

об’єктивної дійсності, щоб ознайомити читача з континуумом існування 

мовної спільноти; формуванні ліричного простору розгортання подій у творі. 

Відтворення такої культурно значущої інформації у перекладі 

відбувається передусім шляхом застосування стратегії одомашення або 

очуження. У той час, коли стратегія одомашення вихідного тексту 

супроводжується заміною власних назв і культурних реалій на відповідники 

цільовою мовою (орієнтація на цінності цільової культури), стратегія 

очуження наголошує на інакшості тексту оригіналу і у такий спосіб віддаляє 

його від реципієнта у часі / просторі.  

У цьому контексті цікавим є досвід вивчення аматорських субтитрів 

українських кінофільмів англійською мовою: бажання непрофесійних 

перекладачів зберегти у перекладі якомога більшу кількість культурно-

маркованих мовних одиниць (з метою якнайповніше ознайомити цільову 

аудиторію з українською культурою) часто призводить до негативного 

результату – іноземні глядачі не здатні розпізнати і здійснити правильну 

інтерпретацію культурологічної інформації в обмежених часових рамках, а 

тому українська культура може не знайти відклику в англомовної аудиторії. 

У рамках зазначених стратегій перекладачі вдаються до транскрипції / 

транслітерації, описового перекладу, нейтралізації, випущення, заміни й 

кальки. Діалектні форми не відтворюються на рівні субтитрів через технічні 

(темпорально-часові) обмеження подачі інформації, та й в інших типах 

дискурсу їх переклад досі є дискусійною темою. У кіно-дискурсі (на рівні 
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субтитрів) пісні перекладають у випадку передачі ними культурно й 

прагматично вагомої інформації. 

У контексті перекладознавчих студій і вивчення методики викладання 

перекладу як фаху результати проведеного аналізу підтверджують той факт, 

що обізнаність у всіх сферах існування суспільства, а також у глобальних 

історичних, культурних, політичних процесах, які відбуваються у світі, є 

основою культурної компетенції професійного перекладача і відповідно 

запорукою досягнення еквівалентності у цільовій мові. 

Так, глобальні соціально-економічні зміни зумовлюють формування 

нового типу професійного перекладача – медіатора міжкультурного 

спілкування – здатного швидко й адекватно відтворювати прагматичні 

інтенції мовця у широкому культурологічно значущому контексті. Тому на 

сьогодні перед системою вищої освіти в Україні постають нові виклики й 

вимоги до виховання професіоналів своєї справи – вибір навчального 

метаріалу, розробка критеріїв оцінювання студентських перекладів, а також 

удосконалення підходів до формування у студентів перекладацьких 

компетенцій. Як показує проведене дослідження, високий рівень 

екстралінгвістичної компетенції перекладача є ключовою передумовою його 

професійного успіху, адже вміння розгледіти і передати імплицітні значення 

вихідного тексту, зумовлені культурними й ментальними особливостями 

мовної спільноти, і є відмінною ознакою професійного перекладу. 

Формування екстралінгвістичної компетенції є поступовим процесом і 

передбачає врахування як культури освіти, в системі якої навчаються 

студенти, так і особливостей культур, мови яких вивчаються. Оскільки 

концепт автономного навчання має визначальний вплив на прогрес студента 

та його здатність до критичного мислення, то виховання майбутніх 

перекладачів у руслі автономного навчання спрямоване на забезпечення їх 

повним арсеналом необхідних знань, навичок та вмінь для самостійного 

розвитку й вдосконалення. Так, з часу утворення незалежної української 

держави освітний вектор було спрямовано на запровадження принципів 
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індивідуалізму й орієнтації на студента у рамках освітнього процесу: 

основним завданням викладача є навчити студента здобувати знання 

самостійно у найбільш ефективний для нього спосіб, а також створити 

атмосферу співпраці, взаємоповаги і підтримки. Тому сучасна українська 

педагогіка розглядає кожного студента як інтелектуальну духовну силу, 

рушія власного розвитку й освіти, що здатен самостійно контролювати 

ситуацію.  

З точки зору методики навчання перекладу, формування 

екстралінгвістичної компетенції має відбуватися упродовж усього процесу 

навчання не лише в університетських аудиторіях, але й поза їх стінами. 

Особливо важливим при цьому є наповненість вправ, спрямованих на 

розвиток різноманітних перекладацьких навичок (вправи на тренування 

короткострокової та довгострокової пам’яті, письмового перекладу, усного 

перекладу з аркуша; завдання, спрямовані на збагачення лексичного запасу 

студентів з певної теми; вправи на розвиток навичок усного, зокрема й 

послідовного, перекладу; сценарії рольових ігор тощо), культурологічною 

інформацією – референціями до певних визначальних подій, місць, 

персоналій, аспектів суспільного життя мовної спільноти. Виховання у 

студентів вміння розпізнавати таку інформацію, вивчати її у ширшому 

історико-соціальному контексті, інтерпретувати відповідно до вимог певної 

ситуації та відтворювати цільовою мовою становить першочергове завдання 

викладачів. 

Так, культурологічний аспект здійснює чималий вплив на рівень 

автономності студентів, адже глибинне вивчення культури, історії, 

соціально-економічних процесів мовної спільноти у діахронічній перспективі 

є можливим лише за умови самостійної роботи студента з мовним 

матеріалом. Роль викладача у цьому процесі перш за все полягає у 

спрямуванні й підтримці майбутніх перекладачів у виборі інформації, 

підходів до навчання, організації часу й навчального середовища. Така 

взаємодія між викладачем і студентом на засадах довіри й відкритості сприяє 
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розкриттю внутрішнього потенціалу студента й відкриває перед ним усі 

можливості автономного навчання. 

Саме культура освітнього процесу формує процес навчання, а також 

визначає ролі та функції як викладачів, так і студентів: вміння викладачів 

пристосовуватись до потреб студентів, розвивати їх критичне мислення і 

бути порадником у процесі навчання є запорукою академічної та професійної 

успішності студентів. Викладачі повинні усвідомити свою роль як ресурсу й 

медіатора знань для студентів, що стане поштовхом для останніх 

утвердитись як незалежним особистостям у рамках освітнього процесу. Це у 

свою чергу сприятиме формуванню власне екстралінгвістичної компетенції, 

процесу який триває упродовж усього процесу навчання не лише в 

університетських аудиторіях, але й поза їх стінами. 

Перспективами дальших досліджень є розробка підходів до 

інтерпретації та вивчення способів реалізації культурного складника 

номінативних мовних одиниць у тексті, аналіз підходів до їх відтворення у 

перекладі, а також напрацювання методичних розробок навчання перекладу з 

огляду на його міждисциплінарний  і культурологічний характер. 

 


