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Гач Наталія Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і 
практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, є перспективним науковцем 
у галузі лінгвістики, перекладознавства і методики викладання англійської мови 
та перекладу.

2011 року Гач Н. О. закінчила Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та 
література (англійська, німецька) і переклад”. 2014 року Гач Н. О. достроково 
захищає дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему 
“Мовна концептуалізація культурного континууму в американській поезії XIX- 
XXI століття”.

2019 року Гач Н. О. нагороджена грамотою Національної Академії Наук 
України за серію праць “Дискурсивний аналіз у контексті когнітивної 
лінгвістики та перекладознавства”, які увійшли до наукової роботи 
“Культурологічний вимір лінгвістичних і перекладознавчих студій: дослідження 
й викладання”.

У рамках дослідження, проведеного одноосібно Гач Наталією Олегівною у 
період з 2014 по 2020 рік, опубліковано 20 наукових і навчально-методичних 
праць, з них: 2 посібника, 15 статей ( 9 - у  закордонних наукових виданнях, які 
входять до 50-ти наукометричних баз’), 3 тез доповідей. Загальна кількість 
посилань на публікації автора згідно з базами даних складає відповідно: Google 
Scholar -  1. Результати дослідження апробовано на 17 українських і міжнародних 
конференціях.

Результати дослідження розкривають багатогранність і повноту підходу до 
вивчення ролі культури у контексті лінгвістичного й порівняльно- 
перекладацького аналізу мовного матеріалу, а також пошуку й вдосконалення 
шляхів ефективного викладання перекладу як фаху в закладах вищої освіти. Так, 
у ході дослідження було встановлено, що концепти є основною формою 
репрезентації дійсності в тексті. Вони представляють окремі елементи 
культурного континууму, які найчастіше відтворюються на рівні культурно- 
маркованої лексики (топонімів, номінативних мовних одиниць, соціолектних / 
діалектних форм тощо). Саме вивчення таких мовних одиниць і дозволяє 
прослідкувати глибинні взаємозв’язки між мовою та культурою.

Крім того, вивчення підходів до викладання перекладу у вищій школі з 
огляду на провідну роль культури у процесі як здійснення перекладу, так і 
формування фахових компетенцій майбутніх перекладачів дозволяє встановити 
ключові чинники, що визначають рівень засвоєння матеріалу студентами та їх 
професійне зростання. Проведені опитування та інтерв’ю зі студентами разом з



глибинним аналізом матеріалів, поданих 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 інших навчально-методичних працях для студентів- 
перекладачів, стали основою для розуміння векторів запровадження принципів 
автономного навчання в систему вищої освіти в Україні.

Проректор з наукової роботи Жилінська О.І.
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