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ПЕРЕДМОВА 

У сучасних умовах розвитку суспільства та формування 

соціально-культурних і духовних засад нашої держави питання 

підготовки висококваліфікованих фахівців, які професійно 

володіють іноземними мовами, є одним з головних завдань вищої 

школи України. Країна потребує всебічно розвинутих, здатних до 

постійного удосконалення професійної компетентності та 

спроможних до сприяння науково-технічного прогресу громадян. 

Для того, щоб досягти цього, важливо залучати студентів до 

науково-дослідницької діяльності у процесі їхньої підготовки у 

вищих навчальних закладах, зокрема під час навчання у 

магістратурі. 

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому 

рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом 

у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за 

освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. 

Магістр-філолог повинен мати широку ерудицію, фундаментальну 

наукову базу, володіти методологією наукової творчості, 

сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, 

обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути 

спроможним до плідної науково-дослідної i науково-педагогічної 

діяльності, результатом якої є успішний публічний захист 

магістерської роботи. 

Магістерська робота с творчою науковою роботою, яка 

виконується студентом самостійно на базі теоретичних знань і 

практичних навичок, отриманих студентом протягом усього 

терміну навчати й науково-дослідної роботи, пов'язаної з 

розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих завдань 

інноваційного характеру, що визначаються специфікою 

відповідного напряму підготовки. 

Захистом магістерської роботи перед державною комісією 

завершується курс навчання в магістратурі. Якістю змісту та 

захисту цієї роботи визначається рівень підготовки  випускника до 

професійної діяльності. 

 Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї 

наукової кваліфікації, вміння самостійно вести науковий пошук i 

вирішувати конкретні наукові завдання [19]. 



 
 

 
Магістерська робота за спеціалізацією 035.04 «Германські 

мови та літератури (переклад включно)» освітньої програми 

«Переклад» повинна містити результати проведених автором 

досліджень та отриманих нових науково обґрунтованих 

результатів, які у сукупності розв’язують конкретне наукове 

завдання, що має істотне значення для теорії та практики 

перекладу. В процесі перекладу відбуваються зіткнення не лише 

лексичних та граматичних систем, а й комунікативно-

прагматичних, лінгвоетичних, психологічних, соціокультурних 

уявлень. Перекладознавча галузь висуває перед дослідником 

завдання, які вимагають глибокого комплексного аналізу. 

Магістерське дослідження є одноосібною авторською 

роботою. Нові наукові результати і положення, які вміщенні в ній, 

мусять витримати своєрідний іспит під час публічного захисту. Як 

наукова праця магістерська робота повинна мати внутрішню 

єдність і свідчити про власний внесок її автора в науку. 

Отримання наукових результатів та оформлення 

магістерської дисертації має свої принципи, методи, техніку та 

технологію. Мета цього методичного посібника – сприяти 

оптимальній організації наукової діяльності магістрантів.  

Останнім часом теоретичне та практичне вивчення різних 

аспектів перекладу вийшло на принципово новий рівень, який 

потребує систематизованого та методично обґрунтованого та 

спланованого підходу. Цей посібник спрямований на 

ознайомлення магістрантів-філологів спеціалізації «Переклад» з 

найсучаснішими тенденціями вивчення різних теоретичних та 

практичних аспектів перекладознавства. В ньому містяться 

рекомендації щодо раціональної організації наукового дослідження 

з перекладознавства, а також основні вимоги щодо оформлення 

магістерської роботи з перекладу. 

Посібник складається з двох розділів, які мають свої 

підрозділи. 

У першому розділі «Методика наукової творчості та 

технологія роботи над магістерською роботою» розміщені 

методичні рекомендації щодо проведення наукового дослідження 

та технології роботи над магістерською роботою, а саме: схема 

наукового дослідження, складання плану магістерського 



 
 

 
дослідження, вивчення літературних джерел та складання 

бібліографії. 

Другий розділ  «Основні вимоги до оформлення 

магістерської роботи та порядок попереднього і  публічного 

захисту  магістерського дослідження» містить рекомендації щодо 

оформлення магістерської роботи, основні вимоги до мови та 

стилю магістерського дослідження, порядок попереднього захисту 

та публічного захисту магістерської роботи. 

У посібнику використовуються публікації, монографії та 

наукові видання сучасних українських та іноземних теоретиків та 

практиків перекладу, а також приклади оформлення наукового 

дослідження, які цитуються з авторефератів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук.  

Додаток А для самостійної роботи (Актуальні питання 

досліджень у перекладознавстві) має не меті ознайомити 

магістрантів з основними напрямками сучасних досліджень у  

теорії та практиці перекладу. В ньому в стислій формі викладено 

питання зв’язку лінгвістики з перекладознавством, категорій 

тексту та контексту при перекладі, зіставного аналізу перекладів, 

когнітивного аспекту перекладу, дискурс аналізу, прагматики та 

перекладу. 

У додатку Б подаються приклади оформлення розділів 

магістерської роботи 

Рекомендований перелік міжнародних стилів оформлення 

публікацій подається в додатку В.  



 
 

 
РОЗДІЛ 1 

 

МЕТОДИКА НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ 

РОБОТИ НАД МАГІСТЕРСЬКОЮ РОБОТОЮ 

 

1.1. Схема наукового дослідження 

 

Наука – соціально значуща сфера людської діяльності, 

функцією якої є вироблення та систематизація обʼєктивних знань 

про навколишній світ. Уміння правильно провести наукове 

дослідження, яке б відповідало сучасним вимогам – складна справа, 

що вимагає високої компетенції виконавця. Метою наукових 

досліджень є всебічне, достовірне вивчення об’єкта, процесу або 

явищ, їхньої структури, зв’язків і відносин на основі розроблених у 

науці принципів і методів пізнання, а також здобуття і 

впровадження у виробництво корисних для людини результатів. 

Науково-дослідна робота – це чітко організований комплекс дій, 

спрямованих на отримання нових знань, що розкривають суть 

процесу і явищ в природі і в суспільстві з метою використання їх у 

практичній діяльності [19]. 

Наукове дослідження здійснюється в певній послідовності. 

Весь хід наукового дослідження можна стисло охарактеризувати 

такими пунктами: 

1. Обґрунтування актуальності обраної теми, новизна і 

значення для суспільства проблеми; 

2. Постановка мети і конкретних завдань дослідження; 

3. Визначення об’єкта і предмета дослідження; 

4. Вибір методів проведення дослідження; 

5. Опис процесу дослідження; 

6. Обговорення результатів дослідження; 

7. Формулювання висновків і оцінка одержаних результатів. 

Магістерська робота є кваліфікаційною працею. Те, як її автор 

уміє обрати тему і наскільки правильно він цю тему розуміє й 

оцінює з точки зору своєчасності та соціальної значущості, 

характеризує його професійну підготовленість. Обравши тему, 

магістрант має усвідомити сутність запропонованої ідеї, її новизну й 

актуальність, теоретичну важливість і практичну значущість. 

Актуальність дає відповідь на запитання – Якій галузі знань і для 



 
 

 
чого необхідні запропоновані наукові результати? Актуальність 

висвітлюється декількома реченнями, які висловлюють сутність 

проблеми, з чого й випливає актуальність теми. Наукова новизна 

самої роботи – це ознака, наявність якої дає авторові підстави 

використовувати поняття «вперше» під час характеристики 

отриманих ним результатів і проведення дослідження загалом. 

Поняття «вперше» означає в науці брак подібних результатів до їх 

публікації. Вперше може проводитися дослідження за 

оригінальними темами, які раніше не були досліджувані в тій чи 

іншій галузі наукового знання [34]. 

Формулювання мети та конкретних завдань, які мають бути 

розв’язані відповідно до даної мети, є наступним етапом проведення 

дослідження. Це звичайно робиться у формі перерахування 

(вивчити…, описати…., встановити…., з’ясувати….. і т.ін.). 

Формулювання названих завдань слід робити якомога ретельніше, 

оскільки опис їх вирішення становитиме зміст розділів 

магістерської роботи. Це важливо також і тому, що назви таких 

розділів з’являються саме з формулювання завдань дослідження. 

Надалі формулюються об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – 

це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані 

для вивчення. Предмет – це те, що міститься в межах об’єкта. 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті 

виділяється та його частина, котра є предметом дослідження. Саме 

на нього і спрямована основна увага магістранта, саме предмет 

дослідження визначає тему дисертаційної роботи, що виноситься на 

титульний аркуш як заголовок [34]. 

Дуже важливим етапом наукової праці є вибір методів 

дослідження – інструменту отримання фактичного матеріалу і 

необхідної умови досягнення поставленої мети. Функція методу 

полягає в тому, що з його допомогою отримують нову інформацію 

про навколишню дійсність, заглиблюються в сутність явищ і 

процесів, розкривають закони і закономірності розвитку, 

формування і функціонування об’єктів, які досліджуються. Від 

якості методу, правильності його застосування залежить істинність 

отриманого знання. Справжні знання можна одержати лише у 

випадку застосування правильного методу [19]. 



 
 

 
Опис процесу дослідження – основна частина магістерської 

роботи, де висвітлюються методика і техніка дослідження. 

Важливим етапом наукового дослідження є також 

обговорення його результатів на засіданні кафедри, наукових 

семінарах із попередньою оцінкою теоретичної та практичної 

цінності дисертації. 

Заключним етапом ходу наукового дослідження є висновки, 

котрі містять те нове і суттєве, що становить наукові та практичні 

результати виконаної роботи. Науковий результат – це знання, 

відповідне вимогам новизни, достовірності і практичної цінності 

[34]. 

 

1.2. Методи лінгвістичних досліджень 

 

Основою розробки кожного наукового дослідження є 

методологія, тобто сукупність методів, способів, прийомів та іхня 

певна послідовність, яка прийнята для наукового дослідження [19].  

Метод (грецьк. methodos – шлях дослідження, пізнання) – 

система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і 

закономірностей природи, суспільства і мислення; шлях, спосіб 

досягнення певних результатів у пізнанні і практиці, тобто способів 

організації теоретичного і практичного освоєння дійсності [17].  

Загальнонаукові методики дослідження 

Під час дослідження мовних фактів використовують 

загальнонаукові методики дослідження – індукцію і дедукцію, аналіз і 

синтез. 

Індукція – прийом дослідження, за якого на підставі вивчення 

окремих явищ робиться загальний висновок про весь клас цих явищ; 

узагальнення результатів окремих конкретних спостережень. 

Дедукція – форма достовірного умовиводу окремого положення 

із загальних. На основі загального правила логічним шляхом з одних 

положень як істинних виводиться нове істинне положення. 

Із дедукцією пов’язане поняття гіпотези. Гіпотеза – спосіб 

пізнавальної діяльності, побудови вірогідного, проблематичного 

знання, коли формулюється одна з можливих відповідей на питання, 

що виникло в процесі дослідження; одне з можливих розв’язань 

проблеми. 



 
 

 
Аналіз – мислене або практичне розчленування цілого на 

частини. Синтез – з’єднання частин у ціле .  

Перекладознавчий аналіз 

В основі перекладознавчих досліджень лежить 

перекладознавчий аналіз, що може використовуватися у вигляді двох 

процедур: 1) зіставлення оригінального тексту з текстами перекладів, 

що дозволяє отримати дані про ступінь близькості змісту та 

структури оригіналу й перекладів, способи досягнення 

еквівалентності та перекладацькі трансформації; 2) зіставлення 

перекладів того самого оригіналу, виконаних різними перекладачами, 

що дозволяє визначити загальні закономірності, що не залежать від 

рівня кваліфікації та індивідуальних особливостей кожного окремого 

перекладача. 

Проблема перекладацьких трансформацій є однією з 

найактуальніших у сучасному перекладознавстві. Для того, щоб вірно 

відтворити зміст іншомовного тексту перекладачі вдаються до 

різноманітних трансформацій, які повністю або частково змінюють 

структуру речень оригіналу.  

Останні дослідження показують, що на сьогоднішній день не 

існує єдиної системи класифікації трансформацій, більш того, 

існують різні думки з приводу того, які саме перекладацькі прийоми 

відносяться до трансформацій. Вважатимемо, що перекладацькі 

трансформації – це міжмовні перетворення, перебудови вихідного 

тексту, або заміни його елементів задля досягнення перекладацької 

адекватності та еквівалентності. Основними характерними рисами 

перекладацьких трансформацій є міжмовний характер та 

цілеспрямованість на досягнення адекватності перекладу. На нашу 

думку, усі перекладацькі трансформації і/ або способи перекладу 

можна поділити на три великі групи: лексико-сементичні, граматичні 

та стилістичні. 

До лексико-семантичних перекладацьких трансформацій 

належать усі способи перекладу лексичних одиниць (слів, 

словосполучень, фразем), враховуючи видозміни у їхній формі і 

значенні у порівнянні з мовою оригіналу. 

Вибір варіантного відповідника застосовується під час 

перекладу багатозначних слів і потребує звернення до контексту. 

Контекстуальна заміна – це використання у перекладі іншого 

слова або словосполучення (чи виразу) замість того, що в мові 



 
 

 
перекладу формально відповідає слову або словосполученню 

оригіналу. 

Калькування – спосіб передачі денотативного значеня 

лексичної одиниці мови оригіналу без збереження звукової або 

орфографічної форми, але з відтворенням її структурної моделі. 

Описовий переклад передає значення лексичної одиниці у 

формі словосполучення або речення, якщо у мові перекладу немає її 

лексичного відповідника. Часто використовується для відтворення 

значень фразеологізмів, ідіом, без еквівалентної лексики, термінів і 

неологізмів. 

Транскодування – передача звукової / графічної форми слова 

мови оригіналу засобами мови перекладу. Вирізняють чотири види 

цієї трансформації: транслітерація (слово МО передається по літерах 

МП), транскрибування (звукова форма слова МО передається 

відповідними літерами МП), мішане транскодування (застосування 

транскрибування з елементами транслітерації) та адаптивне 

транскодування / натуралізація (адаптація форми слова до 

фонетичних або граматичних норм МП). 

Антонімічний переклад – заміна форми слова в МО на 

протилежну за значенням в МП. 

Компресія / вилучення слів – зменшення кількості мовних 

знаків у вислові друготвору або вилучення надлишкової експліцитної 

інформації у формі зайвого слова / словосполучення в МО. 

Декомпресія / додавання слів / ампліфікація – збільшення 

кількості мовних знаків у вислові друг отвору. 

Пермутація – зміна місць лексем у словосполученні або 

елементів у фраземі. 

Транспозиція – це заміна однієї частини мови на іншу. 

Конкретизація значення – це лексична трансформація, 

внаслідок якої слово (термін) широкої семантики в оригіналі 

замінюється словом (терміном) вужчої семантики. Зрозуміло, що цей 

спосіб перекладу частіше застосовується тоді, коли перекладаються 

слова із (дуже) широким, навіть можна сказати, розмитим, значенням 

на кшталт thing, matter, piece, affair, entity, unit, challenge, range, claim, 

concern, weakness, fine, good, useful, to be, to go, to get, to come тощо.  

Генералізація значення – трансформація, внаслідок якої слово із 

вужчим значенням, що перекладається, змінюється у перекладі на 

слово із ширшим значенням, нерідко гіпонімом [28, с. 4-34].  



 
 

 
Таблиця 1 

Лексико-семантичні перекладацькі трансформації 

№ Лексико-семантичні 

трансформації 

Lexical 

Semantic 

Transformations 

Приклади 

1.  Вибір варіантного 

відповідника  

Synonymous 

Substitution 

The blue colour 

promotes intellectual 

process. – 

Блакитний колір 

сприяє процесу 

мислення. 

advance of science – 

прогрес науки 

advance of the army 

– наступ армії 

2.  Контекстуальна 

заміна 

Contextual 

Substitution 

The ridiculous letters 

the Liberals sent to 

Mr. Churchill 

declaring that Tories 

must not use the 

word Liberal in 

describing their 

policies, for electoral 

reasons, are a bad 

joke. – Не від 

хорошого життя 

направили ліберали 

це сміховинне 

послання, в якому 

вони заявляли, що 

консерватори не 

повинні 

користуватися 

словом 

«ліберальний» для 

викладення своєї 

політики підчас 



 
 

 
передвиборної 

кампанії. 

3.  Калькування Calque/Loan/Ve

rbal/Literal/ 

Word-For-Word 

Translation 

superpower –

«наддержава», mass 

culture – «масова 

культура», 

green revolution – 

«зелена революція» 

4.  Описовий переклад Descriptive 

Translation 

Two boys were 

playing flys up.– 

Хлопчики грали у 

м’яча. 

switchel – напій з 

води і патоки 

5.  Транскодування: 

-транслітерація; 

-транскрибування; 

-мішане; 

-адаптивне 

Transcoding: 

-transliteration; 

-transcribing; 

-mixed; 

-adaptive 

/naturalization 

Absurdist – 

«абсурдист» (автор 

твору абсурду), 

kleptocracy – 

«клептократія» 

(злодійська еліта), 

skateboarding – 

«скейтбордінг» 

(катання на 

роликовій дошці); 

Dorset [‘dasit] – 

«Дорсет», Bonners 

Ferry – «Боннерс 

Феррі»; 

Hercules missile – 

«ракета Геркулес»; 

progress – прогрес. 

6.  Антонимічний 

переклад: 

-негативація;  

-позитивація; 

-анулювання двох 

негативних 

Antonymous 

translation: 

-negativation; 

-positivation; 

annihilation 

The woman at the 

other end asked him 

to hang on. – Жінка 

на іншому конці 

проводу попросила 

його не класти 



 
 

 
компонентів слухавку. 

Nothing changed in 

my home town.– Все 

залишилося як було 

у моєму рідному 

місті. 

She is not unworthy 

of your attention. – 

Вона цілком 

заслуговує на вашу 

увагу. 

7.  Компресія Compression / 

Omission of 

words 

That took too long. – 

Як довго. 

odds and ends – 

рештки 

8.  Декомпресія Decompression/ 

Amplification/A

ddition of Words 

He jumped off to 

give me a better 

view. – Він зіскочив 

з підніжка, щоб я 

оглянув її в усій 

красі. 

9.  Пермутація / 

перестановка слів 

Permutation blood circulation – 

циркуляція крові, 

wage rise – 

підвищення 

зарплати 

10.  Транспозиція: 

-номіналізація; 

-вербалізація 

Transposition: 

-nominalization; 

-verbalization 

Copying engineering 

drawings once 

required many hours 

of work. – У свій час 

зняття копій з 

технічних креслень 

вимагало багато 

робочого часу. 

Critical controls are 

therefore placed 

within easy reach of 



 
 

 
astronauts’ couches. 

– Отже, важелі 

управління 

розміщують таким 

чином, щоб ними 

можна було легко 

управляти з сидінь 

астронавтів. 

11.  Конкретизація 

значення 

Concretization 

of Meaning 

He ordered a drink. – 

Він замовив віскі. 

At seven o’clock an 

excellent meal was 

served in the dining-

room.– О 7:00 в 

їдальні було подано 

відмінний обід. 

 

12.  Генералізація 

значення 

Generalization 

of Meaning 

He visits me 

practically every 

week-end. – Він 

заходить до мене 

майже щотижня. 

No Hanging Bill. – 

Законопроект про 

відміну смертної 

кари. 

 

До граматичних трансформацій можна віднести всі способи 

перекладу речень та синтаксичних структур, враховуючи видозміни у 

їхній формі і значенні у порівнянні з мовою оригіналу: компенсація, 

зміна порядку слів у реченні, поділ та інтеграція. 

Компенсація – це спосіб перекладу, за допомогою якого втрата 

значення в одній частині речення (тексту) компенсується в іншій його 

частині. 

Зміна порядку слів означає, що у перекладеному реченні у 

порівнянні з реченням оригіналу було змінено порядок слів 

відповідно до існуючих синтаксичних норм мови перекладу. 



 
 

 
Поділ – це перетворення простого речення в мові оригіналу на 

складносурядне або складнопідрядне речення в мові перекладу. 

Інтеграція – процес протилежний поділу. Це спосіб перекладу 

складносурядного чи складнопідрядного речення простим реченням 

[28, с. 4-34]. 

Таблиця 2 

Граматичні перекладацькі трансформації 

№ Граматичні 

трансформації 

Grammatical 

Transformations 

Приклади 

1.  Компенсація Compensation In some people, 

however, the red colour 

may evoke aggression. – 

Проте у деяких людей 

червоний колір може 

викликати агресію. 

2.  Зміна порядку 

слів у реченні 

Replacement Definite proof to that 

effect is lacking. – Не 

існує достатніх доказів 

для цього явища. 

3.  Поділ: 

-внутрішній; 

-зовнішній/ 

парцеляція. 

Partitioning: 

-inner; 

-outer 

(parceling). 

Come along and see me 

play one evening. – 

Приходь якось ввечері 

– подивишся, як я 

граю. 

There was a real game 

too, not a party game 

played in the old school 

hall and invented by my 

eldest brother Herbert, 

who was always of an 

adventurous character 

until he was changed by 

the continual and 

sometimes shameful 

failures of his adult life. 

–Була у нас і 

справжня, не салонна 



 
 

 
гра – ми грали в неї в 

старій актовій залі. 

Придумав її старший 

брат Герберт – людина 

винахідлива і схильна 

до всіляких авантюр, 

поки постійні й іноді 

ганебні промахи у 

дорослому житті не 

змінили його натуру.  

4.  Інтеграція: 

-внутрішня; 

-зовнішня. 

Integration: 

-inner; 

-outer. 

Olena Filipʼeva loves all 

her roles and even 

misses them should too 

much time pass without 

performing them. –

Олена Філіп’єва 

любить всі свої партії. 

Якщо яку-небудь з них 

довго не виконує – 

починає по ній 

сумувати. 

The final objective ia the 

creation of a 3D dataset. 

It reproduces the exact 

geometrical situation of 

the normal and 

pathological tissues. – 

кінцева мета полягає у 

створенні 3-вимірної 

бази даних, яка 

відтворює точну 

геометричну 

конфігурацію здорових 

та патологічних 

тканин. 

 



 
 

 
Стилістичні трансформації можна визначити як способи 

перекладу, за допомогою яких перекладач зміщує стилістичні 

акценти, нейтралізуючи або актуалізуючи конотативні відтінки 

значень, або ж адаптуючи мову перекладу до стилістичних норм, які 

прийнятні у мові перекладу. До стилістичних трансформацій 

належать: логізація, експресивація, модернізація та архаїзація. 

Логізація – це заміна у процесі перекладу емоційно-

експресивної або етномаркованої одиниці мови оригіналу на 

стилістично нейтральний її відповідник у мові перекладу. 

Експресивація – спосіб перекладу шляхом заміни нейтральної 

одиниці мови оригіналу її стилістично-маркованим відповідником у 

мові перекладу, що надає перекладу емоційно-експресивного 

забарвлення. 

Модернізація – це спосіб перекладу застарілих, архаїчних слів 

або висловів та слів-історизмів більш сучасними їх відповідниками, 

що послаблює естетичну функцію першотвору. 

Архаїзація – спосіб перекладу сучасної загальновживаної 

лексики застарілими, архаїчними словами та висловами, а також 

словами-історизмами для відтворення історичних реалій або надання 

мові перекладу необхідного стилістичного забарвлення [28, с. 4-34]. 

Таблиця 3 

Стилістичні перекладацькі трансформації 

№ Стилістичні 

трансформації 

Stylistic 

Transformations 

Приклади 

1.  Логізація Logization bucks – долари, squaw 

– жінка, to give a sack – 

звільнити з роботи 

2.  Експресивація Expressivation to go – чимчикувати, 

house – хата, 

cigarette – самокрутка. 

3.  Модернізація Modernization yeoman – іст. фермер 

Methinks. – Я думаю. 

4.  Архаїзація Archaization The clothes – шати. 

Lady – бояриня. 

Don’t hesitate to apply 

for further information. 

– Якщо Ваша ласка, 



 
 

 
надайте нам додаткові 

відомості. 

Лінгвістичні методи дослідження 
Коли досліджують процес перекладу використовують також 

суто лінгвістичні методи дослідження мовних явищ, такі як описовий 

метод, зіставний метод, структурний метод. 

Описовий метод – планомірна інвентаризація одиниць мови і 

пояснення особливостей їх будови та функціонування на певному 

етапі розвитку мови, тобто в синхронії. 

Зіставний метод (контрастивний, типологічний) – сукупність 

прийомів дослідження й опису мови через її системне порівняння з 

іншою мовою з метою виявлення її специфіки.  

В контрастивних дослідженнях головна увага приділяється 

специфічним рисам мов, які порівнюються, в той час як вивчення 

будь-якого одного мовного явища на матеріалі двох різних мов 

передбачає використання типологічного методу.  

Структурний метод – метод синхронного аналізу мовних 

явищ лише на основі зв’язків і відношень між мовними елементами. 

Структурний метод реалізується в таких чотирьох методиках: 

дистрибутивній, безпосередніх складників, трансформаційний і 

компонентного аналізу. 

Дистрибутивний аналіз – методика дослідження мови на 

основі оточення (дистрибуції) окремих одиниць у тексті. 

Методика безпосередніх складників – прийом подання 

словотвірної структури слова і синтаксичної структури 

словосполучення та речення у вигляді ієрархії складових елементів. 

Трансформаційний аналіз – експериментальний прийом 

визначення синтаксичних і семантичних подібностей і відмінностей 

між мовними об’єктами через подібності  й відмінності в наборах їх 

трансформацій. 

Компонентний аналіз – система прийомів лінгвістичного 

вивчення значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення 

слова на складові компоненти, які називають семами, семантичними 

множниками і, зрідка, маркерами .  

Моделювання – метод, який ґрунтується на використанні 

моделі як засобу дослідження явищ і процесів. Модель у цьому 

випадку замінює об’єкт дослідження і є джерелом інформації про 



 
 

 
нього: «Модель – штучно створений лінгвістом реальний або уявний 

пристрій, який відтворює, імітує своєю поведінкою (зазвичай у 

спрощеному вигляді) поведінку будь-якого іншого («справжнього») 

пристрою (оригіналу)  у лінгвістичних цілях». 

Метод субституції – використовується щодо позиційної 

структури речення і слугує для визначення кола слів та конструкцій, 

які можуть займати те чи інше синтаксичне місце. 

Метод транспозиції – перенесення слів і словосполучень з 

однієї синтаксичної позиції в іншу. Він дозволяє описати відношення 

між формою слова (або словосполучення) та його синтаксичною 

функцією. 

Метод опозиції – передбачає розподіл протиставлених 

одиниць на частково загальні (підстави для порівняння), частково 

різні елементи, так звані диференціальні ознаки. Ідентифікація 

одиниці полягає у встановленні тих ознак фонетичної або 

семантичної субстанції, якими відрізняються ці одиниці одна від 

одної. Поруч з методом компонентного аналізу, цей метод 

використовується у дослідженні об’єктивних, позамовних, 

денотативних зв’язків слів та інших знаків і висловлювань, 

відтворення дійсності у їхній семантиці. 

При письмовому перекладі також використовується метод 

сегментації тексту, який полягає у поділі тексту на сегменти, 

вибірці з кожного сегменту домінуючої інформації, її умовному 

кодуванні, що створює опорні змістовні пункти для оформлення 

перекладу. 

Кількісні або статистичні методи дозволяють кількісно 

описати поведінку різних мовних одиниць у тексті: частоту 

вживання, їх розподіл у текстах різного жанру, сполучуваність з 

іншими одиницями тощо. 

Метод етимологічного аналізу – сукупність прийомів 

дослідження, які направлені на розкриття походження слова. 

 

Контекстно-ситуативний аналіз дискурсу 

Особливого значення в перекладознавчих дослідженнях має 

контекстно-ситуативний аналіз дискурсу, який  використовується 

для дослідження специфіки функціональних характеристик мовних 

одиниць у певних різновидах тексту. 



 
 

 
Дослідження дискурсу (тексту) разом із усіма можливими 

обставинами його творення: часом, простором, психічним і 

психологічним станом учасників спілкування, культурним 

середовищем, соціально-історичними і політичними умовами, 

особливостями технічних засобів його розповсюдження тощо 

актуалізує поняття культура та  фонові знання. 

Культура (лат. cultura — обробка і як результат — освіта, 

озвиток) у широкому сенсі слова визначається як сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, створених людською спільнотою, 

які характеризують певний рівень розвитку суспільства. Розрізняють 

матеріальну і духовну культуру. У вузькому сенсі — рівень духовного 

життя людей. Певною мірою культура — інтерпретаційна модель 

світу людини, соціалізованої в певних умовах. Культуру визначають 

також як цілісний історичний феномен, локальна цивілізація, яка 

виникла на грунті територіальної, етнічної, мовної, політичної, 

економічної та психологічної спільності [3] 

Фонові знання розуміють як «загальні для учасників 

комунікативного акту знання», тобто це та спільна для комунікантів 

інформація, яка забезпечує взаєморозуміння при спілкуванні [4].  

За своєю структурою та природою фонові знання неоднорідні. 

За ступенем їхньої поширеності можна виділити чотири різновиди: 

загальнолюдські, регіональні, країнознавчі та соціально-групові (тобто 

властиві певним соціальним групам людей, наприклад, лікарям, 

педагогам, інженерам тощо).  

Країнознавчі фонові знання – це «ті відомості, якими володіють 

усі члени певної етнічної або мовної спільноти». Такі знання – 

частина національної культури, результат історичного розвитку даної 

етнічної або національної спільноти. Вони «утворюють частину того, 

що соціологи називають масовою культурою, тобто, вони являють 

собою відомості, безумовно, відомі всім членам національної 

спільноти» [цит. за 24].  

Фонові знання як елемент масової культури поділяються на 

актуальні фонові знання і фонові знання культурної спадщини. Серед 

країнознавчих фонових знань виділяється також та їх частина, яка має 

властивість загальної (для певної етнічної групи або національності) 

поширеності й називається зваженими фоновими знаннями. Саме 

зважені країнознавчі фонові знання мають особливе значення в 

процесі викладання іноземних мов, оскільки є джерелом відбору та 



 
 

 
необхідної мінімізації країнознавчого матеріалу для цілей навчання 

[цит. за 24].  

Нарешті, автори розрізняють макрофон, як сукупність 

країнознавчих фонових знань даної мовної спільності, і мініфон – 

«обсяг фонових знань, котрий викладач моделює в навчальній 

аудиторії для рецепції певного художнього твору». «Країнознавчі 

фонові знання, – підсумовують автори, – виключно важливі для так 

званої масової комунікації: письменник чи журналіст, що пише для 

певної усередненої аудиторії, інтуїтивно враховує зважені 

країнознавчі фонові знання й апелює до них» [4].  

Зауважимо, що запропонованому визначенню і класифікації 

фонових знань може відповідати й інша термінологія. Вона пов’язана 

з галуззю знань, в якій оперують терміном тезаурус. Він означає 

набір даних про якусь галузь знань, який дозволяє правильно 

орієнтуватися в ній. Тому під тезаурусом можна розуміти різні обсяги 

знань взагалі. Він може бути глобальним, інтернаціональним, 

регіональним, національним, груповим та індивідуальним. 

Глобальний тезаурус включає всі знання, здобуті та засвоєні 

людиною в процесі її історичного розвитку [5]. Це найбільша 

скарбниця світової культури. Регіональні та національні тезауруси 

визначаються історично сформованим обсягом знань, характерним 

для окремої геосоціальної зони або нації. Групові та індивідуальні 

посідають нижчий щабель у цьому розподілі. Їх обсяги мізерно малі у 

порівнянні з іншими. У всіх цих тезаурусах виявляється певний обсяг 

знань, що є освоєним у всіх регіонах і всіма розвиненими націями.  

Це і є загальнолюдський (інтернаціональний) тезаурус. Якоюсь 

частиною його володіє кожен індивідуум. У регіональних і 

національних тезаурусах є певна частка суто національних знань, 

співвласниками яких не стали інші національні групи.  

Проте, як вважає В. Виноградов, коли ми розглядаємо лексичні 

проблеми перекладу, доцільніше користуватися терміном «фонова 

інформація», який співвідноситься з національним тезаурусом і, 

звичайно, з фоновими знаннями, але у порівнянні з ними є більш 

вузьким і відповідним темі, що досліджується.  

Фонова інформація – це соціокультурні відомості, характерні 

лише для певної нації або національності, освоєні масою їх 

представників і відображені у мові цієї національної спільноти. 

Принципово важливо, що це не просто знання про,  наприклад, 



 
 

 
поведінку тварин, які мешкають лише в одній географічній зоні, або 

про музичні ритми якоїсь етнічної групи, або рецепти приготування 

національних страв, хоча все це, в принципі, теж складає частину 

фонових знань. Важливо, що це тільки ті знання (відомості), які 

відображені в національній мові, в її словах та словосполученнях. 

Фонова інформація, відповідно до такої точки зору, включає 

конкретні факти щодо історії та державного устрою національної 

спільноти, особливостей її географічного середовища, характерних 

предметів матеріальної культури минулого й сьогодення, 

етнографічних та фольклорних понять тощо [5].  

У своїх роботах дослідниця І. Алексєєва також наголошує на 

важливості фонових знань, до складу яких відносить базові поняття, 

що допомагають вірно орієнтуватися у соціокультурному просторі 

певної комунікативної ситуації, правильно перекладати та 

інтерпретувати зміст поведінки (як мовленнєвої, так і немовленнєвої) 

представників різних культур [1]. 

Відомий науковець А. Федоров розглядає фонові знання як 

соціокультурну інформацію, що відображає реальний 

комунікативний фон певного народу або картину життя певної 

країни. На його думку, поширення фонових знань відбувається саме 

через переклад, який вимагає знання певної соціокультурної 

інформації, що дозволяє зрозуміти глибинний зміст оригіналу і 

відтворити його без смислових втрат та помилок. Фонові знання – «це 

загальні відомості певної галузі, до якої належить текст перекладу, 

також це інформація про певну галузь знань, яка дозволяє вірно в ній 

орієнтуватися» [31].  

Як зазначає В. Коміссаров, фонова інформація – це 

соціокультурні знання, характерні лише для певної нації або 

національності, засвоєні масою їх представників та відбиті у картині 

світу певної національної спільноти [14].  

Ілюструє проблему фонових знань на прикладі фразеологізмів і 

О. Чередниченко та підкреслює, що у фразеологічному словнику 

будь-якої мови тісно поєднується інтернаціональне та національне. 

Якщо перше зумовлене спільністю людського мислення, а також 

взаємодією і взаємозбагаченням мов і культур, то друге відтворює 

соціально-культурну самобутність мовного колективу, викликану 

умовами його життя та особливостями історичного розвитку. Саме це 

дає підставу стверджувати, що на шкалі неперекладності або 



 
 

 
важкоперекладності фразеологізми, або фразеологічні одиниці, 

посідають чи не найперше місце [32].  

Національна за змістом образна фразеологія є важливим 

джерелом колективних фонових знань носіїв мови. Передумовою 

виникнення образного мислення мовознавець Ш. Балі вважав 

властивість людського розуму уподібнювати абстрактні поняття 

предметам чуттєвого світу з метою їх пізнання [2]. Різноманітність 

самого чуттєвого (або матеріального) світу і незбіг уявлень про нього 

в різних етносів породжують специфіку образних асоціацій, що 

виникають на основі реально існуючих предметів і закріплюються в 

мові окремої спільноти. Ця специфіка яскравіше виражена в далеких 

в етнолінгвістичному відношенні народів, у споріднених етносів вона 

може бути майже непомітною.  

Необхідність глибокого вивчення асоціативних реалій 

зумовлена тим, що вони органічно входять у фонові (країнознавчі) 

знання, які є частиною національної культури, результатом 

історичного розвитку даної етнічної або державної спільноти. 

Характерної рисою фонового знання є його сталість, «обов’язковість» 

його асоціацій у всіх членів колективу з певним предметом чи темою. 

Фонові знання слугують показником належності людини до окремої 

національно-культурної спільноти, а також до певного географічного 

середовища [32].  

Перекладач, навіть той, що працює в одній галузі, не володіє 

тією повнотою знань про дійсність, якою володіють відправник і 

одержувач інформації. На відміну від останніх, ставлення яких до 

зображеного у тексті фрагменту предметної області носить активний 

характер, дозволяючи творчо використовувати отримані дані, 

перекладач володіє пасивним знанням лише в тому обсязі, який 

забезпечує перехід від вихідної мови до мови перекладу. У зв’язку з 

характерною для сучасного стану науки і техніки тісною взаємодією і 

переплетенням різних, нерідко дуже віддалених галузей знання, 

перекладач змушений постійно розширювати сферу своїх пасивних 

знань у такому діапазоні, творче оволодіння яким не під силу 

жодному фахівцю [7].  

Як можна побачити з наведеного аналізу, більшість теоретиків 

перекладознавства визначають фонові знання саме як сукупність 

знань про світ і культуру, що створюють умови для успішного 

взаєморозуміння, як соціально-культурний фон, який характеризує 



 
 

 
сприйняте мовлення. Відповідно до цієї точки зору, фонові знання 

розглядаються як екстралінгвістичне явище, що невід’ємно 

супроводжує комунікацію як невербальний (когнітивний) компонент 

вербальної комунікації. 

Наукове дослідження не повинно обмежуватись використанням 

того чи іншого методу, а повинно намагатися поєднати різні загальні 

та окремі лінгвістичні методи.  

 

1.3. Вибір теми та складання плану магістерської роботи 

 

Вибір, формулювання та обґрунтування теми дослідження є 

найвідповідальнішим етапом у процесі підготовки та написання 

магістерської роботи, який не лише визначає доцільність і 

результативність дослідження, а й може певним чином вплинути на 

подальшу професійну діяльність випускника.  

Під час обрання теми основними критеріями повинні бути 

наукова та соціальна актуальність, перспективність, наявність 

теоретичної бази, можливість виконання емпіричного дослідження та 

отримання соціального ефекту від впровадження результатів 

дослідження. 

У темі магістерської роботи має відобразитись проблема або 

невідомі аспекти в науці, для виявлення яких необхідні як широкі 

знання в галузі, так і здатність виявити так звані «білі плями», 

існуючі суперечності.  

Формулювання теми має дати певне уявлення про актуальність 

дослідження. При цьому слід врахувати, що критеріями останньої є 

визнання актуальними не тільки напрямку, а й власне теми, 

заповнення (у разі наукового рішення) прогалин у науці, 

відповідність нагальній потребі практики та наявність соціального 

замовлення. 

Вибір і формулювання актуальної теми полегшується 

попередньою роботою з аналітичними статтями, авторефератами 

дисертацій, участю в наукових конференціях тощо.  

Тематика магістерських робіт розробляється випусковою 

кафедрою і затверджується на її засіданні. Перелік тем доводиться до 

відома студентів у термін, передбачений графіком підготовки й 

захисту магістерських робіт. З цієї тематики студенти обирають 



 
 

 
певну тему. Студент має право запропонувати і власну тему 

дослідження за умови її своєчасного обговорення й узгодження з 

випусковою кафедрою і завідувачем.  

Паралельно з отриманням теми вирішується питання про 

наукового керівника. Теми магістерських робіт і наукові керівники 

затверджуються на засіданні випускової кафедри. Загальне 

теоретичне та організаційне керівництво підготовкою магістерської 

роботи здійснює випускова кафедра. 

При виконанні дослідження рекомендується висвітлювати 

декілька аспектів перекладу текстів обраного функціонального стилю 

щодо їх комунікативної цінності та адекватності результатів 

перекладу. Кожний розділ роботи повинен висвітлювати тему в 

певному аспекті, не припускаючи повторів однієї й тієї самої 

інформації і підкріплюватись як посиланнями на літературні джерела, 

так і конкретними, самостійно підібраними прикладами (всі приклади 

повинні бути подані в контексті).  

Наукове дослідження повинне бути плановим. На початку може 

здаватися, що воно не може бути завчасно спланованим, оскільки це 

постійний пошук. Проте стихійність та само плинність наукових 

досліджень неприпустима. Від самого початку роботи магістранту 

треба мати план майбутнього дослідження, хоча б попередній, такий, 

що буде багато разів коригуватися. Плановість наукової роботи 

зовсім не заперечує можливості внесення у її зміст та етапи 

виконання певних корективів.  

Робочий план магістерської праці допомагає авторові скласти 

його науковий керівник. До обов’язків наукового керівника ходить 

також робота зі складання календарного графіка роботи здобувача. 

Крім того, науковий керівник рекомендує потрібну літературу, 

довідкові матеріали та інші джерела за темою; проводить 

систематичні, передбачені розкладом бесіди і консультації; оцінює 

зміст виконаної дисертації як частинами, так і в цілому. Отже, 

керівник надає наукову і методичну допомогу, систематично 

контролює виконання роботи. 

 Попередній робочий план тільки в основних рисах дає 

характеристику предмета дослідження, надалі такий план може і 

повинен уточнюватися. На пізніших стадіях роботи складають план-

проспект, тобто реферативне викладання розміщених у логічному 

порядку питань, за якими надалі буде систематизуватися увесь 



 
 

 
зібраний фактичний матеріал. Магістранту потрібно усвідомити 

черговість і логічну послідовність запланованих робіт  [34]. 

 

1.4. Вивчення літературних джерел і складання  огляду 

літератури 

 

Ознайомлення з опублікованими за темою магістерського 

дослідження науковими працями починається відразу після розробки 

ідеї, яка знаходить своє відображення в темі і робочому плані 

магістерської роботи.  

Етап збору і відбору інформації для проведення наукових 

досліджень є одним із ключових. Організація його передбачає: 

– визначення кола питань, що будуть вивчатись; 

– хронологічні межі пошуку необхідної літератури; 

– уточнення можливості використання літератури зарубіжних 

авторів; 

– уточнення джерел інформації; 

– визначення ступеню відбору літератури; 

– участь в роботі тематичних семінарів і конференцій; 

– особисті контакти із спеціалістами з даної проблеми; 

– вивчення архівних документів; 

–  пошук інформації в Інтернеті [16]. 

Важливим елементом творчої роботи є цілеспрямоване вив-

чення наукової літератури. Вміння працювати з літературою – 

складний творчий процес. Необхідно переглянути всі види джерел 

інформації, зміст яких повʼязаний з темою дослідження, до них 

належать такі матеріали, як монографії (наукові видання, які містять 

повне і всебічне дослідження якоїсь проблеми або теми), науковий 

збірник матеріалів наукової конференції,  наукові статі. 

Найважливіші книги та статті треба обов’язково прочитати в 

оригіналі. Вивчивши літературне джерело, відразу зробіть його 

повний бібліографічний опис.  

Вивчення наукової літератури дозволяє: 

– виявити здобутки науки, її досягнення і недоліки; 

– визначити основні тенденції у поглядах фахівців на про-

блему, з огляду на те, що вже досягнуто в науці; 

– визначити актуальність і рівень вивченості проблеми; 

– допомагає вибрати напрям, аспекти дослідження; 



 
 

 
– забезпечує достовірність висновків і результатів науковця, 

зв'язок його концепції із загальним розвитком науки [16]. 

Студент виконує магістерську роботу самостійно, за 

необхідності консультуючись з науковим керівником. Для цього 

необхідно підібрати основну і додаткову літературу, визначити 

найважливіші роботи, на яких грунтуватиметься дипломне 

дослідження. В магістерській роботі важливо показати вміння 

науково аналізувати і опрацьовувати цифри і факти, самостійно 

складати таблиці та діаграми, порівнювати дані з різних джерел 

Магістрант повинен у процесі вивчення (розробки, дослідження) та 

викладу питань теми дослідження продемонструвати спроможність 

осмислено користуватися науковою літературою, розуміти 

методологію дослідження, вміти науково опрацювати фактичний 

матеріал, зробити правильні висновки й узагальнення, 

продемонструвати володіння методами дослідження. Добір 

конкретного фактичного матеріалу, його опрацювання і використання 

в магістерській роботі – найважливіший показник самостійності та 

підготовленості студента, творчого підходу до виконання 

індивідуального завдання. 

Вивчаючи літературу, не намагайтеся тільки запозичити 

матеріал. Паралельно обдумайте знайдену інформацію. Цей процес 

має тривати протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які 

виникли в ході знайомства із чужими працями, стануть основою для 

отримання нового знання. Звичайно, використовується не вся 

інформація, яка міститься у певному джерелі, а тільки та, яка 

безпосередньо стосується теми магістерської дисертації, і тому 

найбільш цінна і корисна. Отже, критерієм оцінювання вивченого є 

можливість його практичного використання в праці [16; 32]. 

Під час вивчення наукових джерел необхідно стежити за 

оформленням виписок, щоб надалі ними було легко користуватися. 

Цитати є особливою формою фактичного матеріалу. Найчастіше 

цитати та інші запозичені матеріали застосовують при написанні 

огляду літератури – одного з важливих етапів підготовки 

магістерської роботи. Основним завданням огляду літератури є 

ознайомлення з матеріалами за темою роботи, їхня класифікація, 

відбір найцікавіших досліджень, основних фундаментальних праць, 

найсуттєвіших результатів [16; 32]. 

 



 
 

 
 

1.5. Етичні норми і цінності проведення наукового 

дослідження  

 

Норми наукової етики сформовані на основі загальнолюдських 

моральних вимог і заборон. Так, неетичним є невизнання праці 

попередників, можна не погоджуватись з певними положеннями, але 

не помічати їхньої роботи не можна. Неетичним є і плагіат, тобто 

присвоєння авторства на чужу роботу. Тому особливо уважно 

потрібно користуватись цитатами, щоб без перекручень передати 

думку автора першоджерела. В процесі цитування слід 

дотримуватись таких правил:  

– цитати повинні бути точними;  

– не можна перекручувати основний зміст поглядів автора; 

– використання цитат має бути оптимальним, тобто 

визначатись потребою наукової теми;                                                  

– слід точно зазначити джерело цитування;                          

– цитати мають вписуватись у контекст теми дослідження. 

Вивчення і аналіз літератури вимагає певної культури 

дослідника. Всі прізвища авторів, які дотримуються єдиної точки 

зору з того чи іншого питання, необхідно вказати в алфавітному 

порядку. Алфавітний порядок підкреслює однакове ставлення 

дослідника до наукових концепцій учених.   

Етичні норми науки затверджують і захищають специфічні, 

характерні для науки цінності: 

– безкорисливий пошук і доказ, доведення  істини; 

– чесність і порядність в науці; 

– обовʼязкове підтвердження нових знань теоретичними і 

експериментальними результатами; 

– мужність відстоювати свої наукові погляди, якщо вони 

ґрунтуються на справжніх знаннях, і мужність визнати свою помилку, 

якщо вона науково доведена  [16]. 

Згідно з «Етичним кодексом ученого України» [9] основною 

мотивацією діяльності вченого має бути прагнення до пізнання та до 

збагачення науки і суспільства новими знаннями. При цьому 

найвищою нагородою вченого є досягнення істини та визнання 

наукового співтовариства. Дослідник має визнавати міжнародні та 

національні правові норми щодо авторських прав, тобто може 



 
 

 
використовувати інформацію з будь-яких публікацій за умови, що 

вказує джерело та проводить чітку межу між власними даними та 

здобутками інших. Запозичення для власних публікацій будь-яких 

текстів, фотографій, рисунків, таблиць, схем, формул тощо потребує 

згідно з існуючими правилами дозволу автора та/або видавництва. 

Якщо плануються публікації результатів дослідження, що 

проводилося групою дослідників, то всі, хто брав творчу участь у 

роботі, мають бути зазначеними як автори; у разі необхідності може 

бути зазначено їхній особистий внесок. Тільки реальний творчий 

внесок у наукову роботу може слугувати критерієм авторства. 

Поступатися авторством на наукову роботу іншій особі, приймати 

авторство або співавторство та, особливо, вимагати його є 

неприпустимим.  

Під час роботи над дослідженням з перекладознавства треба 

прагнути бути максимально обʼєктивним в оцінці власних досягнень. 

Студенти, що працюють над магістерською роботою, мають 

памʼятати, що наукове дослідження – це процес отримання нового 

знання. Вони мають прагнути до належної ерудиції і компетентності, 

за яких можливий критичний аналіз найсучасніших наукових знань, 

оскільки планування та проведення наукових досліджень 

здійснюється на основі глибоких знань про доробок світової науки в 

даній галузі. Бездоганна чесність та прозорість на всіх cтадіях 

наукового дослідження має бути забезпечена,  а прояви шахрайства, 

зокрема фабрикування та фальшування даних, піратства та плагіату є 

неприпустимими.  

                                    

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Розтлумачте поняття «перекладацькі трансформації» та 

охарактеризуйте їхню ефективність у досягненні 

адекватності перекладу. 

2. Встановіть місце та роль фонових знань для проведення 

наукового дослідження з перекладознавства. Складіть 

перелік галузь,  з яких, на Вашу думку, має бути обізнаний 

перекладач для забезпечення якісного перекладу. 

3. Визначте етапи збору і відбору інформації для проведення 

наукових досліджень з перекладознавства. 



 
 

 
4. Поясніть важливість етичних норм проведення наукового 

дослідження.  



 
 

 
РОЗДІЛ 2 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ПОПЕРЕДНЬОГО І ПУБЛІЧНОГО 

ЗАХИСТУ  МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Композиція магістерської роботи 

 

Оскільки магістерська робота є кваліфікаційною працею, її 

оцінюють не тільки за теоретичною науковою цінністю, 

актуальністю теми і прикладною значущістю отриманих 

результатів, а й за рівнем загально методичної підготовки, що 

передусім знаходить відображення в її композиції.  

Магістерська робота повинна бути результатом завершеної 

творчої наукової розробки й свідчити про те, що автор володіє 

сучасними методами наукових досліджень і спроможний 

самостійно вирішувати професійні завдання, які мають теоретичне 

й практичне значення. Магістерська робота повинна бути виконана 

грамотно, без помилок і некоректних скорочень. У ній повинні 

бути чіткі, зрозумілі для сприйняття формулювання вихідних 

положень, припущень, отриманих результатів, тверджень тощо. 

Традиційно композиція магістерської роботи складається з 

таких основних елементів: 

– титульний аркуш (зразок подано в додатку Б); 

– зміст; 

– перелік умовних скорочень (за необхідністю); 

– вступ; 

– основну частину, яка складається з розділів, кожний з 

яких завершується стислими висновками; 

– загальні висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки (за необхідністю); 

– анотація/Abstract (за необхідністю). 

У змісті (подається на початку магістерської роботи) 

містяться назви й номери початкових сторінок усіх структурних 

компонентів роботи: вступу, розділів, підрозділів та пунктів (якщо 



 
 

 
вони мають заголовок), висновки до розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел, додатків, інших структурних частин.  

Якщо в роботі вживається специфічна термінологія, а також 

використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення 

тощо, то їх перелік може бути подано у вигляді окремого списку, 

який розміщують перед вступом. 

У вступі до магістерської роботи містить усі необхідні 

кваліфікаційні характеристики дослідження. У цій композиційній 

частині роботи обґрунтовують актуальність обраної теми, мету і 

зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт і предмет 

дослідження, теоретичну цінність і практичну значущість 

отриманих результатів.  

Формулювання актуальності обраної теми, обґрунтування 

своєчасності та соціальної значущості наукового дослідження – 

обов’язкова вимога до будь-якої наукової праці.  

Для з’ясування стану розробки обраної теми складається 

короткий огляд літератури, з якого можна зробити  висновок, що 

така тема ще не розкрита (розкрита лише частково, або не в тому 

аспекті) і тому вимагає подальшого розроблення. Огляд літератури 

за темою демонструє ґрунтовне ознайомлення магістранта зі 

спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, 

критично їх розглядати, виділяти суттєве, оцінювати зроблене 

раніше іншими дослідниками, визначати головне у сучасному стані 

вивчення теми. 

Після формулювання наукової проблеми і доведення, що 

частина проблеми, яка є темою цього дослідження, ще не 

розроблена і не висвітлена у спеціальній літературі, формулюється 

мета дослідження, а також зазначаються конкретні завдання, які 

вирішуватимуться відповідно до визначеної мети. Це звичайно 

роблять у формі перерахунку (вивчити…, встановити…, 

виявити…,  вивести залежність…, і т.ін.).  Формулювати завдання 

необхідно якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення 

становить зміст розділів магістерської роботи. 

Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта і 

предмета дослідження.  

Об’єкт дослідження – це об’єктивна сукупність 

властивостей, що є джерелом інформації, полем наукового пошуку; 



 
 

 
це процес або явище, що існують незалежно від дослідника і на які 

звернено його увагу. Визначаючи об’єкт, ми відповідаємо на 

питання про те, що нами розглядається.  

Предмет дослідження – це та властивість або відношення в 

об’єкті, що підлягає глибокому спеціальному вивченню; це аспект 

розгляду, який дає уявлення про те, які сторони, властивості, 

функції об’єкта вивчаються; це те, що міститься в межах обʼєкта. 

Обʼєкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як 

загальне і часткове. В одному об’єкті може бути кілька предметів. 

Методи дослідження як інструмент добування фактичного 

матеріалу – також обов’язкові елементи вступу до магістерської 

роботи і необхідна умова досягнення поставленої мети. 

У вступі описуються й інші елементи наукового процесу. До 

них, зокрема, належать посилання на фактичний матеріал, на 

основі якого виконана ця праця. Тут подається характеристика 

основних джерел отримання інформації (офіційних, наукових, 

літературних, бібліографічних) і зазначаються методологічні 

засади проведення дослідження. 

Також до вступу необхідно додати інформацію про 

апробацію результатів дослідження під час попереднього захисту 

магістерської роботи, виступів на тематичних конференціях та 

публікації статей чи тез з теми магістерського дослідження. 

На завершення вступу доцільно подати структуру 

магістерської роботи, тобто навести перелік її структурних 

елементів і обґрунтувати послідовність їх розміщення. 

У розділах основної частини роботи докладно 

розглядаються методика і техніка дослідження і узагальнюються 

результати. Всі несуттєві для розв’язання наукові матеріали 

виносяться в додатки. Зміст розділів основної частини повинен 

точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати.  

У першому (теоретичному) розділі викладаються теоретичні 

положення, які є важливими для розв’язання поставлених завдань і 

досягнення поставленої мети. У теоретичній частині розкривається 

ступінь розробки проблеми в сучасній науковій літературі, 

подаються визначення використаних у роботі термінів і понять, 

узагальнюються підходи до розв’язання проблеми. В цьому 

розділі,  залежно від обраної теми, розкривається огляд 

дослідження, вказується, хто саме і під яким кутом зору торкався 



 
 

 
даної проблеми. Тут можуть міститися відомості про характер 

матеріалу, обраного для дослідження, наприклад, про автора 

першотвору, про сам першотвір, про перекладача. Обсяг цього 

розділу – до 25 –30% від обсягу всієї роботи. 

Викладення матеріалу повинно бути чітким, послідовним і 

логічним (в основному за методом дедукції – від загального до 

окремого), підкріплюватися посиланнями на наукові джерела. 

Задля цього не слід нехтувати вживанням певних вставних фраз 

безособового характеру, таких як: останнім часом дослідження 

з...; новітні дослідження...; у контексті сучасної парадигми 

досліджень.; сучасна лінгвістика досліджує...; при вивченні ... 

значна увага науковців приділялася...; подальший розвиток 

досліджень з...; у світлі вищесказаного...; як вже зазначалося...; на 

наш погляд...; отже...; необхідно відзначити, що...; відомо 

(загальновідомо), що...; оскільки...; встановлено, що...; відправною 

точкою ... у визначенні ... було..; поділяючи точку зору ...ми 

вважаємо...; беручи до уваги...; з іншого боку...; нарешті...; перш 

за все...; по-перше...; аналіз вербального вираження ... свідчить 

про...; звернення до концепції...; уявлення про...; когнітивний 

(комунікативний, антропоцентричний) підхід до вивчення.; як 

стверджує..; у більшості робіт..; специфіка ... полягає в...; не 

дивлячись на...; поштовхом для створення...; при цьому... тощо. 

При наявності синонімії лінгвістичної термінології у даній темі в 

магістерській роботі необхідно подати всі опрацьовані інваріанти 

термінів із посиланням на джерело та обґрунтувати обраний 

варіант терміна, який буде вживатися в роботі (синонімія 

термінології не притаманна таким видам наукової роботи, як 

магістерська робота, дисертація). 

Внаслідок виконання теоретичної частини роботи 

формулюються завдання практичних досліджень. Кінцевою метою 

є зіставлення даних теоретичних та практичних досліджень. Отже, 

крім теоретичної частини робота включає й практичну, у якій 

студент-магістрант демонструє вміння вести власне дослідження 

на мовному матеріалі, проводити таксономію мовних одиниць і 

перекладацьких засобів їх відтворення іншою мовою, робити 

узагальнення, встановлювати зв’язки між певними мовними 

явищами, фіксувати закономірності їх функціонування, 

пояснювати специфіку вживання, вказувати на певні особливості їх 



 
 

 
перекладу. Вважається, що студент повинен опрацювати 300 – 500 

прикладів (фактичного матеріалу) з обраної теми, що дозволить 

йому зробити ґрунтовні висновки, підкріплені в разі необхідності 

даними кількісного або статистичного аналізу. 

Чіткому викладенню результатів дослідження в практичній 

частині допоможуть такі фрази: у представленій роботі...; 

наступний приклад свідчить/демонструє/ілюструє...; таким 

чином, проведений аналіз довів, що...; у цілому проведене 

дослідження дозволяє стверджувати, що...; у ході дослідження 

були проаналізовані...; результати роботи дають підстави 

вважати, що...; у центрі нашої уваги...; у процесі дослідження 

виникла необхідність...; нами було встановлено...; у результаті 

дослідження було помічено...; як показало наше дослідження...; як 

свідчать результати аналізу...; аналіз мовного матеріалу 

показав...; застосування ... методу (аналізу) дозволило 

встановити.; механізм відтворення...; аналіз мовних засобів ... 

показав..; керуючись принципом... тощо. 

Практичний розділ має містити конкретні спостереження над 

зібраним матеріалом із застосуванням перекладознавчих методик. 

У цьому розділі має виявитися рівень спостережливості 

студента-магістранта, уміння зіставляти дані, здобуті з праць 

інших авторів, із власними судженнями, здатність арґументувати 

свої твердження, робити необхідні висновки. 

Основна частина магістерської роботи повинна мати чітку 

будову, логічну послідовність викладення матеріалу, ґрунтовність 

арґументації, стислість і точність формулювань, щоб автор зумів    

порушити ті питання, що залишились не вирішеними й визначити 

своє місце в розвʼязанні проблеми; 

– виклад загальної методики й основних методів досліджень; 

– експериментальну частину й методику досліджень; 

– відомості про проведені теоретичні й (або) експериментальні 

дослідження; 

– аналіз та узагальнення результатів власних досліджень автора. 

Кожен розділ магістерської роботи закінчують короткими 

висновками. Висновки до розділів теоретичної частини повинні 

містити: 

– стислий опис результату з прикладами та фактами; 

– формулювання новизни результату; 



 
 

 
– обґрунтування новизни результату; 

– пояснення практичної цінності результату. 

Висновки до практичної частини становлять: 

– стисле узагальнення практичного дослідження (мета, умови та 

ін.); 

– стисле узагальнення отриманого результату з прикладами та 

фактами; 

– характеристики новизни отриманого результату; 

– аналіз відповідності даних, передбачених теорією, з даними 

експерименту; 

– практична цінність отриманого результату. 

Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно та 

аргументовано з обов’язковим посиланням на публікації інших 

авторів та уникненням бездоказових тверджень та тавтології.  

У висновках підводяться підсумки проведеної роботи. 

Необхідно наголосити на я к і с н их  і кількісних показниках 

здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, 

викласти рекомендації щодо їхнього подальшого використання. 

Висновки магістерської роботи виконують роль закінчення, 

зумовленого логікою проведення дослідження у формі синтезу 

накопиченої в основній частині наукової інформації. Цей синтез – 

послідовне, логічне викладення отриманих підсумкових 

результатів та їх співвідношення із загальною метою і 

конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у 

вступі. Прикінцева частина передбачає також узагальнену 

підсумкову оцінку виконаної роботи. Тут важливо звернути увагу 

на її головну мету, отримані важливі сторонні наукові результати, 

нові наукові завдання, які постають у зв’язку з проведенням 

магістерського дослідження. 

Після загальних висновків прийнято вміщувати список 

використаних джерел – одну з суттєвих частин магістерської 

роботи, яка відтворює самостійну творчу роботу магістранта. 

Обов’язковим є посилання на джерела, з яких у магістерській праці 

використано матеріали, окремі результати, ідеї чи висновки для 

розробки власних проблем, задач, питань. Такі посилання дають 

змогу відшукати документи і перевірити достовірність цитування 

певних наукових робіт, повідомлять необхідну інформацію про 

них, допомагають з’ясувати  їхній зміст, мову тексту, обсяг та 



 
 

 
рівень знайомства магістранта з використаними роботами. 

Посилатися слід на останні видання робіт.  

Не варто включати до бібліографічного списку праці, на які 

немає посилання у тексті магістерської роботи і вони фактично не 

були використані. 

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття роботи. Додатки містять 

таблиці, рисунки, графіки, анкети, тести, програми спостережень, 

питання до інтервʼю, методичні розробки тощо. Додатки 

розміщують у порядку появи посилань у тексті. 

Кожна наукова робота має містити анотацію, тобто стислий 

огляд (Abstact), написаний англійською мовою. У ньому скорочено 

викладається основний зміст наукового дослідження. Нижче 

подаються корисні висловлювання, які допоможуть у написанні 

анотації англійською мовою: 

Abstract Language Introduction: 

The purpose of this study is to investigate...  

The primary purpose of this study is to determine …  

This study has two major purposes: (1) to investigate ... (2) to 

demonstrate …  

The aim of this study is to identify the characteristics of …  

The major objective of this study is to …  

The aim/topic/goal of the present paper is to …  

This thesis discusses/describes/analyses/studies/focuses on/deals with…  

This study/research/survey was aimed at developing …  

The project was designed to …  

Materials and Methods: 

This study was conducted at Luhansk  National University 

Data for this study/research were collected/gathered/obtained 

from/by/through/with the help of/among …  

Conclusions: 

These results suggest that …  

The results show that/reveal …  

It was concluded that …  

This study supports/questions/implies/indicates …  

On the basis of the results of this research, it can be concluded that …  

The results provide some support for …(ing)…  

The results did not support the expectations that …  



 
 

 
These data support the view that …  

Further vocabulary 

1. Verbs: show, demonstrate, illustrate, prove, argue, examine, explore, 

look into, consider, deal with, address, involve, relate to, refer to, draw 

on, explain, investigate, highlight, outline, provide an overview of, 

define, distinguish between, indicate, support, reveal, suggest, conclude, 

recommend 

2. Nouns: intention, purpose, aim, objective, thesis, argument, issue, 

assumptions, methods, premises, results, conclusions, outcome, 

recommendations  

3. Connecting words: however, first, second, then, finally, thus, for 

example, furthermore, in addition, in conclusion, by contrast, 

nonetheless, consequently, during, before, after, following etc. 

 

2.2. Мова і стиль магістерської роботи 

 

Письмове оформлення магістерської роботи вимагає 

точності і виразності відображення думок дослідника. Виклад 

змісту наукової праці повинен бути послідовним, логічно 

завершеним, з чіткими формулюваннями, які виключають 

двозначне та неправильне розуміння інформації; мова тексту - 

виразною, лаконічною і відповідати нормам літературної мови. 

Назви і заголовки наукової праці повинні бути короткими і 

відображати сутність викладеного у них змісту. 

Засмічення мови наукової праці неправильними зворотами, 

канцеляризмами свідчить про низьку грамотність автора, а то і про 

відсутність у нього чітких уявлень про ті питання, які він 

намагається викласти на сторінках своєї праці. 

Оскільки магістерська робота є насамперед кваліфікаційною 

працею, її мові і стилю слід приділяти дуже серйозну увагу. Адже 

саме мовно-стилістична культура магістерської праці найкраще 

виявляє загальну культуру її автора. 

Найхарактернішою ознакою писемної наукової мови є 

формально-логічний спосіб викладу матеріалу. Це відбивається у 

всій системі мовних засобів.  

Для наукового тексту характерними є смислова 

завершеність, цілісність і пов’язаність. Найважливішим засобом 

вираження логічних зв’язків є спеціальні функціонально-



 
 

 
синтаксичні засоби, що вказують на послідовність розвитку думки 

(спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже, і т.ін.), 

заперечення (проте, тим часом, але, тоді як, одначе, аж ніяк), 

причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки 

цьому, відповідно до цього, внаслідок цього, крім того, до того ж), 

перехід від однієї думки до іншої (раніше ніж перейти до…, 

звернімося до…, розглянемо, зупинимось на…, розглянувши…, 

перейдемо до…, треба зупинитися на…, варто розглянути…), 

результат, висновок (отже, значить, як висновок, на закінчення 

зазначимо, все сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, 

слід сказати…). 

Засобами логічного зв’язку можуть виступати займенники, 

прикметники і дієприкметники (даний, той, такий, названий, 

вказаний і т.ін.). 

На рівні цілого тексту для наукової мови основною 

прикметою є цілеспрямованість і прагматизм.  

У науковій мові дуже поширені вказівні займенники «цей», 

«той», «такий». Вони не тільки конкретизують предмет, але й 

визначають логічні зв’язки між частинами висловлювання 

(наприклад, «Ці дані служать достатньою підставою для 

висновку…»). Займенники «щось», «дещо», «що-небудь» через 

неконкретність їх значення в тексті наукової роботи не 

використовуються. 

Для тексту магістерської роботи, який потребує складної 

аргументації і виявлення причинно-наслідкових звʼязків, властиві 

складні речення різних видів із чіткими синтаксичними зв’язками. 

Звідси розмаїття складених сполучників підрядності «завдяки 

тому, що», «між тим як», «тому що», «замість того, щоб», «з 

огляду на те, що», «зважаючи на те, що», «внаслідок того, що», 

«після того, що», «тоді як» та ін. Особливо часто використовують 

похідні прийменники «протягом», «відповідно до…», «на відміну 

від…», «поряд з…», «з огляду на» тощо. 

Об’єктивність викладу – основна стилістична риса наукової 

мови. Звідси наявність у тексті наукових праць вставних слів і 

словосполучень на позначення ступеня достовірності 

повідомлення. Завдяки таким словам, той чи інший факт можна 

подати як достовірний (справді, насправді, зрозуміло), 



 
 

 
припустимий (треба гадати, як видно), можливий (можливо, 

ймовірно). 

Обов’язковою  вимогою об’єктивності викладу матеріалу є 

також вказівка на джерело повідомлення, автора висловленої 

думки чи якогось виразу. У тексті цю умову можна реалізувати за 

допомогою  спеціальних вставних слів і словосполучень («за 

повідомленням», «за даними», «на думку», «на нашу думку» і т.ін.). 

Діловий і конкретний характер опису явищ, які вивчаються, 

фактів і процесів майже повністю виключає емоційно забарвлені 

слова та вигуки. 

Типовими мовними недоліками наукових публікацій, як 

показує аналіз, залишаються: 

-  суржик (тезиси (потрібно тези), на кінець (отже), 

опреділити (визначити), примінити (застосувати), вияснити 

(з’ясувати), основні публікації по роботі (потрібно: основний зміст 

дослідження викладено в таких публікаціях) тощо; 

-     плеоназм, тавтологія, надлишковість (вносити внесок, 

значить, так сказать, на початку конференції ми почали говорити, 

це питання досліджувалося в кількох дослідженнях); 

-     уживання слова в невластивому йому значенні 

(результати дослідження запроваджені (потрібно впроваджені) у 

практику); 

-      зловживання іноземною термінологією й поняттями, що 

ускладнюють сприйняття головної думки. 

Стиль писемної наукової роботи – це безособовий монолог. 

Тому виклад звичайно ведеться від третьої особи, бо увага 

зосереджена на змісті та логічній послідовності повідомлення, а не 

на суб’єкті. Порівняно рідко використовуються форми першої і 

зовсім не використовуються – другої особи займенники однини.  

Ставши фактом наукової мови, займенник «ми» зумовив цілу 

низку нових похідних словосполучень, наприклад, такий: «на нашу 

думку». Проте нагромадження в тексті займенника «ми» справляє 

малоприємне враження. Тому авторам магістерських робіт бажано 

використовувати звороти, що виключають наявність цього 

займенника, наприклад конструкції з невизначено-особовими 

реченнями («Спочатку збирають необхідний лексичний матеріал, а 

потім аналізують його…»). Використовується також форма 

викладу від третьої особи («Автор вважає…»). Аналогічну 



 
 

 
функцію виконує речення  з пасивними дієприкметниками 

(«Розроблений комплексний підхід до вивчення»). 

Створити якісний текст допомагає сформована культура 

читання. Успішність переглядового, ознайомлювального, 

аналітико-критичного, творчого читання залежить від сприймання 

й усвідомлення, необхідною передумовою яких є внутрішня 

мотивація. А осмислення сприйнятого значною мірою залежить від 

віку, досвіду та фонових знань, творчого мислення. Наслідком 

сприймання тексту є розуміння його смислової структури, тобто 

розкриття сутності предметів та явищ, описаних у науковому 

тексті, усвідомлення зв’язків, стосунків та залежностей між ними. 

Це означає, що реципієнту важливо вміти порівняти 

запропонований зміст із наявними знаннями, щоб вилучити нову 

для себе інформацію й, відповідно, нове знання. Виявом розуміння 

вважають інтепретацію, тобто вміння читача подати своє бачення 

тексту. 

Варто зважено поміркувати над вступом, основною 

частиною й висновками наукового тексту. Приділимо увагу й 

заголовку. Важливо, щоб назва була короткою, однозначною, 

конкретною, обмежувала обсяг наукового тексту, однак 

насамперед відображала проблему. 

Характеристиками, які визначають культуру наукової мови, є 

точність, ясність і стислість. Смислова точність – одна з головних 

умов забезпечення наукової і практичної значущості інформації, 

вміщеної в тексті магістерської роботи.  

Смислової точності та однозначності досягають шляхом 

використання термінів. Водночас не бажано перенасичувати 

наукове мовлення значною кількістю термінів, до того ж 

іншомовного походження, адже більшість з них має відповідники 

українською мовою: спорадичний – поодинокий; варіабельний – 

змінний, мінливий, вербалізувати – висловлювати. Недоцільно в 

науковому тексті без потреби й необхідного обґрунтування 

захоплюватися значною кількістю термінів та власною 

термінотворчістю. 

Ще одна необхідна риса наукової мови – її ясність. Ясність  – 

це вміння писати  доступно і дохідливо. Головне у мовно-

стилістичному оформленні тексту магістерської роботи полягає в 



 
 

 
тому, щоб її зміст за формою викладу був доступний для кола 

вчених, на яких ця праця розрахована. 

Стислість – третя обов’язкова якість наукової мови. 

Реалізація цієї якості означає вміння уникнути непотрібних 

повторів та надмірної деталізації.  

Виразність мови наукової прози забезпечують точність і 

стислість вираження думки за максимально інформативної 

насиченості слова. У наукових колах часто віддають перевагу 

такому словосполученню, як відзив на дисертацію, а правильно 

говорити відгук про дисертацію; не ф'аховий, а фахов'ий. Не варто 

зловживати словосполученням «у першу чергу», натомість 

послуговуймося синонімами: «насамперед», «передусім». Слова 

«запитання» й «питання» мають різні значення. Запитання – це 

словесне звернення, яке потребує відповіді. Слово «питання» 

здебільшого використовують, коли йдеться про якусь проблему, 

справу, що потребує розв’язання або вивчення. Кальці 

«слідуючий» відповідає слово «наступний».  

До типових помилок у слововживанні належить також не 

завжди чітке розрізнення паронімів. Наприклад, слово 

«зумовлювати» означає  «бути причиною чогось, призводити до 

чогось, викликати щось; будучи умовою існування, розвитку, 

формування чогось, визначати його характер, якість, специфіку 

тощо»; слово «обумовлювати» – «ставити в залежність від певних 

умов, обставин; визначати умови, термін чогось». 

Обґрунтовуючи актуальність наукової проблеми, часто 

плутають, наприклад, такі слова, як  «суперечність» і 

«протиріччя». У наукових колах часто надають  перевагу терміну 

«протиріччя», нехарактерному для української мови. Однак, 

зауважують учені, це слово не має похідних. Натомість слово 

«суперечність» належить до словотворчого гнізда суперечити, 

суперечливий, суперечливість. 

Дослідники мають дотримуватися суворо нормативних 

морфологічних норм наукового стилю. Незнання морфологічних 

норм призводять до морфологічних помилок, зокрема: 

-      неправильного визначення граматичного роду іменників 

(наприклад, кандидатська ступінь (ж. р) – потрібно кандидатський 

ступінь (ч. р.); 



 
 

 
-     неправильного утворення ступенів порівняння 

прикметників і прислівників (найбільш ефективніше – 

потрібно  найбільш ефективно); 

-     неправильної словозміни числівників (від пятидесяти до 

шестидесяти відсотків – потрібно від пятдесяти до шістдесяти 

відсотків); порушення закономірностей сполучуваності дробових 

числівників з іменниками (отримали 5,2 бали замість отримали 5,2 

бала); 

-      відхилення від морфологічних норм у межах лексико-

граматичного класу займенників (саме завдяки ньому замість саме 

завдяки йому); 

-      неправильного утворення дієслівних форм (починаючий 

дослідник - потрібно дослідник-початківець) тощо. 

Найбільш уживані в наукових текстах іменники з 

абстрактним значенням і віддієслівні іменники (вивчення, 

застосування, узагальнення, дослідження). Однак, надмір таких 

іменників значно ускладнює текст, тому фахівці радять віддавати 

перевагу дієсловам: вивчати, застосовувати, узагальнювати, 

досліджувати. 

Серед прикметників в науковому мовленні переважають 

відносні прикметники (компромісний, аналітичний, 

концептуальний, експериментальний), що максимально точно 

вказують на ознаки. Використовуються у наукових творах і 

аналітичні форми вищого й найвищого ступенів порівняння 

якісних прикметників (більш удалий, менш критичний, найбільш 

доцільний), рідше синтетичні форми ступенів порівняння. 

Не прийнято використовувати  в наукових творах 

неозначено-кількісні числівники (багато, мало, чимало, 

кільканадцять, декілька), а також збірні (двійко, троє, обидва, 

обоє).  

Займенник – маловживаний у науковому тексті. Не слід 

використовувати займенники «я», «ти». Займенником «ми» 

послуговуються, коли  необхідно представити думку певної групи 

людей, однак частіше він функціонує у сполуках «на нашу думку», 

«на наш погляд».  

Не завжди етичне в науковому мовленні використання 

займенників «він, вона, вони». Поширена форма викладу від 3-ї 



 
 

 
особи: «автор доводить, майстер слова наголошує, вчений 

розглядає». 

Щодо займенників «їх» і «їхній», то  щоб уникнути зайвого 

паралелізму, що створює плутанину, варто в усному й писемному 

мовленні використовувати  присвійний займенник «їхній». 

Усне й письмове наукове мовлення характеризується 

значною кількістю дієслівних форм. Інфінітив має форму на -ти 

(починати, виконувати); закінчення -ть переважає в розмовному 

мовленні. Більшість дієслів у наукових текстах функціонує у формі 

теперішнього часу, що виражають значення констатації факту: 

розглядається, спостерігаються, виявляються, існують, 

відбуваються. 

 Поширеними в наукових текстах є різновидові дієслова 

дійсного способу (охарактеризувати, інтерпретувати, мотивувати, 

доводити, вважати), рідше вживають дієслова умовного способу. 

Не доречні дієслова наказового способу. 

Багато дієслів у науковому стилі виступають у ролі зв’язки: 

бути, стати, слугувати, вважатися, характеризуватися. Наприклад: 

«Матеріали й результати дослідження можуть використовуватися 

при викладанні університетських курсів…». 

Безумовно, формування й реалізація творчих якостей 

студентів-магістрантів залежить від особистісних якостей 

наукових керівників і наставників. Особистим прикладом, 

фундаментальною підготовкою, скрупульозним ставленням до 

проведення наукових досліджень, володінням секретами 

ефективного «живого» слова, «науковою іскоркою», тонким 

відчуттям наукового стилю, толерантністю, діалоговою взаємодією 

старше покоління вчених мотивує самостійний пошук молодих 

дослідників. 

 

2.3. Основні вимоги до оформлення магістерської роботи 

 

Оформлення магістерського дослідження – це дуже 

важливий процес, нехтувати яким не можна. 

Магістерська робота у вигляді спеціально підготовленого 

рукопису виготовляється в твердому переплетенні. Праця 

готується державною або англійською мовою. 



 
 

 
Магістерська робота повинна бути виконана друкованим 

способом за допомогою комп'ютера па одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 (210x297 мм). 

Обсяг основного тексту магістерської роботи повинен 

становити 70-80 сторінок (без урахування списку використаних 

джерел і додатків). 

Вимоги до змісту магістерської роботи 

Титульний аркуш магістерської роботи містить: 

– назву вищого навчального закладу, в якому виконана 

магістерська робота; 

– прізвище, ім’я, по батькові автора; 

– назву магістерської роботи; 

– шифр і найменування спеціальності; 

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові 

наукового керівника; 

– місто і рік. 

Приклад оформлення змісту та плану магістерської роботи 

наведено у Додатку Б. 

Текст магістерської роботи необхідно друкувати з міжрядковим 

інтервалом 1.5 (до тридцяти рядків на сторінці), поля: угорі, внизу – 

20 мм, з лівого боку – 30 мм. з правою боку 15 мм; абзац – 1,25мм; 

шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Друк повинен бути чітким, 

чорного кольору, середньої жирності.  

Заголовки структурних частин магістерської роботи друкують 

великими літерами симетрично до тексту, наприклад: 

ЗМІСТ 

Заголовки підрозділів (параграфів) друкують з абзацу звичайним 

шрифтом. Крапку в кінці заголовків не ставлять. Якщо заголовок 

складається з двох або більше речень, їх розділяють крапками. 

Кожну структурну частину магістерської роботи слід 

починати з нової сторінки.  

Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць, формул 

подають арабськими цифрами без знака «№». 

Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, 

який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному 



 
 

 
аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер 

проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.   

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ» (крапка не 

ставиться). Заголовок розділу друкується з нового рядка. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу й порядкового номера параграфа, між 

якими ставиться крапка. 

Наприклад: 

РОЗДІЛ 1 

ЛІНГВІСТИЧНІ Й АКСІОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ      

УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК 

 

1.1. Народна казка як носій ціннісних орієнтирів етносу 

 

Якщо в тексті роботи використано ілюстрації (рисунки, 

графіки, схеми) й таблиці, то їх подають безпосередньо після 

тексту, де вони згадуються вперше. Якщо ілюстрація чи таблиця 

мають формат більший за А4, то її можна розмістити в додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в 

межах розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). 

Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер ілюстрації, 

її назва й пояснювальний підпис розміщується безпосередньо під 

ілюстрацією. 

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, 

поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті 

над відповідним заголовком таблиці розмішується напис 

«Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен 

складатися з номера розділу й порядкового номера таблиці, між  

якими ставиться крапка. 

Якщо таблиця переноситься па наступну сторінку, то над 

таблицею пишеться «Продовження таблиці» й указується її номер. 

Назви граф у таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки – з 

маленької, якщо вони складають одне речення із заголовком. 



 
 

 
Якщо вони самостійні, то пишуться з великої літери. Висота 

рядків повинна бути не менше 10 мм. 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на 

авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого 

твору слід наводити цитати.  

Вважаємо, що в нашій роботі доцільно навести декілька 

прикладів формулювання загальної характеристики роботи з 

авторефератів дисертацій з перекладознавства та приклади 

написання анотацій, які можуть стати зразками оформлення вступу 

до магістерської роботи, а також допомогти у написанні анотації. 

 

ПРИКЛАД 1: 

Із розвитком перекладознавства зростають вимоги до якості 

перекладу. Саме тому перекладознавці все частіше наголошують 

на тому, що врахування лише особливостей англійської та 

української мовних систем є недостатнім для забезпечення 

високоякісних результатів роботи перекладача. Кваліфікований 

переклад вимагає досягнення прагматичної рівноцінності 

вихідного та цільового текстів.  

Аналітичний огляд наукового доробку з проблеми вивчення 

прагматики перекладу уможливив виокремлення різних рівнів її 

дослідження. Так, особливості відтворення прагматичного 

потенціалу окремих мовних одиниць у перекладі досліджували 

такі науковці, як І.О. Алєксєєва, С.Г. Ахметова, С.О. Сасіна, 

О.М. Соколов, М.А. Тонян. Такі дослідники, як Л.О. Дубко і О.Г. 

Федорова, В.І. Карабан та Дж. Мейс присвятили свої розвідки 

способам передачі прагматики мовленнєвих актів у перекладі. У 

свою чергу, О.Г. Волков, В.В. Демецька та С.В. Радецька 

досліджували специфіку перекладу прагматекстів. Серед 

зарубіжних науковців, які аналізували прагматичний аспект 

перекладу, слід також зазначити М. Бейкер, А. Нойберта, П. 

Ньюмарка та Р. Штольце. Однак, проблема відтворення 

прагматичного потенціалу художнього твору в перекладі ще не 

отримала належної уваги науковців. Це – велика прогалина з 

огляду на те, що художні твори є надбанням не окремого народу, а 

світової культури. Тому читачеві перекладу необхідно забезпечити 

такі ж передумови для сприйняття і розуміння цільового тексту, які 



 
 

 
автор оригіналу передбачив для реципієнтів першотвору. І, хоча 

художній твір не належить до прагматекстів, слід зважати на те, 

що кожне висловлювання містить у собі певний прагматичний 

потенціал, який актуалізується під впливом мовленнєвого та 

ситуативного контекстів, фонових знань реципієнтів та 

особливостей їхньої культури. Відповідно, прагматичний ефект від 

одного і того ж висловлювання на носіїв різних мов і 

представників різних культур може різнитися. Тому, щоб 

максимально наблизити передумови для інтерпретації перекладу 

художнього твору читачами, перекладачеві доводиться 

застосовувати прагматично зумовлені трансформації. При цьому, 

щоб адекватно відтворити прагматичну спрямованість оригіналу в 

перекладі, слід враховувати те, що прагматика художнього твору 

формується через поєднання прагматичних значень, які містяться у 

комунікації персонажів та в авторському мовленні.  

Актуальність дисертації визначається спрямуванням 

сучасних перекладознавчих студій на системне вивчення 

прагматичних аспектів перекладу, зокрема, шляхів відтворення 

комунікативних настанов англомовного оригіналу в українському 

перекладі на рівні окремих мовних одиниць, висловлювань та 

тексту. Актуальність теми дослідження зумовлено також 

відсутністю у вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві 

класифікації прагматично зумовлених трансформацій, що 

уможливлюють адаптацію художнього твору, забезпечуючи 

рівноцінний прагматичний ефект оригіналу та перекладу.  

Гіпотеза дослідження полягає у наступному: застосування 

прагматично умовлених трансформацій у перекладі спричинене 1) 

мовними чинниками, оскільки прагматичне значення може бути 

виражене лексично чи граматично, а в лексичній та граматичній 

системах англійської та української мов існує певна 

невідповідність. Водночас, до перекладацьких змін може 

спонукати тематична та ситуаційна стереотипізація англійського та 

українського мовлення; 2) антропоцентричними чинниками, тобто 

необхідністю врахування специфіки учасників комунікації і 

особливостей дотримання ввічливості та політкоректності у різних 

культурах.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках 



 
 

 
комплексної наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за № 06 БФ 

044-01 «Розвиток і взаємодія мов та літератур в умовах 

глобалізації», затвердженої Міністерством освіти і науки України.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у 

здійсненні комплексного аналізу прагматично зумовлених 

лексико-семантичних, ексикограматичних та граматичних 

трансформацій в українських перекладах англомовних художніх 

творів. Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:  

1. Уточнити дефініцію терміну “прагматика” та поняття 

прагматики перекладу, представлене у працях вітчизняних та 

зарубіжних перекладознавців;  

2. Визначити позамовні чинники у прагматиці перекладу;  

3. Описати прагматичний потенціал художнього твору з 

погляду перекладу;  

4. Окреслити розуміння прагматичної адаптації та 

адекватності перекладу;  

5. Розглянути методологічні засади дослідження прагматики 

перекладу;  

6. Здійснити класифікацію прагматично зумовлених лексико-

семантичних трансформацій та встановити причини і особливості 

їх застосування в англоукраїнському художньому перекладі;  

7. Проаналізувати прагматично зумовлені граматичні та 

лексико-граматичні трансформації, виявлені в українському 

перекладі англомовних художніх творів;  

8. Встановити кількісне співвідношення трансформацій, що 

використовуються перекладачами з метою адекватного 

відтворення прагматичного потенціалу оригіналу в перекладі.  

Об'єктом дослідження є речення вихідного тексту та їх 

цільові відповідники, перекладені із застосуванням прагматично 

зумовлених трансформацій загальною кількістю 2000 пар.  

Предметом вивчення є різноманітні характеристики 

прагматично зумовлених лексико-граматичних, граматичних та 

лексико-семантичних трансформацій в українському перекладі 

англомовних художніх творів, у тому числі їх сутність, типи, види, 

умови та причини застосування.  

Матеріалом дослідження слугували англомовні художні 

тексти та їх переклади, виконані такими перекладачами, як І. 



 
 

 
Андрусяк, А. Вовченко, В. Горбатько, Р. Доценко, А. Євса, В. 

Корнієнко, Н. Косенко, Ю. Лісняк, О. Логвиненко, О. 

Мокровольський, В. Морозов, К. Плугатир, В. Прокопчук, 

М. Рябова, О. Сенюк, Л. Солонько, В. Чернишенко та Т. Шевченко. 

Для забезпечення комплексності дослідження до уваги бралися 

художні твори різних жанрів, призначені для читачів різного віку, 

переклади яких здійснювалися у часовий період з другої половини 

70-х років XX століття до сьогодні. Загалом, опрацьовано 

приблизно по 4600 сторінок вихідних та цільових текстів.  

Методологічну основу дисертації, що зумовлена 

специфікою об'єкта дослідження, його метою та завданнями, 

складає комплексний міждисциплінарний підхід до аналізу 

художніх творів, що передбачає розгляд мовних одиниць у тісному 

зв'язку з методами мовознавчого перекладознавства.  

Для початку, зазначимо загальнонаукову методологічну 

базу дослідження.  

Йдеться про гіпотетико-дедуктивний метод, у зв’язку з 

висуненням гіпотези щодо причин застосування прагматично 

зумовлених трансформацій; описовий метод для оформлення та 

узагальнення своїх спостережень над зібраним фактичним 

матеріалом; метод суцільної вибірки використовувався для 

виявлення прагматично зумовлених трансформацій під час 

співставлення оригінальних художніх текстів та їх перекладів; 

метод кількісних підрахунків, що дозволив порівняти поширеність 

застосування перекладачами різних видів прагматично зумовлених 

трансформацій з метою адаптації художнього твору.  

Окрім того, досягнення поставленої мети уможливлює 

застосування таких загальнофілологічних методів дослідження 

як порівняльний аналіз форми та змісту вихідного та цільового 

текстів і метод лінгвістичного спостереження та аналізу для 

виявлення лінгвокультурологічних ознак художніх текстів, що є 

важливими складовими їх прагматичного потенціалу, і 

встановлення зв’язку між ними та історією, релігією, 

матеріальними і духовними цінностями народу.  

Щодо спеціальних методів дослідження, то, з огляду на 

тему дисертації, основним методом нашої наукової розвідки є 

порівняльний прагматичний аналіз оригіналів та перекладів, який 

уможливлює оцінку адекватності відтворення прагматичного 



 
 

 
потенціалу. Цьому також сприяє компонентний аналіз смислової 

структури лексичних одиниць першотвору і перекладу та 

структурний аналіз, що забезпечує аналіз художнього твору як 

цілісної системи, прагматичний потенціал якої утворює сукупність 

прагматичних значень її окремих компонентів. Для вирішення 

поставлених завдань використовується також аналіз суміжних пар 

для дослідження закономірностей вживання учасниками 

англомовного та україномовного діалогу типових послідовностей 

реплік. Особливої ваги для нашої розвідки набуває дискурс-аналіз, 

який передбачає врахування соціального та культурного контексту 

художнього твору. При цьому, з огляду на те, що ми розглядаємо 

контекст як один із чинників, які впливають на вибір перекладачем 

способу прагматичної адаптації художнього твору, важливим для 

дослідження є контекстуальний аналіз. Для аналізу і порівняння 

прагматичного потенціалу англомовних художніх творів та їх 

українськомовних перекладів було застосовано інтент-аналіз, що 

забезпечує виявлення непрямих мовленнєвих актів, прихованих 

смислів, наявних в оригіналі, намірів учасників спілкування за 

особливостями їх мовлення та комунікативної поведінки з метою 

встановлення способів їх рівноцінної передачі у цільовому тексті. 

Прийом трансформаційного аналізу уможливлює встановлення 

особливостей, типів і видів прагматично зумовлених лексико-

семантичних, лексико-граматичних та граматичних трансформацій 

в англоукраїнському художньому перекладі.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в 

тому, що вперше в українському перекладознавстві здійснено 

комплексний зіставний аналіз прагматичного потенціалу 

оригінальних англомовних художніх творів та їх українських 

перекладів; виявлено способи адаптації вихідних художніх текстів, 

зокрема, прагматично зумовлені трансформації, що 

уможливлюють відтворення прагматичного ефекту оригінального 

художнього твору через збереження у перекладі прагматики його 

окремих складових, мовних одиниць та висловлювань, на 

граматичному і лексичному рівнях; розроблено класифікацію 

прагматично зумовлених трансформацій та окреслено умови і 

причини їх застосування; запропоновано визначення понять 

“прагматично зумовлена трансформація”, “прагматично зумовлена 

лексико-семантична трансформація”, “прагматично зумовлена 



 
 

 
лексико-граматична трансформація” та “прагматично зумовлена 

граматична трансформація”.  

Теоретичне значення роботи визначається тим, що її 

результати можуть бути використані у подальших дослідженнях 

прагматичних аспектів перекладу, в теоретичних розробках 

проблематики перекладознавчої компаративістики та 

універсальної прагматики. Дисертаційне дослідження обґрунтовує 

можливі та доцільні способи збереження прагматичного 

потенціалу оригіналу в перекладі. Аналіз типів прагматично 

зумовлених трансформацій допомагає оцінити адекватність 

українських перекладів англомовних художніх творів. Результати 

дослідження становлять внесок до загальної теорії перекладу, 

часткової теорії перекладу англомовних художніх творів 

українською мовою та сприяють глибшому розумінню 

трансформаційного аспекту перекладу.  

Практична цінність дослідження визначається можливістю 

використання його результатів для розробки та викладання 

нормативних курсів вступу до перекладознавства, теорії та 

практики перекладу, спеціальних курсів з трансформаційного 

аспекту перекладу та прагматики перекладу, з основ міжкультурної 

комунікації та для підготовки відповідних посібників і 

підручників. Вони можуть бути корисними перекладачам-

практикам, які працюють у галузі художнього перекладу.  

Положення, що виносяться на захист:  

1. Прагматично зумовлена трансформація – це лексико-

семантичне, лексикограматичне чи граматичне перетворення, що 

спричинене домінантною прагматичною настановою перекладача 

максимально повно донести до читача перекладу зміст та 

прагматичну спрямованість вихідного тексту, враховуючи мовні та 

культурні стереотипи реципієнтів цільових текстів. Результатом 

такого перетворення є функціонально і прагматично рівноцінне 

оригінальному перекладене висловлювання.  

2. Позамовними чинниками у прагматиці перекладу є 

особливості світосприйняття, розбіжності в ідейно-естетичних 

поглядах, соціокультурні відмінності та різниця у фонових знаннях 

автора першотвору, перекладача і читачів оригіналу та перекладу, 

вік ймовірних реципієнтів перекладу, сучасні тенденції 

дотримання ввічливості та політкоректності. Водночас, серед 



 
 

 
мовних чинників, які спричиняють застосування прагматично 

зумовлених перекладацьких трансформацій, слід назвати різницю 

мовних картин світу носіїв вихідної та цільової мов, що 

відображено у відмінності узусів, ситуативній і тематичній 

стереотипізації англійського та українського мовлення.  

3. Відтворення прагматичного потенціалу художнього тексту 

в перекладі відбувається на двох рівнях: 1) адекватна передача 

авторського мовлення; 2) адекватне відтворення мовлення 

персонажів. Для цього необхідно виявити та проаналізувати 

прагматичні елементи, які містяться в авторському та 

персонажному мовленні художнього твору, після чого віднайти у 

цільовій мові одиниці з рівноцінним прагматичним значенням.  

4. Адекватність перекладу досягається шляхом адаптації 

через застосування прагматично зумовлених лексико-семантичних, 

граматичних і лексико-граматичних трансформацій, що 

уможливлюють 1) нейтралізацію відмінності лінгвоетнокультурної 

комунікативної ситуації (доречність застосування вищезазначених 

трансформацій у цьому випадку залежить від комунікативного 

фокусу висловлювання); 2) врахування відмінностей в узусі 

вихідної та цільової мов, адже для максимальної близькості 

комунікативних ефектів вихідного та цільового текстів 

перекладачеві необхідно відтворити дотримання чи недотримання 

комунікантами мовних та мовленнєвих норм.  

5. Прагматично зумовлена лексико-семантична 

трансформація – це такий вид перекладацького перетворення, 

внаслідок якого досягається рівноцінний комунікативний ефект 

висловлювання, що має відмінний лексичний склад у вихідній та 

цільовій мовах.  

6. Прагматично зумовлена граматична трансформація – це 

таке перекладацьке перетворення, коли рівноцінний 

комунікативний ефект вихідного і цільового висловлювання 

досягається через зміну граматичних характеристик слова, 

словосполучення або речення.  

7. Прагматично зумовлена лексико-граматична 

трансформація – це такі зміни лексичних і граматичних 

характеристик вихідного висловлювання у перекладі, що 

уможливлюють забезпечення функціонально і прагматично 

рівноцінного оригінальному перекладеного повідомлення.  



 
 

 
8. Порівняння кількісних показників використання 

прагматично зумовлених трансформацій у художньому перекладі 

дозволило встановити, що найпоширенішими з них є додавання, 

генералізація та граматична заміна.  

Апробація результатів дисертації. Положення дисертації 

апробовані на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та восьми міжнародних 

конференціях. Викладені у дисертації результати дослідження 

оприлюднено на XVIII Міжнародній науковій конференції “Мова і 

культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2009), Міжнародній 

науковій конференції “Мова як світ світів. Поетика і граматика” 

(Київ, 2010), IV Міжнародній науково-практичній конференції 

“Мови і світ: дослідження та викладання” (Кіровоград, 2010), IV 

Міжнародній науково-практичній конференції “Лінгвістичні 

проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у 

вищих навчальних закладах” (Львів, 2010), V Міжнародній 

науково-практичній конференції “Лінгвістичні проблеми та 

інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих 

навчальних закладах” (Львів, 2012), VІ Міжнародній науково-

практичній конференції “Міжкультурна комунікація: мова-

культура-особистість” (Острог, 2012), III Міжнародній науково-

практичній конференції «Язык и культура» (Новосибірськ, 2012) та 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми германо-романської філології та освітній 

соціокультурний процес» (Тернопіль, 2013).  

Публікації. Результати дисертаційної роботи знайшли 

відображення у семи одноосібних вітчизняних та одній зарубіжній 

публікації у провідних фахових виданнях.  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної наукової та довідкової 

літератури і переліку матеріалів дослідження. Загальний обсяг 

роботи складає 215 сторінок. Основний зміст дисертації викладено 

на 183 сторінках. Список використаних джерел налічує 341 

позицію, із них латиницею – 127.  

 

 

 



 
 

 
ABSTRACT 

Karanevych M.I. Pragmatically Motivated Transformations 

in English-Ukrainian Literary Translation. – Manuscript.  

A Thesis for the Scholarly Degree of the Candidate of Philology, 

Speciality 10.02.16 – Translation Studies. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2013.  

The thesis focuses on the multifacet systemic study of the topical 

problem of pragmatically motivated transformations in English-

Ukrainian literary translation. It explores the theoretical issues of 

describing various facets of the pragmatic potential of a literary text and 

highlights major theoretical premises of the pragmatics of translation in 

general and the pragmatics of literary translation in particular. In order 

to render pragmatic potential, a translator should pursue the following 

algorithm: first, one must identify a set of pragmatic elements, which 

shape the pragmatics of the source text, and then, taking into account 

the importance of each pragmatic element, make a conclusion on the 

way of its rendering in the target text.  

The pragmatic potential of a text is understood as its ability to 

produce perlocutionary effects on the text recipient with respect to their 

feelings, mind, will or status. In order to achieve adequacy, translators 

resort to pragmatically motivated transformations which are lexico-

semantic, lexico-grammatical or grammatical conversions, based on the 

dominant pragmatic thrust to convey the sense and emotional mood of 

the source text, taking into account lingual and cultural stereotypes and 

expectations of the target audience. The result of such transformation is 

a translated utterance pragmatically and functionally equipollent to the 

original one. In order to make justified pragmatically motivated 

transformations, a translator should take into account the role of cultural 

markers in the system of artistic values of the original, literary grounds 

of the target language and culture, as well as the original pragmatic 

focus. Major difficulties in recreating the pragmatic potential of the 

source text are caused by differences of speech traditions and 

extralinguistic factors, rather than differences in the systems of the 

source and target languages. One of the main factors which is conducive 

to problems in achieving adequate translation is differences in the world 

views of the recipients of the source and target texts.  



 
 

 
The research explores the causes, specifics and types of 

pragmatically motivated lexico-semantic transformations. 

Generalization, specification, lexical substitution, compensation, 

meaning differentiation, logical development and transformations 

conditioned by differences in word usage of the source and target 

languages are pragmatically motivated. They are mainly used in order 

to adapt the sense and form of the source text, because of differences in 

cultural connotations and speech habits of the source and target 

language speakers. The pragmatically motivated generalization is one of 

the  

most frequently used lexico-semantic transformations. It is 

mostly used to translate proper names which are well known to source 

text recipients and not well known to target text recipients. 

Pragmatically motivated transformations are mainly caused by 

differences in the volume of knowledge of the source and target 

language speakers. The use of such transformations is conditioned by 

differences in culture, history, folklore, mythology, beliefs, religions 

and, correspondingly, language world views and the national specifics 

ofspeech communication between recipients of the source and target 

texts. In order to adequately recreate pragmatic potential in translation, 

it is necessary to neutralize the differences in linguocultural 

communicative situations.  

The thesis investigates various aspects of pragmatically 

motivated grammatical and lexico-grammatical transformations. The 

first is defined as a kind of linguistic conversion when an equipollent 

communicative effect of the source and target texts is achieved due to a 

change in the grammatical characteristics of a word, word group or 

sentence. The second is defined as a change in lexical and grammatical 

characteristics of the source text that is used to achieve pragmatic 

effects of the target text, functionally equipollent to those of the 

original. The following types of pragmatic grammatical and lexico-

grammatical adaptations were identified: omission or addition, 

grammatical substitution, compensation, antonymous and descriptive 

translation. Among them the most frequently used transformations are 

grammatical substitution and addition. Grammatical substitution is 

represented by changes in the categories of gender, number and 

transpositions. The main causes of such transformations lie in increased 

attention to tactfulness and political correctness in speech and 



 
 

 
differences in speech traditions of Ukrainians and English. 

Pragmatically motivated changes may be used because of differences in 

traditions of presenting information in speech acts on agents and 

circumstances of actions denoted by a sentence and in written addresses 

and prescriptions in English and Ukrainian, differences in national-

cultural etiquette cliches and differences in the linguistic expression of 

emotions of native speakers of English and Ukrainian. The usage of 

addition is motivated by the necessity to take into account the context of 

utterances and the background knowledge of the recipients of 

translation for ensuring the transparency of the sense of the target text. 

Pragmatically motivated addition may be used because of historical and 

cultural differences of source and target text recipients and differences 

in their language world views. The thesis reveals that pragmatically 

motivated overall reinterpretation of an utterance is used when in 

identical communicative situations the speakers of English and 

Ukrainian use lexically and grammatically different but sense-

equipollent utterances.  

Key words: pragmatics of translation, pragmatically motivated 

transformations, literary translation, extralinguistic factors, adequacy, 

pragmatic adaptation.  

(Караневич М. І. Прагматично зумовлені трансформації в 

англоукраїнському художньому перекладі: автореф. дис. ... канд. 

філол. наук : 10.02.16 / М. І. Караневич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. — К., 2014. — 19 с.)  

 

ПРИКЛАД 2: 

Література для різновікової аудиторії або ж кросовер-

література (англ. crossover fiction) — явище не нове, однак не 

досліджене комплексно у світлі перекладознавства. До цього типу 

літератури належать твори різноманітних жанрів, зокрема прозові 

твори найвідоміших сучасних авторів, як-от: У. К. Ле Ґуїн, 

М. Геддона, Ф. Пуллмана, Дж. Ролінг, С. Рушді тощо. Визначальна 

особливість такого типу літератури полягає в тому, що до цієї 

категорії належать художні твори, які охоплюють одночасно як 

дорослу, так і дитячу аудиторію. Така література має одну спільну 

для всього корпусу текстів характерну рису — здатність 

переходити від однієї вікової групи читачів до іншої. Навіть якщо в 

оригінальній культурі власне текст у більшості випадків не зазнає 



 
 

 
ніяких змін, позатекстові риси такого художнього твору 

змінюються, а саме: позиціонування твору на літературному ринку 

і його цільова аудиторія та її ставлення до книги. Видавець твору 

для різновікової аудиторії позиціонує його відносно обраного 

цільового читача: дорослої, молодшої чи змішаної аудиторії.  

Актуальність дисертації полягає у встановленні основних 

теоретичних засад створення моделі ситуації перекладацької дії з 

урахуванням широкого соціокультурного контексту та визначенні 

алгоритму перекладацької роботи з художньою літературою для 

різновікової аудиторії.  

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.  

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей 

моделювання ситуації перекладацької дії в контексті амбівалентної 

природи об’єкта перекладу.  

Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких 

завдань:  

- визначити літературу для різновікової аудиторії як окремий 

тип об’єкта процесу перекладу;  

- окреслити передумови сприйняття українською культурою 

перекладів художньої літератури з подвійною аудиторією;  

- встановити засади моделювання ситуації перекладацької 

дії;  

- виокремити та дослідити основні фактори впливу на 

формування ситуації запланованого перекладу твору для 

різновікової аудиторії, а саме: амбівалентної цільової аудиторії 

першотвору та необхідності визначення цільової аудиторії 

перекладу, її особливостей і потреб;  

- визначити роль адаптації як способу культурного 

трансферу та перекладацької стратегії привласнення 

інокультурного капіталу;  

-розглянути моделювання ситуації перекладацької дії в 

контексті критичного аналізу перекладених творів-у-ситуації та 



 
 

 
визначити вплив моделювання на оптимізацію процесу перекладу 

та його критики.  

Об’єктом дослідження постає першотвір-у-ситуації та 

відповідний йому перекладений твір-у-ситуації з урахуванням 

можливостей моделювання ситуації перекладацької дії.  

Предмет дослідження становить специфіка відтворення 

кросовер-маркерів як матеріальних ознак зміни спрямованості 

твору (виражених у таких маркерах, як культурні, гендерні, 

лексичні, граматичні тощо) в перекладі.  

Матеріалом дослідження для суцільного аналізу слугують 

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. Додатковим матеріалом для вибіркового аналізу стали: 

російський (А. Бродоцька) і французький (А. Кріштон) переклади 

роману Д. В. Джонс, російський переклад роману М. Геддона (А. 

Куклей), а також 40 українських та англомовних творів для дитячої 

та різновікової аудиторії. Сукупний обсяг дослідженого матеріалу 

становить 13611 сторінок.  

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації становлять 

дослідження вітчизняних та зарубіжних учених: з 

перекладознавства — С. Басснетт, Л. Венуті, М. Рильського, О. 

Чередниченка, Л. Коломієць, О. Ребрія, зокрема функціонального 

підходу — К. Норд, Р. Ойттінен, К. Райс; адаптивних студій — Л. 

Хатчен, Ш. О’Флінн; Ю. Вандаля-Сіруа, М. Морейра, А. С. 

Россхольм, Е. Фрісвольда; редагування та оцінки якості перекладу 

— Дж. Драґан, Дж. Мандея, Б. Моссопа; у царині дитячої, 

підліткової літератури та літератури для різновікової аудиторії — 

С. Бекетт, К. Вілкі-Стіббз, К. Джеймс, Г.-Г. Еверса, П. Ноделмана, 

Р.Фалконер, З. Шавіт.  

Вибір методів дослідження обумовлений його метою і 

завданнями роботи. Контрастивний метод слугує для 

встановлення розбіжностей між ситуаціями першотвору і 

перекладів та виділення ключових факторів відповідних ситуацій. 

Загальний метод аналізу трьох контрольних творів для різновікової 

аудиторії — це постперекладний ситуативний аналіз, що 

використовується для визначення способів реалізації кросовер-



 
 

 
маркерів із констатацією активізації кросовер-потенціалу твору 

(вибір спрямування твору на певну вікову групу цільових читачів у 

ситуації перекладу). Предметом такого аналізу виступають 

першотвір-у-ситуації та його переклад-у-ситуації. Дескриптивний 

метод із узагальненням використовується для визначення 

специфіки й засад моделювання ситуації перекладацької дії.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому 

вперше:  

- в перекладознавчому аспекті проаналізовано поняття 

літератури для різновікової аудиторії та розкрито вплив 

амбівалентності її цільової аудиторії на стратегії перекладу;  

- окреслено засади й фактори моделювання ситуації 

перекладацької дії відносно реалізації кросовер-потенціалу 

художнього твору;  

- розвинуто ідею про дослідження перекладу в широкій 

ситуації соціокультурного контексту: об’єкт перекладу 

визначається як твір-у-ситуації; відповідно стратегія аналізу та 

критики здійсненого перекладу вибудовується в ситуативному 

аспекті.  

Новизна дослідження відображена у положеннях, що 

виносяться на захист:  

1. Художня література для різновікової аудиторії належить 

до літературного параканону, куди твори входять залежно від 

фактичних читацьких уподобань. Параканон відкриває 

перспективи відходу від стереотипних перекладацьких рішень у 

перекладі твору для певної вікової групи читачів і, таким чином, 

врахування їхніх фактичних потреб та очікувань. У ситуації 

моделювання перекладацької дії амбівалентність оригінальної 

аудиторії доцільно розглядати як кросовер-потенціал першотвору в 

цільовій культурі.  

2. Екстраполяція факторів ситуації, що сприяють 

виникненню питомих українських творів для різновікової 

аудиторії, а також стратегій вибору та пристосування текстів для 

нової читацької аудиторії, на перекладацький ґрунт дозволить 

ефективніше моделювати ситуацію перекладацької дії та вводити 

перекладений твір у цільовий контекст функціонування. 

Передумовою сприйняття таких текстів цільовою культурою 



 
 

 
виступає наявність кроскультурних ядрових семантичних 

структур.  

3. Моделювання ситуації перекладацької дії відбувається з 

позицій функціонального підходу, який послуговується двома 

базовими поняттями: “ситуація” та “*-в-ситуації”, що визначають 

загальну ситуативність (залежність від чинників передбачуваного 

середовища функціонування) перекладацького проекту й 

перекладацької дії. Процес і продукт перекладу завжди 

розглядаються в ситуації.  

4. До основних факторів впливу ситуації перекладу твору 

для різновікової аудиторії належать: прогнозована цільова 

аудиторія та культурна політика дитинства. Оптимальна реалізація 

кросовер-потенціалу твору в перекладі вимагає побудови 

соціокультурного досьє запланованого цільового читача, внаслідок 

і згідно з чим здійснюється вікова (пере)орієнтація твору. 

Необхідно враховувати як традиційне, стереотипне бачення 

цільового читача, так і фактичні особливості реального читача в 

сучасних обставинах.  

5. Адаптація у процесі перекладу літератури для різновікової 

аудиторії — це водночас об’єктивно зумовлене явище та стратегія 

реконструкції першотвору, його привласнення в цільовій культурі. 

Адаптація виступає способом культурного трансферу, під час 

якого відбувається культурний імпорт цінностей.  

6. Моделювання ситуації перекладацької дії спирається на 

ключові фактори ситуації першотвору й запланованого перекладу, 

й визначає найбільш релевантні з них як основу для формування 

перекладацької стратегії, орієнтованої на цільового читача. 

Моделювання забезпечує прогноз можливих читацьких реакцій 

відповідно до обраної стратегії перекладу та показує фактичні 

можливості й способи реалізації кросовер-маркерів для успішної 

орієнтації твору на обрану цільову аудиторію. Моделювання 

покликане забезпечити послідовність та логічну єдність у 

застосуванні перекладацьких стратегій з урахуванням цільової 

аудиторії перекладу.  

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що її 

основні положення та висновки слугують внеском у теорію 

художнього перекладу (вивчення особливостей та обґрунтування 

раціональності моделювання ситуації перекладацької дії в рамках 



 
 

 
функціонального підходу; дослідження ключових факторів 

ситуації перекладу і засад її моделювання із соціокультурних 

позицій; розробка ситуативного підходу до критики перекладу), 

порівняльну стилістику (порівняння стильових особливостей 

оригінальних текстів для різновікової аудиторії та їх перекладів).  

Практична цінність дослідження зумовлюється 

можливістю використання його результатів у перекладі 

різножанрової літератури для різновікової аудиторії та задля 

вікової переорієнтації художнього твору в перекладі, а також для 

критики перекладу. Матеріали дисертації можуть бути використані 

для викладання курсів із вступу до перекладознавства, теорії 

перекладу та художнього перекладу на філологічних факультетах 

та факультетах перекладу вищих навчальних закладів; а також для 

укладання науково-практичних посібників із художнього 

перекладу.  

Апробація результатів роботи. Основні положення та 

результати дослідження висвітлено на таких конференціях: ХІХ 

Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. 

Сергія Бураго (Київ, 21-25 червня 2010 року), ХХ Міжнародна 

наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго 

(Київ, 20-23 червня 2011 року), Міжнародна наукова конференція 

“Творчий спадок А. Білецького в новітніх парадигмах наукового 

знання” (Київ, 21 жовтня 2011 року), ХХІ Міжнародна наукова 

конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 26-

29 вересня 2012 року), ХХІІ Міжнародна наукова конференція 

“Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 24-27 червня 2013 

року), ХХІІІ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” 

ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 23-25 червня 2014 року), 

Міжнародна наукова конференція “Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми” (Київ, 9 жовтня 2014 року), Scientific and 

Professional Conference Philology and Linguistics in the Digital Age 

— 2015 (Budapest, March 29, 2015); Всеукраїнська наукова 

конференція за участю молодих учених “Етнічні виміри 

універсуму: мова, література, культура” (Київ, 14 квітня 2010 

року), Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих 

учених “Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі 

сучасних філологічних студій” (Київ, 11 квітня 2013 року), 

Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених 



 
 

 
“Філологічна наука в інформаційному суспільстві” (Київ, 10 квітня 

2014 року), Всеукраїнські наукові читання за участю молодих 

учених “Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту” (Київ, 8-10 

квітня 2015 року).  

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 

14-ти одноосібних наукових публікаціях та 1-й у співавторстві, з 

яких 14 науково-практичних статей опубліковано у фахових 

виданнях України, акредитованих ДАК МОН України,1 стаття — в 

іноземному збірнику, внесеному до міжнародних 

науковометричних баз.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, загальних висновків, переліку використаної 

літератури, який містить 349 позицій, і п’яти додатків А-Е. 

Загальний обсяг дисертації становить 301 сторінку, з них 193 

сторінки основного тексту.  

 

ABSTRACT 

Grytsenko M.V. Modeling the Situation of Translational 

Action for  Crossover Fiction. – Manuscript.  

A Thesis for the Academic Degree of Candidate of Philology, 

Specialty 10.02.16  – Translation Studies. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. – Kyiv, 2015.  

The thesis provides a theoretical framework for modeling the 

situation of  translational action based on the functional approach, 

postulated in the Skopos theory  authored by K. Reiss and H. Vermeer, 

and in the theory of translational action by J.  Holz-Manttari. This 

research also provides an insight into the ambivalent nature of  

crossover fiction by showing the possibility of harnessing its crossover 

potential in  translation. The decision-making process is governed by 

the purpose of translation with regard to the situation in the target 

culture, and in particular the projected target readerin-situation.  

Crossover fiction blurs the borderline between two traditionally 

separate  readerships: children and adults. According to S. Becket, it 

addresses a diverse, crossgenerational audience that can include readers 

of all ages: children, adolescents, and adults. It includes novels by 

prominent contemporary authors such as U. K. Le Guin, M. Haddon, 

Ph. Pullman, J. K. Rowling, S. Rushdie, etc.  



 
 

 
Crossover potential means that any crossover text can change its 

audience in the target culture. The translator, then, must ensure that the 

projected audience accepts the translation. Still, a crossover text does 

not automatically call for a dual audience in translation; it sometimes 

requires (re-)orientation in the target culture. Crossover potential is 

revealed through the use of crossover markers (gender, cultural, 

stylistic, taboo, etc.), defined as a special nexus in the text that allows 

for divergent perception of a work of fiction with the young and adult 

audience.  

The groundwork for translation of crossover fiction maintains, for 

the most part, a close connection with the literary process in the target 

culture. The Ukrainian crossover trends show the shift of adult classics 

to the child audience by means of adaptive editing, intersemiotic 

interlingual translation, through the use of paratexts, or, when non-

target readers identify the work of fiction as the one that should belong 

on their own reading list. For that matter, cross-cultural nuclear 

semantic structures maintain the connection between the source and the 

target culture. These structures represent a common theme relevant for 

both cultures. Therefore, the translation project may use the target 

readers of the same age group as those who enjoy a domestic work of 

fiction sharing these same structures.  

The situation of translation provides the background for decision-

making process, although the translation strategy is planned according 

to the model of the situation of translational action. Modeling this 

situation is intended to fulfill the crossover potential of the original 

work of fiction in accordance with the chosen target readers of 

translation. The model covers the most relevant social and cultural 

situational factors and develops a translation strategy on account of 

these factors. Translation-vise, a work of crossover literature is always 

inscribed in the context of its existence, both actual and prospective. 

Functionalism generates a shift in importance from the source text to 

the target text. Its advantage for crossover fiction is manifested in the 

harnessing of crossover potential of any work of fiction that requires a 

new audience (e.g. a different age group) in the target culture.  

Crossover fiction is defined by its target readership; therefore the 

translator is bound to reference the target readers’ feedback, if the 

relevance of translation strategy needs critical assessment. Ambivalence 

of the target audience of crossover fiction and instability of the situation 



 
 

 
of translation demand the focus to be moved to the relevant factors of 

the situation of translation, including cultural politics of childhood, in 

case children belong to the projected audience. Adaptation takes into 

account the needs of the target audience and its ability to accept and 

understand any unknown elements of the original; in translation, it is 

used as a strategy of acceptance and appropriation of foreign cultural 

capital.  

The research shows that modeling the situation of translational 

action for crossover fiction can insure the consistency and continuity of 

translation strategies in use. The highlight of modeling lies in its 

sensitivity towards the ambivalent nature of crossover fiction and ever-

changing circumstances in the target culture of translation.  

Key words: translation, crossover fiction, crossover potential, 

functional approach, modeling the situation, target audience.  

 (Гриценко М. В. Моделювання ситуації перекладацької дії на 

матеріалі художніх творів для різновікової аудиторії: автореф. 

дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / М. В. Гриценко ; Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка. – К., 2015. – 19 с. ) 

 

ПРИКЛАД 3: 

Зважаючи на те, що двома наймасштабнішими видами 

кіноперекладу є кінодубляж і субтитрування, це дисертаційне 

дослідження цілком відповідає потребам часу: обов`язковий 

український кінодубляж для кінотеатрів введено ще 2007 року, а це 

ще надто малий відтинок для напрацювання в Україні хорошої 

«школи» дубляжу (хоча, вже є непогані результати), але вже 

достатньо давно для того, щоб почати напрацювання теоретичної 

бази цього виду кіноперекладу на наявних вдалих і невдалих 

прикладах. Субтирування як вид кіноперекладу також поступово 

набуває популярності – здебільшого, серед молодіжної глядацької 

аудиторії. Тепер, коли глобалізаційні тенденції у світі зростають, 

чимраз актуальнішою стає потреба українського молодого глядача 

чути (і таким чином вивчати) мову оригіналу, лише страхуючись 

субтитрами. Отже, розвідка про особливості субтитрування також 

актуальна і необхідна наразі.  

В Україні досі відчутний брак досліджень, які б зосередилися саме 

на такому аспекті кіноперекладу, як дубляж з укладанням реплік: 

хоча до перекладацької проблематики, дотичної до кіноперекладу, 



 
 

 
або спільної з цим явищем, так чи інакше підходили такі науковці 

як Ю.М. Лотман, М.А. Єфремова, В.Є. Горшкова, Т.Г. Лук`янова, 

А.Г. Гудманян, В.А. Кухаренко та деякі інші. Інститут філології 

КНУ імені Тараса Шевченка також тоді не стояв осторонь: так, 

тему кіноперекладу – зокрема, через його ґенезу від театрального 

перекладу – висвітлювали в окремих працях Т.Є. Некряч та В.І. 

Матюша. Через очевидний брак теоретичних напрацювань у цьому 

напрямку в Україні, для дослідження явища укладання реплік 

автору дисертації довелося спиратися на праці численних 

іноземних науковців, серед них – Г-М. Люйкен, М.Х. Чавес, Х. 

Діаз Цінтас, Ф. Чауме, Дж. Осипа та ін. 

Окрім комплексного розгляду перекладацької проблеми дубляжу, 

автор також дослідив витоки, особливості та шляхи вдосконалення 

такого виду кіноперекладу, як субтитрування – зокрема, 

спираючись на роботи таких іноземних дослідників як Д. Беннон, 

Я. Педерсен, К. Тітфорд, І. Ґамб`є та ін. У цій дисертації 

розглядаємо ґенезу кіноперекладу через спільну проблематику з 

театральним перекладом, переваги і вади дубляжу та 

субтитрування, міжмовні синхронії, дотримання яких бажане під 

час перекладу кінореплік для укладання. Також тут розробляємо, 

пояснюємо, доводимо важливість та застосовуємо на практиці так 

звану теорію фонетичних кластерів, а також напрацьовуємо 

тактики та прийоми, націлені на підвищення якості українського 

субтитрування.  

Актуальність обраної теми полягає у тому, що вона висвітлює 

методи і засоби створення якісного і конкурентоспроможного 

перекладу фільмів українською мовою, що сприяє популяризації 

української мови, оскільки саме кіно є наразі одним із 

наймасовіших видів мистецтва у всьому світі, і в Україні зокрема.  

Зв`язок дослідження з науковими програмами, планами, 

темами. Тема дисертаційного дослідження пов’язана з науковою 

проблематикою кафедри теорії та практики перекладу з англійської 

мови Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та плановою науковою темою № 11 БФ 

044-01 «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність», що розробляється в Інституті філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  



 
 

 
Мета роботи – комплексне і системне виявлення та опис 

особливостей укладання реплік у перекладі фільмів українською 

мовою, особливостей субтитрування фільмів українською мовою.  

Окреслена мета потребувала виконання таких завдань:  

- систематизувати теоретичне підґрунтя явища кіноперекладу в 

цілому, окреслити спорідненість кіноперекладу з іншими, 

давнішими видами перекладу (напр. театральний переклад), а 

також систематизувати теоретичне підґрунтя явищ кінодубляжу і 

субтитрування зокрема, та окреслити власне бачення 

малодослідженого в Україні явища укладання реплік у 

кінодубляжі.  

- визначити складнощі і переваги дубляжу з укладанням реплік над 

іншими видами перекладу фільмів.  

- вивести й застосувати на практиці теорію фонетичних кластерів, 

яка полягає у тому, що основною одиницею поділу кінорепліки 

оригіналу на частини задля спрощення процедури відтворення 

губних змикань пропоновано вважати фонетичний кластер, як 

альтернативу слову, словосполученню і т.п.  

- довести важливість дотримання під час укладання кінореплік 

трьох типів синхронності (фонетичної, семантичної та 

синтаксичної), як визначальної умови створення якісного 

перекладу кінофільму.  

- довести доцільність застосування у перекладі субтитрів 

ситуативних тактик перекладу ідіолекту, звуконаслідування, 

графонів як надважливих елементів збереження розмовного стилю 

субтитрованих кінореплік.  

- довести необхідність застосування у перекладі субтитрів 

ситуативних тактик скорочення субтитра.  

Об’єкт дослідження – оригінали та переклади реплік в оригіналах 

кінофільмів та у дубляжах і субтитрах.  

Предмет дослідження – перекладацькі стратегії, ситуативні 

тактики та прийоми виконання укладання реплік у кінодубляжі 

(відтворення губних змикань акторів на кіноекрані), та 

субтитрування кінофільмів.  

Матеріал дослідження – укладені репліки з фільму «Duplicity» 

(«Подвійна гра»), «American Reunion» («Американський пиріг: 

знову разом»), «The Day After Tomorrow» («Післязавтра»), «Cuban 

Fury» («Танцюй звідси»), «The Devil`s Violinist» («Паганіні: 



 
 

 
скрипка диявола»), «Fast & Furious 6» («Форсаж 6»), «Django 

Unchained» («Джанґо вільний»), «The Hangover Part III» 

(«Похмілля: частина ІІІ»), «Alice in Wonderland» («Аліса в країні 

чудес»), «Vicky, Christina, Barcelona» («Вікі. Крістіна. Барселона»), 

«Burn After Reading» («Прочитати і спалити»), «Cloud Atlas» 

(«Хмарний атлас»); субтитри фільму «Exit Through the Gift Shop» 

(«Вихід через сувенірну крамницю»), «You Will Meet A Tall Dark 

Stranger» («Ти зустрінеш таємничого незнайомця»), «The Black 

Power Mixtape 1967–1975» («Чорний мікстейп 1967–1975»), 

«Papusza» («Папуша»), деякі перекладені уривки телесеріалу 

«Black Books» («Кнігарня ЛогвінаЎ»), мультсеріалу «Kung Faux», 

«The Simpsons» («Сімпсони»), художні фільми «Проект Х: 

Дірвалися», «Дружинники / Сусіди на стрьомі», «Касабланка», 

мультфільм «Літачки», театральні п`єси «The Sleep of Reason», 

«The Elephant Graveyard», «Hostages in the Barrio», «Killing Time» 

та «The Dark Man`s Gaze».  

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять 

дослідження явищ дубляжу та субтитрування, зокрема, іноземних 

науковців – таких як Г-М. Люйкен, М.Х. Чавес, Х. Діаз Цінтас, Ф. 

Чауме, А.М. Форес, Р. Паквін, Дж. Осипа, О. Каутський, Д. 

Беннон, Я. Педерсен, Я. Іварсон, М. Керрол, Е. Лемборн, 

К. Тітфорд, Г. Ґотліб, Т. Шрьотер, Я. Е. Твейт, І. Ґамб`є, Д. 

Елефтеріотіс та ін; а також деяких вітчизняних, як Ю.М. Лотман, 

М.А. Єфремова, В.Є. Горшкова, Т.Г. Лук`янова, А.Г. Гудманян, 

В.А. Кухаренко, Т.Є. Некряч, В.І. Матюша та ін.  

Дисертація потребувала застосування методів перекладознавчого 

аналізу укладання реплік, що спирався на розроблену нами теорію 

фонетичних кластерів. Окрім цього, використано такі методи 

задля:  

- практичний фонетичний аналіз фонограм кінофільмів – 

доведення ефективності теорії фонетичних кластерів;  

- структурно-семантичний аналіз – дослідження семантичної та 

синтаксичної синхронностей між укладеними репліками 

кінофільмів;  

- порівняльний (контрастивний) перекладацький аналіз – 

доведення можливості широкого вжитку теорії фонетичних 

кластерів під час укладання реплік кінофільмів (англо-український 

напрямок);  



 
 

 
- дистрибутивний аналіз кластерів – пояснення суті теорії 

фонетичних кластерів і глибокого дослідження фонетичної 

синхронності між кластерами, а отже, й між відповідними 

укладеними репліками кінофільмів (англо-український напрямок).  

Наукова новизна дисертації. З різних причин, одна з яких – 

недавність впровадження укладання реплік як обов’язкової вимоги 

до дубляжу фільмів українською мовою, цей аспект кіноперекладу 

залишається фактично недослідженим в Україні, і саме ця 

дисертація чи не вперше комплексно розглядає і аналізує це явище. 

Тут також обґрунтовано доцільність застосування деяких досі не 

поширених, а подекуди й принципово нових для українського 

субтитрування ситуативних тактик і прийомів перекладу 

субтитрів. У процесі роботи над дослідженням розроблено так 

звану теорію фонетичних кластерів, розкрито її суть, пояснено 

можливості її застосування на практиці, а також обґрунтовано її 

важливість для явища укладання реплік у кіноперекладі. Наукова 

новизна цієї теорії полягає в тому, що вона змінює уявлення про 

процес укладання реплік, зокрема про найменші одиниці поділу 

репліки задля зручності її укладання. Не менш важливою 

новизною є те, що у цій дисертації чи не вперше систематизовано 

більшість найголовніших досліджень явищ дубляжу з укладанням 

реплік і субтитрування українськими та іноземними вченими.  

На захист винесено такі твердження:  

1. Зважаючи на популярність кінематографу серед аудиторій 

різного віку, а також на те, що наявність власного кінематографу і 

можливість ознайомлення зі світовими його надбаннями, є одними 

з численних ознак процвітання культурної й освіченої нації, можна 

стверджувати, що кінематографічний переклад, який є різновидом 

художнього перекладу, виконує націєтворчу функцію.  

2. Теорія фонетичних кластерів є безперечно ефективною під час 

укладання реплік для кінодубляжу, і полягає у доцільності поділу 

кінореплік оригіналу перекладачем/адаптувальником на фонетичні 

кластери (а не на слова, словосполучення і т.ін.) задля спрощення 

процедури відтворення губних змикань.  

3. Укладання реплік у кінодубляжі уможливлене трьома типами 

синхронності, дотримання яких під час укладання реплік є 

визначальною умовою створення якісного дубляжу кінофільму з 

укладанням реплік:  



 
 

 
а) фонетична синхронність: вид синхронізації, пов’язаний з 

артикуляційними рухами рота;  

б) семантична синхронність: діалог, перекладений цільовою 

мовою, має значати те саме, що й відповідний діалог мовою 

оригіналу;  

в) синтаксична синхронність: маніпуляції з порядком слів у 

реченні (кінорепліці) задля успішності укладання реплік.  

4. Застосування ситуативних тактик і прийомів субтитрування, 

націлених на передачу гумору в кінокомедіях, через якомога 

точніший переклад ідіолекту, звуконаслідування та графонів 

оригіналу, а також тактик, націлених на скорочення субтитра, є 

необхідним способом створення природніх, «живих» субтитрів, не 

зважаючи на те, що зазвичай передачею таких тонкощів як 

ідіолект, звуконаслідування і графони у субтитрах радять 

нехтувати.  

Теоретичне значення цієї дисертації полягає, перш за все, у 

розробці автором власної перекладацької теорії, названої теорією 

фонетичних кластерів. Поряд з іншими теоріями і методами 

укладання реплік, наведеними в тексті роботи, вона набагато 

полегшує роботу над укладанням реплік і робить вагомий внесок у 

теоретичне обґрунтування укладання реплік в Україні. Не менш 

важливе теоретичне значення цієї дисертації полягає також у тому, 

що в ній віднайдено низку тактик перекладу субтитрів, що 

сприяють створенню максимально цікавих, корисних та доцільних 

для українського кіноглядача субтитрів.  

Практичне значення дисертації полягає у можливості 

майбутнього використання результатів, напрацьованих у цій 

дисертації, для викладання кіноперекладу у вищих навчальних 

закладах – наприклад, для введення спецкурсу кіноперекладу в 

Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, а також для 

всього комплексного процесу перекладу кінофільмів українською 

мовою.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати 

дослідження оприлюднено на VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» (Суми, 29–

30 березня 2012 р.); Х Міжнародній науково-практичній 

конференції «Методологічні проблеми сучасного 

перекладознавства» (Кіровоград, 15–16 березня 2012 р.); 



 
 

 
Міжнародній науковій конференції «Мови та літератури в 

глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 18 жовтня 

2012 р.); VІІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні 

проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» 

(Харків, 25–26 квітня 2013 р.); Міжнародній конференції з 

аудіовізуального перекладу «Переклад і кіно: розмаїття підходів, 

точки дотику» (Львів, 20–21 березня 2014 р.)  

Публікації. Основні теоретичні положення та результати 

дослідження висвітлено у п`яти наукових статтях, опублікованих у 

фахових наукових виданнях.  

 

SUMMARY 

Malkovych Т. The principles of rendering dialogic speech in Anglo- 

Ukrainian film translation. – Manuscript. A thesis for the scholarly 

degree of Candidate of Philology, major 10.02.16 – Translation Studies. 

– Taras Shevchenko National University of Kyiv MSE of Ukraine. – 

Kyiv, 2015.  

A research conducted within the thesis concentrates on the major 

theoretical grounds of the notion of film translation. First of all, it 

reviews the genesis of film translation through theatrical translation, and 

perhaps the biggest attention has been given to lip-sync in dubbing in 

Ukrainian, being the most understudied aspect of film translation in 

Ukraine. The definitions observed within this thesis explain that lip 

sync may be described as «matching pre-recorded soundtrack to the 

animated character newly created», «the replacement of the original 

speech by a voice track which attempts to follow as closely as possible 

the timing, phrasing and lip movements of the original dialogue», 

«harmony between visible articulation of the cues and hearable 

sounds», «replacement of the words that do not fall together with the lip 

movements of the actors on the screen, by other words that fall together 

with the lip movements». Also annunciated here is the author`s own 

definition of the phenomenon of lip-sync: it shall be the type of film 

translation ensuring the fullest possible synchronicity between the 

sounds uttered and the concomitant lip movements of an actor on the 

screen with the sounds uttered and the concomitant lip movements of a 

dubber – thus bringing the actors on the screen closer to the audience of 

the country where the film is demonstrated, through an impression as if 

both an actor and a viewer speak the same language.  



 
 

 
Defined here as well are the difficulties of dubbing with lip-sync as a 

process, its pros and cons as opposed to the other types of film 

translation. For instance, dubbing is more investment-and time-

consuming, it entails loss of authenticity and used to be an instrument of 

censorship in fascist countries, but it is now a lot more professional way 

of film translation than most of other options, it gives an opportunity for 

people that cannot read and write to enjoy a translated movie just as if it 

had originally been written in their language, etc.  

One of the major points of this thesis became the development and 

practical application of the phonetic cluster theory that eases the 

translator`s/adaptor`s job of lip-synching during film translation. The 

idea of the phonetic cluster theory stipulates that either for the sake of 

simplification of rendering lip movements, or in order to diversify the 

«set» of potential equivalents matching their counterparts in the original 

language, the translator/adaptor can split an original cue into «clusters» 

as opposed to words. This splitting is advisable to do in order to render 

the original lip-sync of, for instance, two or three English words 

through two or three consonant Ukrainian words, or even one consonant 

long Ukrainian word. Clusters are also different from ordinary words / 

phrases / phrase fragments by the fact that semantical synchronicity 

between clusters is not important for translation – only phonetical 

synchronicity is. Semantical synchronicity appears no later than the 

phrase is being formed from a number of clusters that are semantically 

different but phonetically consonant. Thus, semantical synchronicity 

only appears within that phrase.  

The cue analysis in this thesis is split into three sections where three 

types of synchronicity are demonstrated: (a) phonetical synchronicity: a 

type of synchronicity associated with articulatory movements of the 

mouth; (b) semantical synchronicity: a dialogue that is translated into a 

target language shall have the same meaning as the concomitant 

dialogue in an original language; (c) syntactical synchronicity: 

manipulations with word order in a sentence (film cue) for the sake of 

good lip-sync. Proved is the importance of lip-sync in film translation as 

long as it is one of the most efficient methods of carrying out a high 

quality and competitive film translation into Ukrainian, which facilitates 

popularization of the Ukrainian language.  

A separate section of the thesis is dedicated to the position of subtitling 

in Ukrainian film translation. Several tactics of subtitling have been 



 
 

 
offered, aimed at rendering humor in comedies through adequate 

rendering in subtitles of some idiolects of film characters whose speech 

is cumbersome for various reasons. Taking into account both the 

difficulties of the main character with the English language in a film in 

question, and the film`s comedian nature, this thesis shows an attempt 

to render hesitation pauses in his speech within subtitles. Usually it is 

advisable to neglect rendering such details in subtitles, but this section 

proves rendering these to only add more necessary comedian nature to a 

comedy, thus it is justified.  

Concerning the inevitable shortening of a subtitle, it is proved to be 

necessary to use the shortest possible speech to save space; make use of 

polysemy, characteristic of many English words; make use of the fact 

that possessive pronouns are not as necessary in Ukrainian speech as it 

is in English; omit full grammatical structure of a sentence whenever 

possible; ignore time markers whenever possible; violate syntactical 

structure of a sentence. Nevetheless, it is important to bear in mind that 

it is not advisable to break the intact thought of a character in one line 

of a subtitle into two – even if out of necessity to shorten the line as 

much as possible.  

Also, a separate complicated case has been researched in the thesis – the 

translation of the cumbersome, unnatural onomatopoeia when subtitling 

films. When subtitling cumbersome, unnatural onomatopoeia, 

onomatopoeic word formation is an inevitable option to choose from. 

There is a wide range of onomatopoeia of a camera and a car in a movie 

called «Exit Thorugh the Gift Shop» Ukrainian cinema-goers do not 

usually comprehend newly formed words in translations well, and 

nevertheless, because the Ukrainan active onomatopoeic vocabulary is 

not really big – especially as far as the mechanics of modern devices is 

concerned – onomatopoeic word formation is inevitable here. As a 

result of this aspect of the research, a stereotype has been broken about 

subtitling being considered a second-rate way of film translation, which 

is very common in Ukraine judging by numerous relevant academic 

tractates and conference reports. In order to do this, a range of ways has 

been given of how to «liven» Ukrainian subtitles.  

Key words: translation, film, dubbing, lip-sync, interlingual 

synchronicity, phonetic cluster, subtitles, time-code, hesitation pause, 

onomatopoeia.  



 
 

 
 (Малкович Т. І. Принципи відтворення діалогічного мовлення в 

англо-українському кіноперекладі: автореф. дис. ... канд. філол. 

наук : 10.02.16 / Т. І. Малкович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 

К., 2016. – 20 с. ) 

ПРИКЛАД 4: 

 Гумор важко передавати іншою мовою – це відомий факт. 

Поза межами спільноти, в якій гумор створено, він стикається з 

двома основними бар’єрами, які обмежують реалізацію його 

сміхової функції: з відмінністю мов та з відмінністю культур. 

Переклад гумору – це спроба перетнути і тим зруйнувати ці майже 

нездоланні бар’єри, та наслідок далеко не завжди відповідає меті 

такого завдання, а іноді буває і зовсім несподіваним. Ефект від 

перекладу твору, з якого сміються у середовищі, де постав 

оригінал, взагалі важко спрогнозувати. Тривалий час у теорії гумор 

вважали неперекладним, проте це не розхолоджувало практику, а 

часто навпаки – додавало їй завзяття. Хоч би яким твердим 

горішком був гумор, він своєю складністю завжди вабив 

перекладачів, які безнастанно шукали адекватних рішень, 

дерзновенно йдучи на нелегке випробування своїх творчих сил та 

опірності матеріалу.  

Актуальність теми дисертації зумовлено потребою теоретичного 

осмислення поняття перекладності гумору та практичною 

потребою цілісного вивчення відтворення гумору в художньому 

перекладі, окреслення шляхів відтворення специфіки англійського 

гумору в українському перекладі.  

Зв’язок дисертації з науковими програмами, темами, планами. 
Роботу виконано в рамках комплексної наукової теми кафедри 

теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (номер державної реєстрації: №11 БФ044-01), 

затвердженої Міністерством освіти і  

науки України.  

Метою дисертації є визначення способів відтворення англійського 

гумору українською мовою та окреслення меж перекладності 

гумористичного наповнення художнього твору.  

Для досягнення цієї мети передбачається розв’язати такі завдання:  



 
 

 
– дослідити сутність і механізм гумору, з’ясувавши його 

характерні риси, насамперед ті, які релевантні для 

перекладознавства;  

– порівняти національну специфіку англійського та українського 

гумору і з’ясувати причини нерозуміння та кривотлумачення 

гумору;  

– систематизувати й оцінити запропоновані перекладачами 

стратегіївідтворення гумору в художньому творі;  

– встановити причини, які ставлять англійський гумор в 

українській спільноті на межу неперекладності;  

– окреслити втрати, які виникають у процесі відтворення гумору в 

художньому творі;  

– дослідити межі об’єктивних можливостей розуміння специфіки 

англійського гумору українцями, ступінь його переходу в 

українську мову та культуру через переклад;  

– оцінити роль особистості перекладача при відтворенні гумору.  

Предметом дослідження є способи відтворення в українському 

перекладі специфічних рис англійського гумору.  

Об’єктом дослідження виступають англомовні гумористичні 

тексти та їх українські переклади як комплексний мовний, 

етнокультурний та когнітивний феномен.  

Методологічною основою дисертації є основоположні теоретичні 

засади та здобутки української перекладознавчої школи, 

представленої іменами М. Зерова, Р. Зорівчак, В. Карабана, Т. 

Кияка, С. Ковганюка, Л. Коломієць, В. Коптілова, І. Корунця, Г. 

Кочура, О. Кундзіча, М. Лановик, Т. Некряч, М. Новикової, 

В. Радчука, М. Рильського, М. Стріхи, О. Фінкеля, І. Франка, О. 

Чередниченка, Л. Черноватого та багатьох інших науковців, серед 

яких і молода хвиля ХХІ століття.  

Дослідження ґрунтується на філософських положеннях про 

взаємозв'язок і взаємовплив мови і культури народу, зокрема на 

здобутках таких учених як Б. Ворф, В. фон Гумбольдт, О. Потебня, 

Е. Сепір та ін. Дисертація спирається й на надбання 

перекладознавців з-поза меж України, таких як С. Баснет, В. 

Виноградов, С. Влахов, В. Комісаров, Ю. Левін, І. Лівий, Ю. 

Найда, П. Ньюмарк, А. Попович, Дж. Кетфорд, А. Федоров, С. 

Флорін, Г. Фермеер, К. Чуковський, О. Швейцер та ін, зокрема на 

погляди науковців на проблему неперекладності. Для дослідження 



 
 

 
перекладу умору широко використовувались і результати 

досліджень вітчизняних та зарубіжних дослідників у сферах 

лінгвокультурології, літературознавства, мовознавства, 

перекладознавства, які розкривають різні аспекти досліджуваного 

явища: його природу, психологію та функції (А. Бергсон, Ю. 

Борєв, Б. Дземідок, І. Кант, А. Карасик, А. Карасьов, А. Лук, В. 

Пропп, Б. Шопенгауер та ін.), механізми породження (С. Аттардо, 

А. Болдирєва, В. Раскін, Дж. Салз, Т. Шульц та ін.), національну 

специфіку гумору загалом та англійського гумору зокрема 

(Р. Александер, Б. Блейк, Е. Ізер, А. Карасик, В. Карасик, М. 

Кулинич, Д. Нільсен, Г. Почепцов, В. Самохіна, К. Фокс), мовні 

засоби його реалізації (Д. Вавринюк, В. Овсянников, М. Паніна, О. 

Шонь та ін.), підходи до аналізу та перекладу гумористичних 

текстів (Н. Абросимова, С. Аттардо, П. Забалбеско, Г. Рітчі та ін.).  

Методику дослідження продиктовано сукупністю його завдань і 

комплексна в міру складності кожного завдання. В роботі 

застосовано аналітичні методи лінгвостилістики, зокрема зіставної 

для аналізу текстів та їх перекладів як цілісних, комплексних 

систем, мовні структури яких взаємопов’язані та співвідносяться із 

позамовними категоріями; структуралістські методи семіотики і 

поетики для встановлення значень мовних явищ у рамках 

художнього твору з урахуванням позамовної реальності; естетичні, 

літературознавчі та герменевтичні знаряддя пояснення, в тім числі 

описові, генезисні (історико-біографічні) та рецептивістські 

(декодування «від читача»), аналіз компонентний (сегментний), 

трансформаційний (перевираження), функціональний, 

контекстуальний (у вузькому і широкому розумінні) та 

перекладацький з метою виявлення та зіставлення досліджуваних 

мовних явищ у текстах оригіналу й перекладу, визначення 

перекладацьких стратегій, способів та методів їх відтворення з 

урахуванням мовних та позамовних чинників, що впливають на 

процес перекладу.  

Матеріалом для дослідження послужили такі твори: повість 

Джерома К. Джерома «Троє в одному човні (як не рахувати 

собаки)» (Jerome K. Jerome «Three Men in a Boat (To Say Nothing of 

the Dog)») та чотири його переклади українською мовою – В. 

Прокопчука, Ю. Лісняка, О. Якушика та О. Негребецького; роман 

Марини Левицької «Коротка історія тракторів українською» 



 
 

 
(Marina Lewycka «A Short History of Tractors in Ukrainian») та його 

переклад українською мовою О. Негребецького; роман Тері 

Пратчета «Правда» (Terry Pratchett «The Truth») та його переклад 

українською мовою О. Михельсона; а також деякі інші 

гумористичні твори англомовних авторів та їх переклади.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в 

українському перекладознавстві відтворення специфіки 

англійського гумору в українському перекладі досліджено з 

погляду його перекладності як динамічного параметра стосунків 

між культурами; систематизовано межі перекладності гумору в 

художньому творі та чинники, що впливають на рухомість цих 

меж; виокремлено індивідуальні творчі шляхи та загальні тенденції 

відтворення гумору в художньому творі; продемонстровано 

об’єктивні та суб’єктивні причини втрат гумору в перекладі 

художнього твору.  

На захист виносяться такі положення:  

1. Гумор в художній літературі – це свідомо створена автором 

неоднозначність, тож успішне розуміння гумору іномовним 

читачем залежить не лише від формального лексико-граматичного 

перевираження гумору, а й від перенесення образів за допомогою 

слова у свідомість читача і надання читачеві можливості 

відповідно ці образи тлумачити.  

2. Опірність гумору в художньому творі перекладові зумовлено як 

розбіжністю власне мовних структур, так і тісним зв’язком гумору 

зі сміховою та загальною культурою народу, часовою дистанцією 

та естетичною природою явища, яка виводить переклад за межі 

комунікативного завдання і розкриває складну взаємодію етнічних 

цінностей.  

3. Проблема перекладності гумору полягає не стільки в 

принциповій неможливості його перекладу взагалі, скільки в 

неможливості відтворити ідентичний оригіналові вплив на читача, 

сміхова культура якого сформована в інакшому середовищі.  

4. Перекладність англійського гумору в художній літературі можна 

визначити як динамічну категорію на рухомість меж якої 

впливають: місце реалізації гумору в творі; зв’язок 

гумористичного висловлювання з сюжетом твору; зв’язок 

змістового компоненту гумору з його контекстом; багатство 



 
 

 
засобів вираження гумору; наявність та насиченість гумору 

етнокультурними компонентами.  

5. Функцію гумору в художній літературі підпорядковано певній 

художній меті, яка визначає прагматичні характеристики твору в 

цілому. У перекладі гумору в художньому творі перекладацькою 

домінантою є відтворення перебігу гумористичної тональності 

всього твору як цілого, а не окремих його елементів.  

6. При відтворенні гумору у площині англо-українського 

перекладу простежується тяжіння до посилення його 

експресивності для забезпечення прийняття українською 

культурою та настанова на передачу розважальної функції гумору.  

7. Часткові втрати при перекладі гумору в художньому творі 

виникають через низку об’єктивних (розбіжності у мовних 

структурах, сміхових культурах, смислотворчих контекстах тощо) 

та суб’єктивних (особистість перекладача) причин. Найбільше 

втрат у перекладі англійського гумору українською мовою виникає 

при відтворенні ситуацій, в яких реалізація гумору залежить від 

фонових знань читача.  

Теоретична цінність дослідження полягає у збагаченні 

перекладознавчих студій, зокрема комплексним перекладознавчим 

підходом до поняття гумору як до складної когнітивної категорії з 

урахуванням не лише мовних, а й позамовних чинників, які 

впливають на його сприйняття. Аналіз перекладацьких способів 

передачі гумору може збагатити теорію художнього перекладу 

новими обріями розуміння такого фундаментального поняття, як 

перекладність. Жанрово-стилістичні виміри перекладів у 

дисертації на предмет відповідності їх першотворам складають 

раціональну основу для випрацювання як позиції науковця, так і 

творчого кредо майстра.  

Практична цінність отриманих результатів визначається тим, що 

вони можуть прислужитися на лекційних та семінарських заняттях 

з практики перекладу, жанрових теорій перекладу, у спецкурсах із 

художнього перекладу та редагування. Критичні спостереження 

над відтворенням гумору, з’ясування підходів до розв’язання 

складних перекладацьких завдань можуть прислужитися 

перекладачам-практикам у їхніх творчих пошуках.  

Апробація результатів дослідження відбувалась на таких 

наукових конференціях: Міжнародна конференція «Мова, 



 
 

 
свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних 

філологічних студій» (Київ, 2013), ХXІI Міжнародна наукова 

конференція «Мова і культура» ім. Сергія Бураго (Київ, 2013), 

Всеукраїнська конференція «Етнознакові функції культури: мова, 

література, фольклор» (Київ, 2013), Третя міжнародна наукова 

конференція «Актуальні проблеми сучасної науки в 21 столітті» 

(Махачкала, Росія, 2013), Міжнародна конференція «Наукові 

роботи, практика, розробки, інновації 2013 року» (Закопане, 

Польша, 2013), Міжнародна конференція «Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві» (Київ, 2014), ХXІIІ Міжнародна 

наукова конференція «Мова і культура» ім. Сергія Бураго (Київ, 

2014), Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 2014), Науковопрофесійна 

конференція «Філологія та мовознавство у цифровому суспільстві» 

(Будапешт, Угорщина, 2015), Всеукраїнські наукові читання за 

участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» 

(Київ, 2015).  

Публікації. Зміст дисертації відображено у 8 одноосібних 

публікаціях, з яких 7 вийшли друком у фахових наукових 

виданнях, затверджених ДАК України й 1 в іноземному збірнику, 

внесеному до міжнародних наукометричних баз.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків та списку 301 використаного 

джерела. Загальний обсяг дослідження – 223 сторінки, з них 190 

сторінок основного тексту.  
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The thesis is a comprehensive study on the characteristics of humour 

recreation in the English-Ukrainian literary translation framework. It 

gives a description of specific features of the English and Ukrainian 

humour determined by linguistic and cultural characteristics from the 

perspective of translation studies, highlights the urgent theoretical 

problem of foreign humour recreation in the literary works and raises 



 
 

 
the complex issue of translatability in general and borders of 

translatability of foreign humour in particular. Specifics of recreation of 

English situational humour, verbal humour and humour with 

ethnocultural component in the Ukrainian language within the 

framework of a literary text are analysed. The reasons for the loss of 

humour in the process of translation are examined, the general methods 

and techniques for its successful recreation are distinguished. Humour 

in the literary texts is studied in the aspect of its translatability, the basic 

difficulties of humour translation, the limits of its translatability and 

factors affecting the translatability of humour in fiction are defined.  

The nature of humour lies in the inner reinterpretation of socio-cultural 

reality. The source of humour is incongruity, that is deliberately created 

ambiguity arising from the described situation or linguistic structure. 

Humour is universal phenomenon, but in the same time it has specific 

cultural features. For a long time humour has been considered to be 

untranslatable due to its dependence on linguistic and cultural issues. 

Nevertheless, translation practice clearly shows that the problem lies not 

in the impossibility of making the target reader laugh, but in the 

impossibility of creation of the same humorous effect on the target 

reader. It was found that humour in a literary text is subjected to an 

artistic goal, which defines pragmatic characteristics both of the 

individual humorous expression or situation and a literary work as a 

whole, respectively, the dominant in translation is to recreate the 

humorous tone of a text as a whole, but not its individual elements.  

Such feature of English humour as a tendency to innuendoes resists to 

recreation into Ukrainian culture (due to the fact, that Ukrainian humour 

is more open and undisguised). It is also clear, that humour with ethno-

cultural component requires special approach to its translation, as its 

realization in the target culture depends on background knowledges of 

the readership. In general, it is possible to determine several common 

rends translators used: strengthening of the humorous tonality by 

expressive or colloquial lexis, usage of translators and culturological 

commentaries, changes of images, etc. Nevertheless, in many cases 

humour escapes recognition by Ukrainian readership because of the 

number of factors, such as objective correlation of humorous tradition, 

cultural distance and times remoteness (thus, there are limits of humour 

transfer into another culture and limits of humour perception in its own 

culture). Therefore, Ukrainian readership perceive and laugh mainly not 



 
 

 
at the deep humorous reinterpretations of social and cultural contexts, 

but at the funny at their surface situations and deliberately selected 

emphatic lexis. Purely verbal humour in literary text is doomed to 

losses. The reasons for these losses, of course, are objective differences 

of language structures, but mainly they are caused by a need to retain in 

translation the notional component of a wordplay which is closely 

connected both to the context of the whole text (or separate humorous 

episode) and social and cultural reality of the source language. 

Ethnolinguistic and ethnocultural barrier creates an asymmetry in the 

perception of humour by source and target reader. Thus, when humour 

is based on the oppositions of English and Ukrainian cultural values and 

stereotyped vision of Ukrainian culture, the degree of adequacy of 

translation in aesthetic and functional terms here depends not only on 

the translators’ skills, but on the objective differences between the two 

cultures. Difficulties of humour recreation lie primarily in the functional 

plane and are linked to the complexity of the transfer of an identical 

impact of translation on the target readership, which is brought up in a 

completely different humorous tradition. It was revealed that the border 

of translatability of humour in the framework of a literary text is 

dynamic. The following factors influence on the mobility of the latter: 

the placement, connection with the plot and connection of a notional 

component of humorous expression or situation with the context, 

amount of linguistic and stylistic means of expression, as well as the 

presence and amount of ethnic and cultural components.  

The results of the analysis of English-speaking authors works with a 

clear focus on humorous effect indicate that it is possible to identify 

some general trends among individual creative strategies of humour 

recreation by Ukrainian translators, such as strengthening the 

expressiveness of English humour in translation in order to ensure its 

adoption by Ukrainian culture. It was determined that losses in the 

process of humour recreation in fiction are inevitable due to the number 

of objective (the difference in the linguistic structure of the source and 

target texts; differences of source and target cultures sense of humour; 

differences of meaning that create context of the original and the 

translation, etc.) and subjective factors (the personality of the translator 

who cannot perceive the humour because of the lack of sense of humour 

or other reasons; lack of competence in the source language and culture; 

conscious decision to omit the humour).  



 
 

 
The thesis outlines the prospects for future researches that could include 

wider coverage of the complex problems of the boundaries of 

translatability, new insight into the art of the literature interpretation, 

humorous in particular, search for new horizons in cultural cooperation 

by means of translation, proper public appreciation of translator’s work, 

first of all by the criticism, deeper understanding of the creative nature 

of translation’s vocation and revelation of translator’s mission in the 

modern world.  

Key words: literary translation, humour, translatability, culture, fiction, 

recreation.  

(Підгрушна О. Г. Відтворення англійського гумору в українському 

художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

10.02.16 / О.Г. Підгрушна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 

2017. – 20 с.) 

 

 У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим 

викладенням наведених у розділі наукових і практичних 

результатів. Після передруку рукопис магістерської роботи треба 

ретельно вичитати (особливо це стосується правил 

бібліографічного опису літературних джерел). Робота має бути 

написана добірною літературною мовою з дотриманням правил 

логічної організації тексту, без надлишків та багатослів’я, а також 

русизмів –  невдалих перекладів, кальок.  
Усі помилки й описки потрібно виправити. 

 

2.4. Загальні правила цитування та посилання  на 

використані джерела 

 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на 

авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого 

друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет 

вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше 

скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений 

автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і 

наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, 

із збереженням особливостей авторського написання. Наукові 



 
 

 
терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, 

за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках 

використовується вираз «так званий»; 

б) цитування має бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Допускається 

пропуск слів, речень, абзаців за умови, якщо це не спотворює 

авторського тексту; такі пропуски позначаються трьома крапками. 

Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, 

в кінці). Якщо перед вилученим текстом або за ним стояв 

розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на 

джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок 

інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, 

слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним 

щодо оцінювання його результатів. Посилатися при цьому треба на 

джерело непрямого цитування, наприклад: (цит. за: …); 

д) цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім, 

бо в обох випадках це може вплинути на рівень магістерської 

роботи: надмірне цитування створює враження її компілятивності, 

а недостатнє – знижує наукову цінність викладеного матеріалу. 

Мінімальна кількість посилань у підрозділі – 5 – 10 одиниць; 

е) якщо необхідно виявити власне ставлення до окремих слів 

або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках 

ставлять знак оклику або знак питання; 

є) якщо виникає необхідність виділити в цитаті деякі слова, 

зробити якесь застереження, то одразу після цього ставиться 

крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора магістерської 

роботи, а весь текст застереження береться у круглі дужки. 

Наприклад: (курсив наш. – С.П.), (підкреслено нами. – С.П.). 

Посилання в тексті магістерської роботи на джерела роблять 

у квадратних дужках, де зазначають номер цитованого джерела за 

списком використаних джерел та номер сторінки, на яку роблять 

посилання, наприклад, «[21, с. 156]», де «21» – номер джерела, а 

«156» – номер сторінки. Посилання може робитися й на джерело в 

цілому, наприклад, [29]. У таких випадках посилання на декілька 

джерел в цілому буде виглядати так: [12; 25; 31].  



 
 

 
Цитати можуть подаватися мовою оригіналу, або їх можна 

подавати у власній перекладацькій інтерпретації, але при цьому 

подавати відомості про про автора перекладу і посилання на дане 

дослідження за вищезазначеними правилами. Наприклад: «А 

компетентний – це „проінформований, той, що є знавцем будь-

якого питання”» (переклад наш. – С. П.) [ 284], де «С. П.» – це 

ініціали імʼя та прізвища перекладача-автора дослідження, «284» – 

номер джерела з бібліографічного списку. 

На всі таблиці магістерської роботи повинні бути посилання 

в тексті, при цьому слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад: 

«…в табл. 1.2». 

 

2.5. Оформлення списку використаних джерел 

 

Бібліографічний апарат в магістерській роботі – ключ до 

використаних автором джерел. Крім того, він відбиває наукову 

етику і культуру наукової праці. Саме з нього можна зробити 

висновок про ступінь ознайомлення магістранта з наявною 

літературою з досліджуваної проблеми. Бібліографічний апарат 

магістерської роботи  складається з списку використаних джерел і 

бібліографічних посилань, які оформлюються відповідно до 

чинних стандартів. 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного 

апарата, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел 

і розміщується після висновків. Такий список – одна з суттєвих 

частин роботи, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора 

і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за 

друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних 

покажчиків повністю без пропуску будь-яких елементів, 

скорочення назв і т.ін. 

Список використаних джерел формується одним із таких 

способів: 

– у порядку появи посилань у тексті; 

– в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

– у хронологічному порядку. 

Бібліографічний опис списку використаних джерел у 

магістерській роботі може оформлятися автором за його вибором з 



 
 

 
урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні  положення та правила складання» або одним зі стилів, 

віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення 

списку наукових публікацій,  який наведено у  Додатку В.  

Правила оформлення додатків 

Додатки оформлюють як продовження магістерської роботи 

на наступних її сторінках у порядку появи посилань у тексті 

роботи. 

Кожен із додатків починають з нової сторінки. Їм дають 

заголовки, надруковані угорі малими літерами з першої великої 

симетрично стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої друкується слово 

«Додаток…» і велика літера, що позначає додаток. 

Використовуються літери української абетки. 

 

2.6. Порядок попереднього захисту та публічного захисту 

магістерської роботи 

 

Після написання магістерської роботи починається процес 

підготовки до її захисту, який полягає в такому: 1) попередній 

розгляд роботи за місцем її виконання (так званий передзахист); 2) 

подання магістерської роботи до державної атестаційної комісії; 3) 

підготовка магістранта до захисту своєї роботи; 4) процедура 

публічного захисту дослідженя. 

До захисту магістерської роботи допускаються студенти, які 

повністю виконали навчальний план, включаючи переддипломну 

практику, підготували магістерську роботу, пройшли етап її 

розгляду на кафедральній комісії (попередній захист) та отримали 

допуск до захисту. Списки студентів, допущених до захисту 

магістерських робіт, подаються деканатами. 

Попередній розгляд магістерської роботи 

Коли магістерська робота майже повністю закінчена, вона 

подається для розгляду на семінарі чи засіданні кафедри вищого 

закладу освіти, де вона була виконана, на який запрошуються 

керівник даної магістерської роботи та її автор, викладачі кафедри. 

Обговорення магістерської роботи відбувається за 

традиційним порядком. Це означає, що магістрант робить доповідь 



 
 

 
з використанням ілюстративних матеріалів (презентації, плакати, 

комп’ютерні диски, роздатковий матеріал тощо). Тривалість 

доповіді – не більше 8-10 хвилин. Роз’яснення окремих положень, 

висновків та особливостей роботи здійснюється у формі запитань і 

відповідей. Кількість запитань не регламентується. Магістранти 

мають чітко і конкретно викласти учасникам засідання позитивні і 

негативні риси роботи. Особливо це стосується основних наукових 

положень магістерської роботи, їх достовірності і обґрунтованості. 

Бажано підготувати презентацію отриманих результатів 

дослідження за допомогою комп’ютерних програм, таких як 

«Power Point» або інших з демонстрацією на великий екран. При 

цьому презентація передбачає використання 12–14 слайдів. 

У разі використання слайдів або комп’ютерної презентації 

треба переконатися у наявності проектора, екрана, можливості 

затемнення, доступних джерел електричного струму та памʼятати 

про специфіку підготовки та застосування цього методу 

презентації. 

 В обговоренні роботи можуть взяти участь всі присутні на 

засіданні чи семінарі. 

Підготовка магістранта до захисту магістерської роботи 

Не пізніше ніж за два тижні до захисту готова магістерська 

робота повинна бути подана до кафедри в її остаточному варіанті 

(з відміткою з бібіліотеки ВНЗ, пояснювальною запискою, 

рецезією та відгуком). Разом з магістерською роботою на кафедру 

подається диск з текстом роботи, презентацією та текстом доповіді 

на захисті. 

Для цього попередньо треба підготувати всю необхідну 

документацію, роздрукувати магістерську роботу і все, що 

знадобиться в день захисту, а саме: 

- текст магістерської роботи; 

- відгук наукового керівника на магістерську роботу з 

узагальненою характеристикою роботи та рекомендованою 

оцінкою; 

- рецензія на магістерську роботу кандидата філологічних 

наук; 

- текст виступу на захисті магістерської роботи у вигляді 

невеликої доповіді; 



 
 

 
- презентація, таблиці, схеми, діаграми, взяті з тексту 

магістерської роботи і відповідним чином підготовлені до 

демонстрації. 

У відгуках наукового керівника та рецензента необхідно 

зазначити актуальність магістерської роботи, її наукове та практичне 

значення, оригінальність ідей та ступінь самостійності виконання 

роботи. У випадку, якщо робота не становить особливої цінності, це 

також треба зазначити. Бажано відмітити теоретичну та практичну 

підготовку магістранта, знання наукової літератури та статистичних 

матеріалів з обраної теми.  

Перше й найголовніше, з чого звичайно починається 

підготовка магістранта до захисту роботи – це його робота над 

виступом за результатами магістерського дослідження у формі 

доповіді, який має розкрити сутність, теоретичне і практичне 

значення результатів проведеної роботи. 

За структурою доповідь можна умовно поділити на три 

частини. Перша частина доповіді в основних моментах повторює 

вступ до магістерської роботи, тобто висвітлюється актуальність 

обраної теми та наукова новизна, дається опис наукової проблеми, 

а також формулювання мети магістерської роботи. Тут необхідно 

вказати методи, завдяки яким отримано фактичний матеріал 

магістерського дослідження, і повідомити про склад і загальну 

структуру роботи. Друга частина у послідовності, встановленій 

логікою проведеного дослідження, характеризує кожен розділ 

магістерської роботи. Особливу увагу приділяють кінцевим 

результатам, критичним зіставленням та оцінкам. Завершується 

доповідь заключною частиною, яка будується за висновками до 

магістерської роботи. Тут доцільно перерахувати загальні 

висновки з її тексту і зібрати докупи основні рекомендації. 

Коли текст доповіді на захисті магістерської роботи 

складено, доцільно спочатку підготувати відповіді на запитання, 

зауваження та побажання, висловлені під час передзахисту та у 

відгуках. Відповіді повинні бути стислими, чіткими і добре 

аргументованими. Якщо можливі посилання на текст магістерської 

роботи, то їх треба обов’язково зробити. Це надає відповідям 

більшої переконливості і водночас дає змогу підкреслити 

достовірність аргументації результатів проведеного дослідження. 



 
 

 
При підготовці до захисту бажано ще раз уважно 

переглянути весь текст магістерської роботи, зробити необхідні 

позначки на її сторінках, вкласти у потрібних місцях закладки. 

Особливу увагу слід приділити списку використаних джерел та 

аналітичним таблицям і схемам, які містять у наочній формі 

найбільш значущі результати виконаної магістрантом роботи. 

Частину з них бажано підготувати таким чином, щоб мати змогу 

демонструвати їх у залі засідань Державної атестаційної комісії без 

особливих труднощів, і їх було видно всім присутнім. 

Процедура публічного захисту магістерської роботи 

Дата захисту визначається графіком засідань Державної 

атестаційної комісії (ДАК), що затверджується ректором 

університету і доводиться навчально-методичним відділом до 

відома деканатів, членів ДАК, студентів. 

Захист магістерської роботи відбувається на відкритому 

засіданні Державної атестаційної комісії. Він повинен мати 

характер наукової дискусії з докладним аналізом достовірності, 

обґрунтованості всіх висновків і рекомендацій наукового і 

практичного характеру, що містяться в магістерській роботі, і 

відбуватися в обстановці високої вимогливості, принциповості, 

дотримання наукової етики.  

Свій виступ магістрант може побудувати у формі переказу 

тексту доповіді, покликаної показати високий рівень теоретичної 

підготовки її автора, його ерудицію і здатність дохідливо викласти 

основні наукові результати проведеного дослідження. 

Доповідь починається зі звертання: «Шановний пане голово! 

Шановні члени Державної атестаційної комісії! Панове!...». далі 

магістрант коротко викладає сутність наукової проблеми 

(завдання) і стан питання, обґрунтовує актуальність наукової 

проблеми, показує її зв'язок з плановими науково-дослідними 

роботами, викладає мету наукових досліджень. 

Формулюються основні наукові положення, розкривається 

постановка вирішеної наукової проблеми (завдання), умови та 

припущення,  за яких виконувалися дослідження. Далі 

викладається зміст роботи. 

Особливу увагу необхідно приділити результатам, 

отриманим автором (що саме запропоновано, узагальнено, 



 
 

 
одержано і т.ін.), обґрунтуванню їх достовірності, новизни, 

значущості для теорії та практики. 

При викладення запропонованих методів вирішення наукової 

проблеми (завдання) і наявних результатів треба зробити акцент на 

порівнянні їх з уже відомими. 

У прикінцевій частині доповіді викладаються основні 

результати та висновки магістерського дослідження, їх реалізація, 

можливі шляхи їх подальшого використання. 

Оскільки не тільки зміст доповіді, а й характер її переказу, 

впевненість у відповідях на поставлені запитання значною мірою 

визначають оцінку захисту, є потреба зосередити увагу на деяких 

правилах публічного виступу. 

Особливо важливо, щоб мовлення магістранта було 

зрозумілим, граматично правильним, впевненим та виразним. Це 

робить доповідь зрозумілою і переконливою для членів комісії. 

 

2.7. Оцінювання виконання магістерської роботи 

 

Під час оцінювання випускної кваліфікаційної роботи 

магістранта, якою є магістерська робота, виходять з того, що він 

(магістрант) повинен вміти: 

- формулювати мету та завдання дослідження; 

- визначати актуальність та новизну дослідження; 

- складати план дослідження; 

- вести бібліографічний пошук з використанням сучасних 

інформаційних технологій; 

- використовувати сучасні методи наукового дослідження, 

модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи з 

завдань конкретного дослідження; 

- опрацьовувати отримані дані, аналізувати та синтезувати їх 

на основі відомих літературних джерел; 

- оформляти результати досліджень відповідно до сучасних 

вимог. 

Разом з науковим змістом роботи при підсумковому її 

оцінюванні необхідно також враховувати повноту формальних 

реквізитів (зміст, список використаних джерел, додатки, виділення 

розділів та пунктів), характер оформлення, стиль і грамотність. 



 
 

 
Рішення про оцінку магістерських роботи приймається на 

закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю 

голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. Голос Голови 

ДАК є вирішальним при однаковій кількості голосів. Усі засідання 

ДАК протоколюються. 

Рішення державної атестаційної комісії публічно у 

присутності усіх її членів оголошується магістрантам у день 

захисту. Магістерська робота оцінюється за чотирьохбальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).  

Рішення ДАК є остаточним та оскарженню не підлягає. 

Здобувачі академічного ступеня «магістр», які пройшли 

державну атестацію, отримують диплом про здобуття повної вищої 

освіти та відповідної кваліфікації. 

Студенти, які отримали незадовільну оцінку під час захисту 

магістерської роботи, відраховуються з університету та одержують 

академічні довідки встановленого зразка. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2: 

 

1. Проаналізуйте стиль двох анотацій до наукових досліджень з 

перекладознавства, написаних мовою оригіналу, та  складіть 

власний глосарій для написання резюме у науковий журнал / 

Analyze the language of two abstracts of thesesis in translation 

studies, and compile your own list of useful phrases for writing 

journal abstracts: 

 

А) This thesis investigates translation problems in translating from 

English to Arabic. Despite the fact that there are some taxonomies 

available, none is based on empirical research; moreover, none can be 

considered comprehensive. The present study provides a ranked 

taxonomy of problems in translating from English to Arabic that was 

developed through two empirical studies. The first is a case-study of the 

researcher translating a published corpus of short translation-class texts. 

Since the aim of this project is pedagogical, students of translation were 

the target population of the second multi-subject study. Here, 56 

undergraduate and 18 postgraduate students in Arabic-English 

translation classes at Al-Fateh University and the Academy of Graduate 



 
 

 
Studies in Libya translated a sub-set of the same texts. By comparing 

the two groups' performance, the researcher could also find out the 

effects of translation experience/proficiency on the type and severity of 

problems. The taxonomy consists of four levels: supra, main, sub and 

sub-sub categories. The supra category includes problems of ST 

Comprehension and TT Production and problems of Transfer Process. 

The main category includes Micro-Language problems, Macro-Text 

level problems and Strategies and Techniques problems. The sub-

category includes problems of Grammar, Vocabulary, Spelling, 

Rhetorical and stylistic devices, Cohesion, Register and style, 

Background Knowledge and Culture. The sub-sub categories include 

forty seven categories such as problems of Word order, Fixed 

Expressions, Spelling Slips, Irony, Omission and Additions. A tentative 

ranking of the difficulty of problems is based on three factors: perceived 

difficulty, error count and error severity. What distinguishes the 

taxonomy formulated in the present study from Hi existing ones is 

comprehensiveness, e.g. in combining problems of ST comprehension, 

TT production and problems of transfer process, or in combining 

problems of the language system and extra-textual problems; and the 

ranking adds another dimension. The thesis consists of six chapters: 

Chapter One outlines the theme of the project and presents the research 

questions. Chapter Two reviews the relevant literature with an emphasis 

on translation problems and errors. Chapter Three presents the 

researcher case-study which sets the ground for the multi-subject main-

study in Chapter Four. Chapter Five provides a model of English-

Arabic translation problems as exemplified by the taxonomy of 

translation problems and discusses the ranking system used and its 

outcome. Chapter Six, Conclusion, evaluates the outcome of the study, 

assesses the methodology that has been used to investigate the issues set 

in the research questions and discusses implications for further research. 

(Zakia Ali Deeb. A Taxonomy Of Translation Problems In Translating 

From English To Arabic:  A Thesis Submitted to the University of 

Newcastle for the Degree of PhD in the School of Modern Languages. – 

February,  2005) 

 

В) This study analyses five British translations of Bertolt Brecht’s 

Mutter Courage und ihre Kinder. Two of these translations were written 

by speakers of German, and three by well-known British playwrights 



 
 

 
with no knowledge of the source text language. Four have been 

produced in mainstream British theatres in the past twenty-five years. 

The study applies translation studies methodology to a textual analysis 

which focuses on the translation of techniques of linguistic 

Verfremdung, as well as linguistic expression of the comedy and of the 

political dimension in the work. It thus closes the gap in current Brecht 

research in examining the importance of his idiosyncratic use of 

language to the translation and reception of his work in the UK. The 

study assesses the ways in which the translator and director are 

influenced by Brecht’s legacy in the UK and in turn, what image of 

Brecht they mediate through the production on stage. To this end, the 

study throws light on the formation of Brecht’s problematic reputation 

in the UK, and it also highlights the social and political circumstances 

in early twentieth century Germany which prompted Brecht to develop 

his theory of an epic theatre. The focus on a linguistic examination 

allows the translator’s contribution to the production process to be 

isolated. Together with an investigation of the reception of each 

performance text, this in turn facilitates a more accurate assessment of 

the translator and director’s respective influence in the process of 

transforming a foreign-language text onto a local stage. The analysis 

also sheds light on the different approaches taken by speakers of 

German, and playwrights creating an English version from a literal 

translation. It pinpoints losses in translation and adaptation, and 

suggests how future versions may avoid these. 

(Katherine J. Williams. Translating Brecht Versions of Mutter Courage 

und ihre Kinder for the British : Thesis for the degree of Ph. D. Stage. – 

Scotland, University of St. Andrews, School of Modern Languages, 

Department of German. – June 30, 2008) 

 

2. Самостійно опрацюйте тему «Актуальні питання досліджень у 

перекладознавстві» (див. Додаток А), виконайте завдання, що 

пропонуються та напишіть аналітичний реферат обсягом 5-7 

сторінок про сучасний стан та перспективи перекладознавчих 

досліджень. 

3. Чим визначається виразність мови наукового тексту з 

перекладознавства? Доведіть, яка логічна основа дозволяє 

найбільш обʼєктивно класифікувати тексти з боку їх 

перекладацьких особливостей. 



 
 

 
4. З яких елементів складається бібліографічний опис друкованої 

праці? Складіть бібліографію з 4-5 джерел до кожного 

наступного поняття і вкажіть, в якій бібліотеці Ви їх знайшли 

(приватній, навчального закладу, міській тощо): текст, 

гіпертекст, концепція, художність. 

5. Визначте вимоги до цитування у магістерській роботі. 

Випишіть 2-3 цитати з праць до завдання 4 до кожного 

вказаного там поняття. 

 

 



 
 

 
ДОДАТКИ 

Додаток А 

Матеріали для самостійного опрацювання 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ 

 

1.1. Introduction: the Relationship between Linguistics 

and Translation 

 

In 1965, Noam Chomsky sounded a note of caution in relation 

to the implications of generative grammar for translation: “The 

existence of deep-seated formal universals… does not, for example, 

imply that there must be some reasonable procedure for translating 

between languages” [Chomsky, 1965]. In the same year, Catford 

published in his well-known book A Linguistic Theory of 

Translation, which opens with the words: “Clearly, then, any theory 

of translation must draw upon a theory of language – a general 

linguistic theory” [Chomsky, 1965]. This uncertain relationship 

between linguistics and translation theory continues to be reflected in 

the literature. Eight years later, we find Jörn Albrecht expressing 

regret and astonishment that linguists have not concerned themselves 

with translation [Albrecht, 1973], while Shveitser, writing in the 

same year (although not widely available until 1987), makes the 

opposite claim, namely that many linguists have long since decided 

that translation could be the object of linguistic study [Shveitser, 

1987]. Shveitser rejects the view that linguistics can explain only the 

lowest levels of translation activity as being based on too narrow a 

view of linguistics. He does, however, refer briefly to the furore 

caused by the first major attempt in Russian to produce a linguistic 

description of translation [Fedorov, 1953], an attempt which 

provoked a lively polemic from the supporters of literary approaches 

to translation. 

The intervening years seem not to have resolved this tension. 

Almost 30 years after the Catford-Chomsky declarations, Bell claims 

that translation theorists and linguists are going their own separate 

ways [Bell, 1991]. Similarly, while signaling, in the 1993 preface to 

a new edition of a work first published in 1978, that developments in 



 
 

 
linguistics have brought the discipline much closer to the concerns of 

the translation theorists, Pergnier still warns that there are those who 

would like to liberate translation completely from linguistics 

[Pergnier, 1992]. 

Tension and disagreements aside, it is clearly fair to say that 

linguistics does have something to offer translation studies, so much, 

in fact, that only the briefest outline is possible here of the main areas 

where the two disciplines can interact.  

The relationship of linguistics to translation can be twofold: 

one can apply the findings of linguistics to the practice of translation, 

and one can have a linguistic theory of translation, as opposed, say, 

to a literary or economic translation. 

In the first instance, a subdivision of linguistics such as 

sociolinguistics may have something to say about the relation of 

language to social situation, and what it has to say can consequently 

be applied in the act of translating. Douglas Robinson gives such an 

example: “In Barry Hines’ novel Kes (1969) a northern English 

dialect is used in the dialogue and this should in theory be translated 

differently from the non-dialectal language of the narrative. This 

poses a problem, however, since many cultures either do not have a 

dialect which has comparable cultural functions or connotations or 

they quite simply do not permit the use of dialect in the written 

language.  In the French translation of Kes (1982), the regional 

dialect is replaced by a sociodialect, that is a dialect which is 

characteristic of a social rather than a regional group” [Fawcett, 

2005]. 

 In other translation, the dialectal feature may simply 

disappear (as happened in France in the eighteenth century), unless 

the translator is willing to assume the risky role of trail-blazer. 

Linguistics can provide some, but not all, of the information on 

which to base the decision of how to handle dialects and similar 

features on translation. 

In the second instance, rather than applying linguistic theory to 

elements within the text to be translated, one can apply it to the entire 

concept of translation itself. Thus, it can be said that Eugene Nida’s 

theory of dynamic equivalence is, in fact, nothing less than a 

sociolinguistics of translation. By focusing the translation process on 

the target-text receiver, who differs from the source-text receiver in 



 
 

 
language, culture, world knowledge and text expectations in the 

same way that a northern blue collar worker differs from a southern 

stockbroker compatriot, we are invited to see the translation process 

as one of adapting the source-language text to a different social 

group with what one might, for the sake of terminological 

comparability, call its own “natiolect”. 

Both of these approaches are found in the writings on 

linguistics and translation. Authors such as Albrecht [Albrecht, 

1973], Hatim and Mason [Hatim and Mason, 1990], Bell [Bell, 

1991], and many others effectively list the main elements of 

linguistic theory and show how they supposedly impact upon 

elements in the translation process and its product. The second 

approach is found in the works of writers such as Catford [Catford, 

1965], who attempts to describe translation in terms of a specific 

linguistic theory, in this case Halliday’s rank-scale grammar; of 

House [House, 1981], who uses a basic distinction of functional 

linguistics to describe the two strategies of overt and covert 

translation; and Shveitser [Shveitser, 1987], who draws amongst 

other things on generative and situational linguistics to describe 

translation as a rewriting process, which is also, in effect, the 

approach adopted in translation theories based on linguistically 

founded taxonomies of translation techniques. 

The most famous example of the second approach is Catford’s 

linguistic theory of translation [Catford, 1965]. This is on the whole 

quite disappointing, its main weakness being that Catford’s model 

never goes beyond the sentence to incorporate the text as a unit of 

meaning. It does, however, remain one of the very few truly original 

attempts to give a systematic description of translation from a 

linguistic point of view. Catford sees language as a set of systems 

operating at different levels. This view allows him to define the 

conditions of textual equivalence as opposed to formal 

correspondence and to describe broad translation types using three 

sets of criteria: 

a) in terms of the extent translation, Catford distinguishes 

between full translation, where the entire text is submitted to the 

translation process and “every part of the source text is replaced by 

target text material”, and partial translation, where “some part or 

parts of the source text are left untranslated” [Catford, 1965]. This is 



 
 

 
not a technical distinction but one which Catford adopts in order to 

avoid confusion between the non-technical sense of partial and the 

technical way in which he uses the term restricted translation. 

b) in terms of the levels of language involved in translation, a 

distinction is drawn between total translation and restricted 

translation. In total translation, which is what is generally meant by 

translation, all the linguistic levels of the source text (phonology, 

graphology, grammar and lexis) are replaced by target-language 

material. Equivalence in this type of translation is normally only 

achieved at the level of grammar and lexis, and Catford therefore 

defines total translation as the “replacement of grammar of the 

source language and lexis by equivalent grammar of target language 

and lexis with consequential replacement of phonology/graphology 

of the source language by (non-equivalent) phonology/graphology of 

target language”. In restricted translation, on the other hand, there is 

“replacement of source language textual material by equivalent target 

language textual material at only one level”. There are two main 

types of restricted translation: phonological translation and 

graphological translation. Restricted translation at the grammatical 

level or lexical level only is “difficult if not impossible” because of 

the interdependence of grammar and lexis. Catford also stresses that 

there can be no restricted translation at the interlevel of context 

because “there is no way in which we can replace “contextual units” 

of the source language by equivalent “contextual units” of the target 

language without simultaneously replacing source language 

grammatical/lexical units by equivalent target language 

grammatical/lexical units” [Catford, 1965]. 

c) in terms of  grammatical or phonological rank at which 

translation equivalence is established, Catford distinguishes between 

rank-bound translation, which involves a deliberate attempt to 

consistently select equivalents of the target language at the same rank 

in the hierarchy of grammatical units, for example at the rank of 

morpheme, word, group, clause or sentence, and unbounded 

translation, where equivalences “shunt up and down the rank scale, 

but tend to be at the higher ranks – sometimes between larger units 

than the sentence” [Catford, 1965]. 

 

 



 
 

 
Applying the findings of linguistics to translation 

The disenchantment of translation theorists and practitioners 

with linguistics is said to arise from the refusal of American 

structural linguistics to address the problem of meaning on the 

grounds that meaning is scarcely structured and, in any case, 

unobservable. This type of linguistics is obviously of little assistance 

to translation, since, as Catford says, “It is clearly necessary for 

translation-theory to draw upon a theory of meaning” [Catford, 

1965]. However, linguistics did fairly quickly come to the task of 

modeling meaning both at word and sentence level. To describe 

meaning at word level, it produced concepts such as denotation, 

connotation, componential analysis, and semantic fields; and to 

describe sentence meaning it generated concepts such as 

presupposition and entailment. A discussion of some or all of these 

forms the bulk of the works by Bell [Bell, 1991] and Pergnier 

[Pergnier, 1993], among others. The relevance of componential 

analysis to translation has been discussed by Nida [Nida, 1975] and 

Newmark [Newmark, 1988]. 

The importance of these concepts to translation is that their 

application in comparative linguistics demonstrates clearly that the 

meanings and meaning structures of one language do not match those 

of another. From a linguistic point of view, one could almost say that 

each language is full of gaps in relation to other languages. 

According to the Peter Fawcett’s example [Fawcett, 2005], most 

English speakers will normally use just the one word to refer to their 

home lighting (Put the light on), whereas French people may refer to 

the same thing by a number of different terms, depending on the 

shape or position of the light fitting. Mounin [Mounin, 1963] gives 

similar examples from the semantic field of French bread, amongst 

other things, while Bassnett [Bassnett, 1980/1991] opens her works 

with a comparison of Italian and English words for butter. One could 

almost say that these cultural incompatibilities are the “bread and 

butter” of many works on linguistics and translation. Albrecht uses 

the interesting analogy of currency transfer to describe such 

incompatibilities: although the aspect and numerical value of the 

coins and notes changes, their real value should not, but in reality it 

does, since they fit into a different price structure [Albrecht, 1973; 

Pym, 1992].  



 
 

 
Incompatibilities of this type have obvious linguistic 

implications for translation. The meaning which is transferred in 

translation is nearly always contextual and usually involves some 

form of loss. This is now a commonplace of linguistic theories in 

translation. Consequently, one task of a linguistic translation theory 

becomes that of defining the translation techniques required to deal 

with these mismatches and the relations they set up between 

languages. 

Word and phrase level taxonomies 

The Russian translation theorist Retsker [Retsker, 1974] talks 

of three forms of correspondence between source and target 

language. These are equivalence, by which he means one-to-one 

correspondence, analogy, that is quasisynonymy and partial 

equivalence, and adequacy, where the translator departs from the 

wording of the original and the dictionary offerings to use four 

translation techniques: 

a) concretization or differentiation, with its corollary 

generalization; 

b) logical derivation or modulation; 

c) antonymic translation; 

d) compensation. 

A more accessible and detailed discussion of these terms can 

be found in Shveitser [Shveitser, 1987]. Shveitser extents the 

analysis by summarizing a Russian theory of generative grammar in 

which deep structure tags account for selection restrictions (rules 

governing the combinability of words into phrases) and so allow 

translation to be viewed as a process of paraphrase by providing no 

fewer than 55 lexical and 22 syntactic rules to guarantee the 

maintenance of equivalence within an altered form or structure. Most 

translators would clearly find such an apparatus unwieldy. 

Eugene Nida [Nida, 1969] has proposed his own simpler 

version of deep structure analysis, in which complex structures or 

sentences are first reduced to kernels, or simple sentences, using just 

the four categories of Object, Event, Abstraction, and Relation; target 

language surface structures are then arrived at by a series of 

transformational rules. It has been pointed out by many 

commentators that such a process is almost certainly followed by 

actual translators, whose analyses of the source language text, if 



 
 

 
undertaken at all, are far more likely to take the form of discursive 

explanations to themselves of what they think the text is about. On 

the whole, deep structure and transformational grammar would seem 

to have offered very little to the study and theorization of translation. 

These analyses tend for the most part to be concentrated at 

word or phrase level, and it is mainly to describe this level that 

translation taxonomies have been developed. Such taxonomies 

represent ways of accounting for translation equivalence. Retsker’s 

taxonomy has already been mentioned, and there are quite a few 

others, but the most famous, and one of the most criticized, is 

undoubtedly the one proposed by Vinay and Darbelnet [Vinay and 

Darbelnet, 1958], while the most recent is offered by Malone 

[Malone, 1988]. Vinay and Darbelnet describe the techniques of 

borrowing, calque, literal translation, transposition, modulation, 

equivalence and adaptation, with examples from the linguistic levels 

of lexis, grammar and text. Malone discusses various techniques of 

matching, zigzagging, recrescence, repackaging, reordering and 

recoding, most of them with sub- and sub-sub-divisions that form 

quite a complex edifice. His claim is that such techniques and 

procedures will “serve either as tools for the study of completed 

translation (the analytic mode), or as helpmates in the act of 

translation (the operative mode)” [Vinay and Darbelnet, 1988]. 

However, many translators find, like Ladmiral [Ladmiral, 1979], that 

linguistics cannot provide translation techniques which can be 

applied in a linear fashion, though this does not prevent Ladmiral 

himself from offering his own translation theorems, a mixture of 

concepts and techniques such as “contresens minimal, dissimilation, 

incrémentialisation, introduction” [Ladmiral, 1979], etc. 

 

Text linguistic approaches 

Word and phrase level taxonomies, even where they are 

context-sensitive, are inadequate for dealing with all the problems 

faced by translators. It is usual, therefore, to broaden the scope to the 

text linguistic level of register analysis (tenor, mode, domain or field, 

discourse analysis (thematic structure, coherence, cohesion) and 

pragmatic analysis (speech acts, Gricean principles, language and 

text functions). This is more or less the progression followed in 

Hatim and Mason [Hatim and Mason, 1990, 1997], Bell [Bell, 1991], 



 
 

 
and Baker [Baker, 1992], Komissarov [Komissarov, 1990, 2000], 

Vinogradov [Vinogradov, 2001]. 

One of the earliest applications of the concept of register to 

translation was provided by House [House, 1981], who showed now 

the two major text functions (ideational: conveying ideas, and 

interpersonal: relating author, text and reader) are supported by 

register parameters such as medium and social role relationship, and 

how on this basis a translation can be judged not just on semantic 

match but by the degree of register match or mismatch. Although the 

category of register refers to the relationship between text and 

context, register descriptions are basically limited to capturing 

individual features on the linguistic surface. It is more customary 

now to present a simplified model of register with just three 

parameters: tenor (author’s stance, participation, social role 

relationship, social attitude), which relates author to reader through 

the degree of formality and accessibility of the text; mode (medium 

(simple/complex, cohesion, coherence), which defines the channel 

used for communication and can therefore have an effect on the 

degree of spontaneity and reader participation in the text; and domain 

or field (subject matter and social action), the definition of which 

seems to vary from one writer to the next, but it is some way linked 

to function and genre. 

Peter Fawcett emphasizes that “these linguistic concepts are 

clearly of considerable importance for translation from two points of 

view. First, all translators should be able to perform such an analysis 

in order to (a) have an understanding of the text they are translating 

which allows them to chose the appropriate register in the target 

language, and (b) produce their own analysis of registers available in 

the source language and target language when they come to tackle 

new subject matters. Second, the assumption is that the registers 

appropriate in a given situation will vary between languages and that, 

as a corollary, register shifts will occur in the process of translation. 

Sadly, however, very little comparative work seems to have been 

done in this field, and consequently there is little solid data for 

translators to go on other than their own experience and common 

sense. The same is true of vital areas of text linguistics such as 

coherence and cohesion (the conceptual and linguistic linkages 

which combine to make a text a meaningful unit), text typology and 



 
 

 
text function. It is generally assumed that different languages will 

handle these matters differently, with consequences for translation. 

French, for example, will tend to use explicit hypotactic cohesion 

and coherence devices, but here again there is only a death of 

experimental linguistic data to support such claims. Nevertheless, the 

works of Nord on textual analysis and of Reiss and Vermeer on 

functional translation theory point the way, and the development of 

corpus analysis by computer should begin to remedy these 

deficiencies” [Fawcett, 2005].  

Two final areas of modern linguistics which are often linked to 

translation come from pragmatics, which, being concerned with the 

use-value of utterances is of paramount importance to translation 

studies. They are the so-called Gricean implicatures and the theory of 

speech acts. The concept of implicature is based on the assumption 

that conversation is guided by a set of principles such as: be polite, 

do not say more or less than you have to, and so on. When one of the 

principles is violated, something is implied above and beyond the 

normal routines of conversation. Although the concept was 

developed primarily for the analysis of spoken language, its 

relevance to translation is also clear. The politeness principle could 

be used in explaining decisions taken in the course of translating 

offensive material into cultures where it is not customary to cause 

offense in writing. The principle of quantity has clear relevance in 

translating material which is unfamiliar to the target language 

audience. Furthermore, different languages will apply the principles 

in different ways in different situations, and this knowledge should 

form part of the translator’s competence. 

Finally, it has been suggested that the knowledge of speech act 

theory is important to translators. Hatim and Mason [Hatim and 

Mason, 1990] provide speech act analyses of passages of English on 

the assumption that the speech act (passing judgment, giving orders 

and so on) underlining the actual words used will influence the 

translation. This is, however, frequently not the case, since a literal 

translation will often produce the desired effect without the need for 

further analysis. This observation describes, in a nutshell, the 

problematic status of linguistics with regard to translation theory and 

practice.  



 
 

 
According to the view of many theorists of translation, modern 

linguistics clearly provides powerful tools for the analysis and 

understanding of language, and these tools ought to be part of the 

competence of every translator. However these tools frequently 

prove to be more useful as diagnostic techniques, to find out what 

has gone wrong in a translation after the event. Rather than as 

systematic aids for use during the event, moreover, much excellent 

translation is done by people who have no knowledge of what 

linguistics has to offer. It therefore seems reasonable to suggest that 

linguistics should not be excluded from discussions of translation, 

but should, at the same time, be seen as just one way, rather than the 

only way, of accounting for the translation process. 

(Text inspired by and reproduced from: Fawcett P. Linguistic 

Approaches // Routledge Encyclopedia of Translation Studies. – 

London: Routledge, 2005. – 120-125 p.) 

 

Assignments: 

1.Consider the application of the findings of linguistics to translation. 

Provide the examples.   

2.Consider J.C. Catford’s linguistic theory of translation. Analyze 

positive and negative aspects of the theory examples. Explicate the 

notion of cultural incompatibilities. Provide the examples.   

 

 

1.2. Text and Context in Translation 

 

Recent conceptions of context have broken away from 

viewing context as a set of pre-fixed variables statically surrounding 

stretches of language. Context and text are now increasingly viewed 

as more dynamically related, and the relationship between linguistic 

and non-linguistic dimensions of communicative events are 

considered to be reflexive. Linguistic products and the interpretive 

works they generate in acts of communication and the enacting of 

discourse are regarded as shaping context as much as context shapes 

them. But this view – propagated in all approaches which focus on 

discourse-cum-negotiation – is not relevant for translation, because 

translation operates on written text and can only construct context 

and enact discourse ex post facto, never on line. Functional 



 
 

 
approaches to language, functional pragmatics and Hallidayan 

systemic functional linguistics are given preference over 

philosophical, psychological, pragmatic, sociolinguistic and 

conversation analytic approaches because their notion of context was 

found to be more suitable for written text and thus for a theory of 

translation as re-contextualization. Re-contextualization is defined as 

taking a text out of its original frame and context and placing it 

within a new set of relationship and culturally conditioned 

expectations. 

For a theory of translation as re-contextualization to achieve 

descriptive and explanatory adequacy, views of context as ongoing 

and changeable in emergent stretches of discourse must be discarded, 

because the nature of written texts with its in-built temporal and 

spatial constraints necessitates a different view of context. This view 

consists of treating context as a means of converting “inert text” 

[Widdowson, 2004] into the actual discourse, solitarily cognitive 

pragmatic process of negotiation. A workable re-contextualization 

theory of translation would then include a view of text as stretch of 

contextually embedded language. As Malinovski [Malinovsky, 1935] 

has argued, the meaning of a linguistic unit cannot be captured unless 

one takes account of the interrelationship between linguistic unit and 

the context of the situation. On this view, translation becomes “rather 

the placing of linguistic symbols against the cultural background of a 

society than the rendering of words by their equivalents in another 

language” [Malinovski, 1935]. The notion of context of the situation 

– developed in systemic-functional theory by Halliday [Halliday, 

1994] and his collaborators [Halliday and Mathiessen, 2004] – is of 

fundamental importance for a theory of translation as re-

contextualization, and indeed for the theoretical possibility of 

translation.  

House assumes that “whenever communication is possible 

between speakers of the same language, it is also possible between 

speakers of different languages, and for the same fundamental 

reason, i.e., because speakers relate linguistic units to the enveloping 

context of situation, analyze common situations and identify those 

situations whose distinctive and unfamiliar features are peculiar, 

such that they can be known, interpreted and re-contextualized in the 

mind of translators and their addressees. Such an ex post facto, re-



 
 

 
creative act of the part of the translator is critically different from the 

type of observable on-line control participants in talk-in-interaction 

can have over the path of the emergent discourse” [House, 1981]. 

The two types of translation - which House called overt and 

covert translation [House, 1981] – are the result of different 

strategies of re-contextualization. They can be related to Friedrich 

Schleiermacher’s [Schleiermacher, 1813] well-known distinction 

between “verfremdende und einbürgernde Übersetzungen” (glossed 

as “alienating” and “integrating” translations), which has had many 

imitators using outwardly different but essentially compatible terms. 

What sets the overt-covert distinction apart from other similar 

distinctions is the fact that it is integrated into coherent theory of 

translation, within which the origin and function of these terms are 

consistently explicated and contextually motivated. 

In an overt translation, the receptors of the translation are quite 

“overtly” not being directly addressed; an overt translation is thus 

one which is overtly a translation, not as it were a “second original”. 

Originals that call for an overt translation tend to have an established 

worth in the source language community: they are either tied to a 

specific occasion in which a precisely specified source language 

audience is/was being addressed or they are timeless originals. A 

covert translation, on the other hand, is a translation which enjoys the 

status of an original source text in the target culture. The translation 

is covert because it is not marked pragmatically as a translation of a 

source text but may, conceivably, have been created in its own right. 

A covert translation is thus a translation whose source text is not 

specifically addressed to a particular source culture audience, i.e., it 

is not firmly tied to the source culture context. 

The distinction between overt and covert translation is used to 

reflect very different ways of solving this task of re-

contextualization: in overt translation the original’s context is 

reactivated alongside the target context, such that different discourse 

worlds are juxtaposed in the medium of the target language; covert 

translation concentrates exclusively on the target context, employing 

a cultural filter to take account of the new addressees’ context-

derived communicative norms. Covert translation is thus more 

directly affected by contextual and cultural differences. If language 

itself is seen as a context that influences thought and behavior, the 



 
 

 
possibility of translation is theoretically denied. However, any string 

hypothesis of linguistic relativity can be replaced in translation 

theory by a notion of linguistic-cultural relativity, thus allowing for 

translation as an act of re-contextualization including, in some 

instances, cultural filtering. “A cultural filter is a means of capturing 

cognitive and socio-cultural differences in expectation norms and 

discourse conventions between source and target linguistic-cultural 

communities. The application of such a filter should ideally not be 

based exclusively on the translator’s subjective, accidental intuitions 

but be - as far as possible – in line with empirical cross-cultural 

research” [House, 1981].  

Like context, the concept of culture has been the concern of 

many different disciplines and the definitions offered vary according 

to the particular frame of reference invoked. Two basic views of 

culture can however be isolated: the humanistic and the 

anthropological. The humanistic concept of culture captures the 

“cultural heritage” as a model of refinement, an exclusive collection 

of a community’s masterpieces in literature, fine arts, music and so 

on. The anthropological concept of culture refers to the overall way 

of life of a community or society, i.e., all those traditional, explicit 

and implicit designs for living which act as potential guides for the 

behavior of members of the culture. Culture in the anthropological 

sense of a group’ dominant and learned sets of habits, as the totality 

of its non-biological inheritance, involves presuppositions, 

preferences and values – all of which are, of course, neither easily 

accessible nor verifiable and are in a constant process of change. For 

translation, the broad anthropological sense of culture seems to be 

the most fruitful. 

Re-contextualization and cultural filtering are, however, today 

in danger of being undermined by the dominance of global English 

and the concomitant omnipresence of Anglophone communicative 

conventions. This development should, at the very least, be made 

transparent through appropriate large-scale research, such that the 

consequences of the imposed separation of texts from their contexts 

can be exposed. 

Although invariably lumped together under the heading 

“discourse analysis”, a considerable number of approaches to the 

analysis of language beyond the sentence would be more 



 
 

 
appropriately viewed as “text analysis”. In terms of the distinction 

between text and discourse adopted here, text analysis is essentially 

concerned with the organization and mapping of text rather than with 

social relationships and interaction through text, the latter being, 

strictly speaking, a discourse analytic aim. A different distinction is 

sometimes made between discourse analysis as the study of spoken 

interaction and text linguistics as the study of written interaction, but 

this distinction is not adopted here. 

 

Register analysis in translation studies 

Text analysis has largely been more concerned with 

characterizing than with explaining meaning. This is an influential 

trend in applied text linguistics which has found its way into the 

literature on translation. The study of language variation, or what ha 

come to be known as register analysis, may be traced back to 

Halliday, McIntosh and definition of register: “Language varies as its 

function varies; it differs in different situations. The name given to a 

variety of a language distinguished according to use is “register” 

[Halliday, 1964]. A year later, Catford [Catford, 1965] set the tone 

for the variation debate in translation studies: “The concept of a 

“whole language” is so vast and heterogeneous that it is not 

operationally useful for many linguistic purposes, descriptive, 

comparative, and pedagogical. It is therefore desirable to have a 

framework of categories for the classification of “sublanguages” or 

varieties within total language”. 

The model of language variation to which this particular trend 

in translation theory subscribes focuses on two basic dimensions: one 

has to do with the “user”, giving rise to an emphasis on dialectal 

meaning, and the other with “use” of language, leading to an 

emphasis on registers. User-related variation includes such factors as 

the geographical, historical and social provenance of the speaker, the 

standard language variable, as well as idiolectal meaning. Use-

related variation subsumes aspects of message construction such as 

field (domain) or subject matter, tenor or level of formality, and 

mode or the basic distinction between speech and writing. Text 

analysis has specifically attended to the characterization of a level of 

meaning that is located within the latter type of variation, and 

translation theorists followed suit. Indeed, defining the register 



 
 

 
membership of the text came to be considered a prerequisite to 

successful translation. Basil Hatim gives such an example: “An 

appreciation of register is important in translating and/or interpreting 

an utterance such as “She is sectioned [in a hospital] for 28 days and 

became one of those called specialized, which means you have a 

nurse following you everywhere you go”. In the initial stages of 

dealing with a text such as this, translators and interpreters are 

encouraged to work with a description of the user (in this case, 

dialectal variation would be important) and, perhaps more 

significantly in translation, with an account of the use to which 

language is put. Thus, the field of discourse (for which numerous 

glossaries and terminologies are developed), level of formality and 

mode would all ideally need to be identified prior to embarking on 

the translation task. In the present example, the medical field to 

which sectioned belongs, the semi-formal tenor and the spoken mode 

of the message would be considered crucial aspects of the meaning 

of the text, and the contribution of register analysis lies in 

systematizing such contextual variables for the benefit of language 

users in general and translator in particular” [Hatim, 2005]. 

This approach to text analysis has not gone unchallenged, 

however. It has been pointed out that anything beyond a superficial 

understanding of what register-membership involves would reveal 

that mere characterization (i.e. register specification) of meaning is 

far from adequate [Hatim and Mason, 1990, 1997]. To do justice to 

intended meaning, it has been suggested, translators would have to 

consult a different kind of dictionary, one which lists  pragmatic 

meanings and covers socio-textual practices such as irony, 

resentment and so on [Neubert, 1985; Baker, 1992]. 

 

Text typologies 

Translation theorists have continued to assume that textual and 

discoursal meanings are closely bound up, and that any separation of 

the two could only be accepted as a convenience. In other words, text 

analysis has been seen as an initial exercise which has to be 

supplemented by the identification of other important levels of 

meaning that ate primarily discoursal in origin [Hatim, 1990; House, 

1981; Vinogradov, 2001; Koptilov, 2003]. Recognizing this need, 

translation studies has not stagnated at the level of register 



 
 

 
rudimentaries, and notions such as text-typologies, which essentially 

extend the register-analytic framework thus became fashionable.  

With the goal of siting the various interactive acts within some 

larger interactional frame, many attempts have been made to set up a 

typology of texts. A number of trends may be identified. First, texts 

have been classified according to criteria such as field of discourse, 

and statements were made about subject matter as the basis for 

lumping texts together, giving rise to types such as journalistic texts, 

religious texts, scientific texts and so on [Crystal and Davy, 1969]. 

Despite the inherent lack of adequate predictive power, such 

typologies have indeed been influential, informing translators’ 

decisions and forming the theoretical background of many a 

programme in translator training, to name but one area of applied 

translation studies. 

Another trend in text-type research has taken domain as the 

basis for developing a different classification of texts into types such 

as literary, poetic and didactic [de Beaugrande and Dressler, 1981]. 

Text types identified in this approach, however, have exhibited an 

odd mixture of categories fluctuating between “field” in the sense of 

subject matter and “discourse” in the institutional sense. Didacticism, 

for example, is a domain of textual activity as well as a set of 

attitudinal meanings, an interlocking of contextual planes that is too 

complex and too over general to yield any meaningful categories 

with which translators can work.  

In addition to these two basic conceptions of text types, a 

number of functional typologies have been suggested. A few are 

based on the notion of “degree of translatability” [Gulich and Raible, 

1975], but the majority adopt a three-way distinction between 

expressive, informative and vocative texts [Newmark, 1981; Roberts, 

1985]. Hatim notes: “ These points of orientation link up with 

Buhler’s organon theory in which language is taken to be a tool for 

dealing with emotive meanings (where the producer is under focus), 

referential meaning (where the subject matter is under focus) and 

connotative meanings (where the receiver is under focus)” [Hatim 

and Mason, 1990].  

The problem of overlap still remains unresolved, and such 

typologies could not therefore be said to have minimized reliance on 

intuition. However, a recognition of functional criteria has shed some 



 
 

 
useful light on the translation process; it has made possible an 

appreciation of the fact that texts are essentially hybrid and that, 

ultimately, text typologies can only account for predominant 

tendencies. To be exact, it was predominant contextual focus which 

came to form the basis of a text typology that has made its mark not 

only on translation theory but also on the practice of translating and 

the training of translators [Werlich, 1976]. Three major contextual 

foci, subsuming a number of other subsidiary ones, are distinguished: 

a focus on states, events, entities and relations (basic to the text-type 

conceptual, descriptive and narrative exposition), a focus on the 

evaluation of concepts (basic to the text-type argumentation) and the 

focus on the formation of future behavior (basic to the text-type 

instruction). Various text forms are distinguished within each of 

these types, accounting for the influence of variables such as field, 

mode and tenor in message construction. 

This text-in-context typology exhibits two basic strands, only 

the first of which may be appropriately considered here under text 

analysis, the other being more of a discoursal matter. The text 

analytic angle relates to texts as linguistic units, displaying specific 

structure formats and patterns of cohesion. The discourse analytic 

aim, on the other hand, would interrelate text grammar and 

pragmatics [Zydatiss, 1983] and deal with issues such as the kind of 

text available to particular groups of users and not to others, the 

ideological implications of such distribution and socio-cultural 

implications of text-type deficit both within and across semiotic 

boundaries [Martin, 1985]. 

Hierarchical text structure 

It has been argued that an important part of analysis, especially 

for the purpose of translation, involves the description of the 

suprasentential structure of the text or social transaction [Zydatiss, 

1983; Tirkkonen-Condit, 1986; Sa’adeddin, 1989]. Basically, text 

structure analysis involves identifying interactive acts and siting 

them within some other interactional frame. The compositional plan 

underlying this kind of text formatting includes a set of organizing 

principles which determine how written or spoken messages are 

moulded to fit particular structures. Linear progression from words to 

phrases and clauses, it has been suggested, does not account for the 

way we process text [de Beaugrande, 1978]. In practice, we are 



 
 

 
conscious that each element of structure, whatever the analytic model 

one happens to be working with, is ultimately active in fulfilling a 

particular functional. 

Within this functional slant on text analysis, models of text 

structure found to be particularly helpful to the translator have been 

those which can combine both mapping and negotiation, 

characterization and interpretation of meaning, in dealing with the 

way texts are put together. Here, the basic assumption is that in the 

way texts are formatted, ideological meanings are read off and it is 

the interaction between this product and process of textuality which 

should form the focus of the translator at work [Bell, 1988]. For 

example, text structure has been most usefully studied from the 

standpoint of cross-cultural differences in the utilization of 

persuasive strategy [Hatim, 1991], with reference to degree of oracy 

and literacy [Sa’adaddin, 1989] and in terms of macro-illocutionary 

force [Tirkkonen-Condit, 1989]. 

Texture 

Another domain of text linguistics which has attracted much 

attention is texture, or structure-in-detail. Work on texture has 

occupied a prominent place in text linguistic research and has thus, 

albeit gradually, found its way into translation studies, focusing in 

particular on two areas: cohesion and theme-rheme analysis. 

Cohesion 

From the perspective of text analysis, work on cohesion has 

been the single most important area to attract the attention not only 

on linguists from a variety of persuasions but also of theorists and 

practitioners in the field of translation [Blum-Kulka, 1986; 

Newmark, 1988; Baker, 1992]. The principle on which cohesion 

studies are founded is a simple one: “each sentence after the first is 

linked to the content and/or form of one or more preceding sentences 

by at least one: “tie”. These ties fall into five basic categories of 

cohesive relationships: reference, substitution, ellipsis, lexical 

cohesion, and conjunction” [Hatim and Mason, 1997]. 

Although the majority of cohesion studies have been 

characterized by a surface bias, it is becoming increasingly more 

common in translation studies to assume that cohesion has to be 

examined in terms of underlying coherence if it is to yield any useful 

insights. For example, the analysis of ellipsis simply as deletion can 



 
 

 
be helpful only when supplemented by the various added meanings 

that the use of such a cohesive device takes on in context, meanings 

such as intimacy or intensity [Fowler, 1986]. It is this search for 

underlying coherence, over and above surface manifestations of this 

or that cohesive tie, that has proven to be most relevant to the work 

of the translator. Numerous languages disallow or at least disprefer 

ellipsis as it is known, for example, in English, but the question is 

whether they also disallow or disprefer the expression of intensity or 

intimacy. Cohesion implies coherence, and it is the motivations 

behind the use of a particular cohesive device, rather than the device 

itself, that ought to be taken into consideration in the act of 

reworking a text [Blum-Kulka, 1986]. 

Theme and rheme analysis 

Theme and rheme analysis is another area that has attracted 

the attention of some translation scholars. The basic premise here is 

that sentences consist of themes, which present known, context-

dependent information, and rhemes, which present new, context-

independent information. Because they represent new information, it 

is rhemes rather than themes which put text development forward. 

Just as coherence has been invoked to put soul back into the 

study of cohesion, the notion of thematic/rhematic progression has 

proved helpful in ridding basic theme-rheme analysis of its inherent 

sentence-orientedness. Thematic progression can be defined as “the 

choice and ordering of utterance themes, their mutual concatenation 

and hierarchy, as well as their relationship to hyperthemes of the 

superior text units (such as the paragraph, chapter,…), to the whole 

text and to the situation” [Daneš, 1974]. Texts have been found to 

exhibit interesting patterns such as a simple linear progression, where 

Theme 2 redeploys Rheme 1, or a progression where a continuous 

theme is deployed, i.e. where the same theme is picked up again and 

again. 

A trend of theme/rheme analysis initiated by researches like 

Deyes [Deyes, 1978] has successfully pointed translation theorist in 

the direction of a much more fruitful line of inquiry. This involves 

grafting text-typological considerations onto patterns of thematic 

progression as these unfold. Thus, it has been argued that a so-called 

“simple thematic progression” (where rheme becomes theme in 

subsequent discourse) is in fact a highly turbulent structure 



 
 

 
characteristic of argumentative texts. Continuous themes, on the 

other hand, are typical of straightforward exposition, as in the case of 

news reporting [Hatim and Mason, 1990; Hatim, 1991]. 

(Text inspired by and reproduced from: Hatim B. Text 

Linguistics and Translation // Routledge Encyclopedia of Translation 

Studies. – London: Routledge, 2005. – 262-265 p.) 

 

Assignments: 

1. Explain why the notion of context of the situation – developed in 

systemic-functional theory by M. Halliday and his collaborators, is 

of fundamental importance for a theory of translation as re-

contextualization. 

2. Explain why cohesion attracted the attention not only linguists 

from a variety of persuasions but also theorists and practitioners in 

the field of translation. 

 

1.3. Contrastive Analysis and Translation 

 

The study of two languages in contrast, here called contrastive 

analysis, has been referred to by a variety of names, not all of which 

mean the same to all writers. One can find the following terms used: 

contrastive studies, contrastive language studies, contrastive 

linguistics, applied contrastive studies, contrastive description and 

others. “The term contrastive is also used with studies of particular 

levels and functional areas of the linguistic system, such as 

contrastive grammar and contrastive lexicon, as well as contrastive 

pragmalinguistics, contrastive discourse analysis, contrastive 

sociolinguistics, contrastive rhetoric and many more. Because of this 

variety of names, the variety of interpretations of what constitutes the 

proper subject matter and/or approach to the various related areas, 

any attempt to bring order to what is known as contrastive analysis is 

very much a simplification and also a compromise” [Hoye and 

Houghton, 2005]. 

As its most straightforward, contrastive analysis is a linguistic 

study of two languages, aiming to identify differences between them 

in general or in selected areas. There is certain kind of contradiction 

inherent in this, in that the two languages must have some common 

measure by which they can be compared, called a tertium 



 
 

 
comparationis, otherwise the contrastive task is not possible [Hoye 

and Houghton, 2005]. 

The emphasis of much of the work on contrastive analysis on 

teaching and language learning raises questions about its relevance to 

translator. At a practical level, it is probably most useful in pointing 

out areas where direct translation of a term or phrase will not convey 

accurately in the second language the intended meaning of the first. 

At a global level, it leads the translator to look at broader issues such 

as whether the structure of the discourse for a given text-type is the 

same in both languages. 

Furthermore, although contrastive analysis is widely practiced, 

there are a number of theoretical and practical problems in its 

application, all of which must affect judgments as to its usefulness in 

preparing or evaluating translations. There is some overlap between 

these problems, but they can nevertheless be related to specific 

difficulties of identifying a common ground for comparison, 

comparing descriptions of different languages, taking account of 

psycholinguistic and sociocultural factors, and taking account of 

extratextual and intertextual factors. 

 

Identifying a common ground for comparison 

Formal similarity of source language and target language is 

unreliable for several reasons. In the first place, a particular 

grammatical structure in one language may be requirement while in 

another it may be one choice amongst several; in the second place, 

the choice represented by a grammatical structure in one language 

may have a different significance in that language from the choice 

represented by an apparently equivalent structure in another 

language; in the third place, in one language a particular structure 

may be unmarked while in another it may be marked. Similar 

objections can be leveled against the use of semantic and/or 

pragmatic equivalence as tertium comparationis [Hoye and 

Houghton, 2005]. A pair of sentences might be semantically and/or 

pragmatically equivalent but have widely varying likelihoods of 

occurrence in the languages from which they are drawn. 

 

 

 



 
 

 
Comparing descriptions of different languages 

Apart from the real but unavoidable problems arising out of 

comparisons of descriptions that utilize different linguistic models, 

there are problems that arise even between descriptions that utilize 

the same categories and theoretical framework. 

Pike [Pike, 1967; Pike and Pike, 1977] makes a distinction 

between etic and emic descriptions of languages. An etic description 

is one that makes use of predetermined categories found to have been 

of use in accounting for other languages; it is by its nature imposed 

upon a data. An emic description on the other hand makes use of 

categories that are formulated in response to the needs of the 

language under study; they can only be provided by someone 

intimately familiar with the language. The categories of an emic 

description may draw upon familiar terminology (e.g. noun, passive, 

instrument) but the definition and significance of any category is 

always dependent upon those of all the other categories in that 

language (and no other). By their nature, emic descriptions are not 

comparable and yet no etic description can be considered satisfactory 

other than as a preliminary step towards a proper emic one. Emic and 

etic description are not on a cline. No description is perfectly emic 

and few are totally etic.  

At one stage, the Transformational generative tradition 

promised a way out of the etic/emic impasse with its hope of a 

universal deep structure which could serve as the basis of any 

comparison, but that hope has proved to be at least premature, and in 

any case the idealization data associated with this tradition leads to 

the exclusion of too much that is relevant to translation. James 

[James, 1980] notes that one way out of the etic/emic dilemma is to 

describe both languages with the intended comparison in mind. 

While such descriptions would be neither parsimonious nor as 

delicate as they would be if they were undertaken in independence of 

each other, and although they would not be fully emic, comparison 

would be enabled between the descriptions. Such a solution, 

however, places a heavy demand on the analysts, if s/he has to 

redescribe a language each time a new comparison is to be made. 

Contrastive analysis deals with systems rather than users of 

systems. Consequently it tends to be relevant to translations as 

products rather than to the process of translating – which many 



 
 

 
current translation specialists [Hatim and Mason, 1990; Bell, 1991] 

see as central to an adequate theory of translation. In so far as 

describing the process of translating involves taking account of 

psycholinguistic and sociocultural factor, it is undeniable that 

contrastive analysis, as currently practiced, can provide only partial 

and questionably relevant input. However, those who advocate a 

process-oriented approach to translation still avail themselves of 

contrastive analysis on occasion.  

Significantly, it would appear to be in the area of contrastive 

text-linguistics and contrastive rhetoric that the conflict between 

contrastive analysis and a process of orientation is least felt. Kaplan 

[Kaplan, 1988] comments that “while contrastive rhetoric is focused 

on the finished text – the product – or on some product along the way 

between idea and finished text, it does not, can not, ignore the 

process of composing”. While, however, contrastive rhetoric can 

shed light on the composition strategies in different languages, its 

attention to matters of global organization makes relevance to 

translation contentious, since many translators would readily reorder 

words or even clauses in an attempt to produce a natural target text 

seems to baulk at reordering larger units of text to accommodate the 

rhetorical needs of the target audience. Where on the other hand 

reordering is resisted, the original may attract criticism instead. 

Clyne [Clyne, 1987] describes the different expectations that 

scholars bring to academic prose, drawing attention to the fact that 

issues of organization and issues of organization and issues of 

register/style are interdependent. 

While many translators, though, would think it legitimate to 

modify the syntax in order to bring it into line with target audience 

expectations, and some would accept the insertion of lexical markers 

for some reason, few would undertake a radical reordering of the 

original to meet the cultural needs of the audience. Where such 

reordering has taken place, it has sometimes attracted criticism 

[Kuhiwczak, 1990]. In so far as it is concerned with the global 

organization of texts, contrastive rhetoric is probably therefore best 

regarded as a guide to potential reader difficulty rather than as an 

incentive to undertake reorganization of the target text. 

Text both perpetuate and are shaped by cultural and 

ideological considerations; they also form relationships with other 



 
 

 
texts. In translating from source language to target language, a 

translator is encouraged to take account of the target readership’s 

different culture, ideology and textual experience. Contrastive 

analysis, narrowly defined, may distract attention from the 

extratextual and intertextual factors. 

However, one branch of contrastive analysis does focus in part 

on cultural comparison; early examples are Lado [Lado, 1957] and 

Weinreich [Weinreich, 1953]. Contrastive pragmatic analysis and 

contrastive rhetoric also both incorporate cultural and ideological 

elements within them. The intertextual relationships texts form are, 

though, beyond the scope of contrastive analysis. 

The relationship between contrastive analysis and translation 

is bidirectional. On the one hand, the translation of specific pieces of 

text may provide the data for contrastive analysis, as in Gleason 

[Gleason, 1965], Krzeszowski [Krzeszowski, 1990] and James 

[James, 1980]. On the other hand, contrastive analysis may provide 

explanations of difficulties encountered in translation [Nida, 1964; 

Beekman and Callow, 1974; Yerba, 1982; Enkvist, 1978; Baker, 

1992]. 

Translation as a source of data for contrastive analysis is 

strictly unavoidable. The crucial factors here are what size of 

language sample has been chosen for translation, whether it is 

naturally occurring or fabricated for the purpose, and whether the 

translation is the analyst’s own. Though the focus of Camay continue 

to shift towards pragmatics and discourse analysis, its use in 

translation is not inevitable. It is however unlikely that it can be 

dispensed with completely either in the training of translators or in 

the assessment of translations, even in its more traditional lexico-

grammatical manifestations; Halliday [Halliday, 1985] notes that “a 

discourse analysis that is not based on grammar is not an analysis at 

all, but simply a running commentary on a text”. He adds that 

“[although] a text is a semantic unit, not a grammatical one, 

meanings are realized through wordings; and without a theory of 

wording – that is, a grammar – there is no way of making explicit 

one’s interpretation of the meaning of the text”. Baker [Baker, 1992] 

cites the latter comment with approval in a book that is itself an 

indication of the continued vitality of contrastive analysis as an aid to 

translation. 



 
 

 
In one respect, however, Halliday’s association of wordings 

with grammar is too narrow. An important future function of 

contrastive analysis is likely to be in the area of collocation, where 

parallel concordancing based on comparable corpora permits the 

possibility of contrastive analysis of the collocational properties of 

semantically related lexis from the source and target languages.    

(Text inspired by and reproduced from:  

Hoey M. and Houghton D. Contrastive Analysis and 

Translation // Routledge Encyclopedia of Translation Studies. – 

London: Routledge, 2005. – 45-49 p.) 

 

Assignment: 

1. Explaine why the relationship between contrastive analysis and 

translation is bidirectional. 

 

 

1.4. Discourse Analysis and Translation 

 

Since it was first used by Zellig Harris in 1952, the term 

discourse analysis has come to mean different things to different 

people. That what is involved is the study of language beyond the 

level of the sentence may in fact be just about the only thing that 

unites a broad array of disparate approaches, all of which would be 

vying for the label “discourse analysis”. For example, to some 

researchers, the term discourse includes all forms of writing and 

speaking [Gilbert and Mulkay, 1984], while to others, it covers only 

the way talk is “put together” [Sinclair and Coulthard, 1975]. 

Translation studies has not been less indeterminate, and translation-

oriented models of discourse have been taking shape along these 

varied and diverse lines over the last 20 years or so. 

From an applied linguistic perspective, it has been found 

useful to distinguish two basic kinds of discourse analysis emanating 

from two different senses of the term 'discourse' itself. The first of 

these is concerned with the way texts are put together in terms of 

product and form, sequential relationships, intersentential structure 

and organization and mapping. The second basic sense of discourse 

is that which concerns the way texts hang together in terms of 

negotiative procedures, interpretation of sequence   and   structure, 



 
 

 
and the social relationships emanating from interaction. Given that in 

actual practice the complementarity of the various approaches to 

discourse is inevitable, translational models of discourse have been 

necessarily eclectic. Within this eclecticism, however, one can detect 

a certain tendency to opt for the latter, more procedural sense of 

“discourse”; see, for example, House and Blum-Kulka [Blum-Kulka, 

1986], Gambier and Tommola [Gambier and Tommola, 1993], Snell-

Hornby, Pochhacker and Kaindl [Snell-Hornby, Pochhacker and 

Kaindl, 1994], and Dollerup and Loddergaard [Dollerup and 

Loddergaard, 1994]. 

Discourse, genre and text 

Alongside this duality of form and procedure in the definitions 

of discourse, another useful distinction has been established in 

translation studies between discourse on the one hand, and genre and 

text on the other [Hatim and Mason, 1990, 1997]. At a general level, 

genre refers to the linguistic expression conventionally associated 

with certain forms of writing (for example the Letter to the Editor), 

text refers to a sequence of sentences serving an overall rhetorical 

purpose (such as arguing), and discourse refers to the material out of 

which interaction is moulded as well as the themes addressed. 

Within this three-way distinction, however, discourse has been 

accorded supremacy and is seen as the institutional-communicative 

framework within which both genre and text cease to be mere 

carriers of the communication act and become fully operational as 

vehicles of meaningful communication. For example, by employing 

the Letter to the Editor as a genre and the rebuttal as a counter-

argumentative text strategy, one could conceivably engage in any of 

a number of discursive practices (such as expressing racism or 

camouflaging real intentions). The general argument underlying this 

scheme of language use has been that, while awareness of the 

conventions governing the appropriate use of this or that genre or 

text format is essential in translation, it is awareness of what 

discourse implies that ultimately facilitates optimal transfer and 

renders the much sought-after translation equivalence an attainable 

objective. 

 

 

 



 
 

 
Competing discourses 

A particularly interesting phenomenon, and one with which 

translators often have to wrestle, is that of discourse within 

discourse, or the notion of competing discourses. This is when a 

given discourse borrows from or effectively 'hijacks' another 

discourse (Bakhtin’s “double voicing”), relaying in the process all 

kinds of marked meanings that the translator may wish to preserve 

by mastering: 

(a)  the   рге-discourse   norms   of   linguistic usage; 

(b)  the unmarked discourse to be departed from; 

(c)  the discourse being borrowed for a rhetorical purpose. 

In the following analysis, which is largely theoretical in nature 

as translation-oriented empirical evidence is regrettably lacking in 

this most crucial field of communication, the domain is 

discrimination in discourse, and the discourse sample is a political 

speech by Enoch Powell, a British politician known at the time the 

speech was given for his contentious views on race relations. Sykes 

[Sykes, 1985] focuses on the treatment of the expression immigrants 

and their offspring; Powell was fond of using this in preference to, 

say, immigrants and their children. Within the analytic trend 

covering this type of discourse, elements such as offspring are seen 

both textually and intertextually. The textual analysis would involve 

assessing the choice of given linguistic elements in both syntagmatic 

and paradigmatic terms, that is in terms of what is included, and 

how, and what is excluded and why. As Sykes points out, Powell's 

lexicon for family relationships is a limited one. These are the terms 

relevant to immigrants and their children, together with their 

frequency of use in the speech: 

immigrants and their offspring (2)  

the offspring of immigrants (1)  

immigrant offspring (1)  

immigrant    and    immigrant-descended population (2) 

In this particular domain of family relationships, expressions 

which could have been used but were not include: husbands, wives, 

mothers, fathers, parents, sons, daughters, families. The rule 

governing inclusion and exclusion of terms is most relevant to the 

translator who has to operate within similar constraints and pay 

special attention to the overall effect of this kind of restricted texture. 



 
 

 
Linguistic forms such as those from Powell's speech are 

intertextually seen by translators in terms of (a) a pre-discoursal 

linguistic norm in which synonymy could be said to exist (e.g. 

offspring=children); (b)an unmarked, register-based legal English 

(offspring = +legal); and (c) a marked, imported discourse which 

involves the hijacking of the normal discourse of (b) – Powell is not 

a lawyer but a politician, and the lawyer’s discourse would be a 

discoursal tool intended, say, to dehumanize, The competition of the 

various discourses can ultimately be reconciled by arriving at a 

reading which, while institutionally sound (the text producer couldn’t 

be taken to court for libel), is intertextually pernicious: in the 

particular context under study, Powell's remarks are reminiscent of 

statements often heard within racist discourse such as ‘they breed 

like rabbits’. Translators work with this intricate network of 

relationships,each of which would constitute the limits of discoursal 

expression which has to be reached before real intentions are 

properly relayed. 

Overlapping discourses 

Within and across cultural and geographical boundaries, 

different cultural assumption and ways of expressing these, underlie 

people’s capacity to communicate with each other in order to achieve 

both personal and global objectives [Tannen, 1984]. Against the 

background of such basic notions, research into cross-cultural 

communication has in recent years been particularly vigorous, a 

development from which translation and interpreting studies have no 

doubt benefited considerably [Barsky, 1993, 1996; Farghal, 1993]. 

For example, in one particular study of the kind of discourse in 

which two parties converse with one another via a non-professional 

interpreter/mediator, it has been found that different types of 

mediating roles emerge in the process, and that the mediator's role 

determines the criteria for what constitutes an adequate interpretation 

[Knapp-Potthoff and Knapp, 1987]. The analysis of a mediation 

session in a legal advice setting involving a Turkish client and a 

German legal adviser suggests that, in situations like these, two 

discourses run parallel to each other, and the major difficulty of the 

mediator's task consists of managing both while trying to relate them 

to one another (ibid.). 



 
 

 
But, as Knapp-Potthoff and Knapp point out, the exchanges 

between the first party and the mediator on the one hand, and 

between the mediator and the second party on the other hand, are 

often not very closely related, with the interaction tending to drift 

into two different discourses only partially equivalent on the content 

level. For instance, at one stage in the advisory session referred to 

above, the German legal adviser and the mediator jointly work out 

that a document which the Turkish client had submitted as something 

important for the refunding of social security contributions is in fact 

unimportant. A few turns later, the mediator advises the client to 

retain the original of the document, to make a photocopy and to have 

this authenticated. He does not, however, mediate this advice to the 

legal adviser, but instead switches to the adviser's current discourse 

topic: the calculation of how much the refunds would be on the basis 

of documents which the client had not been asked for. 

Courtroom discourse 
Courtroom interaction has been a particularly fertile area for 

this brand of discourse analysis, which can yield more immediately 

accessible insights in translation studies, particularly into the process 

of interpreting. The central hypothesis entertained by this kind of 

research claims that, due to different modes of class-and sex-

socialization, some defendants will be more able to cope with the 

authority situation at court than others; for example, middle-class 

defendants know the role expectations better than working-class 

defendants. The questions addressed by studies within this brand of 

discourse analysis thus run something like this: Are those who are 

unfamiliar with the system discriminated against? Does the 

defendant’s linguistic behaviour contribute to the outcome of the 

hearing? Would the interpreter make it a priority on his or her list to 

mask the incoherence of an incoherent defense? Perhaps more to the 

point, does the interpreter train him/herself to resist the temptation of 

stepping in to help an incoherent defendant? These are some of the 

problems with which practitioners are concerned and which have 

recently begun to attract the attention of the translation theorist; see 

for example Barsky [Barsky, 1993, 1996] and Morris [Morris, 1995]. 

World view and perspective 
Within cross-cultural communication studies, world-view 

analysis has featured prominently. This has stressed that discourses 



 
 

 
refer “to the many different ways of speaking that are associated with 

different social contexts” [Lee, 1992]. Adopting such a view, a 

number of translation scholars have attempted to tackle the issue of 

socio-cultural practices, their role in discourse production and the 

wider implications they have for the work of the translator and 

interpreter. 

One of the more interesting hypotheses underlying work in 

this area has been that while all literate language communities 

possess a number of modes of text development (for instance an 

aural or a visual mode), particular preference for some of these and 

not for others can usually be detected. Such predilections reflect 

different world views and are motivated by a variety of 

sociolinguistic factors, including shared experience, receiver 

expectations and feedback, power, solidarity, politeness and so on. 

For example, the aural mode, which is drawn upon heavily in a 

language such as Arabic, is normally not acceptable for written prose 

in English. In translation, the failure to switch modes results in 

negative transfer and breakdown of interaction [Sa’adeddin, 1989]. 

Extending the scope of cross-cultural studies to include what 

may be termed ideological perspective [Hodge, 1979; Fowler, 1985; 

Kress, 1985], discourse analysis has in recent years been particularly 

active in tackling not only political discourse, but also other modes 

of communication such as academic and industrial encounters [Kress 

and Fowler, 1979]. The general thrust of the argument in this kind of 

perspective-analysis relates to the tendency in given discourses to 

suppress unpalatable semantic features and give more prominence to 

other, more favourable shades of meaning. 

An example of the application of this kind of discourse 

analysis in translation studies can be seen in Crick’s [Crick, 1989] 

assessment of translations of Freud into English, which exhibit a 

number of distinctive features. First, there is a tendency to replace 

the humanistic perspective (i.e. way of thinking and writing) by a 

clinical, quasi-medical, Greco-Latin terminology; for example Ich 

becomes Ego, and so on. Second, there is a tendency towards 

depersonalization — by changing actives into passives, for instance. 

Finally, the variety of registers and mobility of tones apparent in the 

source text are consistently replaced by a uniform medical/scientific 

style. It may be instructive here to recall the words of A. Strachey, 



 
 

 
one of the translators of Freud (and one of the culprits, according to 

Crick): “The imaginary model I have kept before me is of the 

writings of some Englishman of science of wide education born in 

the middle of the nineteenth century” [Strachey, 1925]. 

In this domain of discourse, translation scholars have thus 

focused on the constraints placed on the translation process by the 

sociocultural content of communication. The ideological and cultural 

background initiated in the text by the author and read off by both 

reader and translator governs the way in which the overall meaning 

potential is realized at both ends of the communicative channel. 

Furthermore, the way in which a reader constructs a representation of 

the text and relates this to the real world seems to be of crucial 

importance in dealing with discoursal meanings [Campbell, 1993]. 

The metaphorical process exploited 

The metaphorical process has perhaps been one of the more 

significant markers of world-view and ideological perspective in the 

discourse analysis under discussion. This may be illustrated from 

areas of language use as varied as propaganda and persuasion on the 

one hand and poetry on the other. From the kind of insights yielded 

by such a brand of discourse analysis, one basic fact about figurative 

expression may be underlined as being particularly relevant to the 

task of translating. This relates to what in discourse circles has 

recently become known as the intimacy theory: metaphors do not 

operate singly; they form a network, as it were. Thematic/poetic links 

are established not only within the same stretch of language (say, a 

paragraph or a single oral encounter) but also within much wider 

spans, as in the case of a short story or novel [Abu Libdeh, 1991]. 

This has not only enabled translators to see metaphoric expression in 

a new light, but it has also encouraged translation theory to support a 

'beyond-the-cosmetic' view of so-called embellishments. In poetry, 

for example, and in the maze of cultural and ideological allusions, 

aspects of the message such as sound symbolism, rhyme, metre, 

alliteration and so forth are no longer seen as divorced from semantic 

content, but as part and parcel of the overall import and effect of the 

text [Campbell, 1993]. 

(Text inspired by and reproduced from: Hatim B. Discourse 

Analysis and Translation // Routledge Encyclopedia of Translation 

Studies. – London: Routledge, 2005. – 67-71 p.) 



 
 

 
Assignments: 

1. Explaine why translators often have to wrestle with the problem 

of discourse within discourse. 

2. Explain the notion of overlapping discourses. 

3. Explain the notion of world view. Why is world view important 

in translation? 

 

1.5. Pragmatics and Translation 

 

In 1955 at Harvard, the psychologists were buzzing with 

excitement about the lectures being given by Noam Chomsky on his 

theory of Transformational Generative Grammar. In the same year, 

the British philosopher John Austin was also at Harvard delivering 

the prestigious William James lectures and presenting what was to 

have an equally strong impact on a wide range of disciplines. This 

was a new perspective which was to radically reshape our view of 

language and the way it operates. Since then, the domain of 

pragmatic inquiry has emerged as a discipline in its own right, 

attending to such matters as “the study of the purposes for which 

sentences are used, of the real world conditions under which a sen-

tence may be appropriately used as an utterance” [Stalnaker, 1972]. 

This new perspective, and some of its main findings, soon found 

their way into the literature on translation. 

Speech acts 
Speech acts are the acts we perform when, for example, we 

make a complaint or a request, apologize or pay someone a 

compliment. The pragmatic analysis of speech acts sees all 

utterances in terms of the dual function of “stating” and “doing 

things”, of having a meaning and a force. An utterance, in this view, 

has: 

(a)   a sense or reference to specific events, persons or objects; 

(b)  a force which may override literal sense and thus relay 

added effects such as those associated    with,    say,    a    request    

or admonition; 

(c)   an overall effect or consequence which may or may not be 

of the kind conventionally   associated   with   the   linguistic 

expression    or    the    functional    force involved. 



 
 

 
For example, shut the door is in a sense an imperative that 

could conceivably carry the force of a request, which in turn could be 

used simply to annoy the hearer. To these three aspects of message 

construction, Austin [Austin, 1962] assigned the labels locution, 

illocution and perlocution, respectively. 

In translation and interpreting, these distinctions have proved 

extremely important, particularly when force departs from conven-

tional sense, or when the ultimate effect defies the expectations 

based on either facet. In pragmatics-oriented models of the 

translation process, the assumption generally entertained has been 

that the act of translation itself can be viewed as an attempt at the 

successful performance of speech acts. In their quest to achieve 

“sameness of meaning”, it has been argued, translators constantly 

attempt to re-perform locutionary and illocutionary acts in the hope 

that the end-product will have the same per-locutionary force in the 

target language [Blum-Kulka, 1981]. Actual examples of pragmatics 

at work in the general domain of translation can be found in Baker 

[Baker, 1992]. 

As far as interpreting is concerned, cases of communication 

breakdown due to misinterpretation of speech acts have also featured 

prominently in the literature. To take one practical example, in 

response to the question What were the contents of the letter you 

handed to King Fahad?, a Tunisian minister is reported to have 

replied rather curtly what should have been interpreted as “This is a 

matter solely for the Saudis to consider”. Not aware of the pragmatic 

meaning involved, the interpreter rendered the original Arabic sen-

tence literally as This matter concerns the Saudis. The statement was 

obviously intended to carry the pragmatic gloss “Do not pursue this 

line of questioning any further”, a meaning which the English 

journalist would have no doubt appreciated. However, lured by the 

kind of inviting answer he received through the interpreter, the 

journalist did pursue the initial line of questioning, only to be 

rebuked the second time round [Hatim, 1986; Hatim and Mason, 

1997]. 

In assessing the potential of speech act analysis, translation 

theorists shared some of the misgivings expressed by critics of 

speech act theory. The theory was primarily more concerned with 

combating alternative philosophical views than with attending to the 



 
 

 
practical aspects of dealing with language use in natural situations. 

Naturalness is a key term for the practicing translator or interpreter, 

and actual use of language can and does throw up different kinds of 

problems from those that speech act theory would wish us to focus 

on. For example, there is a huge difference between acts such as 

“promising” or “threatening”, on the one hand, and more diffuse acts 

such as “stating” or “describing” on the other. Yet, both lists are 

merged under the single heading of “illocutionary force”. 

Appropriateness conditions 

 beyond the single speech act 

In attempting to apply speech act theory to translation and 

interpreting, mainstream translation theorists soon became aware of 

the fact that a text is not a one-dimensional, linear succession of 

elements glued one to the other evenly; rather it is a complexly 

constructed edifice with some elements enjoying a higher communi-

cative status, some a less prominent one, within an emerging, 

evolving hierarchical organization [de Beaugrande, 1978]. It is this 

insight into the way texts are perceived which underpins an 

influential body of work on the extension of speech act analysis. 

Both theoretically and in various domains of applied pragmatics, it 

has been demonstrated that the interpretation of speech acts depends 

crucially on their position and status within sequences. The variation 

in status which underlies the interrelationship of speech acts within 

sequences leads to the notion of the illocutionary structure of a text, 

determining its progression and defining its coherence [Ferrara, 

1980]. 

In translation studies, it is now accepted that what needs to be 

relayed in the normal course of events is this overall picture and not 

a series of unstructured sequences whose equivalence in the target 

language is determined piecemeal (i.e. speech act for speech act). 

This sequence-oriented, global view of the force of action has been 

made possible by the emergence in pragmatics of the notion of the 

text act. Here, the force of a given speech act is assessed not only in 

terms of its contribution to the local sequence in which it is 

embedded, but also in terms of the contribution it makes via the local 

sequence to a more global sequence enveloping the entire text 

[Homer, 1975]. 



 
 

 
In an attempt to extend the analysis beyond the individual 

speech act, there has been a considerable shift of focus in the 

analysis of the translation process and entire text formats began to be 

considered from the view point of pragmatics. For example, 

argumentative texts have been found to display a global problem-

solving structure, with the problem section being typically 

“assertive” in its illocutionary value, and the solution section 

typically “directive”. Such global characterizations are informed by 

both functional and hierarchical criteria governing the various speech 

acts involved, and ought to be heeded in their globality by the 

translator [Tirkkonen-Condit, 1986]. 

In text type-oriented translation studies, a major issue 

addressed has been that of the indeterminacy which a particular 

speech act can exhibit and which can only be resolved by reference 

to the global organization of the text. For example, describing a 

given peace plan as slightly better than the previous ones could 

pragmatically mean “only slightly and therefore negligibly better” or 

“appreciably better”, depending on whether the overall stance is pro- 

or anti-plan. The initial sequence is indeterminate and is settled only 

when we subsequently read there are reasons for hope. There are 

languages, such as Arabic, which have to mark such distinctions, and 

where a number of alternative lexico-grammatical structures are 

available to cater for the alternative readings involved [Hatim and 

Mason, 1990, 1997]. 

Implied meaning and the Cooperative Principle 

One of the basic assumptions of pragmatic analysis is that, in 

communication, being sincere is a social obligation [Austin, 1962; 

Searle, 1969]. However, language users can evoke and interpret 

implied meanings by leaving certain things unsaid (as speakers) or 

interpreting what is said against the background of what could have 

been said (as hearers). Given this potential for generating and 

retrieving meanings other than those that are stated explicitly, Grice 

[Grice, 1975] attempted to account for where, how and why the 

smooth ongoingness of interaction is intentionally thwarted, leading 

to various kinds of implicature. He stipulated a Cooperative Principle 

which guides human interaction on the basis of a number of Maxims 

to which language users conventionally adhere, unless there is a 

good reason for them not to do so. These Maxims are Quantity 



 
 

 
(Make your contribution as informative as is required), Quality (Do 

not say that for which you lack adequate evidence), Relevance (Be 

relevant), and Manner (Be communicatively orderly). The Maxims, 

Grice argued, may be obeyed or disturbed, and disturbance can take 

the form of flouting or disobeying the rules in a motivated, deliberate 

manner. 

The notion of implicatures arising from the deliberate flouting 

of the cooperative Maxims has proven particularly helpful to 

practising translators and interpreters. In purely receptive terms, 

appreciation of implied meaning facilitates comprehension which 

would otherwise be blurred. In terms of re-producing the message in 

the target language, on the other hand, the meanings which are 

implied and not stated could be the last court of appeal in assessing 

adequate equivalence. This last point is particularly relevant in 

working with languages which are both culturally and linguistically 

remote from each other, where different pragmatic means may have 

to be opted for to achieve a given ultimate effect. 

Within this cross-cultural domain of pragmatic analysis as 

applied to translation, a plausible assumption entertained for some 

time now has been that, by examining the various rules that govern 

successful performance in any given language, it might be possible 

to make predictions regarding the possibility or otherwise of 

reconstructing the same indirection in another language [Blum-

Kulka, 1981]. A case that springs to mind here is that, through failure 

to assess the effectiveness of target renderings in preserving implied 

meanings in the source text, Edward Said's Orientalism (1978) has 

certainly lost much of its irony in the published translation into 

Arabic [Hatim, 1997]. For example, in the source text element // 

these facts are facts, at least one maxim has been flouted, that of 

Quality, with the resultant implicature in the relevant context of 

“who is Balfour kidding, it is a pack of lies”. In the Arabic 

translation, a literal rendering is opted for and a similar maxim is 

ostensibly flouted in the hope that an equivalent implicature would 

result. Regrettably, this has not been the case, and the pragmatic 

procedure adopted simply misfired. In such a context, flouting 

Quality could only produce the opposite effect in Arabic, i.e. 

achieving emphasis and leading to a statement of conviction. To 

ensure that sarcasm, irony, etc. are optimally preserved, the translator 



 
 

 
could have more felicitously flouted the maxim of Quality (by being 

unnecessarily verbose). 

Politeness and implicature 

Motivated disobedience of any Maxim within the Cooperative 

Principle, then, gives rise to implicatures. Obeying the maxims, 

however, does not necessarily guarantee that implied meanings will 

not be generated. “Implying” as opposed to “explicitly stating” is 

possible even when a given maxim is adhered to, provided such 

adherence is opted for in contexts where non-adherence would be the 

expected norm. One such context may be illustrated by the following 

example from Act I of Bernard Shaw’s You Never Can Tell (1898), 

analysed in Leech [Leech, 1992]. 

 

Dentist :             ... Why didn't you let me give you gas?  

Young Lady:     Because you said it would be five shillings 

extra.  

Dentist:         [shocked] Oh, don't say that It makes me 

feel as if I had hurt you for the sake of five 

shillings.  

Young Lady:    [with cool insolence] Well, so you have. 

 

Typical of Dolly's bluntness of character, the Maxim of 

Quality is meticulously adhered to and truth is valued no matter 

what. It is speaking the truth when a white lie would do, however, 

that in its own way constitutes a flouting of some principle or other 

giving rise to an implicature all the same. What is being flouted here 

are norms of politeness, which sanction flouting Quality as a norm 

and deem not doing so a deviation from acceptable social behaviour 

[Leech, 1992]. 

This and similar examples raise important questions for a 

translation theory that seeks to confront cross-cultural pragmatics 

and account for the problems thrown up by this particular area of 

language use. In translating a play like Shaw’s into Arabic or 

Japanese, for example, the hypothesis widely accepted in pragmat-

ically-oriented theories of translation is that the more language-

bound the rules governing the performance of any indirect speech 

act, the lower the degree of translatability [Blum-Kulka, 1981]. 

 



 
 

 
Relevance in translation 

Gutt [Gutt, 1991] tries to describe translation in terms of a 

general theory of human communication. This builds on the basic 

premise that the ability of human beings to infer what is meant may 

be accounted for in terms of observing the principle of relevance, 

defined as achieving maximum benefit at minimum processing cost. 

Two basic kinds of language use are distinguished: descriptive use, 

involving reference only to entities in the real world, and interpretive 

use, involving reference to entities as well as to thoughts and 

expressions of thought. Gutt suggests that translation is an instance 

of interpretive use and that translations seek to resemble their 

originals interpretively. Translation is constrained by the principle of 

relevance in the sense that 

If we ask in what respects the intended interpretation of the 

translation should resemble the original, the answer is: in respects 

that make it adequately relevant to the audience - that is, that offer 

adequate contextual effects; if we ask how the translation should be 

expressed, the answer is: it should be expressed in such a manner 

that it yields the intended interpretation without putting the audience 

to unnecessary processing effort [Gutt, 1991]. 

Serious reservations about the value of relevance theory in 

translation have been expressed by a number of scholars (e.g. 

Tirkkonen-Condit, Malmkjasr, Thomas) on a number of grounds, 

including the vexed question of how and by whom the various 

“rankings of relevance” are to be  determined  in particular contexts 

of translation. But, perhaps a more relevant objection to Gutt’s 

proposals relates to the contribution of skopos theory, which Gutt 

seems to undervalue. According to this theory, translations have sets 

of hierarchically-ordered purposes (skopoi). It is these purposes, one 

variant of which may be the instructions attached to a request for 

translation, that determine the translation procedures and ultimately 

the process itself [Reiss and Vermeer, 1984]. Tirkkonen-Condit 

[Tirkkonen-Condit, 1992] questions Gutt's reliance on a general 

principle of relevance and asks: by what criteria, other than 

hierarchization of purposes, can a translator decide what must be 

retained and what can be legitimately sacrificed? Skopoi, together 

with culture-specific conventions recognized by a given language 

community, are now seen as an important framework within which 



 
 

 
what readers expect of a translation is to be determined, making it 

incumbent on the translator to be loyal to the target audience by 

telling them  why  and how  their expectations  are defied when they 

are [Nord, 1991]. 

(Text inspired by and reproduced from: 

 Hatim B. Pragmatics and Translation // Routledge 

Encyclopedia of Translation Studies. – London: Routledge, 2005. – 

179-183 p.) 

 

Assignment: 
1. Explicate the relationship between pragmatics and 

translation. Provide the examples.  

 
1.6. Cognitive Aspects of Translation:  

Decision Making in Translation 

 

A decision problem occurs when one is faced with an issue 

which demands some form of choice. Decision making is the 

cognitive process of selecting a course of action from among 

multiple alternatives. When decision making is studied four 

questions are usually being explored: What determines which 

alternatives are considered? What determines the expectations about 

consequences? How are decision maker preferences created and 

evoked? What is the decision rule that is used? [March, 1994] 

Bush stresses that translation is “a fruit of thousands of 

decisions, large and small, and of creative activity on the part of the 

translator” [Bush, 2005]. Translation involves the transfer of 

meaning from a text in one language into in another. This transfer 

constitutes a mental process which relies on sophisticated 

information processing skills. All text processing is a matter of 

problem solving and decision making. Translator encounters 

problems of comprehension, interpretation, and expression. 

In order to solve a problem, a human being must basically 

possess two types of knowledge: declarative and procedural. 

Declarative knowledge means that a person has available in his/her 

memory some pool of stored knowledge and experience. Procedural 

knowledge means that human beings have access to strategic 



 
 

 
knowledge: they know or ought to know in which situations they 

must apply which operative moves to attain the desired goal [Ryle, 

1949]. 

 Wilss stresses that in translation, the decision making issue is 

a particularly complex, because translation is essentially a derived 

activity. Derived means that the purpose of a translation is not the 

creation of an original text, but the transformation of a primary text 

into a secondary text [Wilss, 2005]. But little attention has been paid 

to the analysis of the cognitive processes of decision making in 

translation [Kalnychenko, Podminigin, 2005]. This paper aims at 

considering the approaches to the analysis of decision making in 

translation, the issues faced by researchers, and at outlining the 

research perspectives.    

The processes of information processing of translators and 

interpreters differ from other language users because they operate 

under a different set of constraints. Three sets of constraints are 

particularly significant in the context of translation: 

(a) task, the activity which the translator is required to carry 

out and the context in which this activity takes place; 

(b) text, the linguistic and discoursal structure of the source 

text; 

(c) translator, the linguistic and non-linguistic knowledge 

and skills of the person carrying out the translation. 

Bells stresses that each of these constraints functions as an 

input condition to the process, and since they do not draw on the 

same cognitive resources, they exert different influences on the way 

the process functions. The task, for example, is carried out within 

severe time constraints, and these are different for translators and 

interpreters. Following United Nations norms of six to eight pages of 

translation per day, the professional translator typically produces 

about five words per minute or 300 words per hour. The 

simultaneous interpreter, in contrast, has to respond instantly to the 

incoming spoken text, typically at a rate some 30 times faster than 

the translator, i.e. 150 words per minute or 9000 words per hour. In 

addition the intermediate place of consecutive interpreting should be 

recognized, where the interpreter takes notes and only interprets at 

the end of the original speaker’s contribution [Bells, 2005]. 



 
 

 
   The lexical and stylistic structure of the source text poses 

further constraints on the translator. Bells points out that 

monolinguals and bilinguals process texts rather differently. The 

monolingual communicator listens or reads for comprehension, while 

the translator listens or reads for translation. Both are engaged in 

gathering information from the text but, for the monolingual, that is 

the primary goal. The translator, on the other hand, has to be able to 

recognize translation-relevant elements of the text which may 

constitute problems or which signal significant variables [Bells, 

2005].  

The roles of the two as receivers of messages also differ. The 

monolingual is essentially sender-oriented, paying attention to the 

speaker/writer’s message in order to respond to it. The translator, on 

the other hand, is essentially receiver-oriented, paying attention to 

the speaker/writer’s message in order to re-transmit it to the receivers 

of the target text, and therefore controlling, personal reactions to the 

message [Seleskovich, 1978].  

In discussing an issue of decision making in translation Wilss 

pays particular attention to context. He distinguishes between 

macrocontext and microcontext. In order to effect decisions at the 

level of macrocontext, a translator needs a strategy that is related to 

the totality of the text to be translated: who says what to whom, with 

what communicative intention, in what spatio-temporal setting, with 

what linguistic means. Handling microcontext, according to Wilss, 

particularly in literal texts, often necessitates time-consuming 

formulation and reformulation efforts. Complicating factors include 

singular phenomena of the source text, such as semantic vagueness, 

complex syntax, intricate rhetorical  strategies, theme/rheme 

distribution, central vs. peripheral information, metaphors, wordplay, 

allusions, irony, lack of coherence, morphological idiosyncrasies or 

neologisms, adjective/noun collocations, prepositional phrases, string 

compounds, cultural lacunae [Wilss, 2005]. 

 The complexity of cognitive processes of decision making in 

translation, and the difficulty of observing them may explain the fact 

that little attention has been paid to the analysis of the cognitive 

processes of decision making in translation.  

Levi tried to apply the game theory to decision making in 

translation. Game theory proposes to study the behaviour of two or 



 
 

 
more people with conflicting interests, as in a competitive game. The 

simplest model is the two-person, zero-sum game with perfect 

information and optimal strategy. Few games and lifeworld 

situations are zero-sum with perfect information. Most players and 

social actors aim for optimal strategies on the basis of imperfect 

information. Players arrive at this optimal strategy by way of a pay-

off matrix, a formal device that lists the alternatives and strategies 

available to players and allows them to evaluate outcomes so that 

they can choose the optimal strategy. Von Neumann advanced the 

minimax theorem in which he proved that players could minimize 

the maximum loss other players could inflict on them. The most 

basic formulation of the theorem was that in a finite, two-person, 

zero-sum game, an average return known by the letter V is always 

guaranteed for one of the players, assuming that both players are 

playing rationally. Levi suggested a novel application of minimax 

solutions to the translator’s task. He argued that “translation theory 

tends to be normative, to instruct translators on the optimal solution; 

actual translation work is pragmatic: the translator resolves for one of 

the possible solutions which promises a maximum of effect with a 

minimum of effort. Levy defines a translation problem as a situation, 

and defines a number of instructions for dealing with these 

situations. According to Levi there are two types of instruction: 

definitional and selective. Definitional instructions are the semantic 

instructions that define the paradigm, i.e. the class of possible 

solutions to a situation. The second instruction, which is selective, 

directs the choice among the alternatives; this instruction depends 

crucially on context [Cronin 2005:91]. The games translators play, 

the translation variants, depend on the alternatives chosen. Levy 

describes the relationship between the definitional and the selective 

instructions in the following manner: ”from the set of alternatives 

circumscribed by the definitional instruction, a subset is eliminated 

by the selective instruction, which in turn becomes the definitional 

instruction of this subset, and so on, till a  one-member paradigm is 

reached” [Levy, 1967]. 

 However, Cronin points out to three shortcomings of Levy’s 

theory: the assumption that players or translators act rationally is 

constantly contradicted by the affective, ideological and 

physiological factors that determine translation choice; Levy’s theory 



 
 

 
operates at a level of generality that does not always prove 

illuminating at the level of translation detail; and the issue of 

imperfect information is not properly addressed [Cronin, 2005]. 

 Wallsten has shown that the outcomes and contingencies 

associated with a particular choice can be referred to a decision 

“frame”, and that it is often possible to frame a given decision 

problem in more than one way. The final decision depends on a host 

of factors, such as adequate knowledge bases, a sufficiently detailed 

characterization of the problem requiring decision-making strategies, 

and the individual’s own preferences or value system [Wallsten, 

1980].  

The frames used by decision makers are part of their conscious 

and unconscious repertoires. In part they are encased in early 

individual experiences that shape individual approaches to problems. 

In part they are responsive to the particular sequence of decision 

situations that arise. There is a tendency for frames to persist over a 

sequence of situations. Recently used frames hold a privileged 

position, in part because they are more or less automatically evoked 

in a subsequent situation. In addition, past attention strengthens both 

a decision maker’s skills in using a frame and the ease of justifying 

action to others within the frame [March, 1994]. 

Esakova applied the frame analysis to considering the question 

of culture preservation in translation, and her conclusion is that we 

can learn another culture only by comparing the source text with the 

target text [Esakova, 2002].  

Application of the frame analysis to the issues of decision 

making in translation can be referred to product-based studies which 

proceed from a comparative analysis of source and target texts and 

use textual differences uncovered during the analysis as a means of 

accessing indirectly the mental processes employed during 

translation.  

But Wilss points out that we need the information not only on 

how translators perform in general but also on how they perform in a 

specific translation situation with all its inherent array of complex 

factors [Wilss, 2005]. In order to answer those questions, think-aloud 

protocols have been employed, particularly with students of 

translation. In the 1980s, experimental methods began to be 

borrowed from psychology to gain access to what goes on in the 



 
 

 
translator’s mind. The most popular of these has been the “think-

aloud” (or “thinking-aloud”) method, which involves asking a 

translator to translate a text and, at the same time, to verbalize as 

much of his or her thoughts as possible. Subjects involved in such 

experiments need special training to enable them to verbalize freely 

instead of analyzing and commenting on their thought processes. 

Subjects’ performances are generally recorded on audio- or 

videotape; the term think-aloud protocols, or think-aloud protocols 

for short, refers to the written transcripts of such recordings.   The 

purpose of think-aloud protocol studies is to gain a better 

understanding of the psychological and linguistic mechanisms 

involved in the activity of translating. Thinking aloud is concurrent 

(takes place simultaneously with the task performance) and 

undirected (subjects are not asked to verbalize specific information) 

[Jaaskelainen, 2005].  

 However Bells stresses that apart from the difficulty of 

observing what is essentially a mental activity, a further problem 

relates to the danger of lack of representativeness in the sample of 

informants or in the tasks they were asked to do [Bell, 2005]. Most 

of the translators studied have been trainees. It is clear that different 

groups of bilinguals, including translation students and experienced 

professional translators, can differ markedly in the strategies they 

adopt. According to Lorscher, the typical strategy of the professional 

translator/interpreter is sense-oriented, making use of top-down 

processing, with the focus on function rather than form, and drawing 

on procedural knowledge. By contrast, the typical strategy of student 

and non-professional translators is sign-oriented, making use of 

bottom-up processing which focuses on form rather than function, 

and drawing on factual, declarative. For them, translation consists of 

(semi-)automatic lexical transfer, and the sign in the target language 

is called up by the sign in the source language rather than by the 

relevant concept [Lorscher, 1992]. 

Jaaskelainen concludes that “although think-aloud protocols 

can not help us unravel all the mysteries of translation, they do 

provide access to valuable information about the nature of translating 

[Jaaskelainen, 2005]. Other methods of acquiring such information 

include interviews, questionnaires and team translation (translators 

working in pairs or in small groups). 



 
 

 
Thus translation involves sophisticated cognitive processes 

which require further investigation. The most important areas 

awaiting further research include refining the methodology, carrying 

out longitudinal studies to map the development of sense-oriented 

translation competence, understanding of an interaction between the 

translator’s cognitive system, translator’s linguistic and non-

linguistic knowledge and skills, task and the linguistic and discoursal 

structure of the source text. Only complementary evidence collected 

by using different methodologies can provide the picture of 

translator’s mental processes. 

[Text inspired by and reproduced from: Wolfrem Wilss 

Decision Making in Translation // Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies. – London: Routledge, 2005. – 57-60 p.] 

 

Assignments: 
1. Explicate the notion of decision making in translation. 

Provide the examples.  

2. Which methods are used to explore the process of decision 

making in translation?  Provide the examples.  
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