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Гіпотеза дослідження:  

діяльнісна сутність перекладу 

визначається прагненням 

перекладача поєднати 

системність своїх дій з творчістю 



Системність перекладу  

проявляється на рівні окремих елементів 

тексту за рахунок узгодженості 

перекладацьких рішень щодо їх відтворення 

на горизонтальному (тобто для елементів 

одного виду / типу / категорії) та 

вертикальному (тобто для елементів різних 

видів / типів / категорій) рівнях 

текстуальності. 

 



Системність – 

підхід до вирішення проблем, за якого 

будь-який об’єкт розглядається як 

сукупність взаємопов’язаних елементів 

(компонентів), що мають вхід (ресурси), 

вихід (мету), зв’язок із зовнішнім 

середовищем та зворотній зв’язок 



 

Об’єкт – текст 



 

Ресурси – мова 



 

Зовнішній зв'язок – 

перекладач 



 

Зворотній зв'язок – 

реципієнт 



Оскільки переклад здійснюється за 

рахунок операцій із різнорівневими 

одиницями мови оригіналу і мови 

перекладу, він перебирає на себе 

системні характеристики цих мов, але 

водночас набуває рис іншого ґатунку – 

тих, що пов’язані із системним 

мисленням перекладача як агента 

міжмовної та міжкультурної (взаємо)дії 



Емерджентні 

властивості перекладу 

як системи – 

природність (naturalness) 

та плавність (fluency) 



Цілісність дозволяє 

розглядати систему 

водночас як єдине ціле і 

як підсистему для вищих 

систем 



Ієрархічність побудови – 

наявність множини елементів, 

розташованих на основі 

підпорядкування елементів 

нижчого рівня елементам вищого 

рівня 



Структуризація 

дозволяє аналізувати елементи 

системи та їхні взаємозв’язки у 

межах організаційної структури, 

властивості якої зумовлюють 

функціонування системи в цілому 



Множинність 

дозволяє використовувати 

множину моделей та методів для 

опису окремих елементів та 

системи в цілому та множину 

способів та/або елементів для 

забезпечення її функціонування 



Зв’язок між системністю і творчістю 

реалізується у тому, що задля 

створення друготвору на засадах 

мовної та текстуальної системності, 

перекладач має повсякчас залучати 

креативність, що є психоментальною 

детермінантою та мотиваційно-

потребною основою його творчості 

 



Дивергентність перекладу 

забезпечується за рахунок 

таких ознак, як 

варіативність, 

оригінальність і новизна 



Експериментальні методи 

сприяють екстеріоризації 

системно-творчих дій 

перекладача та виробленню 

навичок з їхнього подальшого 

здійснення 



Перший етап –  

переклад уривку з твору 

відомого українського 

письменника Всеволода 

Нестайка «Казка про Жарт-

птицю, про братів-чарівників, 

про Веселицю Прекрасну та її 

сестер» 



Другий етап – 

коментар стосовно 

перекладу окремих одиниць 

в межах зазначеного відрізка 

(рефлексія першого рівня) 



Третій етап – 

аналіз перекладацьких 

рішень і визначення їхньої 

обґрунтованості 

 



Четвертий етап – 

колективне обговорення 

отриманих результатів 

(рефлексія другого рівня) 



Чаривізор ← телевізор;  

Чарифон ← телефон 



fairyvision – fairyphone,  

fairy-show – fairy-phone,  

fairy iphone – fairy TV,  

fairy-phone – fairy-TV, 

Fairyphone – Fairyvision, 

fairyphone – fairyvisor 



Magic telephone – Magic TV,  

magiphone – magivivion,  

magicphone – magicvisor,  

magiphone – magitelly,  

magic-telephone – magic TV,  

magic-phone – magic-vision 



 

 

Билиця ← небилиця; 

неказкові ← казкові 



Сідайте зручніше, будь 

ласка. Розкажу я вам зараз 

казку, Розкажу вам казкову 

билицю Про чарівну Жарт-

Птицю 



unfairy, unfabulous, non-fairy, 

non-magic, non-magical, 

non-fabulous, nonfantastic, 

unmagic, non-fantasy 



Своїх казкових дітей вони 

не мали. І взяли вони собі 

на виховання сімох 

звичайнісіньких неказкових 

хлопчиків 



Чарівник-Будівник, 

Чарівник-Садівник, 

Чарівник-Годівник,  

Чаклун-Красотун,  

Одівець-Кравець,  

Майстер-Видумляйстер 



 Wizard-builder, Wizard-gardener, 

Wizard-feeder;  

 Wizard the Builder; Wizard the 

Gardener; Wizard the Breadwinner;  

 Builder-Magician, Gardener-

Magician, Feeder-Magician 



Handsome-Wizard, Wizard of 

Beauty, Magician-Beauty, Wizard-

Charmer, Wizard-Beauty, Wizard-

Handsome man, Wizard-Hottie, 

wizard-pretty boy, Wizard-Stunner, 

Sorcerer-Good-Looker, Wizard-

Handsome man, Miracle man 

Charming man, Wizard the Beautiful 



shaman-beautyman,  

Magician-Adonis, 

Magic Dandy,  

Voodoo-Beautifoodoo,  

Magician-Apollo 



wizard-makeup artist,  

magician-surgeon,  

Magician-esthetician,  

Wizard Stylist 



Tailor-Wizard, Wizard-Tailor, 

Magician-Dresser-Tailor, Wizard 

the Tailor, Wizard-Designer, 

magician-tailor, magician-

designer, magic tailor-clothier, 

Magician with Clothing Mission, 

Magician the Pencil-tailor, Wizard 

of Sewing, Wizard of Needlework, 

Magic-Clothes-Maker 



The fifth was a Wizard-wearer. 

He could wear the whole world 

The fifth one became wizard 

dresser-tailor. He could make 

without stress a very marvelous 

dress 



Inventor-Wizard,  

Magician-extemporizer,  

wizard-engineer,  

magician-technician,  

wizard-dreamer,  

Wonder-Innovator,  

Magician-Invetician 



О. В. Ребрій 

 

Дякую за увагу! 


