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ми розуміємо фонові знання про людей, що належать до цієї чи іншої 
соціальної групи. Внаслідок цього сформувалися наступні прийоми 
створення комічного персонажу:

перебільшення стереотипу, що склався у певній соціальній групі 
(exaggerated social group stereotypes);

- зміна соціальної ролі (social role reversals);
неввічливі персонажі або такі, що не дотримуються жодної соціальної 

ролі (characters who are impolite or do not adhere to social roles) [2].
Комічні персонажі є лише одним з багатьох типів порушених елементів 

всередині гумористичного наративу. Вони вносять інконгруентність 
в гумористичний світ твору та провокують комічну ситуацію. Оскільки схеми 
про персонаж можна накопичити лише в процесі читання наративу крупної 
форми, цей структурний елемент також є складовою парадигми нашого 
дослідження гумору в текстах крупних форм.
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КОНТРОЛЬ РІВНЯ 
ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ,

НАБУТИХ СТУДЕНТАМИ 
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

«ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА»

Олъховсъка А. С. (Харків)
Контроль виступає обов’язковим компонентом будь-якого курсу, 

як з практики, так і з теорії перекладу. На користь важливості цього 
компоненту в структурі методики навчання перекладу свідчить значна увага 
до згаданої проблеми зарубіжних та вітчизняних дослідників [2-5]. 
У перелічених працях розглядаються питання контролю рівня сформованості 
фахової компетентності як в усному, так і письмовому перекладі, проте 
побудова нових теоретичних курсів, присвячених засвоєнню низки
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теоретичних знань, вимагає опрацювання окремого підходу до методики 
оцінювання, який повинен забезпечувати потреби саме цього курсу. 
Як зазначають дослідники [3], в методиці навчання перекладу контролю 
підлягають перекладацькі навички та вміння, а також знання з теорії перекладу, 
які, у ш ирокому контексті, розглядаю ться як будь-які знання про 
перекладацьку діяльність. Контроль практичних навичок та вмінь перекладу 
доцільно здійснювати шляхом розробки контрольних перекладів, у той час 
як контроль теоретичних знань найдоцільніше організувати шляхом 
побудови тестових завдань. У методичній літературі тест визначають 
як «короткочасне технічно просте випробування, яке проводиться в рівних 
для всіх іспитників умовах і оформлене у вигляді завдання, розв’язання якого 
придатне для кількісного обрахування і слугує показником ступеня 
оволодіння іспитником певними знаннями на момент перевірки» [і]. 
Виходячи з класифікації тестів, запропонованої фахівцями в галузі методики 
навчання перекладу [4], ефективним форматом контролю в рамках 
розробленого нами теоретичного курсу «Основи професійної майстерності 
перекладача» може виступати тест типу multiple choice (множинний вибір). 
Зокрема, створений нами тест складається з 24 запитань, присвячених 
ключовим аспектам кожної з дев’яти тем курсу. Складність тесту такого 
типу можна регулювати шляхом зміни кількості правильних відповідей 
у запитаннях. У нашому випадку складність була максимально можливою, 
адже кількість правильних відповідей була відкритою по кожному запитанню 
тесту, а бали нараховувались студентам лише у випадку якщо вони обрали 
усі правильні відповіді по запитанню.

Відповідно до концепції, висунутої представниками action research 
(«дослідження в дії») [5], окрім кількісного оцінювання студентських 
досягнень, яке супроводжується виставленням відповідних балів (оцінок), 
контроль має виступати джерелом інформації, що здатна допомогти 
встан ови ти  ш ляхи вдосконаленн я р о зроб лен о ї м етодики (якісне 
оцінювання), що в межах розробленого нами курсу було реалізовано 
шляхом заповнення студентами анкети, в якій вони мали оцінити 
розроблену методику навчання за заданими параметрами, а саме: 
ставлення до вибору тем курсу, результати навчання (набуття професійно 
важливих знань, підвищення вмотивованості до перекладацької діяльності, 
зростання рівня фахової компетентності), а також якості та характеристики 
прослуханих лекцій (інформативність, доступність, повнота охоплення 
матеріалу, змістовність, чіткість структури).
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ЕПТОНІМИ О. ВАИЛДА 
В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: 

ЕКОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД
Оніщенко Н.А. (Харків)

Природа мови є багаторічною темою наукових розвідок. З одного боку, 
мова повністю є надбанням людства і функціонує в людському суспільстві. 
Однак не можна відкидати і синергетичні, біоморфні ознаки мовних систем. 
«Жива мова -  це частина екосистеми, вона потрібна для творчого діалогу 
людини і природи» [2, с. 97].

Результатом такого досвіду пізнання мови стало виникнення напрямку 
еколінгвістики. Американський лінгвіст Е.І. Хауген, що започатковував 
її традиції, стверджує, що мови можуть бути зіставленими з тваринами 
та рослинами, оскільки вони можуть мати або рівний статус, або 
конкурувати одна з одною. Вони мають ознаки живої природи -  живуть, 
вмирають, змінюються у взаємодії з оточенням та іншими видами власного 
порядку [5].

А. Філл пропонує термін «еколінгвістика» як узагальнюючий для всіх 
досліджень, що об’єднують екологію та лінгвістику [4], з конкретизацією 
окремих її галузей в залежності від векторів дослідження: екологія мов 
(досліджує взаємодію між мовами для збереження мовної варіативності), 
екологічна лінгвістика (використовує методи екології для вивчення мови); 
лінгвістична екологія (вивчає взаємодію мови та екологічних проблем).

З огляду на перспективи погляду на мовні явища, традиційно виділяються 
три аспекти [ 1, URL]:

1) інтралінгвальний, пов’язаний з культурою мови, стилістикою, 
риторикою, включає дослідження порушень правильності, ясності, 
логічності, виразності та інших комунікативних якостей мови.

2) інтерлінгвальний, багатомовність як середовище існування окремої 
етнічної мови і проблеми зникнення мов та зменшення лінгвістичної 
різноманітності на Землі.
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